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Marcos 1.1

Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus.

INTRODUÇÃO
Você já teve um encontro pessoal com Jesus? Ler a Bíblia é uma poderosa ferramenta pra viver essa
experiência. Especialmente quando falamos sobre os Evangelhos, que são relatos da vida de Jesus.
Por isso quero convidar você hoje a começar uma caminhada junto com a gente. Uma caminhada
com Jesus através do Evangelho de Marcos. E tenho certeza de que, se você seguir essa jornada,
colocando seu coração nisso, sua vida ira mudar. Porque seguiremos aquele que veio ao mundo para
nos salvar, nos transformar!
Não perca tempo! Comece a ler em casa o Evangelho. E enquanto lê junto com a gente, permita que
as palavras de Jesus ganhem vida e se tornem reais para você. Você está pronto!? Vem com a gente!
O QUE A BÍBLIA DIZ
Você sabe quem foi Marcos? Assim como Lucas, ele não era um dos apóstolos. Segundo Atos,
Marcos foi companheiro de viagem de Paulo em algumas de suas viagens missionárias. Além da
própria Bíblia, a fonte histórica mais antiga que temos vem de PAPIAS, bispo de Hierápolis até o ano
130 d.C, que nos diz que Marcos era uma espécie de secretário e tradutor de Pedro. E, de fato, o
evangelhos de Marcos menciona (proporcionalmente) Pedro mais do que qualquer outro, segundo
Bauckham. E de fato parece que Pedro está em praticamente todos os eventos relatados, como
sendo testemunha ocular. A partir de hoje vamos seguir, a cada domingo, o caminho que Marcos nos
apresenta.
E sem demora ele começa nos apresentando que esse é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o
Filho de Deus. Ou seja, aqui começa as boas novas que Jesus, o Filho de Deus, trouxe a humanidade.
A palavra Evangelho é usada no Novo Testamento 130 vezes em todas as suas formas. É uma
palavra grega que significa BOA NOTÍCIA e resume o significado do Cristianismo. É o que diferencia
a mensagem cristã das de outras religiões. Evangelho, para os gregos, era uma notícia sobre um
grande evento histórico que mudava a condição de seus ouvintes e requeria uma resposta, como a
vitória em uma guerra ou a ascensão de um novo rei. Para nossos dias seria uma notícia como a cura
para o COVID-19. Imagina como essa notícia afetaria sua vida e das pessoas ao seu redor. E sua vida
mudaria por causa dessa notícia, não de seus esforços. O evangelho é a notícia do que Deus fez para
cumprir a salvação através de Jesus Cristo na história. Não é sobre o que devemos fazer para
alcançar Deus. Não conquistamos essa salvação. Apenas a aceitamos.
O QUE O TEXTO DIZ A NÓS HOJE
Evangelho de Jesus Cristo – Em que esse evangelho muda minha vida hoje? Perceba. As religiões são
basicamente conselhos sobre como você pode se salvar através de seu esforço e dedicação, seu

próprio mérito. O cristianismo é uma notícia sobre como Deus nos salvou nos dando a salvação como
presente, pura graça. Não é sobre o que podemos fazer mas sobre algo que já foi feito por Deus.
Nossa tarefa é nos conectarmos com esse Salvador. Essa é a boa notícia!
Hoje fica cada vez mais claro que o mundo vive uma sucessão de tragédias e desencontros. O mal
estende seus braços em todos os lugares. O pecado deixa sua marca em cada relacionamento.
Doenças, crise econômica, pandemia, crise sociais e familiares, aumento das doenças mentais,
depressão, desânimo, o pecado mostra sua cada mais perversa. Precisamos deixar que o Espírito
Santo de Deus abra nossos olhos para ver. Porque de todas essas crises a maior delas é o nosso
distanciamento de Deus. Em última análise todos os problemas humanos são resultado da nossa
separação de Deus.
O Evangelho é a maior declaração de amor por parte de Deus. Deus demonstra seu amor salvando
pecadores, que não merecem se salvos. Entenda isso, você nunca será bom o suficiente. Mas o amor
de Deus nos alcançou através da cruz. E isso muda tudo! Isso muda tudo!
Conclusão
O Evangelho muda todas as coisas. Se sua vida não está mudando é porque você não conhece o
Evangelho ou abandonou sua caminhada no Evangelho de Jesus Cristo e assumiu um outro
evangelho. O Evangelho é sobre o que Deus fez por nós e não sobre algo que devamos fazer. Se o
Evangelho não for escandaloso você ainda não entendeu ele completamente. O Evangelho é o
chamado de Deus para nos render e confiar em seu amor para mudar nossa vida e nos guiar por
caminhos que não temos capacidade de de andar sozinho.
DESAFIO
Leia o texto de João 3.16 todos os dias quando acordar e quando se deitar e pense em como essa
mensagem pode mudar seu dia e seus sentimentos!

