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MARCOS - ALGUÉM MUITO ÚTIL 
 

Referência bíblica 

“Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o 

ministério.” 

2 Timóteo 4:11 

 
Mensagem 

 

João Marcos é um personagem que, avaliado de forma criteriosa, torna-se uma grande surpresa, e               

revela como Deus trabalha na vida de alguém em particular. 

 

Existem personagens da Bíblia, que nos enchem de esperança, de coragem; alguns que nos              

animam com suas histórias; talvez porque, como pastor de uma igreja missionária que sou, me               

identifico com aqueles que largaram tudo, que deixaram tudo pelo Senhor Jesus, que se              

entregaram como mártires. Por isso, o que pensar de João Marcos, então, quando o comparamos               

com a história de Estevão, ou mesmo com o do grande Paulo? A princípio, ele me parecia apenas                  

um menino mimado, que recusou a oportunidade da vida dele, ao abandonar a expedição de               

Paulo e Barnabé. 

 

Também tem a questão do jovem desnudo, que fugiu nu, no momento da prisão de Jesus,                

relatado apenas no livro de Marcos (Marcos 14:51-52). Alguns historiadores relacionam este            

jovem ao personagem João Marcos; e, se de fato este jovem era João Marcos, que situação mais                 

infeliz para se narrar! 

 

Com isso, a vida dele, pelo menos para mim, ficou restrita à recusa de um chamamento                

missionário e a uma vida que esteve exposta e nua em um momento de sua história. 

 

Muitos estranham a Bíblia narrar as fraquezas de seus personagens, como se estivessem expostos              

para julgamento; o interessante é que a Bíblia não é um livro de romance, nem de fantasia,                 

também não é um livro que esconde coisas para tornar-se conveniente.  

 

A Bíblia nos relata a verdade, ela mostra tanto as fraquezas como 

as forças de cada personagem; mas, principalmente, a Bíblia nos 

relata a forma como Deus trabalha na vida do homem. 
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O relato da vida de João Marcos está escrito da forma como o lemos. Se realmente João Marcos                  

era o jovem que correu nu e o jovem que recusou um chamamento por imaturidade, estas são as                  

evidências da sua existência, de suas escolhas erradas, dos seus arrependimentos... por fim, a vida               

de João Marcos! 

 

Então, percebi que este personagem nos ensina algo muito importante. Ele nos ensina sobre como               

Deus nos vê.  

 

Porque Deus nos vê, você sabia disso? 

  

Deus não vê apenas este seu momento, este agora, enquanto eu estou escrevendo e você lendo,                

Ele vê toda a sua vida, Ele vê tudo o que você é, incluindo o hoje, incluindo o agora. E todos os                      

momentos da sua vida, tanto os que passaram como os de agora e ainda os que virão.  

 

Ele marcou e registrou Suas ações para que pudéssemos vê-Lo 

também! 

 

E eu afirmo isso porque a vida de João Marcos é um protótipo para muitos homens e muitas                  

mulheres, para muitos jovens que conheceram a Jesus, que viveram situações, mas que             

perceberam que Deus não os quer apenas para momentos ou para experiências. Deus os quer               

para a vida toda, ou por toda a vida. 

 

 

Um menino limitado 
 

João era o seu nome hebreu, mas o nome grego era Marcos. Por isso, muitos o conheciam como                  

Marcos. Pela tradição, ele é o autor do livro de Marcos, do Novo Testamento. 

 

Então, em minha limitação, questionei este personagem: como alguém tão imaturo, tão exposto,             

poderia ter escrito a história de Jesus com tantos detalhes? Como que alguém poderia ser muito                

útil para o apóstolo Paulo? 

 

Não é glorioso saber que Deus não desiste, que Ele não para enquanto não chegar o Dia de Jesus                   

Cristo, conforme está escrito em Filipenses 1:6? 

 

Sua vida sendo entregue todos os dias nas mãos do Senhor é como uma matéria-prima nas mãos                 

de um artista; sempre haverá uma obra nova, porque o talento de nosso Deus é transformar-nos à                 

Luz de Sua palavra. 
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João Marcos era filho de Maria, a de Jerusalém. Em Atos 12:12, relata que a casa desta Maria, era                   

um dos lugares onde os cristãos se reuniam em Jerusalém; e é bem possível que a última Santa                  

Ceia tenha sido feita na casa dos pais de João Marcos; e que ele estava ali, presenciando todas as                   

palavras de Jesus Cristo, na celebração da última Ceia com os discípulos, sendo alimentado no               

partir do pão, contemplando os últimos ensinamentos de Cristo. Desta forma, poderíamos            

entender que Judas com os soldados romanos tenham ido primeiro na casa dos pais de João                

Marcos (Cenáculo da última Santa Ceia), para buscar a Jesus, e tenham pego alguém dormindo,               

um jovem... João Marcos! 

