Marcos 30

O povo reconheceu Jesus
Na história que veremos
hoje, Marcos não se refere diretamente a ouvintes e não mostra Jesus
ensinando. O que temos
aqui é um sumário de
como a presença de Jesus era uma poderosa
mensagem, e como as
pessoas reagiam a isso.
É uma história curta, mas
cada elemento tem uma
importância profunda: o
lugar onde chegaram, a
atitude que tiveram, a súplica das pessoas, o significado da roupa de Jesus e o resultado obtido.
Mergulhe nessa história!
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>
A boa notícia do Reino
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Leia a Palavra de Deus
53Depois

de atravessarem o mar, chegaram a Genesaré e ali amarraram o barco. 54Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. 55Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em
macas, para onde ouviam que ele estava. 56E
aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou
campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na
borda do seu manto; e todos os que nele tocavam
eram curados. Marcos 6:53-56.
A missão de Jesus era comunicar a boa notícia do
Reino de Deus, mas o povo suplicava por curas.

Veja a Palavra de Deus
[H] Depois de atravessarem o mar, na seção anterior (29) Jesus encontrou os discípulos no meio do
lago, quando remavam contra o vento para chegar
em Betsaida. [G] Genesaré, esta cidade fica próxima de onde estariam na seção anterior; parece
que, depois de muito vento contrário, moveram-se
menos do que esperavam, não chegaram a
Betsaida (Mc 6:45), mas continuaram na Galileia,
onde a oposição crescia. [H] reconheceu, conhecer alguém pelo relacionamento pessoal; vimos
nas seções anteriores como Jesus e os discípulos,
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depois da rejeição em Nazaré, ensinaram e pregaram em toda aquela região. [A] percorriam toda
aquela região, depois de haver descrito o ministério de ensino, Marcos descreve a demanda que o
povo tinha por libertação. [L] Suplicavam-lhe, lit.
‘chamar junto’, fazer um pedido pessoal. [A] borda
do seu manto, uma franja trançada com um fio azul
nos quatro lados da capa (uma espécie de poncho)
lembrava os judeus da prática dos mandamentos
e foi regulamentada em Nm 15:37-41. [L] curados,
lit. ‘libertos’, a mesma palavra para ‘salvação’,
mostrando a doença como uma condição de escravidão; portanto não era uma obra ‘médica’, mas
um enfrentamento da condição espiritual em que
os doentes se encontravam.
1. O que aconteceu depois de Jesus entrar no
barco (seção 29) e o vento contrário acalmar?
53Depois de atravessarem o mar, chegaram a
Genesaré e ali amarraram o barco.
2. Depois de haver ensinado em toda aquela região (seções anteriores), o que aconteceu quando
Jesus desembarcou em Genesaré? 54Logo que
desembarcaram, o povo reconheceu Jesus.
3. Como as pessoas agiram depois de reconhecer Jesus pelo relacionamento anterior com
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ele? 55Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas, para onde ouviam
que ele estava. 56E aonde quer que ele fosse,
povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças.
4. Como entender o que Marcos quis explicar sobre as pessoas que tocavam na franja do poncho
de Jesus quando sabemos que a palavra traduzida como ‘curados’ significa ‘libertar’? 56... Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na
borda do seu manto; e todos os que nele tocavam eram curados.

Ouça a Palavra de Deus
O que você aprende desse texto quando sabe que
a franja do poncho representa a obediência aos
mandamentos e a palavra traduzida como ‘curados’
significa ‘libertos’? Suplicavam-lhe que pudessem
pelo menos tocar na borda do seu manto; e todos
os que nele tocavam eram curados.
O que esse texto ensina quando sabemos que o
plano inicial era chegar na politicamente amigável cidade de Betsaida (seção 29)? 53Depois de
atravessarem o mar, chegaram a Genesaré e ali
amarraram o barco.
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Que importância tem no texto a ideia de ‘reconhecer’ Jesus, isto é, conhecer por causa de um
relacionamento anterior? 54Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus.
Qual foi a intensidade das ações daqueles que
reconheceram Jesus? 55Eles percorriam toda
aquela região e levavam os doentes em macas,
para onde ouviam que ele estava. 56E aonde
quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças.

Sinta a Palavra de Deus
As pessoas em nosso tempo também são prisioneiras de todo o tipo de sofrimento, físico, emocional,
espiritual e social; o que nos impediria de suplicar
da mesma forma que aqueles habitantes de Genesaré? 54... Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto;
Quando seu ‘barco’ chega a um destino diferente
do planejado, qual deveria ser a sua atitude?
53Depois de atravessarem o mar, chegaram a
Genesaré e ali amarraram o barco.
Você é capaz de reconhecer a presença de Jesus por ter um histórico de relacionamento
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pessoal com ele? 54Logo que desembarcaram, o
povo reconheceu Jesus.
Quanto você deveria se importar com as pessoas à sua volta ao ponto de levá-las a Jesus
para serem libertas por ele? 55Eles percorriam
toda aquela região e levavam os doentes em macas, para onde ouviam que ele estava. 56E aonde
quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças.
Qual você percebe que é a relação entre Jesus
e tantos mestres que havia, entre as franjas do
poncho de Jesus e tantas outras partes para tocar, e a libertação das pessoas? 54... e todos os
que nele tocavam eram curados.
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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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