Marcos 28

Eram como ovelhas sem pastor
Muitas pessoas chegam
a Jesus com suas próprias necessidades e expectativas e nem sempre
estão dispostas a receber
aquilo que ele quer lhes
dar. Na história de hoje,
veremos como o Senhor
vê as pessoas que se
aproximam dele; qual ele
pensa que é a maior necessidade de seus ouvintes, e o que está disposto
a fazer para nos socorrer.
Também veremos uma lição prática de qual deveria ser a nossa disposição
e ação diante das orientações de Jesus.
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
30Os

apóstolos reuniram-se com Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. 31Havia
muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem
tempo para comer. Jesus lhes disse: “Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco”.
32Então eles se afastaram num barco para um lugar
deserto. 33Mas muitos dos que os viram retirar-se,
tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. 34Quando Jesus
saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor.
Então começou a ensinar-lhes muitas coisas.
35Já era tarde e, por isso, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: “Este é um lugar deserto, e já é tarde. 36Manda embora o povo para que
possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar
algo para comer”. 37Ele, porém, respondeu: “Deemlhes vocês algo para comer”.
Eles lhe disseram: “Isso exigiria duzentos denários!
Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes
de comer?” 38Perguntou ele: “Quantos pães vocês
têm? Verifiquem”.
Quando ficaram sabendo, disseram: “Cinco pães e
dois peixes”. 39Então Jesus ordenou que fizessem
todo o povo assentar-se em grupos na grama verde.
40Assim, eles se assentaram em grupos de cem e
de cinquenta. 41Tomando os cinco pães e os dois
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peixes e, olhando para o céu, deu graças e partiu
os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também
dividiu os dois peixes entre todos eles. 42Todos comeram e ficaram satisfeitos, 43e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de
peixe. 44Os que comeram foram cinco mil homens.
Marcos 6:30-44.
Antes de tudo, Jesus sentiu que as pessoas tinham
falta de liderança, de governo, por isso ensinou.

Veja a Palavra de Deus
[L] Os apóstolos, essa palavra grega significa ‘enviados’. [L] tudo o que tinham feito e ensinado, novamente Marcos destaca o ensino ou pregação do
Evangelho do Reino como a atividade fundamental
no ministério de Jesus e consequentemente dos discípulos. [L] não terem tempo para comer, originalmente ‘bom tempo certo’, não comiam na hora certa.
[G] lugar deserto, não desértico, pois havia grama,
fazendas e povoados em volta – seria um lugar sem
pessoas ou agitação. [G] chegaram lá antes deles,
não era distante do lugar onde estavam, pois as pessoas andaram até lá, e também ficava à beira mar –
podemos pensar em uma praia desabitada após um
cabo ou promontório que o barco circundou
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enquanto as pessoas atravessaram a pé. [L] compaixão, originalmente uma palavra interessante que
relaciona as emoções às entranhas, ‘um frio na barriga’, um nó na boca do estômago’, ‘um aperto no
coração’. [L] ovelhas sem pastor, é uma figura de linguagem muito usada nos tempos bíblicos para falar
de liderança e governo, o pastor representa um rei,
um líder etc. [L] ensinar-lhes muitas coisas, não necessariamente a variedade, mas a intensidade do
ensino. [H] Já era tarde, o adjetivo usado para ‘hora’
é ‘muito’, ‘hora avançada’, não se diz em relação a
que. [E] duzentos denários, um denário era o salário
médio de um dia de trabalho, portanto o custo de
mais de meio ano de salários. [A] Quantos pães vocês têm, era costume carregar comida, principalmente pão, nas dobras da roupa, em bolsos ou cestos. [L] em grupos... em grupos, a primeira palavra
traz a ideia de uma reunião organizada e a segunda,
de canteiros em uma horta, são figuras de uma cuidadosa organização. [T] deu graças, a oração pelo
alimento era uma prática religiosa consistente: o
chefe da casa orava e as pessoas responderiam
‘Deus seja louvado’. [A] recolheram doze cestos, organização e zelo, os judeus sempre carregavam
cestos com seus pertences. [E] cinco mil homens, os
homens formavam a maior parte do auditório em
uma ‘escola’ como a de Jesus, pode ser que algumas mulheres e crianças estivessem incluídas.
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1. Quando os discípulos enviados para pregar
(seção 26) retornaram, o que destacaram no relatório das coisas que fizeram? 30Os apóstolos
reuniram-se com Jesus e lhe relataram tudo o
que tinham feito e ensinado. 31Havia muita gente
indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo
para comer. Jesus lhes disse: “Venham comigo
para um lugar deserto e descansem um pouco”.
2. Como Jesus percebeu a multidão e o que fez
em relação a isso? 32Então eles se afastaram
num barco para um lugar deserto. 33Mas muitos
dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. 34Quando Jesus saiu do
barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas.
3. Quando Jesus usou a necessidade das pessoas como oportunidade para ensinar os discípulos, qual foi a reação deles? 35Já era tarde e,
por isso, os seus discípulos aproximaram-se dele
e disseram: “Este é um lugar deserto, e já é tarde.
36Manda embora o povo para que possa ir aos
campos e povoados vizinhos comprar algo para
comer”. 37Ele, porém, respondeu: “Deem-lhes
vocês algo para comer”. Eles lhe disseram: “Isso
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exigiria duzentos denários! Devemos gastar
tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer?”
4. Como Jesus solucionou o problema que apresentou aos discípulos; quais foram os passos que
deu? 38Perguntou ele: “Quantos pães vocês têm?
Verifiquem”. Quando ficaram sabendo, disseram:
“Cinco pães e dois peixes”. 39Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em
grupos na grama verde. 40Assim, eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta. 41Tomando os cinco pães e os dois peixes e, olhando
para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que
os servissem ao povo. E também dividiu os dois
peixes entre todos eles. 42Todos comeram e ficaram satisfeitos, 43e os discípulos recolheram doze
cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. 44Os
que comeram foram cinco mil homens.

