Marcos 15

Os doze que ele escolheu
O que adianta lotar o
perfil na rede social, conquistar mil likes para
cada foto que publica, e
não ter nenhum amigo
ou amiga de verdade, alguém com quem a gente
possa abrir o coração,
fazer coisas juntos e se
ajudar? Jesus resolveu
isso. Nessa história, em
um momento de muita
popularidade, Jesus subiu uma montanha e
chamou apenas algumas
pessoas para segui-lo.
Dessas ele se dedicou a
doze. Agora ele está
chamando você também!
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
13Jesus

subiu a um monte e chamou a si aqueles
que ele quis, os quais vieram para junto dele. 14Escolheu doze, designando-os apóstolos, para que
estivessem com ele, os enviasse a pregar 15e tivessem autoridade para expulsar demônios. 16Estes são os doze que ele escolheu: Simão, a quem
deu o nome de Pedro; 17Tiago, filho de Zebedeu, e
João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa “filhos do trovão”; 18André; Filipe; Bartolomeu; Mateus; Tomé; Tiago, filho de Alfeu; Tadeu; Simão, o zelote; 19e Judas Iscariotes,
que o traiu. Marcos 3:13-19
Muitos procuraram Jesus; ele preferiu quem se relacionasse com ele e o ajudasse na missão.

Veja a Palavra de Deus
[G] um monte, na seção anterior Jesus se retirou
com seus discípulos para o mar, agora ele subiu
uma das montanhas ao norte ou nordeste do Mar
da Galileia, o que também indica um afastamento.
[L] ele quis, indica uma vontade com propósito,
aqueles para os quais tinha um plano. [T] doze,
lembra que Israel foi formado a partir de 12 famílias
tribais. [L] apóstolos, originalmente a palavra significa ‘posicionar para fora’, ou enviar. [L] pregar, falar
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com autoridade, como um arauto real, a missão de
Jesus (Marcos 1:14). [L] autoridade, autoridade
pessoal, atitude. [L] expulsar, jogar para fora. [T]
demônios, um espírito pequeno, um ser de destino
inferior, sinônimo de ‘espírito imundo’. [A] zelote, alguém zeloso, que cuida de algo, talvez de uma
causa, possivelmente até um partido político nacionalista. [B] Iscariotes, provavelmente ‘homem de
Quiriate’, indicando a cidade de origem.
1. Depois de iniciar um relatório na seção anterior,
como Marcos ainda mostra Jesus selecionando
entre falsos e verdadeiros relacionamentos? Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que
ele quis, os quais vieram para junto dele.
2. Depois da seção anterior, como Jesus continuou a selecionar entre falsos e verdadeiros testemunhos e com que propósito fez a seleção?
Escolheu doze, designando-os apóstolos, para
que estivessem com ele, os enviasse a pregar e
tivessem autoridade para expulsar demônios.
3. Que identidade e diversidades esta lista de nomes selecionados revela? Estes são os doze que
ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão,
aos quais deu o nome de Boanerges, que
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significa “filhos do trovão”; André; Filipe; Bartolomeu; Mateus; Tomé; Tiago, filho de Alfeu; Tadeu;
Simão, o zelote; e Judas Iscariotes, que o traiu.

Ouça a Palavra de Deus
Na seção anterior vimos 2 grandes mudanças começarem no ministério de Jesus: ele saiu das sinagogas e das cidades onde os religiosos já planejavam
matá-lo e também começou a selecionar seus relacionamentos. No texto que estamos estudando, o relatório continua e as duas mudanças se acentuam.
Jesus foi para a região montanhosa e subiu em um
monte, afastando-se ainda mais das cidades. Ele
chamou para si somente aqueles para os quais tinha um propósito e eles o seguiram. Aqui encontramos muita similaridade com o chamado dos primeiros discípulos (veja Marcos 1:16-20).
A seleção parece ter-se aprofundado. Jesus ‘fez’
doze e os chamou de apóstolos: o original usa o
mesmo verbo de Marcos 1:17, quando Jesus disse
‘eu os farei pescadores de homens’. E ao ‘fazê-los’
Jesus tinha três objetivos: a) que eles estivessem
com ele, relacionamento; b) que os enviasse a pregar como ele fazia, missão; c) que eles tivessem
poder, uma atitude firme, decidida, como ele tinha.
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É maravilhoso ver a lista de nomes dessas doze
pessoas que Jesus ‘fez’ e chamou de apóstolos. A
diversidade é grande! Jesus viu características diferentes em cada um e os chamou por apelidos;
eles tinham diversos graus de parentescos ou eram
de famílias diferentes; vinham de muitas cidades,
sua situação econômica, profissional e até política
não era igual. Uma única coisa os tornava iguais,
um grupo tão unido que podia se chamar de ‘os
doze’: todos eles foram os que Jesus escolheu.

Sinta a Palavra de Deus
Se você tem estudado a Palavra de Deus, se tem
entendido e seu coração está sensível, então Jesus
está chamando você. Ele tem um plano para sua
vida. As mesmas três coisas que ele quis para os
doze, ele quer para você também. Jesus quer ter
um relacionamento pessoal com você.
Você quer isso? Deseja andar com Jesus, fazer o
que ele faz e ter a mesma atitude que ele tem?
Você quer fazer parte da lista dos escolhidos? Então aceite o convite dele. Fale com Jesus agora e
diga: ‘Senhor, eu aceito o seu chamado, onde o Senhor for eu irei, o que mandar eu farei, quero ter
sempre a mesma atitude que o Senhor tem’. Jesus
espera ouvir você orar assim.
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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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