Marcos 27

O rei Herodes ouviu falar
Marcos fez novamente!
Ele abriu mais um parêntese para contar uma história que aprofunda um
assunto. Ele traça o interessante paralelo entre a
pregação de Jesus e a
pregação e morte de João
Batista, possivelmente explicando a perseguição
que Jesus já sofria e preparando os leitores para a
descrição de sua morte.
Também,
aprendemos
sobre ouvintes que ouvem, mas não entendem,
de outros que ouvem,
mas não mudam e daqueles que ouvem e odeiam.
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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Marcos 27. O rei Herodes ouviu falar

Leia a Palavra de Deus
14O

rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o
nome de Jesus havia se tornado bem conhecido.
Algumas pessoas estavam dizendo: “João Batista
ressuscitou dos mortos! Por isso estão operando
nele poderes miraculosos”. 15Outros diziam: “Ele é
Elias”. E ainda outros afirmavam: “Ele é um profeta,
como um dos antigos profetas”. 16Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: “João, o homem a
quem decapitei, ressuscitou dos mortos!”
17Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que
prendessem João, o amarrassem e o colocassem na
prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu
irmão, com a qual se casara. 18Porquanto João dizia
a Herodes: “Não te é permitido viver com a mulher
do teu irmão”. 19Assim, Herodias o odiava e queria
matá-lo. Mas não podia fazê-lo, 20porque Herodes
temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo; e quando o ouvia, ficava perplexo.
Mesmo assim, gostava de ouvi-lo.
21Finalmente,

Herodias teve uma ocasião oportuna.
No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete
aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. 22Quando a filha de Herodias entrou e dançou,
agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à
jovem: “Peça-me qualquer coisa que você quiser, e
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eu lhe darei”. 23E prometeu-lhe sob juramento:
“Seja o que for que me pedir, eu lhe darei, até a
metade do meu reino”.
24Ela saiu e disse à sua mãe: “Que pedirei?” “A cabeça de João Batista”, respondeu ela. 25Imediatamente, a jovem apressou-se em apresentar-se ao
rei com o pedido: “Desejo que me dês agora mesmo
a cabeça de João Batista num prato”.
26O rei ficou aflito, mas, por causa do seu juramento
e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem.
27Enviou, pois, imediatamente, um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi,
decapitou João na prisão 28e trouxe sua cabeça
num prato. Ele a entregou à jovem, e essa a deu à
sua mãe. 29Tendo ouvido isso, os discípulos de
João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram
num túmulo. Marcos 6:14-29
A mensagem de Jesus exige mudanças que algumas pessoas não querem, por isso odeiam.