Ouça a Palavra de Deus
Quais os indícios que mostram o ensino como a atividade fundamental na missão e ministério de Jesus? 30... relataram tudo o que tinham feito e ensinado; 31... Venham comigo; 34... Então começou a
ensinar-lhes muitas coisas; 37Ele, porém, respondeu; 39Então Jesus ordenou.
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Como Jesus ensinou a atitude correta para discípulos que reagiram com desculpas para não
obedecer a uma ordem explícita que deu? 37Ele,
porém, respondeu: “Deem-lhes vocês algo para
comer”. Eles lhe disseram: “Isso exigiria duzentos denários! Devemos gastar tanto dinheiro em
pão e dar-lhes de comer?” 38Perguntou ele:
“Quantos pães vocês têm? Verifiquem”.
Quando Jesus viu a grande multidão cheia de
necessidades e expectativas, qual foi a necessidade que ele identificou como prioritária e a que
se dedicou a atender? 34Quando Jesus saiu do
barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas.
Marcos, não se importando em dizer como cinco
pães e dois peixes alimentaram cinco mil homens, em que aspectos coloca ênfase? 41Tomando os cinco pães e os dois peixes e, olhando
para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que
os servissem ao povo. E também dividiu os dois
peixes entre todos eles. 42Todos comeram e ficaram satisfeitos. É interessante que nesse texto a
omissão de uma explicação aponte para algo
muito mais importante: prontidão e obediência.
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Sinta a Palavra de Deus
O que devem esperar de Jesus as multidões que
ainda o procuram trazendo suas necessidades e
expectativas; qual a melhor coisa que Jesus tem
para lhes oferecer? 34Quando Jesus saiu do barco
e viu uma grande multidão, teve compaixão deles,
porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas.
Quando você ouve Jesus mandando fazer alguma coisa difícil, sua primeira reação também é
dar desculpas pelas impossibilidades de obedecer? 37Ele, porém, respondeu: “Deem-lhes vocês
algo para comer”. Eles lhe disseram: “Isso exigiria duzentos denários! Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer?”
Como pensar naquilo que temos na mão para começar a obedecer a Jesus, aquilo que Deus já
nos deu, se torna a resposta certa para atendermos aos mandamentos dele? 38Perguntou ele:
“Quantos pães vocês têm? Verifiquem”.
O que aprendemos na matemática de Jesus sobre repartir como a base para a multiplicação?
41Tomando os cinco pães e os dois peixes e,
olhando para o céu, deu graças e partiu os pães.
Em seguida, entregou-os aos seus discípulos
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para que os servissem ao povo. E também dividiu os dois peixes entre todos eles.
O que esse texto nos ensina sobre pessoas que
precisavam de orientação (ovelhas sem pastor)
e qual a lição prática sobre os resultados da
prontidão para obedecer às orientações de Jesus? Você percebe a necessidade que tem da
orientação de Jesus? Você tem disposição para
começar a fazer o que ele manda ao invés de
dar desculpas? 44Os que comeram foram cinco
mil homens.
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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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