 

Ele até tentou seguir e acompanhar a Jesus, mas estava com as roupas erradas (estava envoltos a                 

lençóis) e num confronto com os guardas romanos ficou nu! Daí ele teve que fugir. Sua Nudez                 

ficou 

exposta! 

 

Então pergunto: quantos de nós estamos assim hoje? 

 

Quantos tentam seguir a Jesus, mas ficam expostos com sua 

nudez e fogem? E quantos são pegos dormindo depois de terem 

sido alimentados pelas mãos do próprio Cristo Jesus? 

 

Muitos que estão lendo podem ter desistido de seu chamado. Muitos podem até pensar: eu quis                

segui-Lo, mas minhas fraquezas e minhas limitações me fizeram fugir! 

 

Mas espere, eu preciso trazer à sua memória aquilo que traz esperança (Lamentações 3:21); Davi               

confessa que não há um lugar neste mundo que poderíamos ir sem que víssemos a face de Deus                  

(Salmos 139:7). 

 

João Marcos fugiu dos homens, mas não conseguiu fugir de Deus. Os historiadores afirmam que               

ele poderia ter entre 15 a 20 anos no momento da ressurreição de Cristo. 

 

É aqui que começamos a perceber como erramos pensando em como Deus nos classifica: aqui               

estão os fracos; ali, os expostos; e mais a frente, os que falharam. 

 

A quantidade de jovens que tiveram um encontro com Cristo, mas desistiram porque foram              

expostos, porque seus pecados apareceram, porque estavam dormindo, quando deveriam estar           

prontos, é muito grande! Entendam: Deus continua trabalhando mesmo com esse cenário em suas              

vidas, pois Ele te quer e sabe o quanto você pode ser útil para o Reino dos Céus. 
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Um homem amedrontado 
 

Eu faço uma nova pergunta: você ama a Jesus? 

 

A história deste jovem então tem uma nova chance: a ressurreição de Cristo era um fato real; o                  

Espírito Santo também. As primeiras conversões foram importantíssimas para o crescimento da            

igreja primitiva. Vieram as primeiras expedições missionárias, e João Marcos estava vendo tudo             

isso, presenciando o cumprimento de cada palavra anunciada por Cristo. 

 

Havia um homem muito usado por Deus, um homem que foi para muitos uma segurança, um                

refrigério, uma expressão do amor de Deus. Foi ele quem ensinou os primeiros princípios do Reino                

dos Céus a Paulo. Este homem era Barnabé e ele também era tio de João Marcos. 

 

Então a oportunidade de corresponder a um chamado, de servir ao Senhor veio. Uma viagem               

missionária com seu tio e Paulo, a chance de esquecer a fuga no dia em que Jesus foi preso. Mas,                    

novamente, João Marcos decepciona. Ele abandona a expedição, larga tudo e volta para casa, foge               

novamente. Não sabemos o motivo, mas será que ele importa? Quando Deus lhe chamar, qual               

seria a desculpa que você usaria para não ir? 

 

João Marcos poderia ter ficado incomodado com algo, poderia ter resistido a uma circunstância;              

poderia achar que aquilo não era vida para ele… 

 

Ele era um jovem no momento da crucificação de Cristo. Pode ter visto a crucificação, com certeza                 

viu as manifestações do Espírito Santo nos primeiros anos da igreja primitiva, viu os sinais e as                 

maravilhas, e, mesmo depois de tudo, fugiu novamente; largou o chamado, abandonou a             

expedição, perdeu a chance de ver o que Deus faria nos povos que não eram judeus. 

 

Pergunto: e agora? Diante deste cenário, Deus desiste da vida de alguém? 

 

Porque não é possível que uma pessoa com as características de João Marcos, com tanta bagagem                

e memórias em Deus, possa dar algum fruto! Não como esse homem de 30 e tantos anos que                  

fugiu de seu chamado. 

 

Aqui está um novo erro de interpretação que encontrei em mim mesmo... E este talvez seja o                 

trunfo de seu adversário (que lhe tirou toda a possibilidade da fé, de crer que algo possa ser feito                   

em um homem ou uma mulher fujões): lhe transformar em uma pessoa cheia de porquês ou de                 

lhe fortalecer como alguém que não suporta as marcas de Cristo. 
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Da mesma forma que olhar sua vida pelo hoje não me dá a visão geral de tudo que você é ou será,                      

pois em Deus temos um livro inteiro escrito para ler, com vários volumes. E fico pensando quantos                 

podem estar prostrados por apenas um ou dois momentos de suas vidas. 

