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MARCOS  -- INTRODUÇÃO  I 
 

A tradução da Bíblia em português feita por João Ferreira de Almeida foi publicada pela primeira 
vez em Londres em 1819.  A versão Revista e Corrigida saiu no Rio de Janeiro em 1943.  A 
Revista e Atualizada  foi publicada em 1960. 
Antigamente a Bíblia só existia em latim e ficava presa com uma corrente nas igrejas.   
Já que a Bíblia está nas mãos do povo há mais de 100 anos, qual tem sido o resultado? 
Hoje existem dezenas de seitas e denominações.  Cada uma com suas doutrinas. 
 
Qual é a solução para tantas divisões e interpretações?   Temos que estudar qualquer passagem 
dentro do seu contexto histórico e literário.  A mensagem de Deus é a mesma para todos nós.  Os 
livros da Bíblia foram escritos com cuidado com uma mensagem muito clara para seus leitores.  
Cabe a nós hoje estudar com diligência para entender o significado original, e portanto o 
significado para nós hoje. 
 
O nosso livro começa assim:  Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. 
 
Evangelho vem do grego, euangelion, e significa "boas novas". 
Portanto o livro tem como objetivo proclamar as boas notícias de Jesus, o Filho de Deus. 
 
Quem escreveu o livro?  Quando?  Para quem?  Por que?  Todas estas perguntas são importantes 
para compreender a verdadeira mensagem deste evangelho. 
 
Papias, bispo de Hierapolis, escreveu em 140 d.C.,  --E o presbítero disse, "Marcos como 
intérprete (secretário) de Pedro escreveu acuradamente o que ele lembrou sobre o que o Senhor 
falou e fez, mas não em ordem."  Outros na igreja primitiva como Justino, Clemente, Ireneu e 
Eusébio confirmam que Marcos não ouviu o Senhor mas escreveu as coisas que Pedro pregava. 
 
Nós podemos ver uma ligação entre nosso livro e o resumo da pregação de Pedro na casa de 
Cornélio relatado em Atos 10.36-43: 
  
 Marcos    Atos 10.36-41 
1.1 Princípio do evangelho de Jesus . . . anunciando-lhes o evangelho da paz, por  
 Cristo, Filho de Deus.   meio de Jesus Cristo.  Este é o Senhor de  
      todos. 
1.14 . . . foi Jesus para a Galiléia,  . . . a palavra que se divulgou por toda a 
 pregando o evangelho de Deus Judéia, tendo começado desde a Galiléia 
 
1.10 Logo ao sair da água, viu os céus  como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o 
 rasgarem-se e o Espírito descendo Espírito Santo e com poder 
 sobre Ele. 
1.16-10.52  Marcos mostra Jesus   fazendo o bem e curando a todos os oprimidos 
 curando os doentes e expulsando do diabo, porque Deus era com Ele 
 os demônios pelo poder de Deus. 
11-14 Marcos relata o ministério de  . . . e nós somos testemunhas de tudo o que 
 Jesus em Jerusalém.   Ele fez . . . em Jerusalém. 
15.1-39  A crucificação de Jesus.  . . . ao qual também tiraram a vida,    
      pendurando-o no madeiro. 
16.1-8  A ressurreição de Cristo.  A este ressuscitou Deus no terceiro dia 
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Podemos imaginar Pedro contando os fatos para Marcos em vários pontos no livro: 
 
1.29,30  E, saindo eles da sinagoga, foram, Nós saímos da sinagoga e fomos diretamente  
 com Tiago e João, diretamente para para nossa casa.  Tiago e João foram conosco 
  a casa de Simão e André.  A sogra Minha sogra estava de cama, com febre.   
 de Simão achava-se acamada, com  Assim que Jesus chegou, falamos com Ele a 
 febre;  e logo lhe falaram a respeito respeito dela. 
 dela. 
 
1.35-37  Tendo-se levantado alta madru- De manhã bem cedo, quando ainda estava 
 gada, saiu, foi para um lugar deserto escuro, Jesus se levantou e foi para um  
 e ali orava. Procuravam-no diligen- lugar deserto, e ficou ali orando.  Nós 
 temente Simão e os que com ele  procuramos Jesus por toda parte.  Quando 
 estavam.  Tendo-o encontrado, lhe  o encontramos, dissemos:  --Todos estão 
 disseram:  --Todos te buscam. procurando o senhor.  
 
Quem era Marcos?         Data 
Atos 12.12,25    Morava em Jerusalém     46 d.C. 
Atos 13.5,13     Companheiro de Paulo e Barnabé  47 d.C. 
Atos 15.37-39    Paulo não queria levar Marcos  49 d.C. 
Cl 4.10 e Fm 23,24    Primo de Barnabé    61 d.C. 
2 Tm 4.11     Útil para Paulo    67 d.C. 
1 Pedro 5.13     "Filho" e companheiro de Pedro  68 d.C. 
     
 
Ireneu e Clemente e outros disseram que Marcos preparou o seu evangelho principalmente para os 
discípulos de Cristo em Roma.  Sabemos que Marcos esteve em Roma com Pedro de acordo com 1 
Pedro 5.13.  Sem dúvida o livro foi escrito para pessoas que não conheciam as tradições e os 
termos judaicos.  Veja Marcos 5.41 e 7.2-4,11,34 e 15.34. 
O livro também utiliza palavras romanas.  Veja 5.9 e 12.42 e 15.16. 
 
Depois do incêndio que destruiu Roma em 64 d.C., o imperador Nero ordenou a perseguição dos 
cristãos.  Provavelmente o evangelho de Marcos foi escrito ao redor de 68 d.C., logo após a morte 
de Pedro, e antes da destruição de Jerusalém em 70 d.C.  O livro contêm uma mensagem muito 
importante para cristãos que estão sendo perseguidos por causa de Jesus. 
 
Não era fácil seguir a Cristo naquela época.  Veja o que foi escrito na carta aos Hebreus na mesma 
época em Hebreus 10.32-39.  Os irmãos estavam sofrendo e precisavam de um estímulo para 
permanecerem firmes no Senhor.  Pedro também escreveu neste mesmo período.  Veja 1 Pedro 
1.6,7 e 4.12-19.  Sofrer por causa de Cristo é participar dos sofrimentos dEle e motivo de alegria.  
 
Tudo indica que o evangelho que Marcos escreveu teve como objetivo incentivar os irmãos em 
Roma em 68 d.C.   Jesus foi traído (Mc 3.19) como alguns dos irmãos estavam sendo traídos.  Os 
próprios parentes de Jesus o criticaram (3.21) como eles estavam sendo criticados.   Os discípulos 
fugiram e abandonaram Jesus (14.41-52).  Com certeza alguns irmãos em Roma já se sentiram 
sozinhos e abandonados.  E foi um centurião romano que proclamou;  --Verdadeiramente, este 
homem era o Filho de Deus! 



