
4º Domingo após Epifania – 2018 

Comunidade Luterana São João – Esteio, RS 

 

A OBRA DE SALVAÇÃO COMO DESEJO DE CRISTO  

E NOSSA FELICIDADE 

Sl 111, Dt 18.15-20, Mc 1.21-28 

Cesar M. Rios 

 

Eu gostaria de começar falando sobre bolos. Não se preocupe. Nosso assunto 

principal será Jesus Cristo. Isto é um sermão e não um programa de culinária. Mas vou 

falar sobre bolos e espero que você entenda o motivo. A questão é a seguinte: Você fica 

feliz quando come um bolo gostoso? Tende a ficar. Eu acho. Agora, imagine que você foi 

a uma boa padaria e comprou um bolo de laranja. Levou pra casa e preparou um chá ou 

café. O bolo estava realmente bom. Felizmente, o padeiro era competente e se dedicou no 

trabalho. Mas, isso pode ficar melhor, não é? Imagine que um amigo ou uma amiga ligou 

para você e disse: “Olha, eu aprendi uma receita de bolo de laranja muito boa. Fiz outro 

dia e me lembrei de você. Vou preparar um pra gente. Vem tomar um café comigo 

amanhã?”. Você vai. Come do bolo, que estava mesmo bom. Talvez, exatamente tão bom 

como o do padeiro. Mas eu tenho para mim que há mais felicidade nesse segundo caso. 

Você não só comeu um bom bolo, mas sabia que esse bolo foi feito para você e que quem 

o preparou o fez por querer fazê-lo para você, não por qualquer obrigação ou necessidade 

dela. O padeiro tinha que preparar o bolo como tarefa, para receber seu salário. O amigo 

ou a amiga não precisava, mas queria. Queria muito. Eu pretendo comentar o texto do 

Evangelho que lemos para que você perceba ou se lembre que o caso de Jesus e do que 

ele preparou para nós é também como o caso desse segundo bolo. 

Jesus tinha começado a chamar discípulos. Ele vai para a cidade de Cafarnaum, 

que fica às margens do mar da Galileia e começa a ensinar na sinagoga. As pessoas viam 

algo de especial nele, por causa da forma como ele ensinava. Mas a gente precisa sempre 

lembrar que eles não faziam ideia de quem ele era realmente! Quando a gente ouve o 

nome “Jesus”, sabe de quem se está falando, e que não é de uma pessoa qualquer. Além 

disso, você já deve até ter ouvido dizer uma verdade: O nome Jesus significa “salvador”. 

Mas naquele tempo, e naquela região, havia um monte de gente com esse nome. E não é 

que os pais quisessem que seus filhos fossem salvadores. E ninguém que via um Jesus na 

rua achava que ele era salvador de verdade. É que eles faziam algo que nós também 

fazemos hoje (até se fazia mais há algumas poucas décadas): Pegar nomes da Bíblia para 

colocar nos filhos. Não é que temos um monte de Paulo, Pedro, Maria, Tiago e José? 



Então, eles pegavam nomes do Antigo Testamento. A gente não percebe tanto isso, 

porque nas nossas Bíblias, por uma questão linguística (da passagem desses nomes para 

o português através do hebraico, grego e latim), esses nomes ficaram diferentes no Antigo 

e no Novo Testamentos. Mas veja só: José, o pai adotivo de Jesus, tem obviamente o 

nome de José, filho de Jacó. Agora, lembre-se do resto da família: Maria é o mesmo nome 

de Mirian (irmã de Moisés); Tiago é o mesmo nome de Jacó; e Jesus é o mesmo nome de 

Josué (o sucessor de Moisés). Todo mundo tinha gente com esses nomes na família! 

Nosso Jesus era mais um Jesus. As pessoas percebiam algo especial nas palavras e ações 

dele, mas não sabiam mesmo quem ele era ou que era tão especial.  