Veja a Palavra de Deus
[B] O rei Herodes, Herodes Antipas, filho de Herodes
o Grande, tetrarca (rei de uma quarta parte, isto é,
da Galiléia e da Pereia somente); foi o rei da região
onde a família de Jesus morava e reinou lá até 39
dC. [H] havia se tornado bem conhecido, uma
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referência à seção anterior e o resultado da pregação de Jesus e do trabalho dos discípulos enviados
de dois em dois por toda aquela região. [B] João Batista, primo de Jesus e seu precursor, aquele que o
batizou; ele foi preso quando Jesus começou seu ministério (veja seções 2, 3 e 5), e agora estava morto.
[B] Elias, o profeta Elias era um dos mais respeitados naquela época e região, possivelmente porque
foi arrebatado e seu corpo nunca foi encontrado. [H]
antigos profetas, quatro séculos haviam passado
desde Malaquias, o último profeta de Israel; os profetas eram homens de grande autoridade e de ensino reconhecidamente divino. [B] Herodias, neta do
rei Herodes, o Grande, e sobrinha dos dois homens
com quem casou. [T] mulher de Filipe, seu irmão,
com a qual se casara, veja que o divórcio e o novo
casamento não mudaram a realidade: para Deus,
Herodias continuava sendo mulher de seu primeiro
marido. [T] sob juramento, o juramento tinha grande
importância religiosa para os judeus.
1. Quem as pessoas diziam que Jesus era e em
qual das versões o rei Herodes acreditou? 14O
rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o
nome de Jesus havia se tornado bem conhecido.
Algumas pessoas estavam dizendo: “João Batista ressuscitou dos mortos! Por isso estão operando nele poderes miraculosos”. 15Outros
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diziam: “Ele é Elias”. E ainda outros afirmavam:
“Ele é um profeta, como um dos antigos profetas”. 16Mas quando Herodes ouviu essas coisas,
disse: “João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos!”
2. Por que Herodes mandou prender João Batista e o que evitava que ele fosse morto? 17Pois
o próprio Herodes tinha dado ordens para que
prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de
Filipe, seu irmão, com a qual se casara. 18Porquanto João dizia a Herodes: “Não te é permitido
viver com a mulher do teu irmão”. 19Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo. Mas não podia
fazê-lo, 20porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e
santo; e quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo
assim, gostava de ouvi-lo.
3. Que oportunidade Herodias achou para conseguir que João Batista fosse morto? 21Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No
seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete
aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades
da Galileia. 22Quando a filha de Herodias entrou
e dançou, agradou a Herodes e aos convidados.
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O rei disse à jovem: “Peça-me qualquer coisa
que você quiser, e eu lhe darei”. 23E prometeulhe sob juramento: “Seja o que for que me pedir,
eu lhe darei, até a metade do meu reino”. 24Ela
saiu e disse à sua mãe: “Que pedirei?” “A cabeça
de João Batista”, respondeu ela. 25Imediatamente, a jovem apressou-se em apresentar-se
ao rei com o pedido: “Desejo que me dês agora
mesmo a cabeça de João Batista num prato”.
4. Como João Batista foi morto e o que seus discípulos fizeram depois disso? 26O rei ficou aflito,
mas, por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. 27Enviou, pois, imediatamente, um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem
foi, decapitou João na prisão 28e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem, e essa
a deu à sua mãe. 29Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o
colocaram num túmulo.

Ouça a Palavra de Deus
O que essas duas histórias têm a dizer sobre quem
eram e como reagiam os ouvintes de Jesus? 14O rei
Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de
Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas
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pessoas estavam dizendo: “João Batista ressuscitou dos mortos! Por isso estão operando nele poderes miraculosos”. 15Outros diziam: “Ele é Elias”. E
ainda outros afirmavam: “Ele é um profeta, como
um dos antigos profetas”. 16Mas quando Herodes
ouviu essas coisas, disse: “João, o homem a quem
decapitei, ressuscitou dos mortos!”
Qual foi o pecado condenado por João Batista na
vida do rei Herodes? 17Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o
amarrassem e o colocassem na prisão, por
causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão,
com a qual se casara. 18Porquanto João dizia a
Herodes: “Não te é permitido viver com a mulher
do teu irmão”. 19Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo. Mas não podia fazê-lo,
O que dava a João Batista autoridade para condenar o pecado onde o visse? 20porque Herodes
temia João e o protegia, sabendo que ele era um
homem justo e santo; e quando o ouvia, ficava
perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo.
Que elementos na segunda história, da pregação
e morte de João Batista, podem ser relacionados
à pregação e posterior morte de Jesus, servindo
como explicação e introdução?
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Sinta a Palavra de Deus
Como a popularidade de Jesus e as ideias erradas
sobre ele se comparam com a situação que hoje se
observa? 14O rei Herodes ouviu falar dessas coisas,
pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo...
Quando algo que você gosta e deseja vai contra
a vontade de Deus e alguém aponta isso, como
você reage, qual sua atitude? 19Assim, Herodias
o odiava e queria matá-lo.
Você percebe que é inútil gostar de ouvir a Palavra de Deus quando não se tem disposição para
mudar as atitudes? 20... e quando o ouvia, ficava
perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo.
Você se dispõe a comunicar a vontade de Deus
mesmo quando isso vai contra o que é socialmente aceitável e pessoalmente desejável?
18Porquanto João dizia a Herodes: “Não te é permitido viver com a mulher do teu irmão”.
Quando percebemos que o ensino e a morte de
João se repetiu com Jesus e depois com muitos
dos discípulos, o que isso nos diz sobre o crescimento do Reino de Deus? 16... “João, o homem
a quem decapitei, ressuscitou dos mortos!”
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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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