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Jesus na Galileia: Popularidade e incompreensão
 

I. Introdução ao ministério na Galileia — Parte 2 

Em nossa última unidade analisamos a fase inicial ou período 
de popularidade de Jesus, que alguns chamam de Seu grande 
ministério na Galileia. Nesta unidade, queremos focalizar a 
segunda metade do Seu ministério, e continuamos seguindo o 
esquema básico do evangelho de Marcos, que nem sempre escreve 
de forma estritamente cronológica, se compararmos com os 
paralelos em Mateus e Lucas. Tomamos, assim, contato com todos 
os principais temas e formas literárias usadas   pelos escritores dos 
evangelhos para resumir essa fase da vida de Jesus.

II. Milagres da natureza

Vimos que no primeiro capítulo de Marcos, o autor nos apresenta 
um exemplo dos milagres de Jesus. No final de Marcos 4, 
começando com o versículo 35 e seguindo até ao capítulo 6, 
nós temos outro conjunto de milagres do ministério de Jesus na 
Galileia; desta vez, e em muitas outras ocasiões, ocorre o que os 
estudiosos frequentemente têm chamado de milagres da natureza 
— aqueles que demonstram de forma mais dramática do que 
nunca, o notável poder sobrenatural que Jesus, sendo totalmente 
humano, mas também plenamente Deus, poderia realizar, sempre 
que essa fosse a vontade de seu pai.

A. Acalmando a tempestade 

O texto de Marcos 4:35-41 descreve o famoso milagre de Jesus 
acalmando a tempestade no mar da Galileia; e é importante 
ler essa passagem com cuidado, porque inúmeras gerações de 
pregadores tentaram aplicá-la, concentrando-se não no elemento 
sobrenatural, mas no modo pelo qual Jesus “acalma as tempestades 
em nossa vida”. Infelizmente, como muitos de nós bem sabemos, 
Deus às vezes nos deixa no meio de outros tipos de tempestades, 
e esse milagre não tem a princípio, o objetivo de nos prometer 
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alívio automático em todas as nossas dificuldades.

Ao invés disso, se prestarmos atenção na maneira como o escritor 
do evangelho faz a sua narrativa, vemos que o fato levou os 
discípulos a perguntar: “Quem é este, que até o vento e o mar 
lhe obedecem?” Em suma, para os escritores dos evangelhos esse 
milagre, como os outros que veremos nessa unidade, do ministério 
de Jesus, foi projetado para levantar a questão de quem era Jesus, 
para conduzir as pessoas à crença em Jesus como o Cristo, como 
o Deus-homem. Isso pode ou não implicar em que Ele acalme 
as tempestades de nossa vida, mas claramente faz alusões a Jó 
e aos Salmos, em que Deus domina o vento e as ondas e mostra 
autoridade sobre o mar e as forças cósmicas.

B. Poder sobre o demoníaco

Esse tema continua em Marcos 5 e passagens paralelas com outro 
exorcismo dramático: Jesus liberta o endemoninhado gadareno. 
Ele expulsa os demônios do homem aflito e permite que eles 
entrem nos porcos que, em seguida, se lançam do penhasco, 
afogando-se no Mar da Galileia. Aqui precisamos fazer uma 
análise do ponto de vista da mentalidade de um judeu e imaginar 
o cenário de uma comédia; esse relato estava sendo ouvido por 
um público judeu do primeiro século.

Os porcos eram considerados os mais imundos dos animais 
e não deveriam ser criados para servir de alimento, como 
presumivelmente esses suinicultores estavam fazendo. Não se 
trata de um milagre da destruição da vida humana, mas apenas 
da vida animal. Embora possa ter sido uma perda trágica para os 
suinocultores, o fato estava em plena consonância com o que o 
judeu do primeiro século teria entendido como se encaixando no 
plano de Deus. A parte importante dessa história, no entanto, não 
é o que às vezes fazemos em relação aos direitos dos animais ou 
coisas similares, mas chama a atenção para quem Jesus é e para o 
poder sobrenatural que Ele tem. A reação do povo da cidade é se 
prostrar diante de Jesus, de modo semelhante à reação de Pedro 
diante de um milagre anterior, junto ao Mar da Galileia, narrado 
em Lucas 5:1-11, quando ele disse: “Senhor, retira-te de mim”, 
reconhecendo, desse modo, sua indignidade de estar na presença 
de Alguém, ao mesmo tempo tão poderoso e tão santo.

