Caminhando com Jesus
O Reino está próximo
Rev. Marcelo Rodrigues - 19/07/2020

Marcos 1.14-15 (Mt 4.12-17; Lc 4.14-15)

14 Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus,
15 dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo; arrependei-vos e crede no
evangelho.
INTRODUÇÃO
Qual foi a melhor coisa que você teve que esperar na sua vida? E como foi perceber que o tempo de
espera tinha chegado ao fim? Conta pra gente! Não gostamos de esperar, mas como é bom quando a
espera chega ao fim. No texto de hoje ouvimos pela primeira vez a voz de Jesus no evangelho de
Marcos. E Ele nos traz a grande notícia de que o tempo de espera havia terminado. Chegou o tempo!
O Reino de Deus chegou!
E na sua vida?! O Reino de Deus já chegou? Ele é uma realidade presente? Hoje vamos conversar
sobre o Reino de Deus e aprender como viver intensamente esse Reino. Você está pronto?! Então,
Vem com a gente!
O QUE A BÍBLIA DIZ
No texto que lemos, João Batista é preso e Jesus volta para a Galileia, onde começa seu ministério,
anunciando as boas novas do Reino de Deus. O tempo chegou! E a Galileia se tornaria o centro do
ministério de Jesus. Ao que parece, Jesus não ficou muito tempo em Jerusalém, onde foi batizado no
rio Jordão por João, e, em seguida, tentado por Satanás. Mas esse tempo pode ter tido a duração de
um ano. Os Evangelhos não são precisos.
Mas o importante é saber que o tempo de preparação de Jesus chega ao fim e ele vai para a Galileia
pregando o Evangelho, a mensagem de que Deus oferece a salvação gratuitamente a todos os seres
humanos através de Cristo. E por isso Jesus dizia que o Reino de Deus está próximo. O que significa
isso?
Significa que mesmo diante da bagunça aparente. Mesmo que o império Romano tenha invadido
Israel e espalhado seus desmandos, idolatrias e impostos por toda parte. Ainda assim a esperança
ressurgia. Deus não havia se esquecido de seu povo. E ainda hoje, mesmo diante de uma cena de
recessão econômica e quarentena. Mesmo diante de mortes e medo para todo lado, Deus não se
esqueceu de seu povo. Deus não se esqueceu de você!
A partir de Jesus o Reino seria percebido por seres humanos pecadores. A esperança ressurgiria a
partir da presença de Deus nos corações e nas vidas. Isso porque o Reino de Deus pode ser invisível
ao olho que não crê. Mas o Reino se faz presente sempre que onde Deus está. E se Ele está em sua
vida, a mudança começou. E todo aquele que confessar seus pecados será salvo(Romanos 10.9 “Se,
com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou
dentre os mortos, serás salvo”). E o mundo verá a diferença de homens e mulheres redimidos que
passam a viver para a glória de Deus. A mudança começou! Mas que mudança é essa?

Essa é a diferença que o cristianismo traz. A base das outras religiões é o conselho, mas o
cristianismo é basicamente uma boa notícia. Outras religiões falam sobre o que você precisa fazer
pra estar ligado a Deus ou conseguir o seu favor. O Evangelho diz o que Deus fez pra que fossemos
perdoados. Conselhos só aumentam o peso sobre nossos ombros. O Evangelho é quando Jesus tira de
nós todo o peso que não conseguimos mais carregar e sofre em nosso lugar.
O QUE O TEXTO DIZ A NÓS HOJE
O Reino de Deus está próximo – Jesus declara que o Reino chegou e trouxe nova vida. Liberdade que
o novo reino traz. E depois de se perceber livre em Cristo somos levados a não desejar mais as
coisas que nos aprisionam e nos matam. A Bíblia chama essas coisas de pecado. Por isso Jesus nos
chama a nos arrepender. Implica na tristeza por conta do pecado cometido e o rompimento com o
passado. O sentido é uma mudança radical na vida como um todo. Crer no evangelho é confiar no
Rei que deseja mudar a direção de nossa vida. Há esforço da nossa parte, mas a mudança vem a
partir do momento que sou governado por Deus e não mais por mim. O meu governo sobre minha
vida é que traz sofrimento e mais pecado.
Centramos toda a nossa existência em nós mesmos. Escolhemos ser o nosso próprio Rei. Essa é a
essência do pecado. Tudo passa a ser sobre nós: como nos sentimos, como nos saímos, como me
tratam, como tenho sucesso ou fracasso... Tudo perde o sentido a não ser que me satisfaça. Lembro
de Ebenezer Scrooge, o personagem principal da história Um conto de Natal (de 1843), de Charles
Dickens. Ele era um cara bem sucedido porque era rico. Seu governo sobre sua vida traz muito
sucesso se julgado pelos padrões de nossa sociedade. Ele usava as pessoas para cuidar de seu
dinheiro. Mas depois de uma sonho na véspera de Natal em que ele é confrontado, sua vida e
valores mudam. Ele se arrepende e passa a usar o dinheiro para cuidar das pessoas.
Do que você precisa se arrepender? Não basta conhecer Deus na teoria. A sua vida tem que dizer as
pessoas ao seu redor que Deus está no controle. O que a sua vida fala sobre você? Quem ela diz que
está no controle do seu coração? Na Bíblia a Mensagem o texto de Marcos 1.15 diz: “O tempo é
agora! O Reino de Deus está aqui. Mudem de vida e creiam na Mensagem”.
Na primeira vez que ouvimos a voz de Jesus no Evangelho de Marcos, sua mensagem é simples e
direta. Ele nos chama ao arrependimento. Mas do que precisamos nos arrepender? Você tem se
arrependido de algo? Precisa? O verbo arrepender-se significa literalmente dar meia volta ou
afastar-se de algo. Nos arrepender nos levará a nos afastar das coisas que desagradam a Deus, e nos
aproximar das coisas que Deus ama. Jesus nos chama a crer no Evangelho, a história que é capaz de
mudar nossa vida.
Em Romanos 8.5-9 temos um termômetro simples para saber se nossa vida tem sido governada por
Deus ou por nós. O texto diz: “5 Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne
deseja; mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. 6
A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz; 7 a mentalidade da
carne é inimiga de Deus porque não se submete à Lei de Deus, nem pode fazê-lo. 8 Quem é
dominado pela carne não pode agradar a Deus. 9 Entretanto, vocês não estão sob o domínio da
carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o
Espírito de Cristo, não pertence a Cristo”.
Conclusão: A liberdade exige compromisso com a liberdade, que implica em luta direta contra a
escravidão. Não se engane! Em Cristo nossa liberdade é dada gratuitamente, graciosamente. Mas o
arrependimento dá o tom e nos mostra que caminho temos trilhado. Queremos ter tudo. Mas isso é
impossível. É tempo de ser livre em Cristo e abandonar as mentiras do Diabo. Todo prazer que o
pecado te promete é mentira. Muitas vezes nos parecemos com as multidões que seguiam Jesus.

Amavam suas mensagens, mas não queriam ter compromisso. Aqueles que aceitavam se
comprometer eram chamados de discípulos. Quem ouve essa mensagem e a entende, se
comprometerá e irá seguir Jesus, abrindo mão de si mesmo para viver a vida do Reino. E você? O
que vai escolher?
Pergunta: O Reino chegou! Que atitudes você tomará essa semana para viver o Reino?
DESAFIO
Faça um voto de dar um único passo, de mudar uma única atitude para que sua vida seja a de um
verdadeiro discípulo

