Marcos 17

O mistério do Reino
Você já falou com um
adulto tão ocupado que
apenas escutou, mas
não entendeu o que você
queria dizer? Já se viu
falando, falando, com um
colega para descobrir
que ele não estava prestando atenção? Isso é
ruim, não é? No texto
que vamos estudar hoje,
Jesus estava nessa situação. As multidões à
volta dele só se interessavam pelos milagres
que ele podia fazer, por
isso perderam o que era
mais importante: ficaram
sem o Reino de Deus.
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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3ª seção

A mensagem
Você sabe qual é o maior ensino de Jesus? Sabe
qual a mensagem que ele sempre repetiu? Muita
gente pensa que Jesus ensinou a paz e o amor,
mas essas coisas são consequência de algo mais
importante. O assunto preferido de Jesus era que,
por ele, Deus se dispunha a governar as pessoas
confusas e perdidas. Esse é o Evangelho, a boa notícia. Muitos não entenderam a mensagem porque
lhes faltou interesse. Quem a entendeu e aceitou
recebeu o Reino de Deus.
Costumo dizer que, quando criou o mundo e a natureza, Deus não precisou fundar uma ONG, levantar fundos e realizar projetos sociais. “Disse Deus:
‘Haja luz’, e houve luz” Gênesis 1:3, simplesmente
isso. Uma frase bem comum é que ‘não adianta ficar somente falando’, mas isso não se aplica a
Deus. A Palavra dele é infinitamente mais poderosa
do que nossos projetos e ações.
Aquilo que Deus diz tem o poder de gerar vida, iluminar a escuridão e transformar tudo o que toca. A
Palavra dele foi transmitida por Jesus e está registrada na Bíblia. Nas próximas oito histórias vamos
aprender mais sobre essa palavra!
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Leia a Palavra de Deus
1Novamente,

Jesus começou a ensinar à beira-mar.
Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande
que ele teve que entrar num barco e assentar-se
nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo
ficava na beira da praia. 2Ele lhes ensinava muitas
coisas por parábolas, dizendo em seu ensino:
3“Ouçam! O semeador saiu a semear. 4Enquanto
lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. 5Parte dela caiu
em terreno pedregoso, onde não havia muita terra;
e logo brotou, porque a terra não era profunda. 6Mas
quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. 7Outra parte caiu entre
espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de
forma que ela não deu fruto. 8Outra ainda caiu em
boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a
trinta, sessenta e até cem por um”. 9E acrescentou:
“Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça!”
10Quando

ele ficou sozinho, os Doze e os outros
que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas
acerca das parábolas. 11Ele lhes disse: “A vocês foi
dado o mistério do Reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, 12a fim de que,
“‘ainda que vejam, não percebam; ainda que ouçam,
não entendam; de outro modo, poderiam converterse e serem perdoados!’” Marcos 4:1-12
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Quem queria apenas satisfazer os próprios desejos
não entendeu o significado do Reino de Deus.

Veja a Palavra de Deus
[H] Novamente, ou ‘de volta’ a uma situação anterior. [G] beira-mar, na seção 14 vimos que Jesus
havia se retirado para a faixa desabitada à beira do
mar da Galileia, agora voltava para lá. [L] barco, na
seção 14 vimos como Jesus mandou preparar um
barco para evitar que a multidão desejosa de milagres se atirasse sobre ele, isso se repete aqui. [L]
parábolas, o termo significa ‘lançar junto’, portanto
comparar, mas o uso que Jesus fez das comparações parece mais com enunciados de problemas
que precisam ser resolvidos como exercício para o
aprendizado. [L] Ouçam, ouvido e ouvir aparecem
cinco vezes em nosso texto, inicialmente como um
convite, “ouçam! Vejam...”, e depois como uma sentença “ainda que vejam... ainda que ouçam...”. [L]
semeador, literalmente ‘o espalhador’ – a ênfase do
texto está naquilo que ele espalhou, a semente. [L]
fizeram perguntas, literalmente ‘pediam’, indicando
um grau de intimidade, alguém que pede porque é
próximo, íntimo. [L] mistério do Reino, não algo que
é desconhecido, mas que precisa ser revelado; [L]
ainda que vejam, citação de uma paráfrase do aramaico de Isaías 6:9,10. [T] converter-se e serem
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perdoados, se voltar (de seus pecados) e terem
mandado embora (os pecados ou a culpa por eles).
1. A missão de Jesus era comunicar o Reino de
Deus; voltando a encontrar as pessoas a beiramar, como Jesus ensinava? 1Novamente, Jesus
começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao
seu redor uma multidão tão grande que ele teve
que entrar num barco e assentar-se nele. O
barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. 2Ele lhes ensinava muitas
coisas por parábolas, dizendo em seu ensino:
2. Fazendo uma comparação com a agricultura,
quais os quatro resultados da semeadura relacionados por Jeus e qual o significado da frase
com que conclui (considere ‘Ouçam’, v, 3, com
‘ouvir/ ouça’, v. 9, e ‘ouçam/ entendam’, v. 12)?
3“Ouçam! O semeador saiu a semear. 4Enquanto
lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. 5Parte
dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia
muita terra; e logo brotou, porque a terra não era
profunda. 6Mas quando saiu o sol, as plantas se
queimaram e secaram, porque não tinham raiz.
7Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram
e sufocaram as plantas, de forma que ela não
deu fruto. 8Outra ainda caiu em boa terra,
A boa notícia do Reino

