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Marcos 1.9-11 (Mt 3.13-17; Lc 3.21-22; Jo 1.32-34)

9 Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão.
10 Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele.
11 Então, foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo.

INTRODUÇÃO
As vezes temos que tomar decisões difíceis. Decisões que nos levam a sacrificar coisas por causa de
objetivos maiores que temos para o futuro. Nessa hora, o melhor que pode acontecer é perceber que
estamos no caminho certo, e que não estamos sozinhos. Jesus sai de Nazaré e vai até João Batista, no
deserto, para ser batizado e iniciar seu ministério público depois disso. E no ato do batismo o
Espírito Santo e o Deus Pai se revelam, deixando claro que a missão de ir ao mundo é da Trindade.
Deus vem ao mundo quebrado e sem esperança para salvar. E você faz parte disso! Vamos conhecer
um pouco mais dessa história?! Então, Vem com a gente!
O QUE A BÍBLIA DIZ
O texto começa com a expressão ”Naqueles dias”, nos informando que o batismo de Jesus acontece
enquanto o ministério de João Batista está em seu auge, atraindo multidões ao deserto. Jesus vem de
“Nazaré da Galileia”, onde viveu toda sua vida até sua fase adulta, aos 30 anos de idade (Lc 3.23),
como carpinteiro (Mc 6.3), profissão de José, seu pai (Mt 13.55).
Toda a caminhada de Jesus pra encontrar João e ser batizado por ele mostrado o quanto isso era
importante! Mas, se pensarmos, é estranho Jesus, que era sem pecado, se submeter a um batismo de
arrependimento. O próprio João Batista fica preocupado e reluta em batizar Jesus: ”14 Ele (João),
porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? 15 Mas Jesus lhe
respondeu: Deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o
admitiu” (Mateus 3.14,15). Mas seu desejo era ser o exemplo para todos que viriam após Ele. E nos
mostra o quanto vale obedecer!
Tanto que no instante em que Jesus sai das águas do rio Jordão, temos uma manifestação da
trindade divina. Os céus se rasgam e se vê ”o Espírito descendo como pomba” sobre Jesus. E dos
céus se ouve uma voz ”que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo”.
Após o batismo, Jesus iniciaria seu ministério público e caminhada até a cruz. Onde morreria por
nós, vencendo a morte e o pecado ao ressuscitar no terceiro dia. É um passo maior do que aparenta.
Jesus, com seu batismo, estava aceitando seu destino como messias sofredor. Assim, a manifestação
do Espírito Santo e de Deus Pai é uma declaração de alegria e concordância. Os três evangelhos
sinóticos(Mateus, Marcos e Lucas) atestam a manifestação e a frase dita por Deus Pai: Este é meu
filho amado em quem tenho prazer. A Bíblia A MENSAGEM traduz assim: “Você é o meu Filho,
escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida”. João 3.35 diz: “O Pai ama ao Filho, e
todas as coisas tem confiado às suas mãos”.

O QUE O TEXTO DIZ A NÓS HOJE
O batismo de Jesus – O texto que lemos é importante em vários aspectos. Mas quero me concentrar
no fato que o batismo de Jesus dá início ao ministério público de Jesus. Pequenos passos marcam o
início de grandes começos. A simples obediência de Jesus em se submeter ao batismo apontava para
muito mais do que a multidão reunida no deserto podia perceber. Era o início de um caminho que o
levaria a cruz. Era o início da derrota sobre o pecado e a morte.
Como está a sua vida? Vivemos como se não houvesse amanhã. Somos tão lentos e negligentes em
tomar decisões que nos são básicas para a vida toda. Temos que entender que nossa vida é decidida
em nossas decisões diárias. O que eu faço ou deixo de fazer todos os dias é o que definirá como
minha vida será amanhã. Desde questões mais gerias como melhorar nossa alimentação, regular
nossas horas de sono, iniciar atividade física, adquirir o hábito de ler, me empenhar para crescer
profissionalmente, ter tempo para minha família.
Mas também nas questões referentes a nossa eternidade e nossa vida com Deus. Achamos sempre
que teremos outro domingo para participar do culto (a quarentena nos mostrou o quanto não somos
donos de nossas dias). Outro dia para estar com Deus. Outra época da vida para viver o Reino de
Deus. Jesus nos mostra que os pequenos passos de hoje apontam para os grandes atos do amanhã. É
fácil ter uma ideia de onde vai dar sua jornada ao perceber os passos que você tem dado hoje!
E mais impressionante é ver a Trindade empenhada na Missão de salvar o mundo. As vezes
pensamos que em meio a toda confusão que fizemos de nossa própria vida estamos dependentes de
nossos débeis esforços para sair desse buraco. É então que a misericórdia e graça de Deus rasga os
céus e vem até nós de maneira sobrenatural e surpreendente. O Filho amada no qual Deus tem
prazer é aquele que iria até a cruz para mudar nossa história. Para me lembrar que não consigo
sozinho.
Me encanta perceber que Deus vem ao mundo e derrama sua graça mesmo sem merecermos. Mas
que, ainda assim, são alcançadas por seu amor. Não merecemos, mas o amor de Deus é derramado
de maneira sobrenatural sobre toda a confusão que nos cerca, pra começar uma nova história!
Conclusão
Assim como Jesus abandonou sua rotina de vida tranquila em Nazaré para viver um turbilhão em
meio a seu caminho até a cruz, ele chama a nós também para abandonar nossas vidas pacatas e
seguras, tranquilas e confortáveis, para viver a aventura do Reino de Deus. E construir lembranças
memoráveis e conquistar grandes vitórias. Vitórias que não podem ser conquistadas no conforto e
segurança de nossos planos centrados em nós mesmos. Vitórias que começam com pequenos passos,
mas nos levarão a perceber a manifestação de Deus sobre nossas vidas. Ouvir doce e suave voz do
Deus Pai, e ver a ação poderosa e impetuosa do Santo Espírito. Chorar ao se dar conta da entrega
amorosa do Filho de Deus. E ouvir que em meio a essa caminhada nós somos amados. É tempo de
dar pequenos passos que nos levem a grandes conquistas no Reino de Deus!
DESAFIO
Que pequenos passos você precisa dar essa semana para iniciar sua caminhada aos grandes planos
de Deus para sua vida? Pense e decida dar esses passos!

