Marcos 25

Entre seus parentes
A secularização é o processo pelo qual a religião
e a espiritualidade perdem sua influência sobre
uma sociedade. Nesse
ambiente, mesmo para
adolescentes e jovens
que ainda acreditam em
Deus, a fé tem cada vez
menor efeito em suas decisões, ações e relacionamentos. A história que
Marcos conta mostra
como uma comunidade
ainda religiosa, não conseguiu crer em Jesus e ficou à margem de tudo
quando o Senhor tinha
para lhes oferecer.
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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4ª seção

Os ouvintes
Que tipo de ouvinte você é? O que você faz com as
palavras que Jesus disse? A missão de Jesus era
ensinar o Evangelho, a boa notícia de que Deus
está disposto a nos governar. Ele faz isso quando
entendemos que estamos perdidos e pedimos o
Reino dele em nossa vida. Jesus encontrou todo
tipo de ouvintes: quem entendia e quem ignorava,
os que aceitavam e os que rejeitavam. Nas próximas histórias, veremos como Jesus se relacionou
com seus ouvintes.
Nas oito histórias da seção anterior, sobre a mensagem que Jesus transmitiu, vimos sempre a importância de ouvir. É ouvindo que se constrói a mudança de mente e a convicção necessárias para ter
sobre si o Reino de Deus.
Como é bom quando estamos perdidos de algum
modo e podemos ouvir uma orientação que nos
leva de volta ao caminho certo. Mas ouvir tem muito
a ver com o tipo de pessoa que somos. Por isso
vamos ver nas próximas oito histórias, vários tipos
de ouvintes e seremos capazes de avaliar a nós
mesmos para saber se somos capazes de ouvir
produtivamente o que Jesus disse.
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Leia a Palavra de Deus
1Jesus

saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. 2Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos
que o ouviam ficavam admirados.
“De onde lhe vêm estas coisas?”, perguntavam eles.
“Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes
milagres que ele faz? 3Não é este o carpinteiro, filho
de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão?
Não estão aqui conosco as suas irmãs?” E ficavam
escandalizados por causa dele.
4Jesus lhes disse: “Só em sua própria terra, entre
seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra”. 5E não pôde fazer ali nenhum
milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. 6E ficou admirado com a incredulidade deles. Marcos 6:1-6a
Quem conhece Jesus apenas superficialmente não
entende sua mensagem e sua obra.

Veja a Palavra de Deus
[G] sua cidade, Cafarnaum, também era conhecida
como ‘sua cidade’, mas é a pequena Nazaré que
está em foco; o termo usado é ‘pátria’, a terra ‘do pai’,
repetido no v. 4. [L] acompanhado, ‘no mesmo caminho’, discípulos, ‘quem se esforça para aprender’;
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Marcos inclui essa informação ao mostrar ouvintes
que rejeitam Jesus como profeta em sua pátria, parentes e família. [A] sábado... sinagoga, o dia sagrado em que os judeus também se reuniam para
estudar as Escrituras e um visitante poderia ser convidado para expor um texto à sua escolha. [L] admirados... admirado, a apresentação de Jesus foi como
uma ‘sacudiu’ os ouvintes, mas sua reação deixou
Jesus ‘perplexo’. [A] carpinteiro, geralmente, um artesão, especificamente um que trabalha com madeira. [A] filho de Maria, o costume era chamar os
filhos pelo nome do pai, não há informação sobre o
pai de Jesus nesse momento, e não podemos fazer
suposições, mesmo assim, chamar Jesus pelo nome
de sua mãe foi indelicado. [B] irmão... irmãs, literalmente a palavra significa ‘do mesmo útero’. [L] escandalizados, a ideia original é a de ‘ficar preso em
uma armadilha em’, por causa de Jesus. [L] Jesus
lhes disse, a frase tem as características de um dito
popular, e especifica uma sequência de ‘pátria, parentes e família’. [L] não tem honra, literalmente,
‘sem valor’ ou ‘desprezado’. [T] E não pôde fazer, a
ideia de incapacidade é desconstruída pela frase seguinte, das curas que ele fez, mas o contexto remete
à relação entre medo e fé, como vimos nas histórias
anteriores, e a mensagem de receber o Reino de
Deus com mudança de mente e fé. [T] incredulidade,
‘falta de fé’, quando não há convicção.
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1. Para onde Jesus foi, quem estava com ele e o
que ele fez quando lá chegou? 1Jesus saiu dali e
foi para a sua cidade, acompanhado dos seus
discípulos. 2Quando chegou o sábado, começou
a ensinar na sinagoga,
2. Quais as três coisas que os concidadãos notaram em Jesus e que os deixaram admirados?
2... e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. “De onde lhe vêm estas coisas?”, perguntavam eles. “Que sabedoria é esta que lhe foi
dada? E estes milagres que ele faz?
3. Quais as três coisas que os os concidadãos
lembraram e que os deixaram escandalizados?
3Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão
de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui
conosco as suas irmãs?” E ficavam escandalizados por causa dele.
4. Com que dito popular Jesus descreveu aquela
situação de indecisão, e quais foram as três atitudes que ele tomou? 4Jesus lhes disse: “Só em
sua própria terra, entre seus parentes e em sua
própria casa, é que um profeta não tem honra”.
5E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. 6E
ficou admirado com a incredulidade deles.
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Ouça a Palavra de Deus
Como Marcos descreve Jesus cumprindo sua missão e o impacto que isso causava? 2Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e
muitos dos que o ouviam ficavam admirados.
Como a visão secular bloqueou a percepção espiritual dos concidadãos sobre Jesus e os prendeu em uma armadilha? 2... “De onde lhe vêm
estas coisas?”, perguntavam eles. “Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que
ele faz? 3Não é este o carpinteiro, filho de Maria
e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs?” E ficavam escandalizados por causa dele.
Como Marcos, no contexto da importância da fé
para receber o Reino de Deus, explica o prejuízo
dos vizinhos de Jesus? 5E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. 6E ficou admirado com
a incredulidade deles.
Como Marcos nos prepara para diferenciar entre
as pessoas que têm proveito e as que não se beneficiam do ministério de ensino de Jesus? 1Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos.
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Sinta a Palavra de Deus
Como o crescente secularismo e incredulidade da
pós-modernidade se identifica com esse texto que
examinamos e que consequências isso nos faz prever? 5E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto
impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. 6E
ficou admirado com a incredulidade deles.
De que modo um olhar secularizado bloqueia a
nossa percepção espiritual como fez com aqueles vizinhos de Jesus? 3Não é este o carpinteiro,
filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e
Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs?”
E ficavam escandalizados por causa dele.
O que poderia levar as pessoas a uma maior percepção espiritual? 2... e muitos dos que o ouviam
ficavam admirados. “De onde lhe vêm estas coisas?”, perguntavam eles. “Que sabedoria é esta
que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz?
O que aprendemos com Jesus a repartir com os
incrédulos? 2Quando chegou o sábado, começou
a ensinar na sinagoga... 4... um profeta...
De que depende o crescimento do Reino de
Deus? 1Jesus saiu dali e foi para a sua cidade,
acompanhado dos seus discípulos
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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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