Marcos 16

Minha mãe e meus irmãos
Marcos intercalou histórias para dar maior significado a elas. No texto
que vamos ver, ele juntou três histórias sobre
os desafios que Jesus
enfrentou e mostrou
como pôde vencê-los. A
solução de Jesus nos
confronta com um
grande problema de
nosso tempo, a superficialidade dos relacionamentos. Cada um quer
ter sua própria verdade e
isso torna os relacionamentos muito difíceis.
Vamos aprender a superar isso com Jesus.
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
20Então

Jesus entrou numa casa, e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus
discípulos não conseguiam nem comer. 21Quando
seus familiares ouviram falar disso, saíram para
trazê-lo à força, pois diziam: “Ele está fora de si”.
22E

os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: “Ele está com Belzebu! Pelo príncipe
dos demônios é que ele expulsa demônios”.
23Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas:
“Como pode Satanás expulsar Satanás? 24Se um
reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá
subsistir. 25Se uma casa estiver dividida contra si
mesma, também não poderá subsistir. 26E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir; chegou o seu fim. 27De fato, ninguém
pode entrar na casa do homem forte e levar dali os
seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá
roubar a casa dele. 28Eu lhes asseguro que todos os
pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, 29mas quem blasfemar contra o Espírito Santo
nunca terá perdão: é culpado de pecado eterno”.
30Jesus falou isso porque eles estavam dizendo:
“Ele está com um espírito imundo”.
31Então

chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamáA boa notícia do Reino
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lo. 32Havia muita gente assentada ao seu redor; e
lhe disseram: “Tua mãe e teus irmãos estão lá fora
e te procuram”.
33“Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos?”,
perguntou ele.
34Então olhou para os que estavam assentados ao
seu redor e disse: “Aqui estão minha mãe e meus
irmãos! 35Quem faz a vontade de Deus, esse é meu
irmão, minha irmã e minha mãe”. Marcos 3:20-35
Nessas três histórias, Jesus superou obstáculos
para fazer a vontade de Deus Pai.

Veja a Palavra de Deus
[H] novamente, Jesus ‘veio para casa’, possivelmente para a casa em que vivia na cidade de Cafarnaum, depois de ter se retirado para beira-mar e
para as montanhas. [L] trazê-lo à força, a raiz da
palavra é ‘domínio’, portanto dominar. [L] “Ele está
fora de si”, não está agindo como é ‘normal’, como
se espera que se comporte. [A] mestres da lei, escribas, especialistas em copiar, citar e interpretar as
Escrituras e seus comentários. [G] descido de Jerusalém, a cidade está a 754 metros acima do nível
do mar, enquanto o mar da Galileia está a 214 metros abaixo; Jerusalém também está ‘acima’ no sentido espiritual, por ser a cidade do Rei e do Templo.
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[L] Belzebu, ‘Senhor das moscas’, moscas sendo
uma figura para demônios. [L] parábolas, o modo
como Jesus usava as comparações era como
enunciados de problemas. [L] Satanás, o ‘inimigo’
ou ‘opositor’, também usado como nome para o Diabo. [L] casa... casa, no versículo 20 tem sentido de
habitação, no versículo 25 tem o sentido das propriedades de um senhor. [T] perdoados... perdão,
‘mandar’ embora o pecado ou a culpa dele. [L] blasfêmia... blasfemar, literalmente diminuir a fama, menosprezar, não dar o devido valor. [T] culpado,
preso ou retido em alguma coisa/ lugar. [T] pecado
eterno, pecado por um espaço completo de tempo,
durante a existência da pessoa. [B] Tua mãe e teus
irmãos, nada na Bíblia concorda com a ideia de que
a mãe de Jesus continuasse virgem depois de seu
nascimento, portanto, os irmãos de Jesus são filhos
de Maria e José. [L] faz a vontade de Deus, isto é,
aquele que realiza o propósito de Deus, que atinge
os objetivos definidos por ele.
1. Que obstáculos a multidão, a família e os religiosos representaram, e como Jesus enfrentou
a multidão? Então Jesus entrou numa casa, e
novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo
que ele e os seus discípulos não conseguiam
nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois
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diziam: “Ele está fora de si”. E os mestres da lei
que haviam descido de Jerusalém diziam: “Ele
está com Belzebu! Pelo príncipe dos demônios
é que ele expulsa demônios”.
2. Como Jesus respondeu ao obstáculo que os
mestres da lei representavam (uma proposta, três
enunciados e uma conclusão)? Então Jesus os
chamou e lhes falou por parábolas: “Como pode
Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver
dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se
uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser
a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir; chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus
bens, sem que antes o amarre. Só então poderá
roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os
pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito
Santo nunca terá perdão: é culpado de pecado
eterno”. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: “Ele está com um espírito imundo”.
3. Como Jesus respondeu ao obstáculo que sua
família representava? Então chegaram a mãe e
os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora,
mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente
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assentada ao seu redor; e lhe disseram: “Tua mãe
e teus irmãos estão lá fora e te procuram”. “Quem
é minha mãe, e quem são meus irmãos?”, perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: “Aqui estão minha
mãe e meus irmãos! Quem faz a vontade de Deus,
esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe”.