Elas se admiraram pelo ensino e também pelo fato de ele expulsar um demônio 

com tamanha facilidade. Só falando. Nós sabemos que isso de falar e a coisa acontecer é 

mesmo coisa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Deus que diz “Haja luz!” e a luz passa 

a existir! É o Filho de Deus que diz ao mar que se aquiete e o mar se aquieta! Eles, por 

sua vez, estavam, ainda, só alarmados com aquilo tudo, sem entender tão bem. 

Mas, nesse episódio, alguém sabe mais. E é o endemoninhado, que tenta dizer pra 

todo mundo que aquele Jesus não é só mais um Jesus qualquer. Mas, então, acontece algo 

que nos chama à atenção: Jesus não permite! Jesus não quer que todos saibam que ele é 

o Filho de Deus? Ele não quer que todo mundo reconheça que ele é Deus ali mesmo? 

Não. E “não”, porque ele quer outra coisa. Ele está decidido a cumprir o plano, que não 

inclui ser adorado naquele momento, mas sim ser levado à morte de cruz! As pessoas não 

podem todas começar a perceber quem ele é de fato. A coisa tem que se encaminhar para 

que ele seja morto, não querido por todos.  

Popularmente, quando alguém recebe críticas, as pessoas costumam dizer: “Mas 

nem Jesus conseguiu agradar a todos!”. Sempre que escuto isso, penso em perguntar: 

“Mas ele tentou? Será?” Porque, assim, fica parecendo que o plano A era convencer todo 

mundo e ficar tudo bem, e que ir para a cruz foi algo que acabou acontecendo, um plano 

B no máximo. Mas a verdade é que o plano único era a cruz. E, se ser reconhecido por 

todo mundo como o Cristo, ia atrapalhar esse plano, Jesus não podia permitir que isso 

acontecesse naquela hora. 

Nós sabemos que o plano era a cruz desde o começo, porque, séculos antes, Isaías 

havia escrito: “Todavia, ao SENHOR agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; quando der 

ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias; 

e a vontade do SENHOR prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho 



de sua alma e ficará satisfeito; o meu Servo, o Justo, com o seu conhecimento, justificará 

a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.” (Isaías 53.10-11). 

E o que que tem de importante nisso? Bom, é aí que eu volto àquela história do 

bolo que não foi feito por obrigação, por necessidade, mas por amor, de livre vontade. 

Jesus não foi para a cruz porque as circunstâncias acabaram encaminhando àquela 

situação. Não foi porque precisava nos salvar, mas porque quis. Ele não foi para a cruz 

para cumprir uma tarefa, mas por vontade de ver você e eu perdoados, acolhidos para a 

vida, livres da morte! Era, desde o começo, a meta, a vontade dele fazer isso tudo por 

nós! E era tanto isso que ele queria, como se tivesse fome disso, que, ao terminar o 

trabalho, diz Isaías nos versículos que lemos: ele ficou satisfeito! Assim, como se fica 

depois de comer uma boa refeição após um tempo de fome. Ele ficou feliz, porque tinha 

fome de nos ver salvos! Saber que a vida eterna foi preparada assim para nós é motivo de 

imensa felicidade! Não é só o fato de termos a salvação que nos leva à felicidade, mas o 

fato de ter sido assim, por amor, especialmente para nós! 

E que felicidade ainda maior perceber e lembrar todos os dias que Pai, Filho e 

Espírito Santo agiram e ainda agem para nosso bem por uma vontade livre e harmoniosa. 

É por querer ardentemente nosso bem que o Espírito nos trouxe para Cristo e nos mantém 

na fé ao longo de toda nossa vida, e, inclusive, faz com que também nós queiramos fazer 

o bem aos que nos cercam, multiplicando a felicidade. Se ver esse amor de Deus por nós 

não nos deixa felizes, eu não sei o que nos deixará.  

Que o Deus possa encher seu coração de alegria, porque, como diz o apóstolo, a 

alegria é fruto do Espírito Santo que em nós habita (Gl 5.22). 

Amém. 

 


