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Marcos 1.1

1 Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus.
INTRODUÇÃO
Você já teve um encontro pessoal com Jesus? Quem te apresentou a Ele? Qual foi a sua sensação ao
descobrir que Jesus é Deus e morreu em uma cruz por você porque te ama? Quem é Jesus para você?
Jesus é uma pessoa. Por isso normalmente o conhecemos através de alguém que já o conhece. Que
nos apresenta a partir das experiências que essa pessoa tem com Deus.
Marcos inicia seu escrito dizendo era o Evangelho, a boa notícia que muda vidas. Mas não é
qualquer Evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É assim que ele nos apresenta
Jesus! Como você tem apresentado Jesus as pessoas que você conhece? Vamos aprender um pouco
mais sobre Jesus?! Então, Vem com a gente!
O QUE A BÍBLIA DIZ
Jesus Cristo é mais que um nome. Mais do que uma religião ou uma teoria. Seu nome define quem
Ele é. Jesus é a encarnação do Evangelho. A mensagem de amor de Deus para a humanidade.
Já vimos que Evangelho significa “boa nova” que muda a vida daqueles que a ouvem. No séc.I a
palavra era usada pela a igreja pra resumir a mensagem de salvação. O conteúdo do evangelho é
Jesus, o Messias, que foi morto em nosso lugar, e ressuscitou, vencendo a morte e o pecado.
Marcos inicia seu Evangelho dizendo que ele se refere a Jesus, porque “Ele salvará” (Mt 1.21;
11.27-30; Jo 14.6; At 4.12). O nome \"Jesus\" era utilizado em Israel desde a época de Josué (que é a
forma hebraica do mesmo nome) e significa \"o SENHOR é a salvação\" (Mt 1.21).
Ao nome pessoal Jesus, ele acrescenta Cristo, a forma grega para o equivalente hebreu Messias, que
significa “ungido” (Is 61.1, Lc 4.16-21), a esperança de Israel. Aquele que leva esse nome foi ungido
pelo Espírito Santo. Separado (ou comissionado) e qualificado como Profeta, Sacerdote e Rei, para
que pudesse cumprir a tarefa de salvar o seu povo. Marcos une os dois termos: Jesus Cristo.
Declarando que Jesus é o Cristo, o Messias prometido por Deus.
A última afirmação define que Jesus não é apenas um homem. Ele é Deus! Jesus é chamado o Filho
de Deus pelo próprio Deus (Mc 1.11, 9.7). E o Evangelho de Marcos se organiza em torno das
referências a Jesus como o Filho de Deus. Ele coloca a frase \"Filho de Deus\" estrategicamente no
início de sua narrativa, e segue enfatizando a humanidade de Jesus. Ao acompanharmos o desenrolar
da narrativa, entenderemos melhor as conotações, tanto humanas como divinas, da declaração
\"Jesus Cristo, o Filho de Deus\".
Mas também atribui qualidades e atividades divinas para Jesus no decorrer do seu livro, enfatizando
que Jesus, o Salvador é de fato o Filho de Deus. As Escrituras também confirmam isso (Is 9.6; Mt
28.18; Jo 1.1-4; 8.58; 10.30, 33; 20.28; Rm 9.5; Fp 2.6; Cl 1.16; 2.9; Hb 1.8; Ap 1.8). A negação da
divindade de Jesus destrói o mais importante fundamento sobre o qual a esperança cristã é

construída.
O QUE O TEXTO DIZ A NÓS HOJE
Jesus Cristo, o Filho de Deus – Marcos escreve seu evangelho pra romanos, que davam grande
importância à concisão. Por isso ele é direto em sua apresentação e, já no primeiro versículo, nos
apresenta o que há de mais importante para conhecermos, a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Ele é plenamente homem (Jesus). É o ungido de Deus (Cristo). E é plenamente divino (Filho de
Deus). É tudo de que precisamos!
Marcos inicia seu Evangelho, revelando-nos sua essência. Sem essas verdades “não teremos nada
sólido debaixo dos nossos pés. Nossos corações são fracos, nossos pecados são muitos. Nós
precisamos de um redentor que seja capaz de salvar completamente e libertar-nos da ira vindoura.
Nós temos esse salvador em Jesus Cristo. Ele é o Deus forte (Is 9.6)” – J.C. Ryle.
Apenas com o primeiro versículo, Marcos ilumina toda a humanidade, espalhando sobre tudo a luz
do Evangelho, a boa notícia de Jesus, o Messias, que é também o Filho de Deus. Quem é Jesus para
você?!
Conclusão
Lembro-me de uma história contada por um missionário angolano. Ele disse que Deus o incomodou
para levar comida a uma família. E tudo que ele tinha era algumas galinhas. Ele foi obediente e
levou. Não preciso dizer que foi uma grande festa pois aquela família estava passando fome. Depois
de tudo eles se converteram. Mas as crianças daquela família chamavam Jesus do Deus das galinhas.
Porque essa foi a experiência que tiveram em sua infância!
Quem é Jesus para você? Acima de tudo precisa ser seu salvador. Mas é mais do que isso. É o Deus
que invade a história e em meio a toda confusão e desesperança que esse mundo vive Ele irrompe e
traz esperança e vida. Porque Ele é o Salvador. O ungido de Deus. O Filho de Deus.
Assim como Jesus entrou no meio da história a 2 mil anos. Ainda entra em histórias com a minha e a
sua. Trazendo a verdade de amor que muda tudo. Que traz esperança e vida. Esse é o meu salvador.
Esse é o nosso salvador!
DESAFIO
Todos os dias escolha um título para Jesus e use esse título para orar e adorar, para meditar e ter
esperança!