MARCOS  -  INTRODUÇÃO  II  
 
 

Marcos escreveu um livro histórico relatando os fatos da vida de Jesus de Nazaré.  Mas Ele usou estes 
fatos para encorajar os seus leitores em Roma.  Além de escrever história, Marcos escreveu teologia. 
 
É evidente que nem tudo que Jesus fez está registrado neste pequeno livro ( João 21.25). 
Marcos fez uma seleção dos ensinamentos e feitos de Jesus, como João fez mais tarde (João 
20.30,31).  Quando lemos o evangelho de Marcos precisamos prestar atenção e perguntar;   --Por que 
Marcos escolheu este evento?   Por que ele colocou este acontecimento aqui?  Qual é o seu objetivo? 
 
Reconhecemos que Paulo escreveu cartas às igrejas para atender as necessidades das igrejas.   
Em suas cartas, Paulo incentiva os irmãos e corrige certos erros que surgiram. 
Note os conselhos de Paulo para a igreja em Corinto: 
  1 Coríntios 1.10;  6.1-3;  7.10;  10.14 
Veja também a carta de Paulo aos Filipenses: 
 Filipenses 1.3-6;  2.12-15;  4.1,2 
 
Da mesma forma, Marcos escreveu este evangelho para encorajar os irmãos em Roma em 68 d.C.  
Depois de incêndio que destruiu Roma em 64 d.C. o imperador Nero ordenou a perseguição dos 
cristãos.  Esta palavra viva que tanto ajudou aqueles discípulos de Cristo em Roma, continua sendo 
viva e útil para nós hoje!  Quando entendemos a mensagem do livro para aqueles irmãos, vamos 
compreender o que Jesus significa em nossas vidas hoje.   
 
O propósito que Pedro tinha com suas pregações é o mesmo propósito que Marcos tem com seu livro.  
Marcos afirma que Jesus é o Filho de Deus (Marcos 1.1).   Marcos relata muitos milagres que Jesus 
realizou para provar que Jesus é divino (4.41).  Primeiro Marcos prova quem Jesus é, para depois 
contar que Jesus morreu para nos salvar. 
 
O estilo do evangelho de Marcos é dinâmico e conciso.  Marcos salienta os poderosos feitos de Jesus. 
O livro contêm pelo menos 20 milagres.  A palavra do grego, euthus, que é traduzida como 
"imediatamente, logo ou diretamente" é usada mais de 40 vezes.  Marcos também utiliza muitas 
palavras dinâmicas como "atônitos" (6.51), "maravilhavam-se" (7.37), "surpresa" (9.15) e 
"estranharam" (10.24).   
 
Apesar de ser mais curto do que o livro de Mateus ou Lucas, muitas vezes os relatos em Marcos são 
maiores.  Veja a descrição de Jesus acalmando a tempestade em Marcos 4.35-41 e da cura do 
endemoninhado geraseno em Marcos 5.1-20. 
 
Usando Marcos 10.45 como versículo-chave podemos fazer este pequeno esboço do livro: 
1.1 - 8.26   --- 8.27-30  ---  8.31-16.20 
Jesus veio para servir --- (a confissão)  --- e dar a sua vida em 
         resgate por muitos. 
 
Dever de Casa: 
 
1.  Faça uma lista dos milagres que Jesus realizou em capítulos 1-8. 
 
2.  O que significa a frase, "o reino de Deus" em Marcos 1.15? 
 
3.  Quem deixou mais, Simão e André ou Tiago e João?  (Marcos 1.16-20) 



MARCOS  1.1-13 
 

REQUISITOS  PARA  ESTUDO  BÍBLICO: 
   1.  Um apetite.  Salmo 119.97;  Jeremias 15.16 
   2.  Humildade.  Salmo 25.5-9 
   3.  Disposição de buscar.  Salmo 14.2;  Provérbios 2.1-5;  Atos 17.11 
   4.  Disposição de obedecer.  Lucas 11.28;  João 14.23 
 
1.1  Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. 
 evangelho = boas notícias Jesus = Jeová é salvação Cristo = o escolhido 
 
1.2-8  João Batista 
 Qual foi o trabalho de João? 
João prepararia o caminho para a vinda de Jesus.  Ele é uma voz que chama as pessoas 
para uma vida nova.  João pregou o batismo de arrependimento para remissão de pecados.   
arrependimento = mudança de conduta, de direção e de propósito 
João veio para eliminar os obstáculos dos corações das pessoas para que elas pudessem 
chegar a Jesus.   
 Qual foi o resultado desse trabalho? 
Muitos saíram da Judéia e confessando os seus pecados, eram batizados por João no rio. 
 v.6  A aparência de João se assemelha a Elias.  2 Rs 1.8  (veja Lc 1.17) 
 O que João pregava? 
João foi humilde e mostrou a supremacia de Jesus Cristo.  Ele afirmou que só o batismo de 
Jesus podia conceder o Espírito Santo. 
A proclamação do evangelho começou com a obra de João Batista. 
 
1.9-11  Jesus foi batizado por João. 
 Jesus foi humilde e foi batizado em obediência ao Pai.  Mateus 3.15    
 Em tudo Jesus é um exemplo para nós. 
 A voz dos céus proclamou:  --Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. 
Jesus foi aprovado pelo Pai.  Ele foi também capacitado para seu ministério quando 
recebeu dos céus o Espírito. 
 Jesus não se tornou o Filho de Deus quando foi batizado; Ele é o Filho de Deus.   
É Jesus que pode conceder o Espírito Santo.  Mas esta declaração do Pai é importante 
porque Deus revelou aos homens a identidade de Jesus. 
 Quando Jesus se submeteu ao batismo, Ele se associou com os pecadores e 
mostrou seu propósito de trazer a salvação.  Isaías 53.12 
 
1.12,13  Jesus foi tentado por Satanás. 
 O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no seu batismo agora O impulsiona para 
o deserto.  Jesus é o Filho de Deus mas Ele tem que continuar submisso ao Pai.  Como o 
povo de Israel foi ao deserto quando saiu do Egito, Jesus é levado ao deserto.   
 Satanás = adversário 
 Jesus enfrentou o inimigo no deserto e a luta continuou até a vitória de Jesus na cruz 
três anos mais tarde.  Hebreus 2.14,15    Marcos julga desnecessário mencionar quem foi o 
vencedor.  Jesus pode ajudar todos aqueles que são tentados. Hebreus 2.18;  4.15,16 
 Os anjos ajudaram Jesus. Hebreus 1.14     

Deus sempre ajuda seus filhos.  1 Coríntios 10.13 
 
 
 
 



Lições para nós: 
1.  A coragem e humildade de João.  Temos que anunciar a verdade a todos.  Temos que 
     levar as pessoas a Cristo.  Só Ele pode salvar. 
2.  O arrependimento e o batismo são fundamentais para chegar a Cristo. 
3.  Nós estamos "no deserto".  Vamos ser tentados mas não estamos sozinhos.  Deus está 
    conosco.  Deus proverá!  (1 Rs 19.5-7 e 2 Rs 6.17)   Ele nos capacita para ganhar a luta! 
 
