Marcos 31

Os fariseus e os mestres da lei
Na história que veremos,
uma comissão de investigação vinda da sede do
poder religioso conviveu
com Jesus e seus discípulos e notou que eles
não seguiam a mensagem dos líderes religiosos. Para os judeus, a tradição oral do que os antigos achavam que a Palavra de Deus significa se
equipara e, na prática,
supera os mandamentos
de Deus que estão escritos. Jesus estabeleceu a
superioridade da Palavra
de Deus escrita para todos os seus ouvintes.
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 31. Os fariseus e os mestres da lei

Leia a Palavra de Deus
1Os

fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de
Jerusalém, reuniram-se a Jesus e 2viram alguns
dos seus discípulos comerem com as mãos “impuras”, isso é, por lavar. 3(Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se, assim, à tradição dos líderes
religiosos. 4Quando chegam da rua, não comem
sem antes se lavarem. E observam muitas outras
tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal.)
5Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram
a Jesus: “Por que os seus discípulos não vivem de
acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez
de comerem o alimento com as mãos ‘impuras’?”
6Ele respondeu: “Bem profetizou Isaías acerca de
vocês, hipócritas; como está escrito: “‘Este povo me
honra com os lábios, mas o seu coração está longe
de mim. 7Em vão me adoram; seus ensinamentos
não passam de regras ensinadas por homens’. 8Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se
apegam às tradições dos homens”. 9E disse-lhes:
“Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a
fim de obedecerem às suas tradições! 10Pois Moisés disse: ‘Honra teu pai e tua mãe’ e ‘Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado’.
11Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu
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pai ou a sua mãe: ‘Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é Corbã’, isso é, uma oferta
dedicada a Deus, 12vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. 13Assim,
vocês anulam a palavra de Deus, por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem
muitas coisas como essa”. Marcos 7:1-13
Os religiosos substituíam a prática da Palavra de
Deus por rituais e cerimônias sem significado.

Veja a Palavra de Deus
[A] Os fariseus... mestres da lei, fariseus eram
membros de uma seita judaica com especial zelo
por tradições de pureza cerimonial; mestres da lei
eram copistas e interpretes das Escrituras e outros
textos sagrados; parece terem sido uma comissão
especialmente formada para investigar Jesus. [G]
Jerusalém, a capital de Israel e centro do poder religioso judaico. [L] reuniram-se, o termo usado no
original indica uma participação próxima no dia a
dia do grupo de Jesus. [T] “impuras”, o termo significa lit. ‘não lavadas’, mas a lavagem era cerimonial,
não se referindo à higiene, mas à espiritualidade.
[A] isso é, por lavar, uma das várias explicações dos
costumes judaicos que Marcos fez para leitores de
outras culturas. [L] judeus, aqui o termo não tem o
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significado étnico, mas religioso, pessoas que se
comparavam aos fariseus na religiosidade. [A] não
comem, os versículos 3 e 4 contém mais um parêntese de explicação para outras culturas; o tom deixa
transparecer o extremismo dos costumes. [L] lavarem, no versículo 4 a palavra para ‘lavar’ é outra:
submergir, o corpo e objetos eram mergulhados
completamente em lavagens cerimoniais (batismos). [T] a tradição dos líderes religiosos, lit. ‘o legado dos anciãos’; os mais velhos eram respeitados por sua experiência; tais tradições sobre como
aplicar a Bíblia se tornaram cada vez mais importantes até constituírem o Talmude, escrito sagrado
dos judeus que é considerado do mesmo valor (na
prática, mais valioso) que a Bíblia por alguns judeus. [B] Isaías, um dos grandes profetas bíblicos,
nasceu no século 8 aC e profetizou sobre as consequências da desobediência de Israel e a promessa de restauração; aqui Jesus citou Is 29:13. [T]
regras ensinadas por homens, lit. ‘determinações
humanas’, coisas que homens achavam que deviam ser realizadas. [T] mandamentos de Deus, Jesus contrastou os mandamentos de Deus com as
tradições interpretativas de tais mandamentos [T]
tradições dos homens, Jesus usou o mesmo termo
que aparece nos versículos 3 e 5, mas deu-lhe um
significado bem menos nobre. [T] Moisés, até hoje
os judeus insistem em que as tradições orais
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(Talmude) têm a mesma origem divina que os mandamentos, mas Jesus disse que somente os mandamentos escritos são os ‘Mandamentos de Deus’.
[T] ‘Honra teu pai e tua mãe’, Jesus citou o quinto
mandamento como exemplo Ex 20:12; Dt 5:16. [T]
‘Quem amaldiçoar, Jesus associou ao quinto mandamento outra instrução divina sobre o assunto Ex
21:17; Lv 20:9. [L] ‘Qualquer ajuda, o termo honrar
originalmente significa ‘pesar’, o que se associa à
ideia de ‘dar valor’, que se traduz em recursos materiais necessários ao conforto. [A] Corbã’, isso é,
Marcos novamente traduz uma prática religiosa judaica para leitores não judeus. [L] anulam, lit. ‘tornam sem autoridade’.
1. O que descobriu uma comissão religiosa de
investigação do ministério de Jesus enquanto
convivia com ele e seus discípulos? 1Os fariseus
e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém,
reuniram-se a Jesus e 2viram alguns dos seus
discípulos comerem com as mãos “impuras”,
isso é, por lavar. 3(Os fariseus e todos os judeus
não comem sem lavar as mãos cerimonialmente,
apegando-se, assim, à tradição dos líderes religiosos. 4Quando chegam da rua, não comem
sem antes se lavarem. E observam muitas outras
tradições, tais como o lavar de copos, jarros e
vasilhas de metal.)
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2. Como aquela comissão de investigação apresentou seu achado a Jesus? 5Então os fariseus
e os mestres da lei perguntaram a Jesus: “Por
que os seus discípulos não vivem de acordo com
a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos ‘impuras’?”
3. O que Jesus disse sobre o fundamento da
acusação que a comissão fez contra ele e como
baseou biblicamente o seu argumento? 6Ele respondeu: “Bem profetizou Isaías acerca de vocês,
hipócritas; como está escrito: “‘Este povo me
honra com os lábios, mas o seu coração está
longe de mim. 7Em vão me adoram; seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por
homens’. 8Vocês negligenciam os mandamentos
de Deus e se apegam às tradições dos homens”.
4. Que exemplo prático Jesus deu da réplica bíblica que apresentou contra a acusação dos investigadores? 9E disse-lhes: “Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado
os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem
às suas tradições! 10Pois Moisés disse: ‘Honra
teu pai e tua mãe’ e ‘Quem amaldiçoar seu pai
ou sua mãe terá que ser executado’. 11Mas vocês
afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua
mãe: ‘Qualquer ajuda que vocês poderiam
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receber de mim é Corbã’, isso é, uma oferta dedicada a Deus, 12vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe.
5. Qual a conclusão de Jesus para seu argumento bíblico e exemplo prático e como aplicou
isso ao comportamento dos religiosos em geral?
13Assim, vocês anulam a palavra de Deus, por
meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa”.

