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Jesus, o amigo dos
pecadores
O poder de Deus sobre
Satanás
Curas em nome de Jesus

Este livro relata os primeiros dias do ministério de Jesus na
terra. Ele aborda os seus ensinamentos e curas, e o que
significa ser um seguidor de Jesus, hoje.
A “ PUBLICAÇÕES MANÁ” fornece comentários Bíblicos escritos por
Fred Morris (E.U.A.). Por muitos anos Fred e sua esposa Lorna,
viajaram por todo o mundo ensinando e anunciando a palavra de
Deus. Quando eles regressaram a casa, escreveram estas notas para
impressão e venda onde houvesse necessidades básicas de
ensinamento cristão.
Esta edição está escrita num português de fácil leitura para
qualquer cidadão cuja língua é o português. Este comentário
irá acrescentar compreensão e também facilitará a tradução
para outras línguas. Esta edição procura fornecer ensino
básico a todos os leitores e é acrescida de notas para
estudantes da Bíblia, professores e pastores.
ESTES LIVROS são para você usar sozinho ou para estudar num
grupo. Eles o irão ensinar acerca da verdade de Deus na Bíblia. Irão
ajudá-lo a conhecer o Filho de Deus, Jesus Cristo. Irão ajudá-lo a
falar acerca de Deus e a aumentar a sua fé. Irão permitir que o Seu
Espírito Santo o guie para que não suga o mau caminho na vida. Eles
lhe irão dizer como pode viver uma vida que agrada a Deus.
Oramos que você tenha uma paz e um propósito novos na vida à
medida que confia em Deus, lê a Bíblia e usa estes comentários. Pense
no que Jesus disse e fez há 2000 anos atrás e para aquilo que Ele o
está a chamar para dizer e fazer hoje.

Maná Publicações
COMENTÁRIOS BÍBLICOS BÁSICOS
“O segredo do Reino de Deus foi dado a vós” (Marcos 4:11)

2

Ao leitor ou leitor
Estes comentários bíblicos explicam a verdade sobre a Palavra de Deus de uma
maneira que é fácil de ler e de entender.
Você pode usar estes livros para estudar a Bíblia por si próprio ou com outros num
grupo. Num grupo de estudo, cada pessoa deve ter o seu próprio livro e uma Bíblia
se possível.
Para ler: Onde ver isto, isso significa que você ou o seu líder de grupo deve
sempre ler a passagem Bíblica primeiro antes de ler as palavras neste livro.
Para debater: Onde ver isto, existem perguntas que podem ser colocadas
num grupo de estudo. Elas também ajudam o leitor a compreender os
versículos Bíblicos.
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Pense sobre isto: Onde você ver esta marca, a pergunta requer mais tempo
e meditação pessoal.
Onde ver caixas pautadas, a informação dentro é principalmente para
estudantes da Bíblia, professores e pregadores.
Reconhecimentos : Citações da Bíblia sãos feitas da versão João Ferreira de
Almeira Atualizada. Os desenhos têm direitos de autor (copyright) © Global
Recordings Network (GRN). Usados com sua permissão.
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RELATO DE MARCOS SOBRE A BOA NOVA DE JESUS
CRISTO
O Evangelho de Marcos é o segundo dos quatro evangelhos do Novo
Testamento que falam sobre a vida de Jesus Cristo. Um jovem discípulo
chamado João Marcos escreveu-o entre 42 e 44 dc. Ele ouviu de Pedro a
maior parte daquilo que Jesus ensinou e fez. Esses episódios tiveram lugar
basicamente na Judeia e Galiléia, províncias de Israel. O livro de Marcos
revela-nos muitos pormenores sobre a última semana da vida de Jesus antes
deste ser condenado e executado por crucificação, terminando com a sua
ressurreição e ascensão ao céu para se apresentar à direita do trono do seu
Pai, Deus.
Estes oito primeiros capítulos do Evangelho de Marcos dão-nos um relato
da primeira parte do ministério de Jesus, seus ensinamentos e milagres. A
boa notícia é que Deus nos ama tanto que enviou o seu Filho, Jesus Cristo,
para morrer por nós. Isto significa que todas as pessoas, em todos os lugares
que adoram a Deus e crêem em Jesus, terão a vida eterna com Ele.

QUEM ERA MARCOS?
João Marcos aprendeu muito com o apóstolo Pedro, que foi um dos doze
discípulos de Jesus. Pedro amava Marcos chamando-o de “meu filho”. (1ª
Pedro 5:13) A mãe de Marcos vivia numa casa grande em Jerusalém, a
cidade principal de Israel na altura. Ela tinha ouvido as Boas Novas de Jesus
Cristo e creu nele. Outros cristãos reuniam-se em sua casa para adorar a
Deus. (Actos 12:12)
Durante muito tempo o povo judeu esperou por um grande líder
prometido por Deus (um Salvador ou Messias). As pessoas pensavam que o
Messias iria salvá-los dos seus inimigos, os Romanos que, na altura,
ocupavam a sua terra.
A maioria dos líderes religiosos tinha discípulos. Homens abandonavam os
seus empregos para seguirem um líder e aprender com ele. Marcos seguiu a
Pedro que, por sua vez, era seguidor de Jesus. Ele ouviu Pedro falar de Jesus
e sobre aquilo que Ele fez. O jovem Marcos acreditava que Jesus era o
Messias, o Salvador prometido por Deus.
Marcos era primo de Barnabé, amigo de Paulo. Ele acompanhou Paulo e
Barnabé numa grande viagem com o objectivo de ensinarem as Boas Novas
na Ásia Menor. Mas depois deixou-os e voltou para casa, em Jerusalém.
Paulo não queria levar Marcos na sua próxima viagem missionária por isso,
Barnabé levou Marcos consigo noutra direcção, para Chipre. Mais tarde Paulo
e Marcos tornaram a encontrar-se e voltaram a trabalhar juntos.
(Colossenses 4:10)
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Marcos escreveu que Jesus Cristo é o “Filho de Deus”. Jesus também se
apresentou como o “Filho do Homem”. Este era o termo que Deus dava aos
seus profetas, homens por Ele escolhidos para proclamarem a sua mensagem
ao povo, (Jeremias 1:5) mas disse também que Jesus era Seu Filho. (Marcos
1:11; 9:7) Deus escolheu uma jovem mulher chamada Maria para dar à luz a
Jesus Cristo. (Lucas 1: 26-35; 2:1-20)
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FALE SOBRE ISTO:

1. O que sabemos sobre Marcos?
2. Como é que Marcos ficou a conhecer e confiar em Jesus?
3. O que é diferente sobre Jesus em comparação com os outros profetas de
Deus?

O QUE É QUE MARCOS DIZ SOBRE JESUS?
Nesta primeira parte do Evangelho de Marcos nós lemos acerca do ministério de
Jesus, o qual tinha trinta anos quando deu início ao seu ministério. Jesus veio
para fazer o trabalho de Deus, seu Pai. Ele alimentou os famintos; (Marcos 8:113) curou os doentes (Marcos 2:1-12); ordenou aos espíritos demoníacos que
saíssem das pessoas (Marcos 9:14-32) e ressuscitou mortos. (Marcos 5:42) Estes
milagres mostravam que Ele era de facto o Filho de Deus. (cf. João 1:14) Marcos
queria que soubéssemos que Jesus era o Filho de Deus. Jesus trouxe o
Evangelho, as Boas Novas, que Deus perdoaria os nossos pecados, se nos
arrependesse-mos e crêssemos no seu Filho Jesus Cristo.

A Bíblia diz que todas as pessoas cometeram pecados. (Romanos 3:23)

0

Vinte referências relativas à Pessoa de Jesus nas
Escrituras Sagradas

1. Jesus é o Messias prometido, o Cristo, o Filho de Deus. (VT:
Deuteronómio 18:15; Jeremias 23:5; NT: Mateus 16:16, Marcos 1:11;
Lucas 2:11)
2. Jesus é o Salvador prometido ao mundo. (VT: Isaías 53:12; NT: Lucas
2:11, Hebreus 7:25)
3. Jesus é o salvador prometido e aquele que curaria os enfermos. (VT:
Isaías 35:5,6; NT: Marcos 2:12, 7:35, 8:25)
4. Jesus é da linhagem do rei David. (VT: Isaías 9:7; NT: Mateus 1:1)
5. Jesus nasceu em Belém de uma família judia. (VT: Miquéias 5:2; NT:
Mateus 2:1)
6. Jesus nasceu de uma jovem antes desta ser casada ou ter tido relações
sexuais. (VT: Isaías 7:14; NT: Mateus 1:18)
7. Ainda bebé, Jesus foi levado para o Egipto para sua protecção. (VT:
Oséias 11:1; NT: Mateus 2:14,15).
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8. Jesus mudou-se para a região da Galiléia para ali dar início ao seu
ministério. (VT: Isaías 9:1, 2; NT: Mateus 4:13,14).
9. Jesus foi “o grande Profeta” referido por Moisés. (VT: Deuteronómio
18:15; NT: João 6:14)
10.Jesus é o nosso Pastor para sempre. (VT: Salmo 110:4; NT: Hebreus
6:20)
11.Jesus foi sábio e compreensivo. (VT: Isaías 11:2; NT: Lucas 2:52)
12.Jesus não era querido pelo seu próprio povo. (VT: Isaías 53:3; NT: João
1:11)
13.Jesus seria bem-vindo a Jerusalém como um rei humilde, montando um
burro. (VT: Zacarias 9:9; NT: Mateus 21:2-9 e João 12:12-16)
14.Jesus foi traído por um dos seus discípulos. (VT: Salmos 41:9; NT: Marcos
14:10, 18-20)
15.Jesus foi traído por 30 moedas de prata. (VT: Zacarias 11:12; NT: Mateus
26:15)
16.Jesus foi acusado falsamente. (VT: Salmos 27:12; NT: Mateus 26:59-61)
17.Jesus não falou quando foi levado para julgamento. (VT: Isaías 53:7; NT:
Mateus 26:62, 63)
18.Jesus foi crucificado juntamente com dois criminosos. (VT: Isaías 53:12;
NT: Mateus 27:38).
19.As mãos e os pés de Jesus foram perfurados. (VT: Salmos 22:16; NT:
João 19:18 e 20:27)
20.As pessoas riram-se de Jesus e insultavam-no enquanto passavam. (VT:
Salmos 22:6-8; NT: Mateus 27:39, 40)
Há muitas outras referências nos Novo Velho Testamentos. No evangelho de
Marcos existem mais de 50 referências à pessoa de Jesus e perto de 90 no
evangelho de Mateus.
Nós nascemos com tendência a pecar e vivemos pecando, por isso Deus
enviou o seu Filho para nos salvar do pecado, de Satanás e do inferno. A
maior decisão de Jesus foi morrer por nós. Ele veio para sofrer e para morrer,
embora ele tenha nascido e vivido sem pecado. Nós merecemos morrer
porque somos pecadores, mas Jesus não merecia morrer. Apesar disso, a
Bíblia ensina-nos que Jesus veio para morrer no nosso lugar, para que Deus
nos pudesse perdoar, se crêssemos no seu Filho. Essas coisas foram
prometidas na Sagrada Escritura, centenas de anos antes de Jesus nascer.