 
Dever de casa (Marcos 1.14-45): 
 
1.  Qual foi a pregação de Jesus?  v.15 
 
 
2.  Qual foi o convite que Jesus fez a Simão e André?  v.17 
 
 
3.  Que as pessoas pensaram a respeito do poder de Jesus sobre os espíritos imundos?  

v.27 
 
 
4.  Por que Jesus precisava orar? v.35 
 
 
5.  Que Jesus disse a respeito da sua missão na terra? v.38 
 
 
 
6.  Lê vs.40-45.  Que este parágrafo ensina a respeito: 
 
     do coração de Jesus: 
 
 
     do poder de Jesus: 
 
 
     da sabedoria de Jesus: 
 
 
     da popularidade de Jesus: 
 
 
7.  Por que Jesus disse ao homem: --Olha, não digas nada a ninguém? v.44 



MARCOS  1.14-45 
 
 

1.14 - 3.6  O início do trabalho de Jesus na Galiléia.   
Popularidade e Oposição 
 
1.14,15   Marcos não demora muito para falar do ministério de Jesus. (ministério = serviço) 
    o tempo está cumprido  = Deus está agindo numa forma nova e decisiva. 
 Jesus pregou:  -- o reino de Deus está próximo;  arrependei-vos e crede no evangelho. 
 O reino é de Deus e está invadindo a história humana.  Deus fez algo que atinge todos. 
 Como é este reino?    (veja Lc 17.21 e Jo 18.36) 
 Jesus pregou o arrependimento e a fé como condições para ingresso no reino de Deus. 
 Por que elas são necessárias para a salvação da pessoa? 

Jesus chama todos para tomar uma decisão.  Ou submeter-se a Deus ou permanecer no 
mundo.  O reino de Deus chegou!  Arrependam-se e creiam nas boas notícias! 

 
1.16-20   Jesus chama Simão, André, Tiago e João. 
 Por que Jesus procurou um grupo seleto de discípulos bem cedo em seu ministério? 
 Jesus nos chama ainda hoje para o discipulado? 
 Que preço os discípulos estão sendo desafiados a pagar por este privilégio? 
 O que significa ser um pescador de homens? 
 Quanto os homens deixaram para seguir Jesus?    (veja Lc 14.33) 
 Quanto tempo demoraram para tomar a sua decisão? 
 Quem é este que chama as pessoas para seguí-lo? 
 
1.21-28  Jesus cura um homem possesso de um espírito maligno.   
 As pessoas repararam que o ensino de Jesus era diferente.   

Jesus ensinava com autoridade. 
 O espírito também reconheceu o poder de Jesus.  Ele sabe quem Jesus é. 
 Jesus não precisou de uma fórmula e expulsou o espírito com Suas palavras. 
 Qual foi a reação do povo? 
 Ficar maravilhado e admirado é a mesma coisa que ter fé?  Explique. 
 Aqueles que viram, creram? 
 
1.29-31  Jesus cura a sogra de Simão Pedro. 
 A cura foi completa e imediata.  Ela levantou e passou a servir Jesus e os outros. 
 
1.32-39  Jesus cura muitos e mostra as suas prioridades. 
 Jesus continua mostrando sua compaixão e o seu poder. 
 Por que Jesus não permitia que os demônios falassem sobre quem Ele era? 
 Com certeza Jesus estava visando um objetivo maior.  Jesus quer que muitas pessoas 
 saibam realmente quem Ele é e que Ele tem a solução para seus maiores problemas. 
 Se Cristo precisava orar a seu Pai, quanto mais nós? 
 No versículo 38, Jesus falou diretamente sobre o seu propósito aqui na terra. 
 Jesus disse:  -- Eu vim para pregar.   Jesus é conhecido como um mestre. 
 O que será que Simão e os outros achavam desta estratégia de Jesus? 
 
1.40-45  Jesus cura um leproso.  E de toda parte vinham ter com Ele. 
 Note a grande compaixão de Jesus!   1.41 
 Jesus mandou que o homem fosse ao sacerdote seguindo a lei de Moisés.  

(Levítico  14.1-31) 
 O homem não obedeceu a ordem de Jesus para não contar a ninguém. 
 



 Qual foi o resultado desta desobediência?  1.45 
Quando nós deixamos de obedecer um mandamento de Cristo, mesmo com boas 
intenções, acabamos dificultando ou obstruindo a obra do Senhor. 
Jesus se importa mais com o material ou com o espiritual?  (João 6.26,27) 
 

 
Aprendendo em casa:  Marcos 2:1 - 3:6 
 
1.  O que Jesus ensinou sobre o perdão? 
 
 
 
 
2.  Por que Jesus curou o paralítico? 
 
 
 
 
3.  O que Jesus disse sobre o seu propósito na terra em Marcos 2.17? 
 
 
 
 
4.  Qual o significado da frase:  --Vinho novo é posto em vasilhas novas?  2.22 
 
 
 
 
5.  Para que Deus deu a lei do sábado?  2.27,28 
 
 
 
 
6.  Jesus fez o bem no sábado.  Qual foi a reação dos fariseus?  3.1-6 
 



MARCOS 2.1 - 3.6 
 

Conflito Na Galiléia -- Jesus é popular entre o povo, mas é acusado da parte dos religiosos. 
 
2.1-12  Jesus cura um paralítico e mostra o seu poder para perdoar pecados. 
 Multidões procuravam Jesus e Ele anunciava-lhes a palavra. 
 Por que o paralítico queria tanto ver Jesus?   Jesus sabia o que ele queria? 
 Quais são as primeiras palavras de Jesus para o paralítico?  v.5 
 Qual foi a reação dos escribas?   Por que eles ficaram assim? 
 Por que Jesus curou o paralítico?  vs. 10  Qual o propósito dos milagres de Cristo? 
 Jesus fez algo visível para mostrar o poder que Ele tem sobre o invisível. 
 Qual é o ponto principal deste trecho?   Jesus tem autoridade para perdoar pecados. 
 Que Marcos ensina sobre a missão de Jesus no mundo? 
 
