
Quem dizem os homens que eu Sou Quem dizem os homens que eu sou? 
Mc.8, 27-38 



Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos 
para os povoados de Cesaréia de Filipe.  
No caminho perguntou aos discípulos:  
- “Quem dizem os homens que eu sou?” 
Eles responderam:  
-“Alguns dizem que tu és João Batista; outros que 
és Elias; outros, ainda, que és um dos profetas”. 
Então ele perguntou:  
-“E vós, quem dizeis que eu sou?”  
Pedro respondeu: - “Tu és o Messias”. 

Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém 
a seu respeito. – Mc. 8,27-38 

 



Quem é Jesus?  
Questão central e decisiva na comunidade de Marcos, diante 
do surgimento de várias lideranças populares por volta do  
ano 70.  Para a comunidade, que professava Jesus morto e 
ressuscitado, a missão de Jesus era, ao mesmo tempo, a missão 
dos cristãos:  
ser discípulo do  
Mestre era  
“ir a todos os  
lugares levar a  
Palavra de Deus”. 



Aqueles que 

acreditavam 

nele   

o seguiam



A pergunta  
“Quem dizem os homens que eu sou?” 

atravessa milênios e continua em 
discussão, oferecendo várias imagens 
de Jesus: milagreiro, rei triunfante, 

sacerdote, psicólogo, monge, 
economista, revolucionário etc.  

A essência da pessoa de Jesus com 
sua proposta de vida é    

fundamental para viver a fé cristã.  



Hoje a pergunta de Jesus continua nos interpelando:  
“Quem dizem os homens que eu sou?”  
Para responder melhor a essa pergunta, é preciso, antes de 
tudo, conhecer o contexto histórico em que Jesus e a 
comunidade de Marcos viveram. 



 

O Império Romano dominava Israel com força.   A Esperança 
do povo enfraquecia muito diante desta dominação com seu 
imenso poder militar. O povo se submetia às ordens 
humilhantes da potência estrangeira para devastar sua pátria. 



A devastação acontecia não somente no campo 
dos impostos e comércio (moedas), mas também 
no campo cultural e religioso. Os imperadores,  
por exemplo,  
apresentavam-se como  
filhos de Deus, filhos do  
cometa e sumos  
sacerdotes.  
A história relata dois  
exemplos de imposição  
cultural e religiosa dos  
imperadores que  
provocaram indignação 
e revolta nos judeus. 



Dois exemplos:  

- os estandartes militares 
de Pilatos com a imagem 
do imperador César 
marchando para 
Jerusalém (26-27 d.C.) e  

 

-  a tentativa de erguer a 
estátua do imperador 
Caio Calígula no templo 
de Jerusalém (40-41 d.C.). 

 

Imperador Calígula 



Aumentaram os impostos, assim como intensificaram a 
exploração, a opressão e a violência contra os camponeses, 

que constituíam 90% ou mais da população da Palestina. Era 
comum presenciar famílias inteiras sendo vendidas como 

escravos por causa de dívidas. 



Infelizmente, os líderes religiosos de Jerusalém praticamente 
não fizeram nada diante da situação do povo. Preferiram ficar 
nas mãos dos romanos, escolhendo também uma vida 
luxuosa. O sumo sacerdote Ismael (59-61 d.C.) por exemplo, 
oprimiu muito o pessoal do Templo, especialmente os 
pequenos sacerdote que  
chegavam a  
passar fome. 

Pequenos 
sacerdotes 



E, para piorar a situação do povo, o Imperador nomeou os 
idumeus, inimigos dos judeus, para reger a Palestina: 

Herodes, o Grande e seus filhos (Arquelau, Antipas e Filipe), 
cujos reinados foram marcados pela brutalidade e tirania, 

espalhando ódio e desespero no meio do povo.  
Esses reis promoveram  

a ostentação e o luxo.  
Segundo o estilo  

romano, construiram  
palácios em cidades 

 como Cesareia, 
Jerusalém, Séforis, 

 Tiberíades, Jodefá etc.  



Os governantes religiosos estavam envolvidos com 
corrupção e ladroeiras, transformando o Templo num “covil 
de ladrões” (Mc 11,17). O povo vivia em completo abandono. 
Neste clima de muita tensão, grupos de formaram contra 
essa exploração. Pensavam: - “Deus transformará esse 
mundo em  
Justiça e Paz.  
Vamos lutar”. 

Revolta dos 
judeus contra os 
romanos. Foi um 

massacre.  
(70 d.C.) 



Os movimentos 
resultaram em duas 
grandes revoltas nos 

primeiros cem anos do 
domínio romano:  
no ano 4 a.C., com 

cerca de 2 mil rebeldes 
crucificados em 

Jerusalém, e em 66-73 
d.C., na Guerra Judaica, 

com a destruição do 
Templo e da cidade de 

Jerusalém. 



 

Quem dizem os 
homens que eu sou? 

E a pergunta continua no coração dos ouvintes: 



 

Nem sempre é fácil 
descrever o Jesus histórico e 
sua vida. Nos evangelhos, 
há uma mistura das 
atividades de Jesus e as 
interpretações feitas, pelas 
comunidades cristãs, 
depois que Ele morre. 
 Mas é inegável que ele é 
originário da aldeia de 
Nazaré e passou a maior 
parte da sua vida pregando, 
atuando e andando de uma 
aldeia para outra na 
Galileia.  E o que Jesus falava 

também fazia. 
 



