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Marcos 1.21-28 (Lc 4.31-37)

21 Depois, entraram em Cafarnaum, e, logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga.
22 Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os
escribas.
23 Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou:
24 Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és: o Santo de
Deus!
25 Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem.
26 Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele.
27 Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina!
Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem!
28 Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da
Galileia.
INTRODUÇÃO
Você já se sentiu impotente diante de algo maior que você? Uma situação que você não tinha forças
para vencer? Como foi? Conta pra gente!
Hoje seguimos falando sobre o Reino de Deus. E Jesus é aquele que vem com autoridade para
inaugurar o Reino e colocar por terra todo e qualquer reino que não se submeta ao Rei. Por isso os
demônios lhe obedecem. Não há situação em sua vida que resista a palavra desse Rei. Nosso
chamado hoje é pra entregar tudo que somos e temos a Ele. Você está pronto?! Vem com a gente!
O QUE A BÍBLIA DIZ
O Evangelho de Marcos segue seu ritmo acelerado e nos informa que Jesus e seus discípulos recém
chamados entram juntos na cidade de Cafarnaum. E como era sábado eles se encaminham para a
sinagoga onde Jesus passou a ensinar. E todos se maravilharam com o seu ensino, porque percebem
autoridade em suas palavras. Em Mateus 7.29, após terminar o sermão do monte, as multidões
também ficam maravilhadas “porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os
escribas”.
O texto segue afirmando que não demorou para que “aparecesse na sinagoga um homem possesso
de espírito imundo”. O Diabo existe e precisamos atentar para a realidade do mudo espiritual. E o
homem vem bradando contra Jesus, e questionando o que Ele estava fazendo ali: “Porque está nos
criando problemas!?”. Veio para se livrar de nós? Jesus que veio para salvar e buscar o perdido(Lc
19.10), veio também para destruir os demônios. Um demônio imundo encarando o Santo de Deus.
Jesus não conversa com demônios. Dá uma ordem direta que precisa ser obedecida: “Cala-te e sai
desse homem.”. Isso mostra a autoridade do Filho de Deus. Por isso todos se admiraram.
Maravilharam-se(v.22). E não entendem o que está acontecendo: “Que vem a ser isto? ”. Mas Jesus
já havia explicado no vs.15: ‘O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo’. Eles não
sabiam o que pensar sobre o que viram. Mas não há dúvida que o reino deste mundo, o reino das

trevas cai por terra diante da chegada do Reino de Deus. E os acontecimentos daquele sábado são
tão impactantes que correram por todas as cidades vizinhas a fama de Jesus.
O QUE O TEXTO DIZ A NÓS HOJE
A cura de um endemoninhado – Vemos que a autoridade de Jesus é demonstrada através de sua
pregação, ensino e atos. Lembre que no batismo de Jesus a trindade se faz presente para que não
haja dúvidas que o Reino de Deus já era uma realidade. As pessoas sentem essa autoridade em
Jesus. Por isso Simão, André, Tiago e João seguem Jesus de imediato assim que são chamados por
Ele. E logo em seguida entram na cidade de Cafarnaum, e como era sábado vão à sinagoga e Jesus
começou a ensinar. E no seu ensino todos se maravilharam porque ele ensinava como quem tem
autoridade, e não como os escribas (Mc 1.21,22).
Interessante perceber que o termo que Marcos usa para autoridade significa “algo derivado de uma
fonte original” (mesma raiz da palavra autor). Ele não só esclarecia ou interpretava as Escrituras
como os mestres da lei. “Seus ouvintes, de algum modo sentiam que Jesus estava explicando a
história da vida deles como autor dessa história, e isso os deixava sem palavras” (Tim Keller). E
você? Percebe que agora, neste momento, o autor da vida fala com você? Que Ele te mostra o
caminho a ser seguido? Não resista!
O Reino chegou! E não só para Israel. O Evangelho de Marcos nos conduz a ver e crer que o Reino
chegou para mim e para você. E que não há ninguém que possa resistir ao Reino de Deus. Ele tem
todo o poder! Toda Autoridade. E da mesma maneira que naquele tempo Israel era terra arrasada e
sem esperança, hoje também parece que não há esperança. Que estamos longe demais de alguma
solução ou esperança. Mas não depende de nós, da nossa força ou das possibilidades. Apenas de
crer em Deus e que seu Reino chegou!
Conclusão
Não se deixe enganar. O Reino de Deus chegou. E ele estende seus domínios a todos que se dobram
diante do nome de Jesus. A todo coração que confessar que Jesus é o Senhor. Esse nome é poderoso.
Tão poderoso que os demônios tremem e gritam, mas tem que obedecer.
Esse é o meu Senhor! Aquele que tem autoridade sobre todos os demônios. Aquele que é digno de
ser o dono do meu coração. Então, a quem você entregará o seu coração? Nosso chamado hoje é
para entregar tudo que somos e tudo que temos a Ele. Então, vamos até a cruz deixar nossa vida!
Pergunta: O Reino de Deus chegou sobre sua vida?! Me conta que experiências você viveu que
provam que o Reino de Deus chegou em sua vida? Deixe essas experiências guiarem seus dias essa
semana!
DESAFIO

O Reino de Deus chegou em sua vida. Viva essa semana crendo nessa realidade. Repita todos os
dias: O Reino de Deus chegou. E viva essa realidade!