2.13-17  Jesus chama Levi (Mateus), um "pecador" para ser um discípulo. 
 Levi era um "corrupto".  Os cobradores de impostos eram considerados com traidores. 
 Sua renúncia de um cargo lucrativo foi maior do que a dos pescadores, sendo irreversível. 
 Levi logo convidou seus colegas e conhecidos para comer com Jesus. 
 Fariseus = Grupo religioso dos judeus que seguiu com rigor a Lei de Moisés e as tradições. 
 Os fariseus achavam que Jesus não podia se associar com pessoas impuras e o criticaram. 
 Note a seqüência:  1) Jesus faz algo radical.   2) É criticado pelos religiosos.    
         3) Jesus faz uma declaração que deixa seus críticos sem resposta.   
 Jesus fala sobre o seu propósito na terra.  Jesus veio para salvar.  (veja Mc 1.38 e Rm 10.17) 
 Qual a principal condição necessária para alcançar o perdão?  Reconhecer que é um pecador. 
  Note como Marcos está frisando bem neste capítulo que Jesus quer perdoar os pecadores.     
  
2.18-22  Jesus traz algo completamente novo. 
 No A.T.  havia um só dia em que o jejum era obrigatório:  o dia de expiação (Lv 23.27-29). 
 Este jejum representava o arrependimento.  (Muitos fariseus jejuavam 2 vezes por semana.)   
 O jejum também era praticado em momentos de luto (1 Sm 31.13  e  2 Sm 12.20-23). 
 Jesus explicou que seus seguidores não jejuavam porque o noivo estava com eles. 
 A presença de Jesus é motivo de alegria. 
 O reino de Deus, que Jesus anunciou, é totalmente diferente e quebra os velhos moldes. 
 
2.23-28  No sábado, Jesus ensina sobre prioridades. 
 Novamente os fariseus criticam Jesus mas a pergunta que Ele fez os deixou sem reposta. 
 Na Lei de Moisés era permitido arrancar as espigas na seara do próximo (Dt 23.25).  Mas a lei 
 proibia ceifar no sábado (Ex 34.21).   
 Jesus citou um exemplo de Davi, mostrando que em certas situações os homens de Deus   
 quebraram um ritual da lei por causa de uma necessidade humana. 
 O sábado como dia de descanso foi designado por Deus para o bem do homem não para  
 prejudicar o homem.  Nós precisamos de descanso como precisamos de comida, abrigo, etc. 
 "O Filho do homem" vem de Daniel 7.13.  É um nome que Jesus usa para falar de si mesmo. 
 Este nome é encontrado 14 vezes em Marcos.  Só 2 vezes antes de Marcos 8.27-29.   
 
3.1-6  Jesus veio para fazer o bem e para salvar as pessoas.  veja Mt 12.9-14 
 Os fariseus querem pegar Jesus fazendo algo errado de qualquer jeito. 
 Mais uma vez Jesus deixa seus inimigos sem argumentos com as perguntas que Ele faz. 
 --É permitido nos sábados fazer o bem ou o mal?  É permitido salvar a vida ou matar?   
 Quando Jesus viu os corações endurecidos, Ele ficou irado e muito triste. 
 Jesus curou este homem incapacitado.  (O homem era um pedreiro?)  Jesus nos deixa sadios. 
 Justamente no sábado, os fariseus resolveram matar Jesus.   Por que? 
 



 
Aprendendo em casa:  Marcos 3.7 - 4.34 
 
1.  3.7-12  Este parágrafo diz mais a respeito das obras de Jesus ou sobre as reações das  

pessoas? 
 
 
 
2.  3.14,15  Jesus escolheu doze homens.  O que este doze vão fazer? 
 
 
 
 
3.  Jesus recebeu muito apoio dos parentes dele?  Explique. 
 
 
 
 
 
4.  Explique Marcos 3.27. 
 
 
 
 
 
5.  O que a promessa em 3.35 significa para você? 
 
 
 
 
 
6.  4.14-20  Jesus falou sobre quatro tipos de pessoas.  Como é cada tipo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  4.26-32  Como é que o reino de Deus cresce?  Explique. 
 
 
 
 
 
 



MARCOS  3.7 - 4.34 
 
 

QUEM TEM OUVIDOS PARA OUVIR, OUÇA! 
 
3.7-12  Devido ao perigo iminente, Jesus se retirou para o mar da Galiléia.  (Mt 12.15) 
 Já neste tempo, a fama de Jesus era muito grande. 
 Todos os doentes se empurravam para tocá-lo. Isto devia ter sido cansativo para Jesus. 
 Note a ironia.  Os espíritos imundos sabem que Jesus é o Filho de Deus, mas para as 

pessoas  Ele é só um operador de milagres.  As pessoas procuram Jesus por interesses 
próprios. 

 
3.13-19  Jesus escolheu doze. 
 Qual a diferença entre a missão dos doze e a missão do próprio Jesus?  1.14,15 
 
3.20-30  Jesus é acusado de ser um agente de Satanás. 
 Qual foi a preocupação dos parentes de Jesus?  v.21  Eles eram bem intencionados? 
 E hoje, como nossos parentes interpretam o nosso zelo por Deus?  Será que pensam  

que nós somos malucos? 
 A oposição dos escribas nasceu de inveja. 
 Jesus argumenta que o reino de Satanás obviamente não está dividido. 
 O poder de Jesus para expelir os demônios é uma prova de que Ele é mais forte do que  
 Satanás.  Jesus veio justamente para derrotar o inimigo e libertar as pessoas.   

Hebreus 2.14,15 
 O que significa "blasfemar contra o Espírito Santo"?  Os escribas não podem enxergar  

Jesus como Filho de Deus porque não querem.  O pecado imperdoável é a persistente 
atitude de rejeição da luz. (João 3.19)   Não há perdão para aqueles que não querem 
perdão. 

 
3.31-35  Quem é a verdadeira família de Jesus? 
 -- Qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe.   

(Lucas 6.46-49)  
 Leia Marcos 10.28-31.  O que Jesus exige de nós?  Ele tem esse direito?  Por que? 
 
4.1-20  A parábola do semeador e dos solos. 
 Parábola = Comparação.  Ilustração de verdades espirituais por meio de uma história 
 tirada da experiência humana.  Jesus usou um exemplo do dia a dia dos seus ouvintes. 
  Só aqueles que buscam o caminho de Deus podem entender o significado das parábolas. 
 E até os doze precisavam de uma explicação de Jesus para saber o sentido real. 
 A semente = A palavra de Deus       4 tipos de solo = 4 tipos de pessoas 
 Jesus trouxe a mensagem de Deus.  Como é que as pessoas recebem esta mensagem? 
 Qual a lição principal para os leitores do livro de Marcos?  E para nós?  (Lucas 8.15) 
 O que significa "frutificar"?   veja João 15.1-5 e Gálatas 5.22,23 
 
4.21-25  A candeia deve iluminar.  Qual é a missão de Jesus?  
 Jesus veio para revelar a vontade do Pai.  (João 1.18) 
 As pessoas que querem seguir a Deus vão crescer mais e mais.  (Lucas 6.38 e 11.9) 
 
4.26-29  Como é que a semente germina e cresce? 
 Como a palavra de Deus germina e cresce na vida de uma pessoa?   

veja 1 Coríntios 3.5-7 
 Qual deve ser a atitude daqueles que plantam?   A palavra tem poder em si?   