 

É sempre bom lembrar que Abraão intercedeu com Deus, colocando várias hipóteses para ver se a                

misericórdia Dele iria alcançar a Ló (o sobrinho de Abraão). 

 

Quantos estão subjugados por declinarem de chamamentos? Quantos estão envergonhados          

porque foram pegos em suas nudez? 

 

Por isso a vida de Marcos é tão importante. 

 

Daquele ponto em diante, não se mencionou mais sobre João Marcos, houve um silêncio no livro                

de Atos, como se a vida daquele homem houvesse sido riscada da galeria dos homens de Deus. 

 

E acredito nele, no silêncio, acredito que Deus trabalha mesmo 

calado. Nós somos muito barulhentos e é preciso aquietar-nos 

para perceber que tudo ao nosso redor continua no controle de 

Deus e que Suas palavras não irão retroceder, que as sementes 

vão crescer no tempo certo. 

 

Por mais difícil que esse tempo seja para você, saiba que para Deus é apenas mais um tempo, e                   

logo tudo que Ele colocou em sua vida, tudo que seus olhos viram, tudo que você sentiu, vai                  

começar a fazer sentido. Não desista, porque Deus não desistiu de você. 

 

João Marcos prosseguiu, não parou, sua vida não foi contada pelos homens, mas Deus não deixou                

de escrevê-la. Entenda que tudo que você precisa descobrir hoje é se você ama a Deus, se você                  

ama a Jesus. Este amor vai lhe empurrar a continuar buscando a Ele, vai continuar fazendo você                 

correr para os braços Dele; e, no momento certo, sua vida vai começar a ter um propósito. 

 

 

Um cristão útil 
 

“Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é. Muito útil para o 

ministério.” 
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2 Timóteo 4:11 

 

Então aqui estamos, no final desta reflexão, mas no melhor momento da vida deste homem. 

 

Não sabemos o que Deus fez, quais circunstâncias foram criadas, quantas chances mais ele teve,               

mas sabemos que agora ele era útil; muito útil, de grande valor; porque muitas vezes desprezamos                

a forma e o tempo que Deus leva para formar uma vida, mas quando ele descortina seu trabalho,                  

vemos uma obra-prima, esculpida com amor. 

 

Estou convencido que se você chegou até aqui comigo, é porque você seja o João Marcos de sua                  

igreja. Você pode ter fracassado algumas vezes e desistido outras tantas, mas isso não fez de toda                 

a sua vida um fracasso completo, e que hoje você pode ser de muita utilidade a seu pastor, à sua                    

igreja e ao seu ministério. 

 

Você deve utilizar todas as experiências, todas as suas fraquezas e todo o amor de Deus por sua                  

vida para formar uma convicção em seu interior: “Eu sou um instrumento nas mãos de Deus, Ele                 

quer me usar e disposto estou”. 

 

Curiosidades 
➔ Nome hebreu João; nome Grego era Marcos, que o tornou mais conhecido 

➔ O livro de Marcos é dado autoria a ele 

➔ No momento da crucificação de Jesus ele era um jovem ou um adolescente, que foi pego 

desprevenido 

➔ Ele era primo de Barnabé 

➔  Pedro o discipulou e o chamava de filho 

➔ A casa de Maria de Jerusalém era o local onde os discípulos estavam reunidos orando 

intercedendo por Pedro 

➔ Paulo e Barnabé se desentendem por conta da atitude de Marcos 

 
Referências bíblicas 

“E um jovem o seguia, envolto em um , lençol sobre o corpo nu. E lançaram-lhe as mãos, mas ele 

largando o lençol, fugiu nu.” 

Marcos 14: 51-52 

 

“Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual 

recebestes mandamentos; se ele for ter convosco, recebei-o.” 
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Colossenses 4:10 

 

“A vossa colheita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos.” 

1 Pedro 5:13 

 

“E, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, 

onde muitos estavam reunidos e oravam.” 

Atos 12:12 

 

“Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é. Muito útil para o 

ministério.” 

2 Timóteo 4:11 

 

“E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia 

razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfília se tinha apartado deles e não 

os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. 

Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre.” 

Atos 15:37-39 

 

“Para onde me irei do teu Espírito ou para onde fugirei da tua face?” 

Salmos 139:7 

 

“Tendo por certo isto mesmo: que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até ao Dia de 

Jesus Cristo.” 

Filipenses 1:6 
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