Marcos 20

Semelhante a um homem
Alguns especialistas chamam as pessoas da sua
idade de ‘geração eco’.
Isso significa que adolescentes e jovens são mais
conscientes da importância de mudanças sociais
e preservação do meio
ambiente. Gostam de desenvolver e participar de
projetos para desenvolver essas mudanças.
Esse ativismo pode gerar
um certo orgulho e sensação de independência.
O texto que vamos estudar nos mostra que há
coisas pelas quais devemos esperar.
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
26Ele

prosseguiu dizendo: “O Reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre
a terra. 27Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não
saiba como. 28A terra por si própria produz o grão:
primeiro o talo, depois a espiga e, então, o grão
cheio na espiga. 29Logo que o grão fica maduro, o
homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita”. Marcos 4:26-29.
O governo de Deus se estabelece pelo ensino:
aprender o Evangelho produz a mudança.

Veja a Palavra de Deus
[T] O Reino de Deus, isto é, o governo de Deus sobre a vida das pessoas, essa é a mensagem essencial do Evangelho. [L] é semelhante, em cada comparação que a Bíblia usa para explicar alguma coisa,
ela estabelece os limites da comparação, e nós não
podemos ir além deles, por isso é muito importante
prestar atenção no texto. [A] Noite e dia, estando ele
dormindo ou acordado, noite e dormindo vêm primeiro porque os judeus começam a contar o dia seguinte a partir do pôr do sol, isto é, primeiro a noite e
só depois o dia. [L] embora ele não saiba como, não
por ignorância, o agricultor não ‘sabe’ no sentido de
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que não percebe, não presta atenção. [L] A terra por
si própria, a terra não é o agente aqui, mas a semente, a palavra usada para ‘por si própria’, automaticamente, indica que o solo não recebe outra ajuda
além da semente que foi semeada. [T] chegou a colheita, esse é o final da história, o propósito, tanto do
agricultor como da semente.
1. Com que Jesus comparou o governo de
Deus? Ele prosseguiu dizendo: “O Reino de
Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra.
2. Depois que o homem lança a semente, o que
acontece e qual a sua participação? Noite e dia,
estando ele dormindo ou acordado, a semente
germina e cresce, embora ele não saiba como.
3. Embora o homem não precise fazer nada, nem
saiba o que acontece, qual o resultado de lançar
a semente? A terra por si própria produz o grão:
primeiro o talo, depois a espiga e, então, o grão
cheio na espiga.
4. Quando o homem que lançou a semente volta
à ação, e o que ele faz? Logo que o grão fica
maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita”.
A boa notícia do Reino

Marcos 20. Semelhante a um homem

Ouça a Palavra de Deus
Como esse texto explica o funcionamento do governo de Deus sobre a vida das pessoas? O texto
apresenta o estabelecimento do Reino de Deus
como um processo de semeadura com o objetivo
da colheita. Devemos interpretar esse texto à luz da
parábola anterior, relembre as seções 17 a 19. E
não podemos nos contentar com a semeadura, o
propósito é a colheita.
Entendendo que o agricultor, o homem da história,
representa primeiro Jesus e depois os discípulos
dele, quais são suas funções neste texto? O agricultor precisa lançar a semente, isto é, comunicar a
Palavra de Deus, o Evangelho do Reino para quem
ainda não ouviu, e depois deve colher os frutos.
Quem produz os resultados que o agricultor poderá
colher no final e o que isso significa? A própria semente, a Palavra de Deus, é que produz os resultados. Quando é lançada na terra, as pessoas que
ouvem, a própria mensagem do Evangelho germina
e cresce, primeiro o talo, depois a espiga e o grão.
Qual deve ser o objetivo do agricultor como também
é o propósito da semente? A colheita! O trabalho
dos discípulos não termina com a comunicação do
Evangelho, ele inclui a colheita dos frutos.
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Sinta a Palavra de Deus
Jesus estava explicando como funciona o estabelecimento do governo de Deus na vida das pessoas.
Se você já decidiu ser dirigido por Deus, isso tem a
ver com você. Então, pensando no que aprendeu
nesse texto, o que você vai fazer?
O que você precisa diminuir? Essa geração confia
bastante em seus projetos de mudança do mundo,
mas o texto limita nossas tarefas a duas: semear
para colher. Devemos comunicar a mensagem do
Reino e depois cuidar dos resultados, isto é, das
pessoas transformadas por essa mensagem.
O que você deve aumentar? O texto diz que a semente, a Palavra de Deus, ela mesma germina e
cresce até dar fruto. Devemos confiar mais no poder da Palavra de Deus.
O que você pode dividir? Só podemos dar aos outros aquilo que temos. Antes de comunicar a Palavra de Deus, devemos ouvi-la e deixar que ela produza seus resultados primeiro em nós.
Como vamos multiplicar o Reino de Deus? Faremos isso comunicando a mensagem do Evangelho
sempre com o propósito de obter resultados de
transformação na vida das pessoas.
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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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