 

Eis algumas práticas de Jesus 
que faziam dele um Messias 
diferente dos outros que 
apareciam como “salvadores 
dá pátria”.      
 
1  Jesus anuncia a boa-nova, 
primeiramente aos pobres da 
Galileia. Essa região não é, 
para a elite judaica, o lugar 
apropriado para a aparição  
do Messias:  
“De Nazaré pode sair algo  
de bom?” (Jo 1,46). 

Pode vir algo  
      de bom de  
            Nazaré ? 



 

2 - Jesus critica a lei judaica  
da pureza. 
Jesus vive no meio dos  
marginalizados, toca o leproso  
(Mc 1,41), come com os  
pecadores (Mc 2,15) e acolhe  
a mulher impura (Mc 5,25-34).  
O que ele está propondo é  
incorporar os marginalizados  
na vida social em vez de  
excluí-los pela Lei que era  
discriminatória. Devolve-lhes  
a alegria de viver como gente!  
Os fariseus, saduceus  esperavam outro tipo de Messias. 



 

3  Jesus não manda nas  
pessoas nem as domina,  
mas veio para servi-las (Mc 10,45).  

Essa prática não segue a regra  
do Messias como rei vitorioso  
que implanta o reinado de  
Deus com  violência  
e  dominação.  
 
A  prática da libertação  
não se baseia no poder, mas  
no serviço.  
Quem usa o poder para libertar o povo, corre o risco de 
dominá-lo com o mesmo poder (Mc 9,33-37; 10,42-45). 



 

 4   Jesus é descrito como o profeta Jeremias, desafiando as 
autoridades judaicas estabelecidas no Templo: “Não está 
escrito: Minha casa será chamada casa de oração para 
todos os povos? Porém, vós fizestes dela um covil de 
ladrões!” (Mc 11,17; Jr 7,11). 

Essa é  uma causa da ira 
 das autoridades do  
Templo, pois Jesus  
desafia estas  
autoridades  e as  
ordens do Templo: 
- Não admite o  
comercio num  
lugar de orações. 
  



 

O povo judeu esperava um Messias que fosse rei, mais ou 
menos como o rei Davi. Mas, Ele vem como “o servo 

sofredor”(Is 42,1-9) que prega e pratica um relacionamento 
baseado no amor, na compaixão e na justiça. Isso os judeus 

não entendiam e não aceitavam. 
 

O sofrimento e a  
morte de Jesus não  

são castigos, nem  
projeto de Deus,  

mas, 
 consequência de  

sua prática da  
justiça e da  

solidariedade. 



Para os seguidores e seguidoras de Jesus, foi difícil 
seguir o projeto  do Jesus servo sofredor  na 

sociedade greco-romana. Tudo era  controlado pelo 
império que pregava e buscava poder, riqueza, 

posição social, honra, fama etc.  
 A comunidade de Marcos enfrentou essa grande 

dificuldade: - quem é Jesus e qual a sua missão, 
depois de sua morte. Era mais fácil se Ele tivesse 

sido um grande rei e tivesse tido seu exército. 

A coroa de Jesus 

não era de ouro e 

pedras preciosas ! 



 

Jesus continua a perguntar e desta vez se dirige aos 
apóstolos: - “E vós, quem dizeis que eu sou?”. Pedro, 
representando um grupo que segue Jesus, responde:  

“Tu és o Cristo, o filho de Deus vivo!”(Mc 8,29). 



Quando Pedro responde: “Tu é o Cristo (Messias)” 
revela a verdadeira identidade de Jesus. 
Desde o início, o Evangelho de Marcos apresenta a 
verdadeira identidade de Jesus. Na voz do narrador 
ouvimos a proclamação de  
- “Jesus Cristo, Filho de Deus” (Mc 1,1),  
- em seguida pelo próprio Deus (Mc 1,11) e  
- pelos demônios (Mc 1,25; 3,11; 5,7),  
- somente agora pelos discípulos na pessoa de Pedro. 
No caminho com Jesus, Pedro e os demais discípulos O 
seguem e prometem fidelidade: “‘Mesmo que tenha de 
morrer contigo, não te negarei’. E todos diziam o 
mesmo” (Mc 14,31). 



Quem aceita Jesus de Nazaré como um dos caminhos para 
construir o Reino de Deus é chamado a segui-lo nas atividades 
cotidianas:  ser solidário com os mais desprezados e rejeitados 
pelos poderes do mundo.  
O Reino de Deus se constrói nos movimentos de solidariedade 
entre as pessoas no dia a dia da vida: conscientizar e promover 
a dignidade humana; defender a vida e a natureza. 



Nunca podemos esquecer que “seguir Jesus” é um bem enorme, 
mas há a cruz, que faz parte do Seu Projeto. 

Para nós, é preciso ter bem claro que isto é uma chamado, e 
quando decidir aceitá-lo, deixar Jesus morar em seu coração 

 e conduzir a sua vida. 
   

Deus jamais vai 

querer o nosso 

mal, pois,  

Ele é Amor.  
 



 1 – Quem é Jesus para Marcos? 
 
2 – Quem é Jesus para você? 
 
3 – Quando Marcos escreveu seu 
 Evangelho como era a sociedade? 
 
4 – O que significa “seguir Jesus” nos 
 dias  de hoje? 



Texto -  Pe. Shigeyuki Nakanose 
Imagens – Internet 
Formatação – I.M.Eunice Wolff 
        (ieunice@ig.com.br) 