C. Poder sobre a doença e a morte

Jesus demonstra, portanto, que tem poder para atuar sobre os 
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desastres naturais bem como sobre o poder do demônio. À medida 
que avançamos para a última parte de Marcos 5, começando com 
o versículo 21, aprendemos acerca do seu poder sobre a doença e 
a morte. As histórias semelhantes são narradas em conjunto por 
causa da relação cronológica entre si, como a cura da mulher com 
um fluxo de sangue, uma hemorragia, como diríamos hoje, e a 
ressurreição da filha de Jairo.

O elemento interessante, bem como o fato de que aqui ocorre o 
primeiro de vários milagres que demonstram a capacidade real 
de Jesus de trazer a vida a partir da morte — de trazer o homem 
de volta dos mortos — é a declaração reforçada por duas vezes 
de que a fé foi parte do processo que levou à cura dessas duas 
personagens e seus entes queridos. É interessante observar 
o que os escritores do evangelho tiveram que ensinar sobre a 
relação entre fé e milagres, particularmente à luz da diversidade 
generalizada, em face da confusão nos ensinamentos sobre esse 
tema entre os seguidores de Cristo dos dias de hoje.

Se olharmos para as quatro passagens do evangelho de Marcos, 
incluindo Marcos 6:6 que menciona Jesus realizando apenas 
alguns poucos milagres em Nazaré por causa da incredulidade 
dos nazarenos, pode-se ver muito claramente os modelos ou 
ilustrações em que a fé é um requisito importante para que 
Deus opere um milagre. A cura da mulher com hemorragia, a 
ressurreição da filha de Jairo e a incredulidade em Nazaré, assim 
como outras passagens, ilustram que Deus escolhe operar através 
do poder da fé humana para produzir milagres. Sem dúvida, uma 
das razões por que não vemos mais milagres é que nem sempre 
temos fé suficiente. Mas esse princípio não pode ser considerado 
o único fator ou mesmo o ensino principal dos evangelhos sobre 
a relação entre fé e milagres.

No caso em que Jesus acalmou a tempestade, vemos, sim, que 
milagres foram operados mesmo quando havia pouca ou nenhuma 
fé, precisamente com o objetivo de tentar gerar fé. Se recordamos 
os milagres que estudamos   em nossa última unidade, de água 
transformada em vinho, em João 2; e da cura do filho do oficial, 
em João 4; o apóstolo novamente apresenta declarações explícitas 
de que esses milagres foram feitos para gerar fé naqueles que os 
presenciaram — em um caso, os discípulos, em outro, pessoas que 
nada conheciam acerca do ministério de Jesus. Deus pode fazer 
milagres em casos em que a fé não existe absolutamente, e não 
devemos ousar supor que exista uma relação uniforme entre a fé 
e a capacidade de Deus de fazer milagres.
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D. Alimentando os cinco mil

Retornando ao esboço esquemático de Marcos e prosseguindo 
com sua série de milagres da natureza, chegamos ao capítulo 6, 
no qual encontramos o milagre da alimentação dos cinco mil. 
Aqui entra em cena outro motivo, que é fundamental em vários 
dos milagres de Jesus ao longo dos evangelhos: simplesmente a 
compaixão para com as necessidades humanas. Nesse episódio 
nada se diz sobre Jesus estar tentando incutir a fé ou operando 
algo em resposta à fé; ao contrário, ele simplesmente enxerga 
essas multidões que estão com fome.

