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Na reunião passado nós falamos sobre o risco que corremos de 
não compreendermos corretamente o que é fazer parte do 
discipulado do reino. Falamos que ser discípulo do reino é 
abraçar a cruz com o mesmo entusiasmo, com o mesmo animo 
e atitude com qual abraçamos o poder de Cristo sobre o 
natural, doenças e demônios. !

"Princípio do evangelho de Jesus, o Filho de Deus” Mc 1:1!
No primeiro versículo do seu evangelho Marcos deixa bem 
claro a base para todos os seus argumentos e a razão pela qual 
ele compeliu os acontecimentos da vida de Cristo. A identidade 
de Cristo é a razão. Ele é o cumprimento de todas as profecias, 
fato que é ilustrado por Marcos com a citação de Isaías, 
passagem essa, que na verdade, é uma compilação de várias 
passagens do velho testamento: Malaquias 3:1; Êxodo 23:20 e Is 
40:3. Marcos nos faz entender que Jesus é o cumprimento de 
toda profecia. A Profecia citada é sobre o precursor do Messias, 
o último evento preparado por Deus antes do surgimento do 
Cristo, “Voz do que clama no deserto” fazendo referencia para 
aquele que viria antes do “Ungido" anunciando a sua chegada! 
Marcos nos diz “assim João surgiu” assim como? Como aquele 
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Marcos 1:1-13

Liderança!
Um desejo eu tenho: que todos se tornem discípulos de 
Cristo.
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que prepara e anuncia a vinda do Cristo! Essa é a base que 
Marcos usa para sustentar os argumentos que ele apresenta.!

Tendo estabelecido a identidade de Cristo Marcos elabora seu 
evangelho quase que em duas partes distintas: primeira - a 
autoridade do Filho de Deus sobre a natureza, doenças e 
demônios; a segunda parte - sem que Ele perca a autoridade, a 
trajetória do Filho do Homem em rumo a cruz. Marcos vai nos 
mostrar que a identidade de Jesus Cristo é caracterizado pela 
autoridade absoluta sobre tudo, Ele é o Leão da tribo de Judá 
(Ap 5:5) e também pela submissão total e humilde diante do Pai 
( Ap 5:6) Ele é o cordeiro de Deus. Marcos vai nos fazer 
entender que essas também devem ser características de todo 
aquele que se diz discípulo do reino: eles devem sim crer e 
andar na autoridade de Cristo, mas em tudo serem submissos e 
humildes diante da vontade de Deus Pai. É esse justamente o 
pensamento de Paulo quando escreve aos Romanos: “somos 
como ovelhas reputadas ao matadouro”… …”mas somos mais do 
que vencedores por meio daquele que nos amou” ( Rm 8:36-37). 
Por um lado nossa vitoria se caracteriza como um triunfo em 
glória mas em contra partida nossa vitória também estar em 
padecer, servir e se submeter em humildade. A razão que 
Marcos da para seus leitores receberem tanto a glória que é 
seguir a Jesus e a vitória que existe em carregar a cruz, perder 
sua vida, servir e ser o menor é a identidade de Jesus Cristo- Ele 
é o Filho de Deus!!

Minha oração para nossa liderança tem sido essa: Deus nos 
ajude a receber de braços abertos tanto a glória que existe em 
te servir como a cruz e serviço de igual modo - de coração 
alegre e grato. Nos faz discípulos do reino em nome de Jesus 
Cristo, o Filho de Deus. 

Tenham um mês abençoado, andem em glória mas em tudo 
sirvam uns aos outros! Amo vocês!!

Pr Du. 
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essa plantinha não tem nada 
haver com o que escrevi, só ficou 
bonitinha aqui…