Ouça a Palavra de Deus
Marcos ainda mostra como a missão de Jesus se
realizou na separação de dois públicos, seus discípulos e os outros, e como os discípulos foram escolhidos para ajudá-lo, enquanto os outros representavam obstáculos que ele precisava vencer.
Nas três histórias que vemos hoje, os outros são a
multidão, a família e os escribas.
A multidão exigia tanto de Jesus que ele não tinha
tempo nem para comer. A família julgava que Jesus
estava ‘fora do normal’, seu comportamento era inaceitável, então queria forçá-lo ao que achavam certo.
Os religiosos viam que Jesus não se encaixava em
suas crenças e diziam que ele estava possesso pelo
senhor dos demônios e que agia estando nele.
Jesus superou as demandas da multidão estando
com seus discípulos. O texto diz que ‘eles’, isso é,
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Jesus e seus discípulos, não podiam comer, portanto, participavam daquele desafio. Jesus enfrentou o senso comum de normalidade em sua família
tendo claro que ‘fazer a vontade de Deus’, era um
laço mais importante do que o sanguíneo, a família
espiritual é mais importante do que a natural e a
‘vontade de Deus’ é superior ao senso comum. Jesus enfrentou as acusações mentirosas dos religiosos com uma argumentação bem fundamentada,
apresentando um princípio ‘Satanás não expulsa
Satanás’, com três parábolas para confirmar, a do
reino, a da casa e a do homem forte, e uma advertência severa sobre a blasfêmia contra o Espírito.

Sinta a Palavra de Deus
Você tem disposição para enfrentar obstáculos,
para superar desafios? Andar com Jesus e cumprir
a missão dele, viver para fazer a vontade de Deus,
traz muitos desafios. Vimos como os discípulos que
estavam com Jesus tiveram que enfrentar as demandas da multidão, o senso comum da família e
as calúnias dos religiosos. Também vimos como os
discípulos estavam juntos com Jesus, o ajudavam
em sua obra e se tornaram a sua família espiritual.
O apóstolo Paulo disse a Timóteo que “De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo
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Jesus serão perseguidos” 2Timóteo 3:12. Não é fácil enfrentar tantos obstáculos, mas quem quer seguir a Jesus Cristo e viver sob o Reino de Deus,
fazendo a vontade do Pai celestial, anda na contramão do mundo: se vê sob a pressão para atender o
que as pessoas querem, se encaixar no que elas
acham normal e acreditar no que elas acreditam.
Nossa defesa, porém, está em nos unirmos fortemente a outras pessoas que também querem ouvir
e praticar a vontade do Pai celestial. A essa união
dos discípulos de Jesus, chamamos ‘Igreja’.
Jovens e adolescentes vivendo na pós-modernidade desconfiam das instituições; ela lhes parece
um mecanismo escravizador. Eles são iludidos pela
particularização da verdade e isso torna os relacionamentos superficiais, favorecendo o individualismo; então se enfraquecem. Jesus diferenciou a
religiosidade hipócrita de gente que vivia para o sistema dos verdadeiros relacionamentos que nos dão
força para superar os obstáculos. Se você quer andar com Jesus, precisa fazer essa diferença, juntarse com outros discípulos, construir o relacionamento de uma verdadeira família espiritual. Esse é
o único modo de viver o cristianismo, é a única
forma de entrar no Reino de Deus. Fale com Jesus
sobre fazer parte da família espiritual que faz a vontade de Deus. Ligue-se a uma igreja verdadeira.
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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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