(Romanos 1.16) 



 
4.30-32  O pequeno grão de mostarda produz uma planta muito grande. 
 Qual vai ser o futuro do reino de Deus?  O que será que os doze esperavam? 
 Qual é a nossa esperança? 
 
4.33,34   Jesus ensinou conforme a capacidade dos ouvintes. 
 Ele explicava mais aos doze em particular.   
 Nós hoje estamos numa posição privilegiada.  Já sabemos o que vai acontecer com  

Jesus. 
 
 
Aprendendo em casa:  Marcos 4.35 - 6.29 
 
1.  Qual foi a reação dos discípulos depois que Jesus acalmou a tempestade? 
 
 
 
 
2.  Como seria encontrar um homem como este descrito em 5.1-5?   
 
 
 
 Como ele ficou depois?  5.15 
 
 
 
 
3.  Qual era a situação da mulher em 5.25-29? 
 
 
 
 
4.  Por que Jesus foi rejeitado em Nazaré? 
 
 
 
 
5.  Qual a ligação entre a fé e os milagres?  6.1-6 
 
 
 
 
 
6.  Qual foi a missão que Jesus deu aos doze?  Como isto se aplica a nós hoje? 
 
 
 
 
 
 
7.  Herodes ficava perplexo quando ouvia João Batista.  Por que?  6.20 



 
MARCOS  4.35 - 6.29 

 
 

Jesus mostra o seu poder sobre a natureza, os espíritos, a doença e a morte. 
 
4.35-41  Jesus acalma a tempestade. 
 O que os discípulos esperavam de Jesus? 
 Aquele que criou o mundo tem autoridade sobre o vento e o mar.  (Ex 14.15-31) 
 O que Jesus esperava dos discípulos?     
 (Jesus os repreendeu em várias ocasiões:  7.18;  8.17-21; 8.32,33; 9.19) 
 Todos ficaram maravilhados com o grande poder de Jesus. 
 Qual a lição aqui para a igreja em Roma e para a igreja hoje? 
 
5.1-20  Jesus cura um endemoninhado geraseno. 
 Note bem a intensidade do problema deste homem.  5.2-13 
 Compare Mc 3.22 com 5.7.  Os espíritos imundos proclamam a resposta. 
 Como ficou o homem?  5.15   Que Jesus pode fazer em nossas vidas hoje? 
 Qual foi a reação do povo?  5.17   Por que ficaram assim? 
 Qual foi a reação do homem que Jesus curou? 
 Talvez Jesus permitiu que ele anunciasse os fatos por ser numa região muito afastada. 
 
5.21-43  O poder de Jesus sobre a doença e a morte. 
 Jairo é um pai desesperado.  Você já ficou assim?  Jesus teve compaixão dele. 
 A doença da mulher também era severa, deixando-a  imunda perante a lei.  Lv 15.25-27 
 Jesus perguntou:  --Quem me tocou?    Por que Ele perguntou? 
 Compare a fé desta mulher com a fé de Jairo.  5.36 
 O que podemos aprender aqui sobre a missão de Jesus? 
 A menina morreu ou estava em coma 5.39?    veja  Jo 11.11-15,25 
 O nosso desespero é uma oportunidade para ver o poder de Deus. 
 -- Talita cumi.  5.41  As palavras exatas de Jesus, preservadas por Marcos. 
 
6.1-6  Um profeta não tem honra em sua própria casa.  
 Como as pessoas em Nazaré reagiram ao ouvir o ensinamento de Jesus?  6.2 
 -- De onde lhe vêm estas coisas?      Só o cego (espiritual)  não vê. 
 Por que Jesus não é chamado filho de José?    
 (Os irmãos de Jesus só passaram a crer depois que Ele ressuscitou.  Jo 7.12 e At 1.14) 
 A falta de fé excluiu o povo de Nazaré das bênçãos de Deus que outros receberam. 
 Jesus admirou-se da incredulidade deles.  O que Jesus acha de nós? 
 
6.7-13  Os doze levam a obra de Jesus em frente.  (3.14)  
 Eles vão depender de Deus e dos seus ouvintes para o sustento deles.  6.8,9 
 A duração do ensino vai depender da receptividade das pessoas.  6.11 
 
6.14-29  Herodes e a palavra de Deus. 
 Qual foi a opinião de Herodes quanto a identidade de Jesus? 
 Para Herodes, João ainda está vivo.  Herodes ainda está escutando as  palavras de João. 
 Note a coragem de João Batista.  6.18   Que isto significava para os irmãos em Roma? 

Por que Herodes ficava perplexo quando ouvia João?   Ele sabia o que devia fazer, 
mas não queria fazer o que a lei de Deus determina.  Você já ficou assim? 
 
 



 Será que Herodes seja um exemplo de alguém que cometeu o pecado imperdoável?  
 3.29 
 Herodes foi obrigado a conceder o pedido da menina?   6.21-28 
 Jesus comenta mais sobre João Batista em Mc 9.11-13. 
 
 
Aprendendo  em  casa:  Marcos 6.30 - 8.26 
 
1.  Jesus sentia cansaço? 
 
 
2.  Qual foi a reação de Jesus quando Ele viu a grande multidão?  6.34 
 
 
 
3.  O que significa a frase, "porque não haviam compreendido o milagre dos pães"?  6.52 
 
 
 
 
4.  O que Jesus ensinou sobre alimentos?  7.18,19 
 
 
 
 
5.  O que contamina uma pessoa?  7.20-23 
 
 
 
 
6.  Como Jesus sentiu em 8.12?    Por que? 
 
 
 
 
7.  Qual era o problema dos discípulos em 8.21? 
   
 
  
 
 



MARCOS  6.30 - 8.26 
 
 

Jesus faz muitos milagres, mas poucos compreendem. 
 