2

Primeiro leia os capítulos 1 e 2 de Mateus e Lucas
capítulos 1 e 2
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OS PRIMEIROS DIAS DE JESUS
Mateus, Lucas e João também escreveram os seus próprios Evangelhos
(histórias sobre a Boa Nova de Jesus Cristo). Mateus e Lucas falam-nos, nos

seus Evangelhos, sobre o nascimento de Jesus e o do seu primo, João
Baptista. Marcos não nos fala sobre estas coisas no seu Evangelho.
O exército romano estava no controle de Israel quando Jesus e João
nasceram. César Augusto, imperador romano, decretou o recenseamento de
cada cidadão judeu, inscrevendo cada um dos seus nomes numa lista. (Lucas
2:1) Para o efeito, os judeus tinham de viajar para a sua cidade natal. Ele
queria contar quantos judeus viviam em Israel de forma a controlar as
populações de uma forma mais eficaz.
Um homem chamado José estava comprometido com uma moça chamada
Maria, por isso viajaram para a sua cidade natal, Belém, para se alistarem.
Maria estava grávida. Na cultura judaica era muito vergonhoso uma jovem
solteira ficar grávida. Quando José soube que Maria ia ter um bebé, concluiu
que era melhor não casar com ela. (Mateus 1:19) Mas Deus falou com ele
num sonho, explicando-lhe que o filho que Maria tinha no ventre fora gerado
pelo Espírito de Deus. Então ele compreendeu que a gravidez de Maria era
um milagre de Deus e não fruto de deslealdade de Maria. Ele tomou Maria
como sua noiva, mas não tiveram relações sexuais até Jesus nascer.
(Mateus1:25) Jesus nasceu à chegada deles a Belém. Jesus não era filho de
José. Ele era o Filho de Deus, nascido de uma semente plantada em Maria
pelo Espírito Santo de Deus. (Mateus 1:18,20) Deus fez isto a fim de que o
Seu Filho pudesse nascer e viver como homem.
O Evangelho de Lucas fala-nos também sobre o nascimento de João
Baptista, e isso aconteceu seis meses antes do nascimento de Jesus. (Lucas
1:5-25; 57-66) O seu nascimento foi também um milagre de Deus.
(Lucas1:7,13) Mas ele não foi fecundado pelo Espírito de Deus, como Jesus
Cristo. Pois João era um homem normal, com pais biológicos. Zacarias era o
seu pai. Marcos explica-nos em pormenor o plano de Deus para João
Baptista. (ver abaixo)
Os pastores locais foram informados onde encontrar e adorar o menino
Jesus. (Lucas 2:12) Numa visão, um anjo de Deus informou-os deste evento
maravilhoso. Deus queria que pessoas simples e vulgares soubessem do
nascimento do seu Filho, Jesus Cristo.
Nessa altura Herodes estava a governar Israel, sob a autoridade de César,
imperador romano. Herodes era um homem perverso e um rei cruel. Um dia,
homens importantes do Leste foram ao seu palácio perguntar pelo
nascimento do novo Rei, que era Jesus Cristo. Nós normalmente chamamoslhes “os três reis magos”. Eles estavam à procura do bebé que acabara de
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nascer, aquele que seria o Rei dos Judeus. Eles tinham seguido uma estrela
que os levou até à região onde Jesus acabara de nascer. (Mateus 2:2) Mas
Jesus não estava no palácio do rei, onde era suposto um rei nascer.
Onde é que se encontrava afinal este Rei? Herodes pediu aos líderes
religiosos para o informarem do nascimento deste Rei misterioso. Leia o que
o profeta Miquéias disse na Sagrada Escritura acerca de Cristo, que iria
nascer em Belém. (Miquéias 5:1,2) Foi aí onde os sábios encontraram o
bebé, chamado Jesus Cristo. Pessoas sábias devem ler a sua Bíblia. Em
seguida eles são levados na direcção certa. Herodes não queria que um
judeu se tornasse rei em seu lugar. Foi por isso que ele matou todos os
bebés de Belém e arredores até aos dois anos. (Mateus. 2:16) Maria e José
fugiram para o Egipto com Jesus. (Mateus 2:13) O anjo de Deus disse-lhes o
que fazer e depois encaminhou-os de volta a Israel, mas agora para uma
cidade a norte do país chamada Nazaré, algum tempo depois. (Mateus
2:22,23) Esta foi a cidade onde Jesus viveu durante quase 30 anos da sua
vida na terra. As pessoas pensavam que ele era filho de José, o carpinteiro, e
nada mais.
Jesus crescia em estatura e em sabedoria, (Lucas 2:52) mas muitas
pessoas não podiam acreditar que Ele fosse de facto o Filho de Deus. Pouco
antes de morrer, Jesus disse a Pilatos: “Nasci e vim ao mundo para dizer o
que é a verdade.” (João 18:37) Os anjos disseram que Jesus veio para se
tornar o Salvador, o Cristo prometido. (Lucas 2:11) Simeão disse que Ele veio
trazer a luz para os não judeus e glória para os judeus. (Lucas 2:32) A
profetiza Ana disse que Jesus era o Salvador, do qual todo o povo de Israel
estava à espera. (Lucas 2:38) O que é que você acredita ter sido o propósito
de Deus quando Ele enviou Jesus ao mundo?
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FALE SOBRE ISTO:

1. O anjo de Deus apareceu ao pai de João, chamado Zacarias, (Lucas 1:1320) à mãe de Jesus (Lucas 1:26-38) e a José (Mateus 1:20-25). Como é
que eles responderam ao que lhes foi dito? Que lições podemos tirar daí?
2. Como é que os homens importantes vindos do Oriente receberam
orientação sobre o Rei Jesus? Como é que os pastores souberam do
nascimento de Jesus? Como devemos procurar orientação de Deus para as
nossas vidas?
3. O que é que levou as pessoas à frente referidas pensarem sobre o
nascimento de Jesus: Maria, o rei Herodes, os homens importantes do
Leste, os pastores de Belém, Simeão e Ana, no Templo? O que é que você
acha sobre o nascimento de Jesus? Qual é a sua opinião sobre a Pessoa
de Jesus e o que Ele fez e ensinou?

2

Agora Leia Marcos 1:1-13
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JOÃO BAPTISTA PREPARA O CAMINHO PARA JESUS
Nos primeiros 13 versículos encontramos boa parte das figuras principais do

Evangelho de Marcos:
a) João Baptista, que pregou no deserto; (1:4)
b) Jesus, o Filho de Deus que veio do céu; (1:9)
c) o Espírito Santo, que veio sobre Jesus (1:10)
d) Deus, o Pai, que falou do céu; (1:11)
e) Satanás, que veio para tentar Jesus; (1:13)
f) os anjos que serviram Jesus; (1:13)
João Baptista era um profeta de Deus. Ele viveu e falou como um verdadeiro
mensageiro de Deus. (Marcos 1:7) João ajustava-se perfeitamente à imagem
que os profetas Malaquias e Isaías retrataram 700 anos antes. Eles falaram
sobre a voz de um mensageiro dizendo: “Enviarei o meu mensageiro, para que
me prepare o caminho!” (Malaquias 3:1; Isaías 40:3) Marcos utilizou as palavras
dos profetas para nos dizer quem era João. (Marcos 1:2,3)
Deus encheu João com o seu Espírito, mesmo antes deste nascer, para fazer
este trabalho. (Lucas 1:13, 41) Ele veio dizer às pessoas: “Arrependam-se do
mal, recebam o baptismo, e Deus vos perdoará os pecados.” (Marcos 1:4)
Quando João anunciou às multidões que elas precisavam arrepender-se, muitos
reconheciam o seu estilo de vida de pecado e eram baptizadas. Ele colocava as
pessoas debaixo de água no rio Jordão, e trazia-as para cima de novo. Isso
mostrava ao mundo que elas estavam arrependidas da sua vida de pecado.
“Arrependimento” significa que, ao sermos confrontados por Deus e pela sua
palavra, percebemos que temos vivido em oposição a Deus e contrários à sua
vontade; pedimos-lhe perdão pelos nossos pecados, passando a viver pela fé
em Deus. Pecado significa vivermos na terra independente de Deus, opondonos a Ele e ao seu propósito, ignorando a razão da nossa existência, que é para
adorarmos, exaltarmos e servirmos a Deus. O pecado separa-nos do Deus que é
perfeitamente bom, santo e justo. Ao sermos baptizados, é uma forma visível e
simbólica de mostrarmos ao mundo que Deus lavou os nossos pecados e que
passamos a viver uma nova vida com Jesus Cristo.
Deus tinha prometido libertar o povo de Israel dos seus inimigos e abençoálos de novo. Tinha, igualmente, prometido enviar um Salvador. Muitos profetas
do Antigo Testamento falaram disto, mas nos últimos 400 anos antes do
nascimento de Jesus não houve profetas, e muitas pessoas tinham abandonado
a esperança da promessa de Deus. Depois veio João com a missão de preparar
o caminho para Jesus. João não era o Messias. João falou de Jesus ao povo; ele
disse que alguém muito importante estava a caminho. (Marcos 1:7,8) Depois
disto, Jesus foi enviado pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás no
deserto. (Mateus 4:3-9)
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4

FALE SOBRE ISTO:

1. Como é que as pessoas descobriram que João era um profeta? (Marcos
1:7)
2. O que é que João veio fazer?
3. O que é que João ensinou sobre Jesus? (1:7)
4. O que é que João requereu das pessoas antes de as baptizar? (1:4)
5. O que significa “arrependimento”?
6. Quando os cristãos são baptizados, isso leva os seus amigos e familiares a
pensarem em Deus e Jesus e na Boa Nova: Verdadeiro ou Falso?

JOÃO BAPTIZA JESUS
Jesus veio da Galileia até ao sul do rio Jordão para ser baptizado por João.
(Mateus 3:13) Jesus não tinha que se arrepender, pois Ele não tinha nenhum
pecado. (Hebreus
4:15) João baptizou
Jesus porque era a
forma certa de
proceder. (Mateus
3:15) Era o plano
de Deus a fim de
dar o exemplo aos
judeus. João veio
preparar o caminho
para Jesus e para o
ministério que Ele
iria realizar. Este foi
© GRN
o propósito pelo
qual Deus chamou e
enviou João aos judeus.
Quando Jesus foi baptizado por João, ao sair da água, João viu três
grandes sinais:
a) o céu se abriu;

0

Nota Dois: Nomes que
Marcos deu a Jesus

Filho do Homem (2:28 e 8:31)
Senhor do Sábado (2:28)
Filho do Altíssimo (5:7)
O carpinteiro (6:3)
Filho de Maria (6:3)
O Cristo (Messias) (8:29)

Jesus Cristo (1:1)
Filho de Deus (1:1 e 3:11)
Jesus de Nazaré (1:24)
O Santo de Deus (1:24)
Senhor (1:3 e 7:28)
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b) o Espírito Santo repousou sobre Jesus;
c) uma voz veio do céu, dizendo: “Tu és o meu Filho querido: tenho em ti
a maior satisfação.” (Marcos 1:10)
João declarou ainda acerca de Jesus: “Eu vi o Espírito de Deus descer do céu
como uma pomba e ficar sobre ele. Eu não o conhecia. Mas Deus, que me
enviou a baptizar com água, tinha-me anunciado: Tu hás-de ver o Espírito
Santo descer e ficar sobre um homem. Esse é o que baptiza com o Espírito
Santo. Eu vi-o e asseguro-vos que este é o Filho de Deus.” (João 1:32-34)

4
1.
2.
3.
4.

