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   Embora Marcos não tenha incluído todos os eventos ocorridos
naquele primeiro ministério galileu, ele optou por incluir aqueles que
provaram:

Jesus era quem Ele disse que era; que Ele veio para fazer o que
disse que veio fazer e que faria isso por todos que vierem a Ele,
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crerem Nele, recebam-No como seu Salvador e se submetam a Ele
como seu Senhor.
Jesus também usou esses eventos para mostrar a Seus seguidores
como será a vida no Reino de Deus quando Deus habitar conosco, e
seremos Seu povo, e “Deus enxugará de seus olhos toda
lágrima; não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro. Não
haverá mais dor, porque as primeiras coisas já
passaram”. Apocalipse 21:4
O Evangelho de Marcos é a Palavra de Deus divinamente inspirada,
infalível e inerrante; verdade sem mistura de erro em seu conteúdo
ou em sua intenção; suficientes nos levam a receber Jesus Cristo
como nosso Salvador e Senhor.

   Quer Ele tenha planejado dessa forma ou apenas respondido aos
eventos que encontrava a cada dia, Jesus estabeleceu um padrão de
ministério que Ele seguiu durante Seu ministério na Galiléia.

Ele expulsou demônios – antes que qualquer ministério espiritual
possa ser alcançado, as forças do mal devem ser vencidas, pois
onde Jesus é o Senhor, o mal recua.
Ele curou os enfermos – Deus enviou Jesus ao mundo para ser
nosso Salvador, não nosso curador. No entanto, Jesus curou
aqueles com todos os tipos de doenças e deformidades, pois onde
Jesus é o Senhor, a doença recua.
Ele ministrou ao povo - Jesus alcançou o pária e o abatido, o
desamparado e esquecido, o fraco e o cansado, pois onde Jesus é
o Senhor, as necessidades humanas devem recuar.
Ele se opôs à religião morta – as pessoas comuns acorriam a
Jesus para ouvir Suas palavras de liberdade, paz e perdão. Ao fazer
isso, Ele expôs os corações endurecidos dos líderes religiosos
judeus, pois onde Jesus é o Senhor, a hipocrisia deve recuar.

   Jesus começou Seu ministério terreno na Galileia de Israel por várias
razões.  

Mais de 15.000 pessoas viviam nas 200 cidades da região da
Galileia e, com a fusão de muitas culturas, as pessoas estavam mais
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abertas a novas filosofias de vida.
Mercadores de todo o mundo passaram pela Galiléia, e aqueles que
ouviram o evangelho o levaram de volta para suas casas.
Para cumprir a promessa de Deus a Abraão, Jesus teve que se
apresentar primeiro aos judeus, pois eles esperavam o Messias.
Para cumprir a profecia de Isaías 9:1-7 que dizia que o Messias
começaria Seu ministério “na terra de Zebulom e Naftali, junto ao
caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações!”

1. Jesus estabeleceu sua autoridade - Marcos 1:14-45
   Quando Jesus ouviu que João Batista havia sido preso, Ele concluiu
que havia chegado a hora de Ele “aumentar”, pois João havia
“diminuído”.

Jesus rompeu a história na hora certa e no lugar certo para dar o
próximo passo no plano de redenção de Deus.
Cada sermão que Jesus pregava era baseado no que o apóstolo
Paulo escreveria mais tarde em Gálatas 4:4 : “Na plenitude dos
tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob
a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. lei."
Jesus veio para a Galiléia, pregando: “O tempo está cumprido, e o
reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia no
evangelho”. João 1:14-15
Parte desse plano era “chamar” aqueles que se tornariam Seus
discípulos ; aqueles que aprenderiam dEle e cumpririam Sua
missão. Jesus chamou aqueles que eram diligentes em tudo o que
foram chamados a fazer. Simão, André, Tiago e João eram grandes
pescadores, e Jesus os chamou para se tornarem grandes
pescadores de homens.
Onde quer que Jesus fosse, Ele se deparava com espíritos
malignos . Na verdade, eles foram os primeiros a reconhecer Jesus
como o Messias, o Santo de Deus, e sabiam que Jesus tinha poder
para destruí-los.
Onde quer que Jesus fosse, Ele se deparava com doenças e
enfermidades . Jesus curou a sogra de Pedro de uma febre, e a
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notícia de sua cura atraiu uma grande multidão para sua casa.
Embora Jesus não tivesse vindo para ser o “curador”, mas sim o
“Salvador”, Ele curou seus corpos enfermos para provar que tinha o
poder de salvar suas almas enfermas pelo pecado.