6.30-44  Jesus dá pães e peixes à multidão.   Mt 14.13-21;  Lc 9.10-17;  Jo 6.1-14 
 Os apóstolos precisavam de tempo para repouso.  
 Jesus viu a multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor.  
 (Ovelhas são animais que precisam ser guiados e que não podem se defender.) 
 Então Jesus passou a ensinar-lhes muitas coisas.  6.34 
 Depois com 5 pães e 2 peixes, Ele deu comida de sobra para mais de 5.000 homens. 
 Note a preocupação de Jesus com ordem (6.39) e com as sobras (6.43). 
  Jesus é o bom pastor que supre todas as nossas necessidades.  Mt 6.33 e Fp 4.19 
 
6.45-52  Jesus anda sobre o mar e chega no momento certo. 
 Jesus sempre achou tempo para falar com o Pai.  6.46 
 Jesus viu os discípulos remando com dificuldade contra o vento. 
 Jesus disse:  -- Coragem!  Sou Eu!  Não tenham medo! 
 Mas eles não tinham entendido o milagre dos pães.   
 O Deus que agiu no passado vai agir no presente.  Jesus, o Filho de Deus, nos ajudará!  
 Qual a diferença entre a compreensão dos discípulos e a dos fariseus?  3.5;  6.52;  10.5 
 
6.53-56  O povo continua procurando Jesus para receber curas. 
 
7.1-23  O que torna uma pessoa impura? 
 A religião de Jesus é bem diferente da religião dos fariseus.   
 Jesus guardava as leis de Deus mas não guardava as tradições orais.  7.5 
 Marcos explica as tradições dos judeus, para seus leitores não-judeus.  7.3,4 
 Hipócrita = ator, fingido   Os fariseus aparentam ser o que não são na realidade. 
 Eles se apegavam às tradições dos homens e assim negligenciavam as leis de Deus. 
 Como é a sua religião?    Você quer agradar as pessoas ou agradar a Deus? 
 Usando as tradições alguém podia deixar de cuidar de seus pais e assim quebrar o  
 mandamento de Deus de honrar pai e mãe.  7.9-13    Corbã = oferta a Deus 
 Devemos ter mais cuidado com as nossas mentes do que com os nossos estômagos. 
 As coisas impuras saem do interior do coração, do nosso ser.  O mal vem de dentro do  

ser humano. O pecado, que nasce nos nossos pensamentos, separa as pessoas de Deus. 
 Que esta verdade de Jesus tem a ver conosco hoje? 
 
7.24-30  A fé duma estrangeira. (Note o contraste com os fariseus e até com os discípulos.) 
 Uma mãe pede ajuda pela filha, mas a missão de Jesus é principalmente para os judeus. 
 Ela demonstra muita humildade e fé.   Ela pede só as migalhas. 
 Jesus elogiou a fé dela (Mt 15.28) e curou a filha dela a uma distância. 
 Certamente a salvação de Jesus é para todos que tem fé de qualquer nação.   Mc 16.15 
 
7.31-37  Jesus faz tudo esplendidamente bem.  Faz até o surdo ouvir e o mudo falar! 
 
8.1-10  Jesus dá comida àqueles que estão buscando a mensagem de Deus há três dias. 
 
8.11-13  Como Jesus sentiu quando os fariseus pediram um sinal? 
 Jesus recusa dar um sinal. (Mt 16.4)   No reino de Deus é necessário crer para ver. 
 
 
8.14-21  Os discípulos ainda não compreendem.  Eles tem olhos mas não enxergam. 



 Pela fé nós podemos ver o futuro, porque conhecemos o passado.   
O Deus que fez, Ele fará de novo. 

 
8.22-23  O cego recuperou a vista dele aos poucos e aos poucos os discípulos vêem Jesus. 
 Você conhece o Jesus verdadeiro? 
 
 
 
Aprendendo em casa:  Marcos 8.27 - 9.50 
 
1.  Por que Jesus só começou a ensinar aos discípulos a respeito da morte dEle depois  
     que Pedro confessou que Jesus é o Cristo?  8.31 
 
 
 
 
2.  Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?  8.36 
 
 
 
3.  Que significa a transfiguração para você?  9.2-8 
 
 
 
 
4.  Por que o pai do menino disse:  --Eu creio!  Ajuda-me na minha falta de fé?  9.24 
 
 
 
 
5.  Por que eles não compreendiam quando Jesus falou sobre a morte dEle?  9.32 
 
 
 
 
6.  Que significa dar um copo de água em nome de Jesus?  9.41 
 
 
 
 
 
7.  Que disse Jesus sobre o inferno?  9.42-48 



MARCOS  8.27 - 9.50 
 

Jesus é o Cristo.  Ele vai morrer e ressuscitar. 
 
8,27-30  Jesus lhes perguntou:  --Quem sou eu? 
 As pessoas têm várias opiniões.  Jesus parece ser um profeta. 
 Mas Pedro afirmou que Jesus é o Cristo (Messias), prometido desde a antigüidade.   

Os discípulos acertaram a identidade de Jesus mas não compreenderam seu significado.  
Deve ser por isso que Jesus manda não falar para ninguém. 8.30   
Eles têm a idéia errada. 

 
8.31-33  Jesus fala claramente sobre a missão do Messias.  
 É necessário que o Cristo sofra muitas coisas, seja morto e depois de três dias  

ressuscite.  
 Só pela fé é que alguém pode entender que o Jesus na cruz é o Cristo que salva. 
 Pedro não aceitou as palavras de Jesus e começou a repreendê-lo. 
 Jesus disse que Pedro está do lado de Satanás.  Jesus não pode desobedecer ao Pai. 
 Você já tentou corrigir o Senhor? 
 
8.34-9.1  Jesus fala com a multidão sobre as condições do discipulado. 
 Seguir a Jesus significa tomar a cruz.    Cruz = Morte   
 Seguir a Cristo requer coragem e sacrifício.  A atitude do discípulo é de autonegação. 
 O discípulo usa seu tempo, suas capacidades e seus esforços para servir ao Senhor. 
 Que significa:  --o reino de Deus vindo com poder (9.1)?   Pentecoste?  Transfiguração?  
  
9.2-10  Os discípulos vêem a glória de Jesus. 
 Transfiguração = Metamorfose, transformação  
 (A verdadeira transformação de Jesus ocorreu quando Jesus nasceu.  Fp 2.6,7)   
 Jesus fez muitos milagres, mas aqui o próprio Deus age para mostrar a glória do Filho.  
 A idéia de um Messias sofredor é apoiada pelo testemunho da lei e os profetas,  
 representados por Moisés e Elias. 
 Devemos dar ouvidos a Jesus, o escolhido de Deus.  (Dt 18.15)   Só Jesus ficou.  9.8 
 Pedro lembrou deste fato para o resto de sua vida.  2 Pe 1.16-21 
 
9.11-13  Deus revelou que Elias viria para preparar a chegada do Messias.  Ml 3.1,2 e 4.5,6 
 João Batista veio, fez o papel de Elias e foi morto.  Lc 1.17  e Mt 17.13 e 11.14 
 Como João foi rejeitado, Jesus também será rejeitado pelos homens. 
 