Porém, o evangelho de Marcos também nos revela que aquele povo 
era como ovelhas sem pastor; ou seja, os líderes religiosos que 
deveriam ter devidamente pastoreado bem o rebanho do povo de 
Israel não estavam corretamente cumprindo seu dever. E assim, 
mais uma vez, independentemente do que essa história ensina 
sobre a fé ou sobre a compaixão de Deus ou a Sua capacidade de 
cuidar das necessidades humanas, o foco principal é novamente 
cristológico, levantando a questão da identidade de Jesus. João 
realça esse fato de forma muito clara. Na verdade, esse é o único 
milagre de Jesus que aparece em todos os quatro evangelhos e, 
portanto, trata-se de um feito extremamente decisivo.

Somente João relata que após a alimentação dos cinco mil Jesus 
cruzou novamente o lago para apresentar um sermão ou um 
discurso na sinagoga de Cafarnaum em que Ele Se denomina o 
pão da vida. Assim como Ele providenciou as necessidades físicas 
das pessoas no deserto, Ele se torna o sustento espiritual para 
aqueles que nele creem. Mesmo nas versões de Mateus, Marcos 
e Lucas, no entanto, essas conotações cristológicas não estão 
ausentes, e elas explicam alguns dos detalhes secundários e um 
tanto curiosos da narrativa.

Não é apenas Jesus que entra em contraste implícito com os 
pastores que não estão fazendo o seu trabalho (Marcos 6.34 alude 
à profecia similar de Ezequiel 34:5, em que o pastor é aquele 
que redimirá Israel), mas também o fato de que o pão no deserto 
evoca lembranças na mente de qualquer fiel judeu, do milagre 
de Moisés quando providenciou o maná no deserto e daquelas 
profecias de que o profeta messiânico seria alguém como Moisés, 
segundo Deuteronômio 18.15-18. O fato de que havia cestos em 
abundância e, no caso da alimentação dos cinco mil, doze cestos, 
mais uma vez faz alusão à história da peregrinação no deserto, às 
doze tribos de Israel, e ao maná, bem como às codornas (que é mais 
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do que alguém poderia comer, especialmente se considerarmos 
que as pessoas reclamavam de falta de provisões).

E. Caminhando sobre as águas

Esse enfoque cristológico é mantido até a realização do último 
milagre da natureza nessa fase do evangelho de Marcos, nos 
versículos finais de Marcos 6:45-52 e textos paralelos, em que 
Jesus caminha sobre as águas. Mais uma vez, porém, esse não é 
apenas um meio convencional de atravessar o lago rapidamente, 
uma vez que o barco com os discípulos já havia partido. 

Ao contrário, a divindade de Jesus é revelada aos Seus seguidores 
com as palavras: “Tende bom ânimo, sou Eu” (a última parte 
dessa expressão também poderia ser traduzida mais literalmente 
como: “Eu sou o que sou!” — as mesmas palavras que formam, na 
tradução grega de Êxodo 3:14, o nome divino usado pelo Senhor 
para Si mesmo, “Eu sou o que sou”). E quando Marcos 6:48 diz que 
Jesus queria passar à frente dos discípulos, provavelmente não 
implicava em que Ele estivesse esperando não ser visto, mas Ele 
usa o verbo idêntico que aparece no relato de Moisés quando este 
vê Deus passar por ele no monte Sinai, em Êxodo 33. Em outras 
palavras, Deus está revelando a Si mesmo; é o que os estudiosos 
chamam de teofania, uma revelação de Deus na pessoa de Jesus.

F. O propósito dos milagres

Se quisermos resumir o que aprendemos sobre o propósito dos 
milagres de Jesus, particularmente, esses mais espetaculares sobre 
a natureza, podemos falar de um propósito probatório, destinado 
a apontar quem Jesus é e apresentar evidências para isso; um 
propósito evangelístico que significava chamar mais pessoas 
para a fé explícita e para o discipulado em Jesus; um propósito 
empático, voltado à simples compaixão pelas necessidades 
humanas; e talvez o mais significativo de todos, embora talvez 
seja também o menos compreendido ou notado: um propósito 
escatológico.

