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Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. (Marcos 1.1)

INTRODUÇÃO: Uma afirmação fundamental!
O evangelho de Marcos é considerado por muitos eruditos como o primeiro evangelho e a fonte para os outros. Provavelmente
foi escrito por João Marcos, sob a tutela de Pedro. É notável que a convivência com o apóstolo o fez crescer a tal ponto de poder
escrever uma importante narrativa sobre o Mestre. Nela, Marcos começa com essa afirmação fundamental: Jesus é Cristo e Filho
de Deus. Essa frase simples tem um profundo significado para o cristianismo e é uma fonte de consolo para os que nela creem.
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Nesse capítulo de Marcos aprendemos que a natureza de Jesus, o Messias e o Filho de Deus, tem muitos
desdobramentos. Primeiro podemos observar que o capítulo dá outras evidências, por testemunhas diferentes, de que
Jesus era o Messias, o Filho de Deus: a profecia de Isaías (v.2-3) e João Batista (v.7-8). Mas o evangelista não queria
apenas nos ensinar uma importante doutrina, e sim mostrar como ela se aplica aos seus ouvintes. O fato de Jesus ser
quem é, significa que pode fazer coisas maravilhosas na vida daqueles que nele crê:
 Ele chama e capacita os seus discípulos a seguirem os seus passos e a chamarem outros a fazerem o
mesmo.
“Andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram
pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde a mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. Então, imediatamente, eles
largaram as redes e o seguiram” (Mc 1.16-18). Jesus estava caminhando em um local de trabalho cotidiano, como
era o mar da Galileia. Foi nesse local comum que Jesus chamou os seus primeiros discípulos. Isso nos mostra que em
nenhum momento Jesus nos ensina que é fora do nosso cotidiano que podemos encontrá-lo. Por isso devemos caminhar
com ele no nosso dia a dia e chamar outros a fazerem o mesmo por meio dos instrumentos que temos disponíveis.
 O seu ensino é maravilhoso e liberta as pessoas.
Jesus estava ensinando na Sinagoga de Cafarnaum. O texto diz que todos se maravilhavam das suas palavras. É nesse
contexto que um endemoninhado aparece e é libertado. (Mc 1. 21-27). Quando pregamos o evangelho puro e simples,
mostrando a maravilha de Jesus, todos os que estão necessitados serão curados e libertos. Por isso, devemos insistir
em falar sobre Jesus nas oportunidades que tivermos e mostrá-lo como o Messias maravilhoso. A sinagoga seria um
local improvável para aparecer um endemoninhado, assim como a igreja ou a célula são, aparentemente locais
improváveis para alguém trazer à tona situações tristes e pecados. Por isso devemos ministrar a Palavra de forma
amorosa para que, quer seja visitante ou não, a pessoa se sinta confortável por estar em um ambiente onde a cura
acontece.

CONCLUSÃO

Os últimos versículos do capítulo 1 mostram que Jesus curou a sogra de Pedro, muitos doentes e um leproso (v. 2945). Jesus não se cansava de exercer a misericórdia. Por onde passava se preocupava com as pessoas. Curava familiares
dos seus amigos, como a sogra de Pedro e excluídos da sociedade, como o leproso, que era considerado impuro pelos
judeus. A sua misericórdia não tinha e não tem ainda limites.
 Por isso creia que Jesus quer exercer a sua misericórdia e te curar e capacitar para caminhar com ele e
ser usado na vida de outros.
.