9.14-29  Jesus cura um menino epiléptico. 
 Por que os discípulos fracassaram na ausência de Jesus? 
 Qual a diferença entre o pai deste menino (9.22) e o leproso (1.40)? 
 A fé do pai é pequena mas a misericórdia de Jesus é grande!  9.24 
 A oração é um ato de dependência total de Deus.  Ela tem muito poder!   1 Jo 5.14,15 
  
9.30-32  De novo Jesus prediz a sua morte mas os discípulos ainda não compreendem. 
 Note como Jesus queria estar a sós com os doze.   
 Parece que a incompreensão deles foi conseqüência de uma preocupação com  

esperanças políticas. 
 
 
 
 



9.33-37  Quem é grande? 
 As pessoas costumam buscar privilégios.  Mas o orgulho não é de Deus.  1 Jo 2.15-17 
 Ser grande no reino de Deus é servir a todos, até os mais humildes.  8.34 e 10.45 
 Quando todos querem servir com amor, não haverá mais discórdias e brigas. 
 
9.38-41  Quem está a favor de Jesus?   O discípulo precisa ser tolerante.  
 
9.42-48  O pecado leva ao inferno.  Temos que fazer de tudo para não pecar.  
 Jesus mostra o infinito valor da alma humana.   Nada neste mundo vale tanto.  8.36 
 
9.49-50  Os discípulos, o sal da terra.   Sal = Viver como Cristo   Mt 5.13-16 
 
 
 
Aprendendo em casa:   Marcos 10 
 
1.  Como deve ser o casamento? 
 
 
 
 
2.  O que você deve fazer para herdar a vida eterna?  10.17 
 
 
 
 
3.  Qual é o perigo das riquezas? 
 
 
 
 
4.  Qual é a promessa de Jesus para aqueles que fazem sacrifícios por amor do  

evangelho? 
 
 
 
 
5.  Quem vai ser grande no reino de Deus?  10.42-45 
 
 
 
 
6.  Qual foi a reação do cego depois que ele foi curado por Jesus?  10.52 



MARCOS  10 
 

Jesus se inicia sua ida à Jerusalém. 
 
10.1  Além do Jordão, uma multidão veio a Jesus e segundo o seu costume, Ele a ensinava. 
 
10.2-12  Os fariseus fazem uma pergunta maliciosa:   
 --É permitido ao homem se divorciar de sua esposa? 
 Jesus perguntou:  --Que Moisés mandou?    E Ele citou as palavras de Deus em Gn 2.24. 
 O plano de Deus é que os dois sejam uma só carne e que permanecem juntos. 
 Parece que os discípulos acharam este mandamento bem rigoroso (Mt 19.10). 
 
10.13-16  É preciso ser humilde como uma criança para entrar no reino de Deus.  Mt 18.4 
 Mais uma vez os discípulos agem contra a vontade de Jesus.  Ele ficou indignado. 
 Eles querem proteger Jesus, mas Ele quer receber as criancinhas. Crianças sabem que
 precisam   
     de ajuda.  O reino é um presente para aqueles que reconhecem sua carência. 
 Nós hoje devemos levar pessoas a Cristo e não impedi-las de chegar a Ele. 
 
10.17-22  Que devemos fazer para receber a vida eterna?   (Resposta:  --Siga-me!) 
 De novo Jesus levou o homem à lei de Moisés.   O que está escrito?   Você segue? 
 Jesus o amou.  Por isso, Jesus o chamou para vender tudo, dar aos pobres e seguí-lo. 
 No caso deste homem, seus bens se tornaram um obstáculo para entregar sua vida a Cristo. 
 Todos tem que negar a si mesmo para seguir o Mestre.  Nós dependemos de Deus. 
 Infelizmente este jovem rico conheceu Jesus mas foi embora triste. 
 O que leva à felicidade?  Você já encontrou esta felicidade?  O que falta para você? 
 
10.23-27  Como é difícil aos ____________ entrar no reino de Deus! 
 As riquezas facilmente dão um falso senso de segurança e auto-suficiência. 
 É difícil para aqueles que confiam em seus recursos materiais largar tudo e seguir a Cristo. 
 Difícil?  Não.  Impossível!   Ninguém será salvo a não ser pela maravilhosa graça de Deus! 
 
10.28-31  Aqueles que deixam tudo e seguem a Jesus serão abençoados agora e eternamente. 
 Pedro lembrou destas palavras de Jesus.  São palavras de conforto para os irmãos em Roma. 
 Note que recebemos casas, irmãos, etc. com perseguições. 
 E Jesus frisou bem:  --os últimos serão primeiros.  Jesus exige auto-negação e sacrifício. 
 
10.32-34  A 3ª grande previsão da crucificação. 
 Jesus sabe para onde vai.  Jesus está indo para Jerusalém.  Ele sempre vai na frente. 
 Note os detalhes desta previsão.  Como Jesus é corajoso e destemido! 
 
10.35-45  As grandes aspirações de Tiago e João. 
 Os doze esperam um reino terrestre.  Tiago e João querem reservar os lugares de honra. 
 Como sempre, eles não compreendem a missão de Jesus. 
 Parece que os dez pretendiam pedir a mesma coisa só que Tiago e João chegaram na frente. 
 "beber o cálice" e "receber o batismo"  significa participar nos sofrimentos de Jesus.  At 12.2 
 No reino de Deus, a verdadeira grandeza se exibe em humildade e serviço voluntário. 
 O primeiro tem que ser o escravo de todos.  E Jesus praticava o que pregava. 
 Jesus vai dar a vida dEle para pagar o preço de nossos pecados.  1 Pe 1.18,19 e Is 53 
 
 
 



10.46-52  A fé do cego Bartimeu e sua cura. 
 Muitos o repreendiam quando ele clamou.  Mas Jesus parou e chamou Bartimeu.  (10.13,14) 
 (Note a fé e a perseverança deste homem.  (10.48) 
 Aquele que vê vai seguir Jesus na estrada que leva à Jerusalém. 
 Vamos tomar a nossa cruz para seguir Jesus, nosso Senhor e Salvador!  8.34 
  
 
 
Aprendendo em casa:  Marcos 11 e 12 
 
 
1.  Explique a ação de Jesus no templo.  11.15-18 
 
 
 
 
2.  Na parábola dos lavradores, os "lavradores" representavam quem? 
 
 O "dono da vinha" representava quem? 
 
 Os "servos" representavam quem? 
 
 O "filho" representava quem? 
 
 
3.  Explique a frase:  --Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. 
 
 
 
 
 
4.  Qual é o principal de todos os mandamentos? 
 
 
 
 
5.  Jesus é "filho" de Davi ou "Senhor" de Davi?  Explique.  12.35-37 
 
 
 
 
6.  Por que Jesus elogiou a oferta da viúva pobre? 



MARCOS  11.1 - 12.34 
 
 

Jesus chega em Jerusalém.  A última semana na vida de Jesus. 
 
