Marcos 18

Por causa da palavra
Você conhece alguém
que começou a seguir
Jesus e parou? Sabe de
alguém que se diz cristão mas faz tudo diferente do que Jesus ensinou? Por que isso acontece? No texto que vamos estudar hoje, Jesus
explicou a comparação
que ele fez com vários
terrenos e sua diferente
produtividade quando recebem a semente. Você
poderá avaliar sua própria vida, se está dando
um bom ou mal resultado
com o que tem ouvido
Jesus lhe falar.
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
13Então

Jesus lhes perguntou: “Vocês não entendem essa parábola? Como, então, compreenderão
todas as outras? 14O semeador semeia a palavra.
15Algumas pessoas são como a semente à beira
do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que
a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. 16Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. 17Todavia, visto que não têm raiz
em si mesmas, permanecem por pouco tempo.
Quando surge alguma tribulação ou perseguição
por causa da palavra, logo a abandonam. 18Outras,
ainda, como a semente lançada entre espinhos,
ouvem a palavra; 19mas, quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os
anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. 20Outras pessoas são como a
semente lançada em boa terra: ouvem a palavra,
aceitam-na e dão uma colheita de trinta, sessenta
e até cem por um”. Marcos 4:13-20
Jesus quer que sejamos transformados pelo seu
ensino, mas muitos ouvem e nunca mudam.

Veja a Palavra de Deus
[L] perguntou, literalmente, ‘disse’ no sentido de
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colocar um argumento. [L] entendem, percebem
pela observação; compreenderão, conhecerão pela
experiência. [L] parábola, ‘lançar junto’, comparar,
na prática, Jesus apresentava enunciados, questões para exercitar o conhecimento pela reflexão:
entender e compreender. [T] O semeador semeia a
palavra, é um princípio definitivo; se não semeia a
Palavra não é semeador. [L] a palavra, definida no
contexto como dar “o mistério do Reino de Deus”,
veja o versículo 11; mencionada 8 vezes no texto.
[A] beira do caminho, a agricultura da época e região semeava primeiro para depois arar. [A] pouco
tempo, literalmente, são poucas suas oportunidades. [L] preocupações, literalmente parcialidade,
não ser inteiro; engano, ilusão; anseios, paixões.
1. Como Jesus destacou a importância da comparação que vimos na seção anterior, e que
chave ofereceu para entendê-la? Então Jesus
lhes perguntou: “Vocês não entendem essa parábola? Como, então, compreenderão todas as
outras? O semeador semeia a palavra.
2. A quem e por que se compara a semente à
beira do caminho? Algumas pessoas são como
a semente à beira do caminho, onde a palavra é
semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada.
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3. A quem e por que se compara a semente em
terreno pedregoso? Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e
logo a recebem com alegria. Todavia, visto que
não têm raiz em si mesmas, permanecem por
pouco tempo. Quando surge alguma tribulação
ou perseguição por causa da palavra, logo a
abandonam.
4. A quem e por que se compara a semente entre
os espinhos? Outras, ainda, como a semente
lançada entre espinhos, ouvem a palavra; mas,
quando chegam as preocupações desta vida, o
engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera.
5. A quem e por que se compara a semente lançada em boa terra? Outras pessoas são como a
semente lançada em boa terra: ouvem a palavra,
aceitam-na e dão uma colheita de trinta, sessenta e até cem por um”.

Ouça a Palavra de Deus
Jesus destacou a importância dessa comparação,
dizendo que não perceber seu significado após observá-la significaria não poder experimentar cada
uma de todas as outras.
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Depois estabeleceu uma chave para a compreensão ao dizer que “O semeador semeia a palavra”,
identificando a Palavra, ‘dar o mistério do Reino de
Deus’, como aquilo que define o semeador e também o resultado de seu trabalho. O fruto vem da
Palavra, não de quem a espalha. Posto isso, Jesus
explicou o que acontece com diferentes tipos de
pessoas quando ouvem a Palavra espalhada.
De algumas pessoas “Satanás vem e retira a palavra”, e isso parece implicar em um evento totalmente espiritual, uma ação demoníaca perturbando
mentalmente e fazendo esquecer. O grupo seguinte,
originalmente, se identifica com o primeiro, recebem a palavra com alegria, mas “Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam”. Parece que pessoas assim
só estão preparadas para a alegria da mensagem
do Reino, não para as pressões e perseguições sociais do mundo influenciado por Satanás. O terceiro
grupo é formado por pessoas divididas entre a mensagem de Cristo e esse mundo, iludidas com a
prosperidade e apaixonadas por outras coisas, a
mensagem do Reino é sufocada pelas emoções.
Somente dão o resultado esperado aquelas pessoas que recebem e aceitam a mensagem do Reino
sem perdê-la, nem abandoná-la, nem sufoca-la.
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Sinta a Palavra de Deus
O primeiro problema que muitos adolescentes e jovens enfrentam é ouvir a Palavra. Infelizmente
muita gente está espalhando a grife de suas igrejas,
doutrinas institucionais, promessas de milagres e
prosperidade, teorias psicológicas, projetos sociais
e candidaturas políticas. São falsos evangelhos e
muitas vezes a geração ‘eco’ é sensível a eles.
Mesmo ouvindo a Palavra do Reino, ainda há risco
de que essa palavra seja roubada por Satanás, ou
abandonada pela falta de coragem e ainda sufocada por preocupações, ilusões e paixões de todo
tipo. Então, o que você vai fazer sobre isso?
Essa explicação que estudamos aqui vem entre o
convite de Jesus repetido para você e eu na seção
anterior e na posterior: “Aquele que tem ouvidos
para ouvir, ouça!” Marcos 4:9,23. Sabendo dos riscos de sermos roubados, abandonarmos ou sufocarmos a Palavra com nossas ambições, precisamos
de uma ‘escuta ativa’, que somente conseguiremos
ouvindo Jesus, estando com ele e mostrando interesse em entender o que ele diz. Somente assim a
Palavra do Reino vai ficar em nós e produzir os frutos da conversão e do perdão de Deus. Faça hoje
um compromisso de escutar ativamente tudo o que
Jesus diz! Isso vai mudar sua vida!
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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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