Marcos 21

Como um grão de mostarda
É interessante ver como
as pessoas imaginam a
pessoa de Jesus e o seu
ensino. Para muita gente
Jesus era um revolucionário que pregava sobre
justiça social e queria reformas políticas. Há
quem pense até que ele
era um ecologista, preocupado com a natureza.
Cada um usa a imagem
de Jesus para defender
o que acha ser o verdadeiro cristianismo. E
você? Conhece realmente Jesus? Sabe o
que ele ensinou e o que
isso significa?
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Leia a Palavra de Deus
30Novamente,

ele disse: “Com que compararemos
o Reino de Deus? Que parábola usaremos para
descrevê-lo? 31É como um grão de mostarda, que é
a menor semente que se planta na terra. 32No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior
de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que
as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra”.
33Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes
anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber.
34Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola.
Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Marcos 4:30-34
Para quem achava pouco a pregação, Jesus disse
que uma pequena semente produz algo maior.

Veja a Palavra de Deus
[L] Novamente, no original a conjunção liga esse
texto aos anteriores. [A] compararemos, literalmente ‘igualar’; descrevê-lo, literalmente ‘em que
parábola o vamos colocar’. [T] o Reino de Deus, no
início aprendemos que Jesus se ocupava de expor
o ‘Reino’, isto é, o governo de Deus; anunciava a
palavra, no final, ouvimos que essa exposição do
Reino era ‘a palavra’ que Jesus anunciava – portanto, a mensagem do Reino é a essência da
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mensagem de Jesus. [L] parábola, já vimos que o
termo técnico não descreve exatamente o que Jesus usava – parábolas, para ele, são como enigmas
ou problemas sobre os quais é necessário pensar
para entender. [A] grão de mostarda, o tipo de arbusto plantado nas hortas tinha semente de 1 milímetro e podia chegar entre 3 e 4 metros de altura –
as aves faziam ninho no chão, à sua sobra (POHL).
[E] tanto quanto podiam receber, literalmente ‘de
acordo com habilidade deles para ouvir’. [A] dizia,
tem o sentido de comunicar intencionalmente, desenvolver um argumento; explicava-lhes tudo, é a
ideia que vem da figura de ‘desatar’ ou ‘desembrulhar’. [L] discípulos, a base dessa palavra, originalmente, é o esforço necessário para aprender.
1. O que Jesus explicava para as pessoas, qual
era o conteúdo de sua mensagem? 30Novamente,
ele disse: “Com que compararemos o Reino de
Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo?
2. Qual é o ‘antes’ e o ‘depois’ no exemplo e o
que as aves encontrariam? 31É como um grão de
mostarda, que é a menor semente que se planta
na terra. 32No entanto, uma vez plantado, cresce
e se torna a maior de todas as hortaliças, com
ramos tão grandes que as aves do céu podem
abrigar-se à sua sombra”.
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3.Quais as duas dimensões mencionadas para o
quanto Jesus falava sobre o Reino de Deus?
33Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes
anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber.
4. Qual a diferença na comunicação de Jesus
para as pessoas em geral e para seus próprios
discípulos? 34Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós
com os seus discípulos, explicava-lhes tudo.

Ouça a Palavra de Deus
Como este texto demonstra que a essência da mensagem de Jesus era o Reino de Deus? 30Novamente,
ele disse: “Com que compararemos o Reino de
Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo?
Como esse texto demonstra que, ao contrário das
expectativas da multidão, a missão de Jesus era
comunicar o Evangelho? 33Com muitas parábolas
semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto
quanto podiam receber.
Enquanto muitas pessoas poderiam pensar que o
movimento de Jesus era pequeno, como ele explicou que o ‘Reino de Deus’ seria? 31É como um grão
de mostarda, que é a menor semente que se planta
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na terra. 32No entanto, uma vez plantado, cresce e
se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos
tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se
à sua sombra”.
Como Jesus diferenciava a comunicação do Evangelho entre as pessoas que tinham outros interesses e os discípulos que se esforçavam para entender o que ele dizia? 34Não lhes dizia nada sem usar
alguma parábola. Quando, porém, estava a sós
com os seus discípulos, explicava-lhes tudo.

Sinta a Palavra de Deus
Como esse texto se relaciona com você?
Até que ponto nossas expectativas sobre a mensagem de Jesus precisam ser focadas? 30Novamente,
ele disse: “Com que compararemos o Reino de
Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo?
As pessoas têm expectativa que a mensagem de Jesus inclua questões como a violência, discriminação
e justiça social. Mas Jesus tinha um foco: ele ensinou sobre o ‘Reino de Deus’. É interessante pensar
como essa mensagem supera todas as outras.
Como podemos ter certeza de que o Reino de Deus
foi ‘plantado’ em nossa vida? 31É como um grão de
A boa notícia do Reino

Marcos 21. Como um grão de mostarda

mostarda, que é a menor semente que se planta na
terra. 32No entanto, uma vez plantado, cresce e se
torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão
grandes que as aves do céu podem abrigar-se à
sua sombra”. Inicialmente o Reino de Deus é apenas uma mensagem simples, um pequeno conceito,
mas, se for plantado, ele cresce tanto que oferece
proteção e conforto nas aflições desse mundo.
Como deveríamos imitar Jesus depois de ter o
Reino de Deus sobre nós? 33Com muitas parábolas
semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto
quanto podiam receber. Repartir a mensagem do
Evangelho com outras pessoas como Jesus fez,
com muitos ensinos de acordo com a habilidade
das pessoas em recebê-lo.
Como podemos levar o Reino de Deus para a vida
de nossos amigos? 34Não lhes dizia nada sem usar
alguma parábola. Quando, porém, estava a sós
com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Devemos convidá-los a se tornarem discípulos de Jesus,
pessoas interessadas em entender as coisas que
Jesus disse. Infelizmente muitas pessoas, até religiosos, se contentam em admirar a pessoa de Jesus e apenas imaginam o que ele ensinou. Isso não
é suficiente para entrar debaixo do Reino, isto é,
para que Deus governe sobre nós.
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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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