Marcos 32

Ouçam-me todos e entendam
Esta história é continuação das duas seções anteriores. Na seção 30 vimos que as pessoas eram
libertas quando tocavam
nas franjas do poncho de
Jesus que simbolizam o
compromisso em obedecer aos mandamentos de
Deus. Na seção 31 Jesus
foi acusado de não seguir
as tradições religiosas,
mas provou que elas não
eram os mandamentos de
Deus. Agora Jesus mostra como a verdadeira
obediência aos mandamentos divinos pode ser
verificada em nossa vida.
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
14Jesus

chamou novamente a multidão para junto
de si e disse: “Ouçam-me todos e entendam isto:
15Não há nada fora do homem que, nele entrando,
possa torná-lo ‘impuro’. Ao contrário, o que sai do
homem é que o torna ‘impuro’. 16Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça!”
17Depois

de deixar a multidão e entrar em casa, os
discípulos lhe pediram explicação da parábola.
18“Será que vocês também não conseguem entender?”, perguntou-lhes Jesus. “Não percebem que
nada que entre no homem pode torná-lo ‘impuro’?
19Porque não entra em seu coração, mas em seu
estômago, sendo depois eliminado.” Ao dizer isso,
Jesus declarou “puros” todos os alimentos.
20E continuou: “O que sai do homem é que o torna
‘impuro’. 21Pois do interior do coração dos homens
vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, 22as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. 23Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem
‘impuro’”. Marcos 7:14-23
O ensino teórico dos religiosos não produzia a
transformação interior que Jesus pregava.
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Veja a Palavra de Deus
[H] chamou novamente, antes Jesus estava reunido
com a comissão de inquérito religioso (seção 31),
agora chamou a multidão, depois conversou em particular com os discípulos. [L] Ouçam-me todos e entendam isto, além de ser uma convocação formal,
essa frase pede duas ações: perceber (ouvir com
atenção) o que seria dito e ‘por junto’, isso é, resolver
o ‘enigma’. [L] Não há nada fora do homem que, nele
entrando, possa torná-lo ‘impuro’. Ao contrário, o
que sai do homem é que o torna ‘impuro’, esse é o
enigma proposto por Jesus, que as pessoas deveriam ouvir e entender. [L] ‘impuro’, ‘impuro’, o termo
usado por Jesus é ‘tornar comum’, o antônimo de
santificar – não se tratava de higiene física, mas de
pureza espiritual. [A] os discípulos, a palavra tem o
significado de ‘quem se esforça para aprender’ e
isso se demonstra no pedido de explicação. [L] parábola, as frases ditas à multidão são classificadas
assim; as parábolas de Jesus eram como enigmas
que exigiam exercício mental para resolver. [T] declarou “puros” todos os alimentos, explicação de
Marcos aos não judeus, significando o que o texto
diz, que não são os alimentos que tiram a santidade.
[L] os maus pensamentos, racionalizações maliciosas, a construção de ideias que é má na essência –
parece o título para uma lista de doze ‘maus pensamentos’, os primeiros 6 no plural, os últimos seis no
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singular. [L] as imoralidades sexuais, é a raiz da palavra ‘pornografia’, significa ‘se vender’, isto é, ‘vender’ a própria pureza. [L] os roubos, tomar algo em
segredo, também a fraude. [L] os homicídios, no plural pode significar todo o tipo de assassinato, inclusive o moral e o emocional, quando se mata alguém
‘por dentro’. [L] os adultérios, o sexo fora do casamento. [L] as cobiças, originalmente ‘ter mais’, é o
sentimento de sempre querer mais do que se tem,
nunca estar contente. [L] as maldades, coisas que
causam dor, sofrimento. [L] o engano, originalmente
significa ‘isca’, é quando se atrai alguém com uma
ilusão. [L] a devassidão, originalmente significa ‘brutalidade’, isto é, falta de controle dos desejos carnais.
[L] a inveja, lit. ‘olhos sofrentes’, quem sofre por
causa daquilo que vê (ex. o bem dos outros). [L] a
calúnia, ou blasfêmia, diminuir os outros com palavras, demorar em reconhecer sua fama (reputação).
[L] a arrogância, lit. excesso de brilho, se mostrar
mais brilhante do que os outros. [L] insensatez, ‘sem
noção de si mesmo’, falta de perspectiva, incapacidade de julgamento. [L] males, originalmente a palavra descreve algo que é dolorosamente trabalhoso
ou preocupante, indicando que, além de tornar a
pessoa ‘comum’, também traz sofrimento.
1. Que enigma Jesus propôs, exigindo atenção e
entendimento da multidão? 14Jesus chamou
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novamente a multidão para junto de si e disse:
“Ouçam-me todos e entendam isto: 15Não há
nada fora do homem que, nele entrando, possa
torná-lo ‘impuro’. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna ‘impuro’. 16Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça!”
2. Que explicação Jesus deu aos discípulos para
a primeira parte do enigma? 17Depois de deixar
a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe
pediram explicação da parábola. 18“Será que vocês também não conseguem entender?”, perguntou-lhes Jesus. “Não percebem que nada
que entre no homem pode torná-lo ‘impuro’?
19Porque não entra em seu coração, mas em seu
estômago, sendo depois eliminado.” Ao dizer
isso, Jesus declarou “puros” todos os alimentos.
3. Que explicação Jesus deu aos discípulos
para a segunda parte do enigma? 20E continuou:
“O que sai do homem é que o torna ‘impuro’.
21Pois do interior do coração dos homens vêm
os maus pensamentos,
4. Quais os dois grupos de seis ‘maus pensamentos’ que Jesus relacionou para os discípulos?
21...as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, 22as cobiças, as maldades, o
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engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. 23Todos esses males vêm
de dentro e tornam o homem ‘impuro’”.