 2. Jesus encontrou a controvérsia - Marcos 2-3
   Enquanto as pessoas comuns caminhavam por dias para levar seus
entes queridos doentes a Jesus, os líderes religiosos judeus faziam
tudo o que podiam para causar-lhe problemas. Eles ficaram
ofendidos quando Jesus:

Disse a um homem que seus pecados foram perdoados - somente
Deus pode perdoar pecados!
Chamou um cobrador de impostos para ser um de Seus discípulos –
 como Ele poderia comer e beber com publicanos e pecadores?
Não jejuou nos dois dias específicos – como Ele poderia ser o
Messias se não observasse os costumes?
Não observou as leis do sábado – como Ele poderia ser o Messias
se não observou as leis e tradições?

   Os líderes religiosos judeus rejeitaram o testemunho tríplice de que
Jesus Cristo era o tão esperado Messias.

A voz de Deus Pai no batismo de Jesus.
A manifestação visível de Seu poder sobre doenças, enfermidades
e demônios.
A evidência viável do poder de Deus sobre Pedro quando ele
pregou o primeiro sermão no Pentecostes, e 3.000 pessoas foram
salvas.
A rejeição de Jesus como o Salvador enviado por Deus resultou em
Deus fechando a porta da salvação para aquela geração de
judeus. Atos 28:27-28

3. Jesus introduziu as parábolas - Marcos 4:1-34
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   Jesus usou a parábola para ocultar uma verdade daqueles que Ele
não queria entendê-la, mas para revelar essa mesma verdade àqueles
que tiveram o discernimento espiritual para entendê-la.

Jesus disse a Seus discípulos: “A vós é dado conhecer o mistério
do reino de Deus;
Jesus usou as parábolas do Semeador, do Joio, do Grão de
Mostarda, do Fermento, do Tesouro Escondido e da Pérola e do
Arrastão, para ilustrar as várias questões relativas ao Reino de
Deus.

 4. Jesus aumentou seu poder - Marcos 4:35-5:43
Jesus acalmou a tempestade para provar Seu poder sobre a
natureza.
Jesus acalmou o endemoninhado para provar Seu poder sobre o
que o mundo chamava de incontrolável.
Jesus acalmou os medos de um pai e os medos de uma mulher,
para provar Seu poder sobre o que o mundo chamava de incurável.

5. Jesus incorreu em hostilidade - Marcos 6:1-29
Jesus foi rejeitado pelas pessoas em Sua cidade natal. Na verdade,
por causa da incredulidade deles, Jesus não pôde fazer nenhum
grande milagre entre Seu próprio povo.
Jesus ficou humilhado com a notícia da decapitação de João Batista,
mas também sabia que enfrentaria o mesmo destino no futuro.

   Jesus estendeu o mesmo chamado a todos, mas com diferentes
níveis de compromisso.

Houve o chamado para acreditar Nele – para aceitar Sua
reivindicação de ser o Messias.
Havia o chamado para segui-lo como um discípulo – sentar-se a
seus pés e aprender dEle e dEle.
Houve um chamado para alguns serem apóstolos – depois de
terem uma revelação especial do Senhor ressuscitado, eles foram
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enviados em missão para representar Jesus e levar o evangelho até
os confins do mundo.
Jesus disse em Mateus 24:14 : “E este evangelho do reino será
pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e
então virá o fim.
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