FALE SOBRE ISTO:

Será que João sabia quem era Jesus? (João 1:32-34)
Por que razão Jesus pediu a João para o baptizar?
O que é que Deus o Pai disse sobre o Seu Filho, Jesus Cristo?
Que profetas falaram do Messias, o Cristo? (Deuteronómio 18:18; Isaías
7:14)

2

Agora leia Marcos 1:14-20
(Também Mateus 4:12-22; Lucas 4:14,15 e 5:2-11)

A BOA NOTÍCIA SOBRE JESUS CRISTO
João Baptista exortou as pessoas a arrependerem-se e a crerem em Jesus
Cristo. Nós arrependemo-nos quando ouvimos o Evangelho e o Espírito de
Deus nos convence o quão pecadores nós somos, e pedimos perdão a Deus,
crendo e aceitando o sacrifício de Jesus ao morrer na cruz.
João disse ao rei Herodes que era errado ele casar-se com a esposa do
seu irmão, por isso Herodes colocou João na prisão. Mais tarde ele mandou
os soldados decapitá-lo. Mas Satanás não surpreende a Deus e nada nos
acontece por acaso. Deus sabe de tudo, e Ele tem todo o poder e o controlo
da história de cada ser humano. Ele tem o controle de tudo o que acontece
na história dos homens. (Isaías 46:9, 10)
Por centenas de anos o povo judeu tinha esperado pelo Messias. Eles
queriam um líder que pudesse libertá-los do poder de seus inimigos, os
romanos. Contudo, Deus queria que eles se arrependessem e fossem desta
forma libertos dos seus pecados e de Satanás. Muitos homens de Deus foram
mortos ao tentarem alertar os judeus dos seus maus caminhos. Os profetas
judeus falavam de alguém que viria salvá-los. Essa Pessoa, o Salvador Jesus,
viria para salvar a todos os que cressem Nele – judeus e não judeus. Esta
Pessoa iria trazer-nos de volta tudo o que foi perdido quando Adão se
rebelou contra Deus. (Génesis 3:17-19; Deuteronómio 18:15; Isaías 42:1;
49:6; Gálatas 3:16) Esta Pessoa era Jesus. Jesus anunciou ao povo que o
Reino de Deus estava próximo e que se manifestaria aos corações das
pessoas sobre as quais Ele salvaria e governaria.
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4
1.
2.
3.
4.

FALE SOBRE ISTO:
Qual foi a mensagem que Jesus anunciou ao povo? (Marcos 1:14,15; João
17:3)
Como é que Satanás tentou destruir o plano de Deus?
Porque é que os homens têm que se arrepender? (Marcos 1:15)
Uma vez mais, o que significa “arrependimento”?
© GRN

JESUS CONVIDA
HOMENS NORMAIS
A SEGUI-LO
Jesus caminhava pelas
margens do Mar da Galiléia.
Ele viu dois irmãos, Simão e
André, lançando as redes de
pesca ao lago. Jesus chamouos, “Venham comigo…” (Marcos 1:17, 17) Ele queria ensiná-los acerca do
Reino de Deus. Note que Jesus chamou homens normais e trabalhadores
para segui-lo. De imediato deixaram as redes e seguiram Jesus. Ele fez a estes
pescadores uma promessa, “…eu vos farei pescadores de homens.” (Marcos
1:17)
André era um dos discípulos de João Baptista. Ele deixou João para seguir
Jesus. Em seguida, André encontrou o seu irmão e disse-lhe: “ Encontrei o
Messias!” (João 1:40, 41) Então Simão creu em Jesus Cristo, e tornou-se num dos
seus discípulos. Mais tarde, Jesus disse a Simão, “O teu nome será Cefas”, que
quer dizer Pedro. Este nome na língua grega significa pedra. (João 1:42) Este foi o
mesmo Pedro que ensinou Marcos tudo que sabia sobre Jesus.
Jesus estava agora pronto para ensinar os seus discípulos e falar às multidões
acerca do Reino de Deus e do seu propósito para a humanidade.

2

Agora leia Marcos 1:21-28 – (e também Lucas 4:31-37)

JESUS COMEÇA A PREGAR E A CURAR
Jesus entrou na sinagoga, (lugar de reuniões religiosas dos judeus) em Cafarnaum,
para ensinar o povo. (Marcos 1:21) Eles ficaram maravilhados com o seu
ensinamento. Os seus próprios líderes liam para o povo a lei de Deus todos os
sábados, mas Jesus falou-lhes do Reino de Deus com grande autoridade, que as suas
palavras se tornavam vida no interior das pessoas. (Marcos 1:22) Havia poder nas
suas palavras! Ele disse que o Reino de Deus estava próximo e que eles podiam gozar
a vida desse Reino.
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As palavras de Jesus tinham tanto poder que os próprios demónios clamaram, “O
que é que tu queres de nós, Jesus de Nazaré? Vieste aqui para dar cabo de nós? Eu
bem sei que tu és o santo que Deus mandou!” (Marcos 1:24) O homem tinha um
espírito mau em si, que o fez falar daquela maneira. Jesus sabia que não era o
homem que estava a gritar, mas sim o espírito mau no interior do homem. Jesus
repreendeu-o: “Cala-te e sai desse homem!” Fiaram todos tão admirados, que
perguntavam uns aos outros: “Que será isto?” Outros diziam: “Isto é doutrina nova,
mas apresentada com autoridade!” (Marcos 1:27)
Repare que Jesus “… não os deixava falar, pois sabiam quem Ele era.” (Marcos
1:34) Apesar disso, muito rapidamente a fama de Jesus se espalhava por todas
aquelas regiões através das pessoas que tinham estado com Jesus, para o ouvir e
serem por ele curadas. (Marcos 1:27, 28)

4

FALE SOBRE ISTO:

1. Jesus queria apenas que pessoas inteligentes fossem seus discípulos: isso
é verdadeiro ou falso?
2. Porque é que as pessoas ficavam maravilhadas com os ensinamentos de
Jesus?
3. Como é que os espíritos malignos reconheceram Jesus?

2

Agora leia Marcos 1:29-45 – (Também Lucas 4:38-44)

PEDRO LEVA JESUS A SUA CASA
Cafarnaum era uma cidade situada na parte norte do Mar da Galiléia. Jesus
ficou lá, na casa de Simão Pedro. A sogra de Simão estava doente por isso
Jesus dirigiu-se a ela, pegou a sua mão e ajudou-a a levantar-se. A sua febre
deixou-a de imediato e ela começou a servi-los. (Marcos 1:31) Jesus tinha
consigo o poder de Deus para fazer milagres. Ele curou os doentes.
Até ao final do dia todas as pessoas da cidade ocuparam todo o espaço
em torno da casa onde Jesus se encontrava. (Marcos 1:33) Eles trouxeram
pessoas doentes e endemoninhados para Jesus os curar e libertar, e Ele
curou a todos. Na manhã seguinte, Simão Pedro chamou os outros discípulos
e saíram à procura de Jesus. Ele muitas vezes levantava-se enquanto estava
ainda escuro e ia para um lugar calmo para falar com Deus. (Marcos 1:35) A
sua comunhão com o Pai mantinha-o sob o poder e no centro da vontade de
Deus.
Pedro encontrou Jesus e disse-lhe: “Andam todos a procurar-te!” (Marcos
1:37)
Jesus respondeu: “Vamos a outras povoações, nas redondezas, para eu lá
pregar, pois foi para isso que eu vim.” Jesus andava por toda a Galileia,
pregava nas casas de oração e expulsava espíritos maus. (Marcos 1:38, 39)

JESUS CURA UM HOMEM LEPROSO
15

Um homem doente com lepra, (uma má doença de pele) foi ter com Jesus.
Ele ajoelhou-se e implorou para que Jesus o curasse. (Pessoas com lepra
tinham que viver longe das cidades e aldeias). Ele disse: “Se tu quisesses,
podais curar-me.” Jesus teve imensa pena dele, tocou-o com a mão e disselhe: “Quero, sim! Fica curado.” (Marcos 1:41) E naquele mesmo instante o
homem ficou curado. Então Jesus disse: “Vai primeiro ao sacerdote, para ele
te examinar.” (Marcos 1:44) O homem tinha de fazer isso para provar que
estava curado. Depois disso, ele estava livre para voltar para junto da sua
família. Ele não tinha nenhuma razão para continuar a viver sozinho e ter de
gritar: “Imundo! Imundo!” – para que as pessoas se afastassem dele.
O homem contou a toda a gente o grande milagre que Jesus operara nele.
Em pouco tempo, tornou-se difícil Jesus se deslocar de um lugar para o
outro, devido às multidões que o procuravam. (Marcos 1:45)

4

FALE SOBRE ISTO:

1. Quando Jesus curou o homem que tinha lepra, por que é que Ele lhe
disse, “Não fales disto a ninguém?”
2. Porque é que o homem que foi curado teve de se apresentar ao
sacerdote?
3. Procure outros lugares no evangelho de Marcos onde Jesus se ausentou
para orar bem cedo pela manhã.
4. Qual a declaração que Jesus fez a Simão Pedro? (João 1:42)
5. Como é que os seus discípulos deveriam “pescar” homens?

