Marcos 14

Foram atrás dele
Assistindo uma série, vi
o drama muito comum
de um personagem que
deixou a religião porque
Deus não realizou os milagres que ele queria.
Muita gente perde a fé
assim, e eu devo dizer a
você que isso não é uma
fé verdadeira. Quem segue Jesus para conseguir bênçãos, milagres,
prosperidade, entendeu
tudo errado. No texto
que vamos examinar, veremos que Jesus quer
outro tipo de relacionamento com a gente, a intenção dele é outra!
Este PDF não deve ser reenviado. Cada pessoa interessada
deve fazer o download em <www.pacificadores.org/marcos>.
Você pode imprimir esse PDF para seu uso pessoal. Se desejar fazer mais cópias informe quantas cópias serão feitas a
<marcos@pacificadores.org>
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Leia a Palavra de Deus
7Jesus

retirou-se com os seus discípulos para o
mar, e uma grande multidão vinda da Galileia o seguia. 8Quando ouviram a respeito de tudo o que
ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes
da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões
do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e
de Sidom foram atrás dele. 9Por causa da multidão,
ele disse aos discípulos que lhe preparassem um
pequeno barco, para evitar que o comprimissem.
10Pois ele havia curado a muitos, de modo que os
que sofriam de doenças ficavam se empurrando
para conseguir tocar nele. 11Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e
gritavam: “Tu és o Filho de Deus”. 12Mas ele lhes
dava ordens severas para que não dissessem
quem ele era. Marcos 3:7-12
Há sempre esses dois grupos: discípulos querendo
aprender e multidões desejando benefícios.

Veja a Palavra de Deus
[L] discípulos, originalmente a palavra tem raiz no
conceito do ‘esforço para aprender’, portanto, são
aqueles que se esforçam para aprender. [G] retirouse... para o mar, nas histórias anteriores Jesus estava na cidade de Cafarnaum onde houve muita
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tensão com os líderes religiosos, então ele foi para
os espaços desabitados à beira do Mar da Galileia,
lago de água doce no norte de Israel com 19 x 13
quilômetros nas dimensões máximas. [G] Galileia,
uma e a maior província romana onde hoje é Israel.
[G] Judeia, província romana onde hoje é o sul de
Israel. [G] Jerusalém, cidade santa e capital de Israel
há 3 milênios, desde o reinado de Davi, e principal
cidade da Judeia. [G] Idumeia, território romano ao
sul da Judeia. [G] do outro lado do Jordão, portanto
a leste (Nabateia) e nordeste da Judeia (Decápolis).
[G] arredores de Tiro e de Sidom, cidades da Fenícia
no litoral do Mar Mediterrâneo, a noroeste da Galiléia.
[A] um pequeno barco, a ideia, como em outros momentos, era afastar-se um pouco da praia, para que
Jesus falasse à multidão sem dificuldades. [T] tocar
nele, as pessoas poderiam ser curadas ao serem tocadas por Jesus ou mesmo ao tocá-lo (v. Marcos
5:25-34). [T] espíritos imundos, seres espirituais inaceitáveis para Deus, dominando as pessoas e
agindo através delas. [A] prostravam-se, caiam sem
forças ou em sinal de humildade. [T] “Tu és o Filho
de Deus”, esse é o título que Marcos usou para Jesus no início do Evangelho, que Jesus ouviu do Pai
e que os discípulos descobririam mais tarde (Mateus
14:33; 16:16). [T] não dissessem quem ele era, ao
invés de revelar isso, Jesus usa para si mesmo, no
início do ministério, a descrição ‘filho do homem’.
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1. Enquanto Jesus se afastava das cidades e
continuava a ensinar na praia, que diferença
pode-se notar no relacionamento dele com os
dois grupos, dos discípulos e das multidões?
Jesus retirou-se com os seus discípulos para o
mar, e uma grande multidão vinda da Galileia o
seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o
que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia,
das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele.
2. Como Jesus tratou os discípulos? Por causa
da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco, para evitar que o
comprimissem.
3. Como Jesus tratou as multidões? Pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para
conseguir tocar nele.
4. Como os espíritos imundos agiam e o que Jesus lhes proibiu de fazer? Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele
e gritavam: “Tu és o Filho de Deus”. Mas ele
lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era.
A boa notícia do Reino

Marcos 14. Foram atrás dele

Ouça a Palavra de Deus
Marcos não conta uma história aqui; ele dá um relatório. Isso marca uma grande mudança. Jesus andou pelas cidades e vilas da Galileia e pregou o
Evangelho como missão, também curou e expulsou
espíritos imundos. Ele fez isso em contato com a
religião oficial e isso causou vários conflitos. Agora
a multidão em torno dele aumentava, e Marcos desenhou uma grande espiral no mapa para explicar
isso: partindo da Galileia, foi para o sul e continuou
para o oeste e depois para o noroeste, acima de
onde começou. Jesus também se afastou das sinagogas, e foi para as áreas livres junto ao mar. O
termo usado para essa mudança é ‘retirou-se’, literalmente recuou, saiu do alcance da religião oficial.
Ficou clara a intimidade de Jesus com seus discípulos e seu distanciamento da multidão. A palavra
que designa os discípulos lembra o esforço deles
em aprender, eles ouviam Jesus e estavam com ele
em sua retirada, ajudavam-no e estariam com ele
no barco. Por outro lado, a multidão ouviu sobre as
coisas que Jesus fazia (não seu ensino) e o seguiam ou vieram a ele, não estavam com ele, e
caiam em cima dele (os demônios caiam diante
dele), não para receber seu ensino, mas para serem curados. Jesus começou a rejeitar esse assédio. Não era o que ele queria.
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Jesus quis que um barco ficasse pronto, ele não
queria tocar e nem ser tocado, sua prioridade não
era a cura física das pessoas. Ele também não queria que soubessem que é o Filho de Deus. Jesus
queria ensinar, ensinar como filho do homem, para
que seres humanos pudessem se converter e praticar seu ensino. Jesus queria estar com as pessoas, não ser perseguido por elas.

Sinta a Palavra de Deus
Você quer estar com Jesus ou quer persegui-lo?
Quer ouvir seus ensinos ou cair em cima dele para
conseguir um milagre? Notamos Jesus buscando
um relacionamento com as pessoas e agora, ainda
mais. João, um discípulo tão chegado a Jesus que
ficou conhecido como ‘o discípulo amado’, descreveu-o dizendo que queria se amigo de seus discípulos, justo quando estava saindo desse mundo (v.
João 15:15). Jesus não quer que você seja mais um
em uma multidão desesperada para conseguir alguma vantagem. Jesus não quer que você o veja
como uma figura distante e inacessível, o Filho de
Deus. Jesus quer ser o filho do homem para você,
ele quer que você o ouça e faça o que ele diz, quer
que você aprenda com ele. Se você aceita essa
amizade, esse relacionamento, diga isso a Jesus.
Fale com ele, Jesus quer conversar com você!
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Contato
Se você quer conversar ou comentar o conteúdo
desse devocional, escreva para
<marcos@pacificadores.org>.
Os devocionais de ‘O Livro de Marcos’ são uma realização da Agência Missionária de Mobilização
Evangelística – AMME evangelizar, sob a coordenação do pastor José Bernardo.
Siga, curta, compartilhe
@josebernardo.job no Facebook e Instagram.
@missaoamme (IG) e @AMMEevangelizar (FB)
Visite nossos sites em
www.missaoamme.org e www.pacificadores.org
Participe do grupo no Facebook
www.facebook.com/groups/MARCOSdevocionais/
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