Ouça a Palavra de Deus
Em que esta seção está ligada às duas anteriores,
como os maus pensamentos levavam os religiosos
a preferir suas interpretações humanas aos mandamentos divinos? 23Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem ‘impuro’”.
As tradições humanas impostas pelos religiosos
se tornaram aceitas sem questionamento, como
Jesus convidou a multidão para rever aqueles
preceitos? 14Jesus chamou novamente a multidão
para junto de si e disse: “Ouçam-me todos e entendam isto: 15Não há nada fora do homem que,
nele entrando, possa torná-lo ‘impuro’. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna ‘impuro’.
16Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça!”
O que Jesus disse que torna uma pessoa ‘comum’, isto é, não santa, que significa ‘diferente’? 20E continuou: “O que sai do homem é
que o torna ‘impuro’. 21Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as
imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios,
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os adultérios, 22as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez.
Como pedir explicação em particular distinguia
os discípulos da multidão? 17Depois de deixar a
multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. 18“Será que vocês
também não conseguem entender?”, perguntoulhes Jesus. “Não percebem que nada que entre
no homem pode torná-lo ‘impuro’?

Sinta a Palavra de Deus
Como ser santo é ser diferente e ser impuro é ser
comum (ser igual a todos os outros) ainda é um problema para nossos dias, em qualquer contexto cultural? 20E continuou: “O que sai do homem é que o
torna ‘impuro’.
Como você está em relação aos 12 maus pensamentos que Jesus relacionou? 21Pois do interior
do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, 22as cobiças, as maldades, o
engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. 23Todos esses males vêm
de dentro e tornam o homem ‘impuro’”.
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Quanto você tem buscado as explicações de Jesus para as coisas que ouve; quanto isso distingue os discípulos? 17Depois de deixar a multidão
e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. 18“Será que vocês também
não conseguem entender?”, perguntou-lhes Jesus. “Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo ‘impuro’?
Quem são as multidões ainda enganadas por interpretações humanas e precisando ouvir a Palavra de Jesus; você vai transmitir-lhes essa palavra? 14Jesus chamou novamente a multidão
para junto de si e disse: “Ouçam-me todos e entendam isto: 15Não há nada fora do homem que,
nele entrando, possa torná-lo ‘impuro’. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna ‘impuro’.
16Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça!”
Você acha que esse ensino de Jesus entrou em
sua mente, que você não se torna especial através de rituais religiosos, mas pela transformação
dos seus pensamentos; seus pensamentos mudaram desde que conheceu Jesus? 19Porque
não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado.” Ao dizer isso,
Jesus declarou “puros” todos os alimentos.
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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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