2

Agora leia Marcos 2:1-12. - (Também Lucas 5:18-26)

JESUS CURA UM HOMEM PARALÍTICO
Jesus voltou a casa de Simão Pedro. Muitas pessoas ouviram que ele estava
lá e eles encheram a casa até não haver mais espaço. (Marcos 2:2) Jesus
ensinou-lhes a Palavra de Deus, que são as Boas Notícias do amor de Deus
manifestado na Pessoa de Jesus. (Actos 8:4)
As casas em Israel eram
geralmente construídas com
© GRN
pedras grandes e com telhados
planos feitos de terra, lama
seca ou argila. Era possível
andar sobre eles. Alguns dos
edifícios tinham telhados muito
simples de madeira e ramos.
Quatro homens
transportaram um amigo
paralítico à casa onde Jesus se
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encontrava a ensinar. Como eles não conseguiam entrar por causa da
multidão, subiram pelo telhado. Depois fizeram baixar o seu amigo, paralítico,
na cama, até aos pés de Jesus Cristo. A fé em Deus sempre leva as pessoas
a fazerem coisas corajosas. As pessoas que têm fé fazem grandes coisas,
porque elas confiam no seu grande Deus. Jesus viu a fé deles e disse ao
homem doente: “Meu filho, os teus pecados estão perdoados.” (Marcos 2:5)
Esta era uma forma carinhosa de falar – ele realmente não era filho de Jesus.
Alguns fariseus e os professores da Lei de Deus ouviram o que Jesus
disse. Os fariseus eram professores judeus que, muitas vezes, faziam leis
religiosas, para além daquelas que Deus deu. Eles reclamaram: “Ele ofende a
Deus! Ninguém, a não ser Deus, pode perdoar pecados!” (Marcos 2:7) A
palavra “ofender ou blasfemar” significa falar contra Deus. (Salmos 74:18,
Isaías 52:5; Romanos 2:24) Nos tempos do Velho Testamento, os líderes
judeus ordenavam que se apedrejassem os blasfemos até à morte. (Levítico
24:11-14)
Jesus sabia o que eles estavam a pensar. Então Jesus disse: Será mais
fácil dizer a este paralítico: “os teus pecados estão perdoados”, ou dizer-lhe:
“levanta-te, pega na tua enxerga e vai para casa?” Ele disse isto para mostrar
que era de facto o Filho de Deus, que tinha poder na terra para perdoar
pecados e para curar. (Marcos 2:9,10) Então Ele curou o homem. Todas as
pessoas viram o homem a levantar-se e ir para casa. Então o povo louvou a
Deus, dizendo: “Nunca se viu uma coisa assim!” (Marcos 2:12)

2

Agora leia Marcos 2:13-17 - (Também em Lucas 5: 27-32)

JESUS FAZ AMIGOS ENTRE OS PECADORES
Então Jesus saiu e falou para a multidão junto ao lago. Ele queria que os
homens deixassem tudo para segui-lo. Nesse dia, Ele encontrou Levi, um
cobrador de impostos, que também era chamado Mateus. Os cobradores de
impostos trabalhavam para o imperador Romano e as pessoas não gostam
deles porque, para além de serem traidores à sua própria nação, não eram
honestos. Eles cobravam impostos dos judeus para além do exigido pelo
imperador romano. Os judeus chamavam-lhes pecadores. Levi abandonou o
seu emprego de cobrança de impostos e seguiu Jesus. (Marcos 2:14)
Levi convidou Jesus e os outros discípulos para comerem na sua casa.
Alguns professores da lei judaica, que eram fariseus, estavam lá e
reclamaram: “Como pode ele comer com gente de má fama e cobradores de
impostos?” Jesus ouviu-os e respondeu-lhes: “Não são os que têm saúde que
precisam de médico, mas sim os doentes. Ora eu não vim chamar os justos,
mas os pecadores.” (Marcos 2:17) Jesus queria ajudar as pessoas que
reconheciam a sua necessidade dele. Essas pessoas acolheram Jesus, mas
alguns dos líderes religiosos não queriam segui-lo. Os líderes de Israel, como
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toda a gente, estavam à espera do Messias, mas eles não queriam este
Jesus.

4

FALE SOBRE ISTO:

1. Jesus é o único que pode perdoar pecados, como Deus?
2. Porque é que Jesus disse: “Não são os que têm saúde que precisam de
médico, mas sim os doentes?”
3. Por que é que os líderes religiosos judaicos ficavam revoltados quando
Jesus se assentava à mesa com pessoas más e pecadoras?
4. Por que os pecadores vêm a Jesus?

2

Agora leia Marcos 2:18-22 – (Também em Lucas 5:33-38)

JESUS MOSTRA A MELHOR FORMA DE FAZER AS
COISAS
Os fariseus pensavam que eram as únicas pessoas que mereciam o favor de
Deus. Eles faziam jejum ou seja, não comiam por algum tempo, e tentavam
obedecer a todas as leis de Deus. Deus disse que todas as pessoas eram
pecadoras. “Não há quem faça o bem, nem um sequer...” (Salmo 53:4)
Os discípulos de João estavam a fazer jejum. As pessoas faziam jejum por
razões diversas:
a) Para mostrar tristeza pela morte de alguém; (Salmos 35:13)
b) Para se concentrarem em Deus, em oração; (Neemias 1:4)
c) Para cumprirem as exigências da Lei nos dias especiais de feriado,
como o Dia Judaico da Expiação;
d) Para passar mais tempo em oração por algo importante;
Jesus falou de uma festa judaica de casamento. As noivas e os noivos judeus
abriam as portas das suas casas para os convidados entrarem. Os convidados
visitavam os noivos, comiam bem e ficavam felizes junto com eles. Jesus
disse que era assim que as pessoas deveriam se portar com ele, o verdadeiro
Noivo. Ele estaria apenas com elas por um período curto de tempo e esse era
o tempo de se alegrarem, pois estavam na presença dele. Depois, Jesus seria
morto e aí sim, deviam ficar tristes. Esse seria o momento em que as pessoas
teriam motivos para fazer jejum. (Marcos 2:20) Jesus veio para lhes mostrar
um caminho melhor, mas misturando novas ideias com ideias velhas, não
funcionava. (Marcos 2:21, 22) Ele queria que as pessoas deixassem os velhos
costumes para segui-lo com fé.

2

Agora leia Marcos 2:23-28; 3:1-6 – (Também Lucas 6:1-11)

JESUS CURA UM HOMEM NUM SÁBADO
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0

O Sábado

“Sábado”, significa descanso, parar de trabalhar. Deus revelou a Adão como
é que os céus e a terra foram feitos em seis dias de trabalho. No sétimo dia
Deus “descansou das suas obras”. Ele chamou ao sétimo dia, o dia de
Sábado. (Génesis 2:3) Mais tarde, Deus deu as suas leis a Moisés. Na Lei de
Deus, o sábado foi separado para ser santificado. (Êxodo 20:8-11) No
sábado, homens e mulheres descansavam do seu trabalho para adorarem a
Deus. O sábado era o último dia da semana. Ele começava ao pôr-do-sol na
sexta-feira. Infelizmente, os fariseus acrescentaram as suas próprias regras
ao sábado. Eles pensavam mais sobre como manter as suas regras de
sábado, do que acerca da verdadeira adoração a Deus.
Os primeiros cristãos no início encontravam-se para o culto no dia de
sábado. Mais tarde, reuniam-se para o culto no primeiro dia da semana,
domingo. Domingo tornou-se então um dia de descanso e de adoração para
a maior parte da Igrejas Cristãs. Alguns crentes continuam a manter o
sábado, tal como o sábado dos judeus. Por que não fazer de Jesus o Senhor
de todos os dias? Preenche todos os teus dias com verdadeira adoração ao
Senhor, fazendo de cada dia, um “sábado” ao Senhor! Cada dia será um dia
de descanso de Deus para ti, mesmo que tu tenhas de fazer o teu trabalho
diário.
Os fariseus estavam zangados e Jesus sabia que eles queriam matá-lo. (Marcos
3:6) Eles discutiram com Jesus sobre o que não se podia fazer no sábado, dia do
Senhor. Por essa razão os religiosos estavam à procura de algum motivo para o
acusarem nalguma coisa que ele fizesse ou dissesse.
Jesus curou um homem que tinha uma mão ressequida. Ele sarou-a
completamente, e esse era um dia de sábado. Ele sabia o que os fariseus estavam
a pensar, então perguntou: “A nossa Lei manda fazer bem ao sábado, ou fazer
mal?” (Marcos 3:4)
Anteriormente, eles disseram que os discípulos de Jesus não podiam colher
nem comer grãos no sábado. (Marcos 2:23-24) Jesus estava indignado com os
fariseus, mas ao mesmo tempo sentia compaixão deles, porque os seus corações
estavam duros. (Marcos 3:5) Os fariseus não comentaram sobre este milagre, mas
saíram para planejar a forma de o matar. (Marcos 3:6) Jesus é o Senhor de todos,
inclusive do sábado.

2

Agora leia Marcos 3:7-19

JESUS ESCOLHE DOZE DISCÍPULOS
Jesus foi a uma casa perto do Lago da Galiléia. Grande número de pessoas
veio de todos os lados para ouvi-lo. As pessoas empurravam e apertavam
Jesus pelo que ele ficou em pé, num barco, no lago, a ensiná-los. Mais tarde

19

ele foi para as montanhas.
Pela manhã chamou os seus seguidores e escolheu doze dentre eles:
a) para tê-los sempre com ele;
b) para os ensinar;
c) para enviá-los a pregar;
d) para dar-lhes o poder de curar pessoas e para expulsar demónios;
(Marcos 3:15)
Durante três anos Jesus ensinou os doze discípulos ou apóstolos, para serem
mensageiros de Deus.

4

FALE SOBRE ISTO:

1.
2.
3.
4.

É errado colher grãos no sábado?
Porque é que as pessoas faziam jejum?
Que tipo de coisas devemos fazer ao sábado?
O que é que Jesus queria expressar quando disse: “O sábado, como dia
de descanso, foi criado para benefício das pessoas, e não as pessoas para
benefício do sábado.” (Marcos 2:27)
5. Qual era a diferença entre os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos
dos líderes religiosos judeus?
6. Como podem as pessoas aprender a serem mensageiros de Deus?

2

Agora leia Marcos 3:20-30 – (Também Lucas 11:14-23)

O PODER DE DEUS SOBRE SATANÁS
Jesus expulsou muitas de pessoas da opressão de demónios, (Marcos 1:39)
mas os fariseus reclamavam: “O príncipe dos demónios, (Satanás) é que lhe
dá poder para expulsar os espíritos maus.” (Marcos 3:22)
Jesus perguntou-lhes: “Como pode Satanás expulsar Satanás?” Isto não
fazia sentido, e Jesus utilizou três imagens para mostrar a incoerência dos
religiosos:
a) um país em que as pessoas lutam entre si;
b) uma casa de família lutando entre si;
c) Satanás lutando contra si mesmo.
Existem dois reinos espirituais neste mundo: O Reino de Deus, do amor e
da luz, e o reino de Satanás, das trevas e do mal. Os demónios e Satanás
odeiam a verdade, e eles procuram atacar os servos de Deus. Foi por isso
que Jesus ensinou os seus seguidores a orarem: “…livra-nos do
mal.” (Mateus 6:13) Mas, no Reino de Deus, o mal é derrotado e os pecados
são perdoados. (Marcos 3:28) Contudo, ninguém pode ser perdoado se falar
contra o Espírito Santo de Deus. (Marcos 3:29)
Satanás é “o homem forte” na parábola de Jesus. (Marcos 3:27) Ele
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aprisiona as pessoas nos seus pecados. Jesus veio e morreu para derrotar o
homem forte, e libertar os seus prisioneiros. Jesus veio para libertar as
pessoas dos seus pecados. (Gálatas 3:22) Ele veio para livrar as pessoas da
legislação feita pelo homem, pelos fariseus. (Gálatas.3: 23)

2

Agora leia Marcos 3:31-35

JESUS, SUA MÃE E SEUS IRMÃOS
A primeira impressão que temos quando lemos esta passagem é que Jesus
não queria ver a sua mãe nem os seus irmãos. Mas fica claro, a partir do
versículo anterior, (Marcos 3:21) que eles tinham vindo buscá-lo. Eles
estavam preocupados com as coisas que as pessoas diziam dele lá na sua
terra, Nazaré. Os seus amigos e vizinhos pensavam que Jesus era louco.
Jesus fez aquela abordagem à família, para ter a certeza que não iriam
estorvar a vontade e o propósito de Deus. Ele mostrou compaixão por eles,
pois Jesus não queria que se fossem embora tristes, e com um sentimento
que ofendesse o coração e a vontade de Deus. Em vez disso, Jesus
permaneceu ministrando às pessoas, cumprindo o plano de Deus que era
ensinar, curar, libertar e salvar multidões que queriam que Jesus as curasse,
libertasse e ensinasse. Jesus abordou aquela situação aparentemente
embaraçosa, de uma forma sábia, demonstrando carinho pela família, e uma
enorme estima pela multidão, ao dizer que eles eram a sua mãe e as suas
irmãs e irmãos. “Pois todo o que fizer a vontade de Deus é meu irmão, minha
irmã e minha mãe.” (Marcos 3:35)
Não diz que Jesus realmente se afastou da sua própria mãe e dos seus
irmãos. Se, por um lado, ele saiu para fora para os ver, por outro lado, Jesus
tinha que lhes explicar que estavam a obstruir a vontade e o propósito de
Deus, ao quererem levá-lo com eles. Ele provavelmente ficou onde estava,
optando por permanecer com aqueles que desejavam ouvir e fazer a vontade
de Deus. Jesus fez a coisa mais generosa e a mais correcta para a sua família
e para os seus ouvintes.
Por vezes, os elementos mais próximos da nossa família podem dificultarnos o que Deus quer que nós façamos. Não devemos, sempre, confiar nas
suas preocupações de amor. Em vez disso, devemos confiar que Deus vai
lidar com todas as situações, sem que tenhamos grandes problemas quando
tomamos decisões contra a vontade da família.