Como aparece mais claramente no debate entre Jesus e os líderes 
judeus no contexto de seus exorcismos: “Eu expulso os demônios 
pelo Espírito de Deus”, ou como um texto paralelo diz, pelo “dedo 
de Deus”, “certamente é chegado o reino de Deus sobre vós”. 
Talvez o maior propósito dos milagres de Jesus tenha sido o de 
demonstrar que o reino de Deus está agora invadindo a história 
humana em uma nova e decisiva fase de clímax. Devemos ter 
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cuidado, no entanto, de assumir qualquer padrão sistemático 
sobre quando Deus vai ou não vai realizar milagres, sob pena de 
limitarmos sua soberania nesse processo. Com a conclusão de 
nosso estudo sobre a natureza dos milagres de Jesus, chegamos 
novamente a um momento divisor de águas nas narrativas da 
Evangelhos Sinóticos.

III. Jesus se retira da Galileia

A. O início da Fase Final

A fase da popularidade de Jesus atrai grandes multidões, multidões 
tão numerosas que Ele tem que Se retirar constantemente de 
um lugar para outro a fim de ter um pouco de sossego, e ainda 
assim, mal consegue alcançar seu objetivo. Consequentemente 
— mas também por causa da questão de Sua identidade, quando 
comparado com os líderes judeus — o Seu novo ministério está 
alcançando cada vez mais notoriedade. Jesus prepara-se para uma 
fase do Seu ministério que os estudantes da vida de Cristo muitas 
vezes descrevem como a sua retirada da Galileia. Ainda seguindo 
o esboço de Marcos, a começar pelo capítulo 7, encontramos 
uma história que ocorre na própria Galileia, e se trata de mais 
um conflito com os líderes judeus, o qual, no entanto, prepara 
o caminho para a retirada. Podemos falar desse episódio como 
retirada teológica ou ideológica de Jesus da Galileia. Mais do que 
nunca ela põe em foco Suas disputas com os líderes judeus e suas 
tradições ancestrais, especialmente com as leis orais dos fariseus. 

Trata-se do debate sobre as suas leis de pureza, sobre o que 
contamina ou não uma pessoa, que ocorre no contexto de quando 
esses líderes se dirigiram aos discípulos de Jesus, queixando-se de 
que Ele não seguia o rito da lavagem cerimonial das mãos antes 
de comer. Eles não estavam acusando Jesus de quebrar nenhuma 
lei vinda do Antigo Testamento — não há nenhuma evidência de 
que Jesus, durante Sua vida terrena, o tenha feito, nem sequer 
encorajado outras pessoas a isso — mas Ele está entrando 
claramente em conflito com as tradições orais judaicas. A questão 
da pureza leva Jesus a suscitar uma segunda questão em Sua 
resposta, destinada a mostrar que até os próprios fariseus muitas 
vezes punham de lado as leis escritas do Antigo Testamento para 
cumprir algumas das tradições que eles construíram na elaboração 
das Escrituras Hebraicas.

Ele faz alusão a uma prática conhecida como Corban, a palavra 
hebraica que se refere a uma oferta dedicada a Deus, exclusivamente 
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para o uso do templo, normalmente uma oferenda financeira. Mas 
o paradoxo da tradição oral judaica era que, enquanto o doador 
dessa oferta ainda estivesse vivo, ele poderia recorrer a seu 
dinheiro e aos ganhos dele auferidos para sua própria satisfação 
pessoal, ao mesmo tempo em que ele não poderia ser usado 
para ajudar outras pessoas, nem mesmo no caso, mencionado 
por Jesus, de membros idosos da família que, talvez, estivessem 
passando por grandes necessidades. Foram essas inconsistências, 
então, que levaram Jesus a desafiar as leis orais dos judeus num 
sentido mais geral do que apenas a questão da pureza que havia 
iniciado o debate. 