Marcos 17. O mistério do Reino

germinou, cresceu e deu boa colheita, a trinta,
sessenta e até cem por um”. 9E acrescentou:
“Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça!”
3. Que explicação Jesus dá para o uso das parábolas e que diferenças Marcos aponta entre
os dois grupos, os que estavam ao redor e os
que estavam fora? 10Quando ele ficou sozinho,
os Doze e os outros que estavam ao seu redor
lhe fizeram perguntas acerca das parábolas.
11Ele lhes disse: “A vocês foi dado o mistério do
Reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é
dito por parábolas, 12a fim de que, “‘ainda que
vejam, não percebam; ainda que ouçam, não
entendam; de outro modo, poderiam converterse e serem perdoados!’”

Ouça a Palavra de Deus
Para todos os efeitos, esse é um ponto máximo. A
multidão chega ao seu maior número, como também sua separação de Jesus com seus discípulos.
É nesse contexto que o conteúdo da mensagem de
Jesus se distingue. É o mistério do Reino, um conhecimento que só se adquire por um processo de
revelação, uma revelação que é dada aos que estão junto e pedem, mas não aos que estão longe,
não aos que logo se afastam.
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Jesus introduziu a parábola com um ‘Ouçam! Vejam...’, reforça isso com a solene advertência,
‘Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça!’, e analisa o comportamento dos que ficaram de fora dizendo ‘ainda que vejam, não percebam; ainda que
ouçam, não entendam’. Quando os sábios apresentavam um enigma, quando um professor apresenta um problema, é um convite para refletir, exercitar o pensamento, e assim crescer.
O mistério do Reino de Deus é dado a quem quer
saber. Os doze e os que estavam com eles ficaram
junto a Jesus, pediram explicações sobre o que ouviram, por isso entenderam e dessa forma sua vida
foi mudada e assim foram perdoados. É desse modo
que entramos debaixo do Reino de Deus e que conseguimos ser governados por ele. Mas a multidão
estava longe de Jesus, porque seu interesse não era
no que Jesus dizia, mas nas vantagens que podia
obter. Quando Jesus terminou de falar, eles não procuraram saber mais, tinham mais o que fazer.
Essa parábola marcante era sobre esse comportamento. Ela é um divisor de águas e mostra como a
Palavra de Deus, a mensagem do Reino, espalhada
para todos, não frutifica em todos. Receber a semente e produzir resultados é uma figura de ouvir
com interesse e ser transformado pelo que ouviu.
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Sinta a Palavra de Deus
Você já ouviu falar sobre ‘escuta ativa’? Sabe o que
é isso? Os palestrantes sobre liderança costumam
dizer que essa é a principal habilidade de um líder.
Significa não somente ouvir o que é dito, mas também o que significa e, acima de tudo, que decisões
devem ser tomadas. Há dezenas de livros, centenas de horas de palestras para ensinar os adultos
a ‘ouvir’ e, mesmo assim, é uma atitude raríssima.
Esse texto ensina a escutar ativamente o que a Palavra de Deus diz. Primeiro precisamos prestar
atenção. Os doze e outros que estavam com eles
ouviram, mas será que a multidão, apenas interessada nos milagres, realmente ouviu? E você,
quando se aproxima de Jesus, presta atenção? A
história é sobre 3 terrenos que estavam ocupados
e impediram o crescimento das sementes; somente
o 4º terreno estava livre para deixá-las crescer.
Como está seu coração? A multidão foi embora cuidar de seus interesses, mas os doze e os que estavam com eles continuaram ali. Você também continua com Jesus? Tem um relacionamento com ele?
Finalmente, eles pediram para saber mais e receberam o mistério do Reino de Deus. Esses são os
que produzem fruto, resultados. Diga a Jesus de
que lado você está: da multidão que se afasta, ou
dos discípulos que ouvem. Ele quer saber!
A boa notícia do Reino

Marcos 17. O mistério do Reino

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/

A boa notícia do Reino