4

FALE SOBRE ISTO:

1. Como é que Jesus mostrou amor pela própria família?
2. Quando temos grandes decisões a tomar no que diz respeito à família, em
quem devemos pensar primeiro?
3. Os seguidores de Jesus são parte de uma família mundial. (Marcos
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3:34,35) O que é que isso mostra
às pessoas do mundo?

2

Agora leia Marcos 4:125 - (Também Lucas 8:4-15)

© GRN

A PARÁBOLA DO
AGRICULTOR E DA
SEMENTE

Jesus entrou num barco para
ensinar o povo. Em dias calmos,
as pessoas podiam facilmente ouvir a voz de alguém a longa distância
através da água.
Nesta parábola, o agricultor que semeia a semente é como alguém que
anuncia o evangelho. A semente é como a verdade da mensagem de Deus –
a Boa Nova. Aquele que anuncia o evangelho semeia a semente da vida
eterna no coração das pessoas. Ele é um semeador ou uma testemunha.
Uma testemunha é alguém que diz o que sabe, o que ele tem visto e
experimentado da Pessoa de Jesus.
O agricultor levava as suas sementes num saco. Ele lançava a semente
tão longe na medida em que podia. (Marcos 4:4) As palavras de Jesus eram
como as sementes. Os corações que estavam receptivos podiam receber a
verdade, como o bom solo recebe as sementes. Os corações que estavam
duros não podiam receber a verdade. Mais tarde, Jesus explicou a parábola
aos seus discípulos:
1. Alguns corações são duros como o caminho. Eles não podem assimilar a
Boa Nova de Jesus Cristo. O terreno é duro e não permite que as
sementes cresçam.
2. Os lugares rochosos indicam os corações que estão prontos para receber a
mensagem de Deus, mas que facilmente desistem quando as dificuldades
surgem. A semente cresce rapidamente entre as rochas. Mas há muito
pouca terra para as sementes poderem crescer e aprofundar as suas
raízes. Quando o sol aquece, as plantas secam e morrem.
3. A semente que o agricultor semeia e cai entre os espinhos, fala-nos de
uma vida que está cheia de outras coisas das quais não quer abdicar. Três
inimigos da alma são referidos aqui. (Mateus 19:22) Estes destroem os
novos e frágeis rebentos da fé:
a) o envolvimento com as coisas deste mundo;
b) o amor ao dinheiro;
c) a procura de prazer e de sucesso; (1 João 2:16)
4. A semente que é lançada em terra boa é como a verdade que um
coração aberto e quebrantado recebe. O solo é bom, profundo e bem
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preparado para a semente. Ela cresce e produz fruto. O fruto é a verdadeira
fé e as boas obras resultantes da acção do Espírito Santo que agora habita
no novo filho de Deus.
Nós lançamos a semente quando anunciamos às pessoas a verdade de
Deus, ou quando lhes dá-mos uma Bíblia para ler, ou oramos por elas.
Algumas pessoas não irão escutar, apenas irão ouvir, mas não
compreenderão. Algumas estarão prontas a seguir Jesus, mas serão
facilmente desencorajadas – elas vão desistir devido à sua fé débil. Muitos
vão seguir o “novo caminho” de Jesus com prazer e, em seguida, perderemno por quererem experimentar o que o mundo lhes oferece.
Jesus advertiu as pessoas que, se não entendessem esta parábola, então
elas não iriam compreender as outras. (Marcos 4:13) Mas, para as pessoas
que ouvem, compreendem e recebem com gratidão a palavra de Deus, elas
terão vidas frutíferas no Reino de Deus. (v.20) Esta parábola mostra a
diferença entre as pessoas que são salvas e as pessoas que estão perdidas.
Ela mostra o que acontece com as pessoas que não escutam com atenção e
com um coração quebrantado a verdade de Deus. Jesus é como uma
lâmpada. Ele deve ser “realçado” de modo a que todas as pessoas possam
ver a luz da verdade de Deus. (Marcos 4:22; João 1:4,5) Assim que as
pessoas vêm para a luz deste modo, o Espírito Santo dá-lhes mais luz. Deus
dará luz às suas mentes e corações, se elas se atreverem a crer nele.

4

FALE SOBRE ISTO:

1. O que é que o profeta Isaías disse sobre dos corações duros? (Marcos
4:12)
2. O que é “boa terra”?
3. Como é que podemos ajudar a “semente” a crescer nos corações das
pessoas?

0

Parábolas

b Jesus usou parábolas para ensinar verdades eternas aos seus seguidores.
b
b
b
b

Uma parábola é uma história simples de acontecimentos quotidianos, mas
com um significado espiritual mais profundo.
Ele muitas vezes explicava as parábolas mais tarde aos doze discípulos.
(Marcos 4:13)
Havia pessoas no meio da multidão que não queriam conhecer a verdade.
Eles não escutavam nem compreendiam. (Marcos 4:24-25)
As pessoas que quisessem saber a verdade de Deus tentavam
compreender o significado das histórias, ou parábolas.
O Espírito Santo revela a verdade aos corações daqueles que de facto
querem ser transformados pelo poder de Deus. (Mateus 13:115)
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Agora leia Marcos 4:26-34

PARÁBOLAS SOBRE A FÉ E O REINO DE DEUS
Jesus falou sobre fé. Sem fé não se pode agradar a Deus. Jesus falou de um
reino espiritual e eterno, sobre o qual Deus é o Rei, e não um reino que
tenha sido instaurado pelos reis da terra. Os discípulos de Jesus não
compreenderam o que ele estava a dizer sobre o Reino de Deus.
Novamente, Jesus utilizou um exemplo comum das suas vidas. Um
homem que semeia deve ter fé:
a) ele deve usar boas sementes e crer que elas irão nascer e crescer;
b) ele deve ser paciente e esperar que as sementes cresçam;
c) ele deve crer que a semente irá crescer por si própria; (Marcos 4:28)
d) ele deve acreditar que irão produzir muitas sementes de forma a ter
uma boa colheita; (Marcos 4:29)
Jesus contou outra parábola sobre o Reino de Deus. Explicou que era
como uma pequena semente de mostarda plantada num jardim. Em menos
de um ano seria maior do que todas as outras plantas, podendo atingir 4
metros de altura.
De igual modo, o Reino de Deus na Terra começou como uma semente
muito pequena. Os seguidores de Jesus não eram pessoas importantes. Eles
eram homens normais, sem poder e pouco influentes na sociedade. Porém,
durante o seu tempo de vida, o Reino espalhou-se por todo o mundo
conhecido. (Actos 1:8; 17:6) Hoje, a palavra de Deus é pregada em todos os
lugares, e tanto homens como mulheres estão ainda a rejeitar a verdade de
Deus ou a acreditar nela, sendo desta forma salvos e agregados à Igreja de
Jesus Cristo.

4

FALE SOBRE ISTO:

1. Como é que o Reino de Deus abençoa as nações?
2. Como é que cresce?
3. O que é que a história da
semente de mostarda nos
ensina sobre o Reino de
Deus?
4. O que é que podemos fazer
para ajudar a semente a
crescer?

2

Agora leia Marcos
4:35-39 – (Também
em Lucas 8:22-25)

© GRN
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OS DISCÍPULOS ATRAVESSAM O LAGO
Jesus disse aos discípulos para irem para o outro lado do lago. Enquanto eles
atravessavam o lago, uma tempestade levantou-se e ondas retumbavam
sobre a sua pequena embarcação. Os discípulos estavam com medo e Jesus
estava a dormir no fundo do barco. “Mestre, não vês que estamos
perdidos?”, gritaram para Jesus. (Marcos 4:38)
Jesus levantou-se e disse: “Parem! Acalmem-se!” Em seguida, o vento
parou e o lago ficou calmo. Eles entreolharam-se e alguém sussurrou: “Mas
quem é este, que até manda no vento e nas ondas?” (Marcos 4:41) Eles
temeram a tempestade, e agora estavam com medo de Jesus. Ele era mais
do que um simples homem, era o próprio Filho de Deus! Jesus queria saber
por que razão não tinham confiança nele para os proteger.
Quando os nossos corações são como o mar e ficam perturbados, Jesus
diz-nos a mesma coisa: “Estejam quietos! Eu estou convosco. Confiem em
mim.”
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Agora leia Marcos 5:1-20 – (Também Lucas 8:26-39)

JESUS LIBERTA UM ENDEMONINHADO
Nas margens do lago da Galiléia haviam túmulos, grutas que as pessoas
usavam para sepultar os seus familiares. Um homem endemoninhado
escolheu um desses lugares para viver. (Marcos 5:3) Quando Jesus e os seus
discípulos chegaram a essa região, os espíritos maus (demónios)
manifestaram-se de uma forma violenta, através do homem que
controlavam. Várias vezes as pessoas tentaram amarrá-lo, mas ele quebrava
as correntes.
Quando o homem viu Jesus sair do barco, dirigiu-se a ele, prostrando-se
aos seus pés. (Marcos 5:6) Os demónios sabiam quem de facto Jesus era:
“Que queres tu de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?” Gritaram os
demónios. “Peço-te por Deus que não me atormentes!” (Marcos 5:7) Os
demónios sabiam quem Jesus realmente era, o Filho de Deus, por isso
tinham medo dele. (Tiago 2:19) Eles sabiam que Jesus é o Senhor da
Criação. Ele pode repreender os demónios, porque todos os espíritos
malignos têm de se submeter a ele.
Marcos mostra-nos que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus
autorizou os demónios a entrarem numa vara de porcos que por ali
pastavam, (os judeus não comem carne de porco). Então o homem viu os
porcos a correrem e precipitarem-se no lago e logo percebeu que estava livre
de uma vida de horrível tormento. Livre de todos aqueles espíritos das trevas.
Ele mostrou-se grato a Jesus, e glorificou a Deus. Entretanto os homens que
cuidavam dos porcos correram à cidade para contarem aos proprietários o
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que acabara de acontecer aos porcos e ao homem que outrora era
endemoninhado, mas agora estava livre. Quando as pessoas ouviram esta
história, saíram para ver por elas mesmas o que acabara de acontecer. (Marcos
5:14) O homem estava lúcido, sentado e tranquilo aos pés de Jesus! Os
habitantes da cidade ficaram com medo. Antes eles tinham medo do homem
endemoninhado, agora temiam o poder de Deus. (Marcos 5:17) Eles tinham
perdido os seus porcos, e por isso pediram a Jesus que se fosse embora.

