Marcos 19

Considerem atentamente
Você pede para alguém
jogar por você ou prefere
descobrir como passar
cada fase? Você quer
spoilers ou prefere
acompanhar o filme? Espero que você não tenha
tanta preguiça que
queira que alguém jogue
por você e lhe dê spoilers, porque na vida espiritual você perderia todas
as chances de receber a
luz da Palavra de Deus.
O texto que vamos estudar mostra que só avançamos espiritualmente
quando temos verdadeiro interesse.
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
21Ele

lhes disse: “Quem traz uma candeia para ser
colocada debaixo de uma vasilha ou de uma
cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado?
22Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à
luz. 23Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça!
24“Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo”, continuou ele. “Com a medida com que medirem, vocês serão medidos; e ainda mais lhes
acrescentarão. 25A quem tiver, mais lhe será dado;
de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado”.
Marcos 4:21-25
A mensagem de Jesus é luz, se não deixarmos que
ela afaste a nossa escuridão, é inútil ouvi-lo.

Veja a Palavra de Deus
[L] Ele lhes disse, originalmente, as primeiras palavras dessa seção a conectam com a seção anterior,
como uma aplicação do significado explicado. [L]
candeia, uma lamparina de azeite com o pavio aceso,
na Bíblia, tanto o pregador como a palavra pregada
são vistos como lâmpada. [A] vasilha, um cesto para
medir grãos; cama, uma esteira ou acolchoado de
palha. [L] lugar apropriado, um lampadário, prateleira fixada ou cavada na parede, próprio para pôr a
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lâmpada no alto. [L] revelado... trazido à luz, originalmente, as duas palavras derivam de luz, remetendo
à lâmpada acesa e posta no lampadário. [L] Considerem... ouvindo, literalmente, vejam (observem) o
que estão ouvindo, repetindo a ideia original do versículo 3: “Ouçam! Vejam...”. [A] Com a medida, parece um ditado popular, para as medidas usavam-se
partes do corpo que podiam variar de pessoa para
pessoa, conforme a conveniência; o significado parece ser ‘de acordo com o interesse que tiverem, vocês aprenderão’. [T] de quem não tiver, nada tendo,
restaria perder a oportunidade de ainda ter, ou seja,
a disponibilidade e acessibilidade da Palavra.
1. Que comparação Jesus propôs para enfatizar
a disponibilidade e acessibilidade da Palavra? Ele
lhes disse: “Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama?
Acaso não a coloca num lugar apropriado?
2. Como Jesus explicou o significado da comparação que fez? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão
para ser trazido à luz.
3. Como Jesus aplicou o significado da comparação aos seus ouvintes? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça! “Considerem atentamente
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o que vocês estão ouvindo”, continuou ele.
4. Como Jesus justificou a aplicação do significado que indicou aos seus ouvintes? “Com a medida com que medirem, vocês serão medidos; e
ainda mais lhes acrescentarão. 25A quem tiver,
mais lhe será dado; de quem não tiver, até o que
tem lhe será tirado”.

Ouça a Palavra de Deus
Algo notável na história dos quatro terrenos (seção
17) é que, antes de tudo, a semente foi espalhada
uniformemente sobre os quatro terrenos, somente
depois disso é que eles reagiram diferentemente.
No texto que examinamos, Jesus fala dessa disponibilidade e acessibilidade: a Palavra do Reino de
Deus está disponível para qualquer pessoa e pode
ser compreendida por qualquer um.
Entendemos que Jesus não falava em parábolas
para esconder ou ocultar o que estava ensinando,
para torná-lo indisponível ou inacessível aos seus
ouvintes: “Quem traz uma candeia para ser colocada
debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso
não a coloca num lugar apropriado?” Mc 4:21. Seria
um absurdo colocar uma lamparina acesa debaixo
de um cesto ou um colchonete de palha.
A boa notícia do Reino

Marcos 19. Considerem atentamente

O que foi proposto como lâmpada, o texto ensina,
pode iluminar e brilhar para qualquer pessoa, desde
que ela obedeça à ordem de ouvir: “Porque não há
nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém
tem ouvidos para ouvir, ouça!” Mc 4:22,23.
Antes de mandar ouvir, Jesus mandou ver ou observar: “Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo” Mc 4:24. É assim que a escuta ativa
acontece, pela observação atenta de cada aspecto.
Primeiro é preciso ver a palavra! O resultado dessa
atenção cuidadosa é receber a luz e o brilho daquilo
que, de outro modo, permaneceria escondido,
oculto, secreto. As pessoas que não veem e ouvem
a Palavra de Deus perdem até mesmo sua disponibilidade e acessibilidade: Satanás rouba, a falta de
coragem abandona, e as preocupações, ilusões e
paixões mundanas sufocam (veja seção18).

Sinta a Palavra de Deus
Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à
luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça! Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo,
continuou ele. Com a medida com que medirem,
vocês serão medidos.
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Você já olhou para a Bíblia com o sentimento de
que estava difícil entender? Já se propôs a começar uma leitura ou estudo e depois desanimou?
Você sente mais interesse em assistir uma série,
jogar on-line ou gastar tempo em outra coisa?
Pense bem. Primeiro, Jesus disse que a Palavra
de Deus está disponível e acessível para ser luz,
para ficar no lampadário. Ela não é um segredo
inatingível, é como um mistério que precisa ser
desvendado, como um problema de matemática
que devemos resolver.
O que você precisa é ver e ouvir a mensagem do
Reino de Deus. Observar cada detalhe, cada palavra que foi dita por Jesus e por aqueles que ele
enviou primeiro. Entender o vocabulário, conhecer
os objetos, costumes, pessoas, lugares, acompanhar a história, até compreender o texto. Depois,
você precisa ouvir o significado, saber qual é a intenção do texto, o que Jesus quis que os ouvintes
ou leitores fizessem. Se você for até aí, a Palavra
de Deus vai produzir fé e transformação em sua
vida e você vai produzir muito fruto.
Preguiça, lazer, diversão, vontade de ficar à toa,
tudo isso vai tentar afastar você de ver e ouvir a
Palavra do Reino, mas lembre-se, você só receberá a luz na medida do seu interesse.
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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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