Ouça a Palavra de Deus
Como um coração cheio de maus pensamentos
(Veja seção 32) leva os religiosos a distorcer a Palavra de Deus em suas interpretações humanas?
13Assim, vocês anulam a palavra de Deus, por meio
da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa”.
Jesus ensinou que a Palavra de Deus deveria
ser praticada independentemente das interpretações humanas; como ele disse que isso seria
possível? 6Ele respondeu: “Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas; como está escrito: “‘Este povo me honra com os lábios, mas o
seu coração está longe de mim. 7Em vão me
adoram; seus ensinamentos não passam de
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regras ensinadas por homens’. 8Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às
tradições dos homens”.
Qual a razão de os religiosos sempre encontrarem maneiras de privilegiar suas tradições humanas? 9E disse-lhes: “Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às
suas tradições!
Que erro dos religiosos deveria ser evitado por
alguém que quisesse obedecer aos mandamentos de Deus? 10Pois Moisés disse: ‘Honra teu pai
e tua mãe’ e ‘Quem amaldiçoar seu pai ou sua
mãe terá que ser executado’. 11Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua
mãe: ‘Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é Corbã’, isso é, uma oferta dedicada
a Deus, 12vocês o desobrigam de qualquer dever
para com seu pai ou sua mãe.

Sinta a Palavra de Deus
Será que os religiosos da atualidade ainda desautorizam a Palavra de Deus ao valorizarem suas tradições interpretativas, isto é, o que acham que a
Palavra de Deus quer dizer ao invés do que ela
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realmente diz? 13Assim, vocês anulam a palavra de
Deus, por meio da tradição que vocês mesmos
transmitiram. E fazem muitas coisas como essa”.
A Bíblia valoriza a obediência a Deus, mas os
fariseus decidiram valorizar a santidade, isto é,
o serem diferentes; como evitar que diferenças
de ênfase assim nos levem por um caminho tão
errado? 3(Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se, assim, à tradição dos líderes religiosos. 4Quando chegam da rua, não comem sem
antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal.)
O que Deus prefere mais do que uma adoração
da boca para fora; o que significaria ter ‘o coração perto de Deus’? 6Ele respondeu: “Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas; como
está escrito: “‘Este povo me honra com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. 7Em vão
me adoram; seus ensinamentos não passam de
regras ensinadas por homens’.
O que deveria ser ensinado ao invés de interpretações humanas dos mandamentos de Deus?
10Pois Moisés disse: ‘Honra teu pai e tua mãe’ e
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‘Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que
ser executado’. 11Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: ‘Qualquer
ajuda que vocês poderiam receber de mim é
Corbã’, isso é, uma oferta dedicada a Deus, 12vocês o desobrigam de qualquer dever para com
seu pai ou sua mãe.
Os discípulos de Jesus não viviam de acordo
com a tradição dos líderes religiosos; como eles
viviam então? 5Então os fariseus e os mestres da
lei perguntaram a Jesus: “Por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos
líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos ‘impuras’?”
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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/

A boa notícia do Reino