VAI PARA CASA E FALA À TUA FAMÍLIA
O homem sentou-se aos pés de Jesus na margem do lago. Ele não tinha
amigos, nem comida, nem trabalho, nem lugar na sociedade. “Deixa-me ir
contigo”, pediu ele a Jesus. (Marcos 5:18) Mas Jesus disse-lhe: “Não, vai mas é
para tua casa, e conta lá o que o Senhor te fez e como teve pena de
ti.” (Marcos 5:19) Durante muitos anos, Satanás tinha roubado da família este
homem, um filho ou um marido e pai. Agora era chegada a hora de voltar e
dizer à sua família o que Jesus tinha feito por ele, e anunciar a outras pessoas
também.
A feitiçaria, o sexo ilícito, as drogas, o álcool, os jogos de azar destroem os
membros das famílias, ou transformam os pais em ditadores cruéis. O pecado
sempre escraviza. As pessoas, ao fazerem estas coisas, estão a convidar os
demónios a entrarem nas suas vidas. Somente o poder de Jesus pode expulsar
esses demónios. Somente Jesus pode dar aos nossos entes queridos um
espírito de poder, de amor e de auto controle. (2 Timóteo 1:7)

4

FALE SOBRE ISTO:

1.
2.
3.
4.
5.

Por que é que o endemoninhado correu para Jesus?
Por que é que Jesus perguntou aos demónios o seu nome?
Será que os maus espíritos conhecem a Deus?
O que aconteceu aos porcos?
O que é que os aldeões viram quando chegaram ao lugar onde Jesus e o
homem estavam?
6. Onde é que o homem foi para
informar as pessoas daquilo
que Jesus lhe fez?

2

Agora leia Marcos 5:2143 - (Também Lucas
8:41-56)

UMA MULHER DOENTE
E UMA MENINA MORTA
© GRN

Jairo, o chefe de uma sinagoga
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veio ter com Jesus, caiu aos seus pés e suplicou: “A minha filha está a
morrer. Venha e põe as mãos sobre ela, para que fique curada.” (Marcos
5:23) A multidão empurrava-se em torno de Jesus, mas uma mulher doente
conseguiu chegar perto dele. Ela tinha gasto todo o seu dinheiro com os
médicos na procura da solução para o seu problema de saúde, mas só
piorava. Movida pela fé, ela chegou por trás de Jesus e tocou a base do seu
vestido e foi instantaneamente curada.
Deus sempre responde à nossa fé. Jesus virou-se e perguntou: “Quem me
tocou na roupa?” Ele sabia que poder tinha saído de si. (Marcos 5:30; Lucas
8:45) O poder não estava na sua roupa. O poder estava em Jesus, na sua
Pessoa. A mulher também sabia que acabara de ser curada. (Marcos 5.29)
Então prostrou-se aos pés de Jesus, tremendo. Então Jesus com um olhar
carinhoso disse-lhe: “Minha filha, a tua fé te salvou; vai em paz.” (Marcos
5:34) Nunca ninguém antes havia falado palavras como estas a esta mulher.
Talvez tenha alguma doença ou alguém o ofendeu. A ofensa pode ter
acontecido há anos atrás. Já tentou tudo, mas a dor não desapareceu.
Chegue a Jesus. Ele está à espera que clame a ele, e que confie que ele irá
curar a sua dor.
Jairo ainda estava à espera de Jesus, mas mensageiros vieram ter com ele
com uma má notícia: “Jairo, não vale a pena incomodares o Mestre, que a
tua filha já morreu.” Mas Jesus não deu importância à notícia e disse a Jairo:
“Não te assustes, tem fé.” (Marcos 5:35-36) Jesus chamou a Pedro, Tiago e
João para entrarem com ele na casa. Com alguma frequência Jesus chamava
apenas estes três discípulos para estarem com ele. (Marcos 9:2) Eles
encontraram algumas pessoas de luto reunidas e a chorarem, aos gritos. “A
menina não está morta, está a dormir”, disse-lhes Jesus. Eles riram-se dele.
(Marcos 5:39, 40) Jesus pegou na menina pela mão e disse: “Menina, levanta
-te!” (Marcos 5:41) Imediatamente a menina levantou-se e começou a andar.

0

Os doze discípulos de Jesus. (Marcos 3:13-19)

Simão de Betsaida era um pescador. Tomé. (João 11:16, 14:5)
Jesus deu-lhe o nome Pedro, que Tiago, filho de Alfeu. (Marcos 15:40)
significa rocha.
Mateus ou Levi, o cobrador de
Tiago, filho de Zebedeu e João, seu
impostos ou fiscal (Mateus 10:2).
irmão
Tadeu, também chamado de Judas.
André, o irmão de Pedro. (João
Simão o Zelote. (Lucas 6:15)
1:40)
Filipe que foi e encontrou Natanael, Judas Iscariotes, um homem de
Quiriote, que mais tarde traiu
também chamado Bartolomeu.
Jesus.
(João 1:43)
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Jesus tem poder para curar pessoas e trazer-lhes a vida de volta. Toque nele
pela fé. Espere nele em oração para todas as suas necessidades. Ele promete
responder. (Hebreus 13:8; 1 Pedro 5:7)

2

Agora leia Marcos 6:1-6 – (Também Lucas 4:16-30)

AS PESSOAS REJEITAM JESUS
Jesus voltou a Nazaré, onde viveu. (Marcos 1:9; Lucas 2:39) Ele entrou na
sinagoga, a casa de oração judaica, no dia de sábado. Muitos que o ouviram
ficaram espantados. (Marcos 6:2) Mas não acreditavam que ele fosse o
Messias ou Cristo. Por isso curou apenas poucas pessoas porque elas
reconheciam-no apenas como o filho do carpinteiro. (Marcos 6:3) Não
acreditavam nele como o Messias, o prometido pelos profetas. Acreditavam
que Jesus era o filho de José e de Maria, mas jamais o reconheciam como o
Salvador do mundo.
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Agora leia Marcos 6:6-13 – (Também Lucas 9:1-6)

JESUS ENVIA OS SEUS DISCÍPULOS
Jesus deixou Nazaré e foi para outras aldeias da Galiléia. O seu tempo na
terra ia dentro em breve terminar, e muita gente ainda não tinha ainda
ouvido as Boas Notícias, pelo que Jesus enviou os seus discípulos a
anunciarem o Reino de Deus. Jesus deu-lhes autoridade sobre os espíritos
maus, e poder para curar doenças. (Marcos 6:7) Note que Jesus disse-lhes:
“Não levem nada para o caminho, a não ser o cajado.” Os discípulos estavam
a ser enviados pelo próprio Filho de Deus, por isso, não precisavam
preocupar-se com questões como comida ou dinheiro. (Marcos 4:19; 6:8)
Eles podiam confiar em Deus.
O mesmo poder que estava nos discípulos está em nós. Os discípulos
saíram e ensinaram que as pessoas deveriam arrepender-se, abandonar os
seus pecados e crerem em Jesus. (Marcos 6:12) Note que eles não iam
sozinhos, mas dois em dois. (Marcos 6:7)
Quando uma família os acolhia, eles entravam na casa e ensinavam o
povo acerca do Reino de Deus. Eles expulsavam muitos demónios e curavam
os doentes, ungindo-os com óleo. (Marcos 6:13)

4

FALE SOBRE ISTO:

1. Quem tinha fé em Jesus – Jairo ou a sua filha?
2. A mulher que tocou em Jesus depositou a sua fé nele ou no seu vestido
no qual tocou?
3. Por que é que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré?
4. Corações sem fé reduzem os milagres de Deus. Verdadeiro ou Falso?
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5. O que significa “arrepender-se”?

2

Agora leia Marcos 6:14-29 – (Também em Lucas 9:7-9)

HERODES MANDA MATAR JOÃO BAPTISTA
Herodes, governador da Galileia, odiava os judeus. Por outro lado amava os
Romanos, embora por conveniência. Ele era considerado “rei” porque era
governador de uma grande parte de Israel. (Mateus 14:1) Ele ouviu que
Jesus curava as pessoas doentes e expulsava os demónios de outras. Alguns
diziam: “Este é João Baptista, que ressuscitou, e é por isso que ele tem poder
para fazer milagres.” Outros diziam: “É Elias,”
Estes comentários incomodavam Herodes, pois ele sentia culpa pelo que
fez a João Baptista. Ele colocou-o na prisão por lhe ter dito que não era
correcto ele ter casado com a esposa do seu irmão, Filipe. (Marcos 6:16-18)
Herodias, mulher de Herodes, odiava João, de modo que Herodes colocou-o
na prisão a pedido dela, que sempre procurou oportunidade de o ver morto.
Herodes tinha feito uma promessa a Salomé, filha de Herodias. Por sua
vez, ela perguntou à mãe o que devia pedir a Herodes, que lhe prometeu o
que ela quisesse. Então, Herodias viu aqui a oportunidade que tanto
esperava e sugeriu à filha que pedisse ao rei a cabeça de João Baptista. Ele
não podia negar-lhe este pedido, pois fez a promessa na frente de todos os
seus convidados e seria vergonhoso e humilhante voltar a trás com a sua
palavra. Por isso, deu ordem aos soldados que fossem ao cárcere e
trouxessem a cabeça de João Baptista e a dessem a Salomé. (Marcos 6:27,
28)
Talvez Herodes quisesse ouvir João de novo. Mais tarde, Jesus não
respondeu a Herodes quando O interrogava no seu julgamento. (Lucas 23:9)
Jesus sabia que este homem mau não podia impedir o plano de Deus de
salvar as pessoas dos seus pecados.