À altura do fim daquele embate, particularmente no relato de 
Marcos 7:19, Jesus acabara de contar uma pequena parábola 
afirmando que não é o que entra em uma pessoa, como o alimento, 
que a contamina, mas o que sai dela. Marcos, como o narrador 
da história, em seguida, adiciona o comentário entre parênteses: 
“E, assim, considerou Ele puros todos os alimentos.” Essa pode 
muito bem não ter sido a compreensão que veio à mente dos 
discípulos de Jesus enquanto Ele era vivo, e eles o pudessem ouvir. 
O texto de Atos 10 teria que descrever uma visão sobrenatural 
do céu, repetida três vezes, para que o apóstolo Pedro chegasse à 
conclusão de que não existem alimentos impuros na era da nova 
aliança que Jesus inaugurou.

Talvez fosse a reflexão de Marcos sobre o incidente de Pedro, 
como seu secretário ou colecionador de suas memórias, que 
lhe tivesse permitido fazer esse comentário parentético, mas 
ela mostra claramente que a igreja cristã, na época em que foi 
escrito o Evangelho, tinha chegado à conclusão de que Jesus era 
muito mais do que apenas um judeu fiel. A revelação que, em 
certos aspectos, ele estava trazendo de Deus, na verdade, poderia 
substituir ou cumprir as leis divinas, o que significava que, de 
certa forma, os seguidores de Cristo não precisariam seguir essas 
leis ou aplicá-las literalmente, nos moldes que os judeus tinham 
seguido anteriormente.

B. Siro-fenícia  

Com esse fundamento teológico para a retirada de Jesus do 
território de Israel, pode-se então traçar o restante de Marcos 7 
e, em grande parte, o capítulo 8, em que Jesus geograficamente 
deixa o território de Israel, como a Galileia, a Samaria e a Judeia 
que formavam o coração da nação judaica no primeiro século. 
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O texto de Marcos 7.24-30 vai localizar Jesus ao noroeste, no 
território da siro-fenícia, onde exorciza a filha de uma mulher que 
era dali. E, embora tenhamos aludido em uma unidade anterior 
às palavras enigmáticas de Jesus que aparentemente repreendiam 
essa mulher por ser uma gentia, Ele acaba atendendo ao seu 
pedido e elogia sua grande fé. Talvez ele a estivesse testando 
o tempo todo. De qualquer forma, o fim da história é que uma 
mulher gentia e sua filha se tornaram vaso de bênção de Jesus, de 
Seu ministério miraculoso, de cada migalha que tantos judeus já 
haviam recebido anteriormente. 

C. A área de Decápolis 

Marcos 7:31-37 e passagens paralelas avançam do leste da Galileia 
para a região da Decápolis, onde Jesus cura um surdo-mudo (mais 
uma vez, podemos razoavelmente concluir que se tratava de um 
gentio); e aqui o termo usado para descrever a deficiência desse 
homem é uma expressão que somente aparece em Isaías 35, 
nas Escrituras Gregas - outro modelo das bênçãos escatológicas 
profetizadas em Isaías, que chegavam aos gentios, tanto quanto 
aos judeus.

A alimentação dos quatro mil com os quais o capítulo 8 de 
Marcos começa, repete até os mínimos detalhes, os milagres de 
alimentação de cinco mil pessoas, mas agora em território gentio, 
sugerindo que Deus, através de Jesus, é o Senhor de ambos os 
tipos de pessoas. Aqui as cestas que sobram são sete, o número 
universal usado nas Escrituras para se referir a toda a humanidade, 
em vez das doze tribos de Israel. Marcos passa então para a cura 
do cego em Betsaida, pouco depois de cruzar a costa oriental do 
Mar da Galileia, a partir do rio Jordão, mas outra vez passando em 
grande parte pelo território dos gentios.

D. Cesareia de Filipe (seg 5, slide 2)

À medida que alcançamos o fim de Marcos 8, chegamos ao clímax 
dessa grande fase do grande ministério de Jesus na Galileia, que 
teve de um ano de duração, e ao ponto de transição que irá definir 
o cenário para o último ano ou fase de seu ministério que verá seu 
inexorável progresso rumo à cruz.