2

Agora leia Marcos 6:30-44 – (Também em Lucas 9: 10-17)

JESUS ALIMENTA
CINCO MIL HOMENS
Jesus e os seus discípulos não
tinham tempo para comer,
“porque tantas pessoas estavam
indo e vindo.” (Marcos 6:31)
“Venham comigo a um lugar
sossegado para descansarem um
pouco.” Então eles entraram num
barco e foram em direcção a
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Betsaida. (Lucas 9:10)
As pessoas deram pela falta de Jesus, por isso entraram em barcos e
foram à sua procura. Eles levavam os seus doentes na esperança de
encontrarem Jesus.
Jesus sentia enorme compaixão pelas multidões, porque “parecia um
rebanho de ovelhas sem pastor…” (Marcos 6:34) Ele viu como elas se
sentiam solitárias e perdidas, então começou a ensiná-las sobre o Reino de
Deus. Mas os discípulos sentiam-se cansados e manifestaram o desejo de
ficarem sós com Jesus e longe das multidões. Eles queriam descansar e por
isso apresentaram a Jesus três boas razões para se verem livres da multidão:
a) A multidão acabara de fazer um longo caminho, por isso precisava
partir para descansar;
b) Era já muito tarde;
c) As pessoas precisavam de se alimentar;
Jesus disse aos discípulos: “dêem-lhes vós de comer”, mas Filipe
respondeu. “ Nem com duzentas moedas de prata se comprava pão que
chegasse para dar um bocado a cada um!” (João 6:7) Em seguida, André
disse: “Está aqui um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas que
é isso para tanta gente?” (João 6:8, 9)
Jesus convidou as pessoas a se sentarem. Então, “levantou os olhos ao
céu e agradeceu a Deus.” Em seguida partiu os pães e ia-os dando aos
discípulos para os distribuírem pela multidão. (Marcos 6:41)
Conforme os discípulos iam distribuindo os pães e os peixes, eles iam se
multiplicando, para enorme espanto dos discípulos. Eles não podiam
acreditar. “Todos comeram até ficarem satisfeitos.” (Marcos 6:42) Cristãos
frequentemente queixam-se que o trabalho é demasiado grande, mas Deus
nos deu tudo o que precisamos, e muito mais. (Filipenses 4:13) Deus usa o
pouco que temos para através desse pouco fazer grandes coisas.

4

FALAR SOBRE ISSO:

1. Por que os discípulos estavam aborrecidos com a multidão?
2. Jesus poderia facilmente fazer pão suficiente para alimentar as pessoas.
Verdadeiro ou Falso?
3. O que devemos fazer quando o desafio que Deus nos coloca é grande de
mais para nós?
4. Como é que a nossa fé cresce?

2

Agora leia Marcos 6:45-56

JESUS CAMINHA SOBRE A ÁGUA
Jesus ordenou que os discípulos partissem dali num barco, de regresso à outra
banda do lago, para Betsaida. Então despediu a multidão para de seguida subir
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ao monte para orar. Entretanto, Jesus percebeu as dificuldades que os discípulos
estavam a enfrentar em alto mar. Por isso ele foi ao seu encontro caminhando
sobre a água. Eles viram-no e gritaram com medo. Em seguida eles ouviram uma
voz, “Coragem! Sou eu, não tenham medo!” (Marcos 6:50) Eles conheciam bem a
sua voz. Não era um fantasma. Ele tinha-os chamado muitas vezes antes. Eles
ficaram com medo, mas a sua voz deu-lhes paz. Ele entrou no barco e a
tempestade parou. (Marcos 6:51)
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Muitas vezes lutamos e trabalhamos por nossa conta, sem contudo
vermos resultados. Remamos e temos medo das ondas, pois não
reconhecemos a voz de Deus para nos dar confiança. Então Jesus vem a nós
e os nossos medos desaparecem. Ele nos dá paz, força e fé. Os nossos
problemas parecem ser
Jesus esteve aqui
menores quando Jesus está
connosco.
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ilip
F
Vemos que os discípulos
de
Sidon
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ar
ainda não tinham muita fé.
Ces
Eles seguiram Jesus e viramno operar grandes coisas, no
Alta Galileia
entanto, eles ficaram
Tiro
Cades
surpreendidos quando ele
Cafarnaum
acalmou a tempestade e
andou sobre a água.
Logo que Jesus e os seus
discípulos desembarcaram em
Genesaré, a multidão correu
para ele transportando
pessoas doentes em macas.
(Marcos 6:53-55)
Jerusalém
Betsaida
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FALE SOBRE ISTO:

Mar de Galiléia

Rio

1. O que pensaram os
Nazaré
discípulos quando Jesus os
mandou atravessar o lago
num barco?
Naim
Decápolis
2. Por que é que Jesus falou
com Deus naquela noite,
em vez de dormir?
Cesaréia
3. Os discípulos procuravam
um reino terreno.
SAMARIA
Verdadeiro ou Falso?
4. No final do Capítulo 6, o
que é que os discípulos aprenderam sobre os objectivos de Jesus, pela

n
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Rio Jordão
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forma como ele cuida das pessoas, e manifestava o seu poder, ao curar e
libertar?

2

Agora leia Marcos 7:1-23

O ENSINO DOS FARISEUS
Os religiosos judeus lavavam sempre as mãos antes de comerem. E lavavamnas de uma maneira especial. Os discípulos comiam sem lavarem as mãos.
Esta atitude era contra as leis religiosas dos fariseus.
Jesus chamou aos fariseus de “hipócritas”. Eles não viviam da forma como
ensinavam as pessoas, ou seja, não eram um exemplo para o povo. Eles só
fingiam ser santos. Eles lavavam as suas mãos, mas os seus corações não
eram limpos. “Nada são as coisas que entram numa pessoa que a tornam
impura, mas sim as que saem dela.” (Marcos 7:15) Deus vê as intenções do
coração do homem. Ele sabe quem somos e como somos realmente no
interior.
“Isaías tinha razão sobre vocês”, Jesus disse-lhes. (Mateus 15:7-9; Isaías
29:13) O profeta falou da parte de Deus contra os líderes judeus hipócritas.
As palavras do profeta deveriam fazê-los parar e reflectir, mas os fariseus
hipócritas recusaram a Palavra de Deus e mantiveram-se nas suas tradições e
nas coisas que os seus pais lhes tinham ensinado para fazer. Lavar as mãos
de um modo especial, antes que comerem, era uma dessas tradições.
Jesus disse-lhes que estavam a anular as leis de Deus, substituindo-as por
preceitos de homens. Ele deu-lhes um exemplo: “Respeita o teu pai e a tua
mãe.” (Marcos 7:10) “Dessa maneira vocês deixam de dar valor ao
mandamento de Deus, ao trocarem-no pelos ensinamentos que vão passando
de pais para filhos.” (Marcos 7:12) Eles permitiam que um filho deixasse de
ajudar o seu pai e mãe por dizer “essa coisa é corban”. Corban significava
“uma oferta a Deus” e normalmente era dinheiro. Desta forma um homem
ignorava a ajuda que os seus pais necessitavam.
Mais tarde, os discípulos perguntaram-lhe novamente sobre a parábola do
coração impuro. “Vocês também não compreenderam.” (Marcos 7:18) Então
Jesus explicou-lhes que é do coração das pessoas que saem os maus
pensamentos, pensamentos de sexo ilícito, roubo, homicídio, adultério,
ganância, engano e mentira. Todos esses males vêm de dentro de uma
pessoa, tornando-a imunda e suja no coração. (Marcos 7:21-23)
Então, lavar as mãos não torna os nossos corações limpos. Só Deus pode
limpar o nosso interior. Alguns fariseus tinham fé em tradições religiosas, em
vez de confiarem em Deus. É por isso que Jesus chamou-os de hipócritas,
porque eles estavam a fingir ser bons. (Marcos 7:6; Lucas 11:37-54; Lucas
12:1-3) As pessoas não precisam conservar as antigas leis judaicas sobre os
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alimentos limpos e impuros (Marcos 7:19). (Aos judeus não era permitido
comer certos tipos de carne.) Não é a comida que interessa. É o tipo de
coisas que nós pensamos e fazemos que são importantes para Deus.

2

Agora leia Marcos 7:24-37

A FÉ DA MULHER GENTIA
Jesus saiu desse lugar e foi para Tiro, na costa do Mar Mediterrâneo. (Marcos
7:24) Tiro e Sidom eram cidades muito antigas situadas na costa do
Mediterrâneo. As pessoas que viviam lá eram gentias, ou seja, não eram
judeus. Eles adoravam outros deuses.
Tiro ficava a 40 km de distância do mar da Galiléia. Jesus não queria que
as pessoas soubessem onde ele estava. Mas, mesmo nesse lugar, o povo
percebeu a presença de Jesus ali.
Uma mulher viu Jesus e chamou-o. Ela queria que ele curasse a sua filha.
Essa mulher era uma estranha, como uma “cadela” para os judeus, mas ela
ajoelhou-se aos pés de Jesus e implorou por ajuda.
“Não está certo pegar no pão dos filhos e lançá-los aos cães”, disse-lhe
Jesus. (Marcos 7:27) Jesus queria dizer que ele tinha vindo ensinar a verdade
do seu Reino ao povo judeu, em primeiro lugar. Ela sabia o que Jesus queria

0

Ver nota sete: Curando as pessoas que estão doentes

“Será que um de vós está doente?” Perguntou Tiago. “A oração oferecida

pela fé irá fazer com que a pessoa doente fique bem.” (Tiago 5:14-15)
Doente pode significar doente no corpo ou no espírito. O pecado traz
enfermidade ao Homem no seu todo. Algumas pessoas estão doentes nas
suas mentes. Outras estão doentes, com possessão de demónios. Deus pode
curar o Homem no seu todo. Os doentes precisam perceber a necessidade
urgente de Deus para serem curados. Eles devem chamar os líderes da
igreja. Estes são líderes espirituais da comunidade cristã. Eles lideram a
igreja local, porque são homens chamados por Deus para assumirem tal
responsabilidade. Eles têm a autoridade e o poder de Cristo. (Mateus 28:18)
Essas pessoas vêm para orar pelo doente ungindo-o com óleo em nome
do Senhor Jesus. O óleo representa o Espírito Santo que manifesta o poder
de Deus na Igreja. Pedimos a Deus para curar as pessoas doentes em nome
do Senhor Jesus. (João 14:12-14) Os líderes pedem ao Senhor que o cure o
doente das doenças ou desespero emocional, psicológico ou espiritual. Ele
cura a pessoa por quem se ora. (Marcos 1:12) Paulo pediu três vezes a Deus
para o curar de “um espinho na carne”. Deus não o curou. Ele disse a Paulo,
"Basta que tenhas a minha ajuda. Pois a minha força manifesta-se melhor
nas fraquezas dos homens.” (1ª Coríntios 12:9)
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dizer. (João 1:11; Mateus 10:5,6) O seu tempo para “dar pão” aos pagãos
viria mais tarde. (Marcos 16:15)
O que é que Jesus estava a pedir a esta mulher? Poderia a sua fé
ultrapassar a raça e a religião ao vir a Jesus e receber o que precisava? Teria
ela fé suficiente para que a sua filha fosse curada?
A mulher respondeu, “Sim, Senhor, mas também os cães comem debaixo
da mesa as migalhas que os filhos deixam cair.” (Marcos 7:28) Ela mostrou
que tinha de facto fé. Ela teve coragem para ir ter com um judeu e pedir-lhe
socorro, mesmo sabendo que a lei judaica não o permitia. Jesus ficou muito
satisfeito com a resposta dela e disse-lhe que a sua filha estava curada.
(Marcos 7:29) Tão simples como isto!
O Reino de Deus é para todos os povos e esta mulher persistiu, embora
não fosse judia. Talvez ela terá sido a primeira pessoa na sua cidade a ser
abençoada por Jesus. (Mateus 11:12)
Infelizmente, a maior parte dos religiosos judeus não creram em Jesus.
Mas estranhos e pessoas comuns entre a multidão tinham fé nele.

A CURA DE UM HOMEM SURDO E MUDO
Jesus viajou de Tiro, percorrendo um longo caminho até chegar de novo à
outra banda do Lago da Galileia (ver mapa). Depois de viajar cerca de 150
km, Jesus curou um homem que era surdo e mudo. Repare que o homem foi
curado porque as pessoas que o trouxeram tinham fé em Jesus.

4

FALE SOBRE ISTO:

1. Por que é que Jesus terá falado à mulher daquela forma, antes de curar a
sua filha?
2. Que bênção a mulher gentia pediu a Jesus?
3. O que é que ela achava que Jesus era capaz de fazer?
4. Como é que nós sabemos que ela tinha mais fé em Jesus do que muitos
dos judeus?
5. Por que é que Jesus não curou a filha da mulher grega, imediatamente?
6. Quais foram as coisas que Jesus disse e fez ao homem surdo e mudo
antes de o curar? (Marcos 7:33-34)
7. Por que acha que Jesus fez todas essas coisas antes de curar o homem?

2

Agora leia Marcos 8:1-38

JESUS ESCLARECE OS SEUS DISCÍPULOS
Neste capítulo, os discípulos aprendem muito sobre eles próprios e sobre
Jesus:

34

a) Os discípulos têm pouca fé e corações duros; (Marcos 8:17-21)
b) Pedro disse quem Jesus era realmente; (Marcos 8:29)
c) Jesus fala aos seus discípulos acerca da sua morte e ressurreição;
(Marcos 8:31)
d) Os seus seguidores deveriam pegar na sua cruz e seguirem-no;
(Marcos 8:34)
e) Jesus falou da sua segunda vinda; (Marcos 8:38)
Uma grande multidão escutava Jesus enquanto ele falava. (Marcos 8:1)
Eles tinham estado com ele durante três dias e não tinham nada para comer.
Não havia lojas nem comida, então pegou nesses pães, “…agradeceu a Deus,
partiu-os e ia-os dando aos discípulos para os distribuírem pelo
povo.” (Marcos 8:6) Novamente, Jesus utilizou os seus discípulos para
realizar o milagre. Cerca de 4000 homens, assim como mulheres e crianças,
comeram e ficaram fartos.
Depois de Jesus ter despedido as pessoas, entrou num barco com os seus
discípulos e foi para o outro lado do Mar da Galiléia.
Ali, os fariseus pediram-lhe “…um sinal de Deus…” (Lucas 11:29) Eles
fizeram isso para o testar, porque eles queriam ver por si próprios o seu
grande poder. Eles não tinham fé, e as suas perguntas deixaram Jesus
desgastado. “Pois digo com toda a franqueza que não vou fazer milagres
para esta gente.” (Marcos 8:12)
Enquanto os discípulos remavam pelo lago até Betsaida, Jesus disse:
“Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e o de Herodes.” (Marcos
8:15) Os discípulos ficaram um pouco confusos. Eles pensavam que Jesus
tinha dito aquilo porque haviam se esquecido de comprar pão. Jesus estava a
alertá-los sobre o pecado da incredulidade e da hipocrisia dos fariseus. “Não
permitam que a vossa falta de fé seja como a deles”, disse Jesus. (Mateus
16:1, 12)
O “pão” deste mundo não dura. Somente Jesus irá satisfazer para sempre
as pessoas que crêem nele. Ele é “o pão da vida”.
Em Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e imploraramlhe que tocasse nos seus olhos. (Marcos 8:22) Esta terá sido a única vez que
Jesus curou alguém em duas fases. Os discípulos estavam como este cego.
Eles não conseguiam “ver” à primeira, as coisas que Jesus ensinava sobre o
Reino dos Céus.

PEDRO CRÊ QUE JESUS É O CRISTO
Enquanto iam passando pelas aldeias, Jesus perguntou aos seus discípulos:
“Quem é que o povo diz que eu sou?” (Marcos 8:27) Ele queria saber a
opinião deles. Ele queria que eles dissessem o que realmente acreditavam.
Então os discípulos responderam: “Uns dizem que tu és João Baptista,
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outros, que és Elias, e outros ainda, que é um dos profetas.” (Marcos 8:28)
“E vocês”, perguntou Jesus, quem acham que eu sou?” (Marcos 8:29)
Pedro respondeu: “Tu és o Messias.” Pedro queria dizer o Salvador que Deus
havia prometido. Jesus estava satisfeito com a resposta.
“Feliz de ti Simão, … porque não foi o entendimento humano que te fez
descobrir isso, … mas meu Pai que está nos céus.” (Mateus 16:17)

UM PERCURSO DE SOFRIMENTO
Perto do final do seu ministério, Jesus disse aos seus discípulos o que iria
acontecer-lhe. Ele iria sofrer muito e, em seguida, morrer. (Marcos 8:31)

Ele falou-lhes claramente, não por parábolas, que dentro em breve seria
morto:
a) pelo seu próprio povo;
b) pelos líderes religiosos;
c) pelo principais sacerdotes que detinham grande poder;
Eles iriam gritar em uníssono “crucifica-o!” Mas depois de três dias Jesus iria
ressuscitar da morte. Pedro ficou muito perturbado com tudo aquilo. Ele
chamou Jesus à parte e repreendeu-o dizendo: “Deus te livre disso, Senhor!”
Disse ele: “Uma coisa assim nunca te há-de acontecer contigo!” (Mateus
16:22)
Jesus fixou os olhos de Pedro e dos outros e disse: “Sai da minha frente,
Satanás. Só percebes as coisas humanas e não as de Deus!” (Marcos 8:33)
Num curto espaço de tempo, Pedro tinha escutado a Deus, “Tu és o Cristo”
para, de repente, dar ouvidos a Satanás.
O que Pedro disse, foi aquilo o Satanás queria. Satanás tinha colocado
estas palavras na boca de Pedro. Satanás iria usar quaisquer estratégias para
impedir ou dificultar o plano de Deus para salvar a humanidade.

PEGA NA TUA CRUZ E SEGUE JESUS
Pedro não estava disposto a seguir um Salvador que dentro de pouco tempo
estaria morto. Por isso, Jesus advertiu a
todos aqueles que aspiravam ser de facto
seus discípulos, que havia um custo em
seguir Jesus. Todo o discípulo tinha que
pegar na sua própria cruz. A “cruz” é um
modo de vida. Cada pessoa tem de estar
preparada para morrer para si mesma,
renunciar o seu próprio modo de vida e
aceitar a vontade de Deus na sua vida. Era
isso que Pedro e os outros discípulos
precisavam entender.

36

Para os cristãos, a cruz de Cristo não é uma coisa bonita. Não é um belo
adorno de ouro numa corrente. A sua cruz significa morte para a nossa velha
vida. Quando nós assumimos a cruz de Jesus, significa que resolvemos viver
pela fé para servir e glorificar o nome de Deus. Vivemos apenas aquele estilo
de vida que lhe agrada. A cruz significa a morte do nosso “velho homem”,
mas também significa vida para a nova pessoa que nasce dentro de nós.
A pessoa que deseja seguir Jesus, deve esquecer a si próprio e os seus
interesses e projectos pessoais. Ele deve esquecer os seus próprios desejos
egoístas. Jesus fez isso em cada momento da sua vida. Ele deixou a sua
glória e o seu poder, descendo à Terra para fazer o que o seu Pai queria.
(Filipenses 2:7-8) Agora, ele oferece aos seus seguidores o mesmo modo de
vida e o mesmo ministério. Ele abandonou tudo para procurar e salvar
aqueles que estavam perdidos.

0

Nota Oito: Espalhar a Boa Nova

Jesus disse aos seus discípulos para ensinarem os povos tudo o que ele lhes tinha
transmitido e demonstrado acerca do Reino de Deus. (Mateus 28:20) Alguns
pregadores ensinam a Boa Nova de Jesus Cristo, dizendo às pessoas que Deus as
ama e que irá abençoá-las e derramar sobre elas grandes bênçãos, se elas crerem
em Jesus. Eles esquecem-se de dizer que Deus é um Deus Santo e não tolera o
pecado. Esquecem-se de dizer que, muitas vezes, há um custo em seguir Jesus. Ele
veio dizer toda a verdade de Deus. (João 18:37) Deus sabe que nós merecemos ser
punidos pelos nossos pecados e necessitamos ser libertos deles. Jesus veio suportar o
castigo que nós merecíamos, morrendo na cruz. Se crermos nele, então podemos ser
perdoados e libertos dos nossos pecados e sermos aceites por Deus. Ele poderá,
então, dar-nos uma nova vida com sentido e cheia de esperança para o presente e
futuro, embora, por vezes, tenhamos de enfrentar problemas, mas nunca sós.
Este é todo o Evangelho que devemos ensinar, pregar e viver.
Deus ama-nos muito, embora façamos coisas erradas. Deus
enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos mostrar o caminho
certo para Deus. Ele afirmou ser esse Caminho, não havendo
outro.
Deus ofereceu o seu próprio Filho, Jesus para morrer na cruz e
mostrar o seu amor por nós.
Jesus morreu por pessoas como tu e eu.
Depois de três dias Deus ressuscitou a Jesus Cristo.
Se crês em Jesus e o seguires em fé, ele irá perdoar-te e dar-te
uma vida nova.
Ele irá libertar-te dos teus maus caminhos.
Então tu vais ser ensinado e fortalecido por Deus de forma a
viveres cheio da sua presença neste mundo e por toda a
eternidade.
Deus fez tudo isto gratuitamente por ti, mesmo quando tu
achavas que não havia mais esperança.
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Quando Jesus disse aos seus seguidores para pegarem na sua cruz e
seguirem-no, (Marcos 8:34) ele estava a pensar também no tempo futuro
próximo, quando os homens o levaram para um monte fora de Jerusalém e
crucificaram-no numa cruz.
Jesus quer que os seus seguidores o coloquem em primeiro lugar nas suas
vidas, para anunciarem a Boa Nova. (Marcos 8:35) Para algumas pessoas,
poderá custar-lhes a vida. Será que estamos prontos a fazer isso?
Jesus fala também sobre a sua segunda vinda à terra. (Marcos 8:38)
Vamos falar mais sobre isso na segunda parte do evangelho de Marcos.
Também sobre o que aconteceu com Jesus, antes e após a sua morte.

4

FALE SOBRE ISTO:

1. Quais são as duas perguntas que Jesus fez aos seus discípulos sobre si
mesmo? Qual é a tua resposta? (Marcos 8:27-29)
2. Do que é que nos devemos lembrar quando “a morte do nosso ego “
parece demasiado dura? (Marcos 8:35)
3. O que é mais precioso do que a vida natural da pessoa? (Marcos 8:36)
4. Talvez nós tenhamos receio de perder as nossas vidas para seguirmos
Jesus. Mas o que é que nós devemos realmente temer? (Marcos 8:38)
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