Mais uma vez estamos fora do território israelita, na estrada de 
Cesareia de Filipe, ao norte da Galileia, quando Jesus inicia a 
discussão com os discípulos que culmina com a famosa confissão 
de fé de Simão Pedro: “Tu és o Cristo”, ou na versão mais completa 
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de Mateus que diz: “o Filho do Deus vivo.” Mateus é o único que 
menciona Jesus elogiando a confissão de Pedro, não como algo 
dado humanamente, mas divinamente concedido; prometendo-
lhe que “sobre esta pedra (da palavra grega petra, um jogo de 
palavras com o nome grego de Pedro – Petros e petra), edificarei a 
minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela”. 
Temos também em Mateus 16:19, aquela passagem particular, em 
que Jesus concede a Pedro as chaves do reino.

Esses textos geraram muita controvérsia teológica ao longo dos 
séculos da história da igreja. Em alguns círculos, Pedro foi elevado 
praticamente ao posto de primeiro papa, sendo tratado como 
infalível: a doutrina da sucessão apostólica dos seguidores de 
Pedro, com os mesmos privilégios que se pode inferir a partir desse 
texto. Como uma reação exagerada contra esses excessos existem 
aqueles que disseram que Pedro não é pedra coisa nenhuma — 
que se trata apenas da confissão de sua boca (embora isso possa 
ser mais sutil em termos das línguas originais,

em aramaico, a palavra kepha teria sido usada tanto para se referir 
ao nome de Pedro como para a palavra rocha ou pedra.) O mais 
provável é que a promessa dada a Pedro fosse a de que ele seria 
um dos líderes fundadores da igreja, embora nada seja dito sobre 
qualquer um dos seus sucessores nem acerca de sua infalibilidade. 
Ao contrário, ao longo do livro de Atos, o vemos atuando como um 
líder importante da história da igreja primitiva, sempre indo de um 
lugar para outro, para um novo empreendimento na propagação 
do evangelho. Se nos concentrarmos particularmente na história 
de Atos 8, com a conversão dos samaritanos, poderemos crer, 
nesse contexto, que Pedro tivesse alguns privilégios especiais.

No entanto, o fato de os evangelhos não estarem tentando 
minimizar nem exaltar Pedro, fica claro a partir do que se segue 
imediatamente em todos os três evangelhos sinóticos. Qualquer 
que tenha sido a visão divina que Pedro teve no seu momento 
de iluminação, ela é levada rapidamente para um segundo plano 
por causa de seu despreparo para as observações de Jesus. Na 
primeira de três vezes, em rápida sucessão, Jesus irá prever Sua 
morte próxima e todos os eventos que o levaram ao sofrimento, à 
humilhação e, finalmente, à Sua ressurreição. Pedro, conduzindo 
Jesus à parte, repreende-O por tal profecia, deixando claro que, 
nem sequer nesse ponto de seu ministério ele estava preparado 
para um Messias moribundo, muito menos, crucificado.
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E. O Caminho para a Cruz 

Os demais ensinamentos que completam a parte que trata da 
retirada de Jesus, e até mesmo de seu retorno para a Galileia antes 
de sua partida para Jerusalém, retomam o tema do sofrimento. 
O fim do capítulo 8 de Marcos e todo o capítulo 9 (com seus 
paralelos) lidam com o fato de que os discípulos também devem 
tomar a sua cruz e seguir Jesus. Há uma exceção momentânea 
para esse padrão de ensino sobre discipulado no caminho para 
a cruz, que é o milagre da transfiguração, na primeira parte de 
Marcos 9 — lembrando os discípulos, de algum modo, de que o 
que há do outro lado da cruz é a glória.

A transfiguração prefigura a ressurreição de Jesus e, no final das 
contas, Sua ascensão e exaltação celestial. Os discípulos também 
podem olhar para frente e esperar a perfeição final e a glória com 
Jesus; mas, infelizmente, as circunstâncias da vida, seja através 
de perseguição aberta aos seguidores de Jesus, seja pelas provas 
comuns de enfermidades causadas pela vida neste mundo caído, 
tudo nos faz lembrar de que a forma natural da vida cristã muitas 
vezes implica em sofrimento. A nossa glória e nosso triunfo 
completo, muitas vezes são adiados até o outro lado da nossa 
morte, bem como da nossa ressurreição.