11.1-11  Jesus entra em Jerusalém como rei.  É cinco dias antes de sua morte. 
 Os discípulos encontram tudo como Jesus disse. 
 Que o povo esperava de Jesus?  Que tipo de rei é Jesus?   Zc 9.9-10  e  Ap 19.11-16 
 Finalmente Jesus mostra para todos que Ele é o Messias, mas um Messias diferente. 
 Hosana! = Salve-nos!    Jesus merece o nosso louvor.  Lc 19.39-40 
 
11.12-14  Jesus amaldiçoa a figueira sem fruto. 
 Parece ser uma "parábola viva".   A figueira é como o templo, que é como a nação. 
 Jesus vai ao templo procurando fruto mas não o encontra.  Os 9.10  e Mc 7.6 e Mc 13.2 
 As autoridades judaicas rejeitaram o Messias. 
 Nós devemos examinar as nossas vidas.  Rm 11.21 
 
11.15-19  O zelo de Jesus pelo templo. 
 Os fariseus que reclamaram do louvor das crianças no templo, não se importam com os  
 vendedores e cambistas no templo.  Mt 21.15 
 (É provável que os sacerdotes tinham interesses financeiros nos negócios no templo.) 
 O templo deveria ser um lugar de oração para todas as pessoas.  Jr 7.11 

O comércio no templo está afastando as pessoas de Deus.  Jesus não aceita esta 
situação. 

 Jesus mostra a sua coragem e o seu poder.  Ele age contra a injustiça. 
 Qual foi a reação dos sacerdotes?   E qual a reação do povo? 
 
11.20-26   Dois requisitos para oração eficaz:  1) Ter fé em Deus   2) Perdoar o próximo  

A vida de Jesus na terra foi dedicada a transmitir confiança em Deus a todas as 
pessoas. 

 A oração segundo a vontade de Deus pode resultar em respostas doces ou amargas.  
 Tg 5.17-18  e  Mc 14.35-36  e  1 Jo 5.14-15 
 
 
11.27 - 12.34  Jesus responde a seus adversários, mas eles rejeitam o plano de Deus. 
11.27-33  A autoridade de Jesus é questionada.  Jesus conhece as suas intenções.  

Jesus quer que os sacerdotes e anciãos  reconheçam a verdade, mas eles são 
obstinados. 
Como o batismo de João Batista era de Deus, a autoridade de Jesus também é de Deus. 

 Só aqueles que não querem ver não conseguem entender. 
 
12.1-12  A parábola dos lavradores e o Filho rejeitado. 
 Note bem que Jesus sabe muito bem o que vai acontecer com Ele. 
 dono da vinha = Deus;    lavradores = os judeus;    os servos = os profetas 
 Jesus ensina que rejeitar o Filho é rejeitar o Pai, e traz conseqüências terríveis.   
 Pelo menos os fariseus reconheceram que Jesus falava com eles e não com terceiros. 
 Quando nós desobedecemos Jesus é porque não entendemos o que Ele quer  
 ou porque entendemos muito bem?  
 
 
 
12.13-17  Os fariseus preparam mais uma armadilha para apanhar Jesus. 



 --Dêem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. 
 Veja o relacionamento do cristão e o governo em Rm 13.1-7  e  1 Pe 2.13-17. 
 Mas acima de tudo devemos dar a Deus o que Ele merece.  At 5.29 
 
12.18-27  Os saduceus tentam mostrar que não há ressurreição. 
 Parece ser uma armadilha perfeita.  Mas Jesus revela duas falhas.  v.24 
 Os filhos da fé pertencem a Deus e vivem para sempre! 
 
12.28-34  O mandamento mais importante;  AME a Deus e o seu próximo! 
 A verdadeira religião é a lei do amor.  Mc 10.45  "Ame e faça o que você quiser!" 
 Nós não podemos julgar Jesus, é Ele quem nos julga.  v.32,34 
  
 
Aprendendo em casa:  Marcos 13 
 
1.  Os discípulos repararam a beleza do ___________________.  v.1 
 
2.  Jesus disse que o templo vai ser _______________________.  v.2 
 
3.  Demorou muito para que as perseguições do v.9 sobreviessem à igreja cristã?   
     veja Atos 
 
     Explique.  
 
 
 
4.  Qual a promessa de Jesus para seus discípulos no v.13? 
 
 
 
 
 
5.  Qual a promessa para os seguidores de Jesus em v.26,27? 
 
 
 
 
6.  Que o dono da casa espera dos empregados?  v.33-36 
 
 
 
 
7.  Por que o v.37 é uma conclusão apropriada para o sermão de Jesus neste capítulo? 
 
 
 
 
 
8.  Por que Deus escondeu do homem o dia e a hora da volta de Cristo? 



MARCOS  12.35 - 13.37 
 
 

Existem milhares de manuscritos antigos em grego que dão testemunho quanto a exatidão 
do Novo Testamento.  Os mais importantes são: 
Sinaítico (340 d.C.);  Vaticano (350 d.C.);  e Alexandrino (450 d.C.) 
 
Algumas passagens do Novo Testamento aparecem entre colchetes.  (Veja por exemplo:  
Marcos 9.29;  9.44,46;  e 11.26  Nestes três exemplos a parte entre colchetes não se 
encontra nos manuscritos Sinaítico e Vaticano mas é encontrado no manuscrito 
Alexandrino.)   
Isto significa que a Comissão Revisora da tradução João Ferreira de Almeida, Revista e 
Atualizada, acredita que estas palavras não deveriam constar no texto.  (Note que estas 
diferenças são mínimas e não modificam o ensino que recebemos de Deus.) 
Há dúvidas também referentes ao final do livro, Marcos 16.9-20. 
 
 
O ensino de Jesus no templo em Jerusalém. 
 
12.35-37  Agora Jesus faz uma pergunta que ninguém sabe responder. 
 Jesus é descendente de Davi, mas Jesus é também o Senhor de Davi. 
 O reino de Jesus é diferente.  A multidão ouvia Jesus com muito prazer! 
 
12.38-40  Jesus alerta as pessoas para evitar a hipocrisia e a avareza dos escribas. 
 Muitos procuram agradar as pessoas.  Nós devemos agradar a Deus. 
 Note que Jesus pregou perdão aos pecadores e juízo aos religiosos.  Lc 12.47 
 Qual a palavra de Jesus para você? 
 
12.41-44  A oferta da viúva pobre.  Ela se entregou aos cuidados de Deus. 
 Note o contraste entre a viúva e os escribas.  Como ela alegrou o Senhor! 
 Os outros ofertavam daquilo que lhes sobrava.  A viúva deu tudo e não guardou nada. 
 A viúva demonstrou confiança total em Deus.  
 O discípulo de Cristo tem que ser assim.  Mc 8.34-37 
 
13.1-13  Jesus fala sobre a destruição do templo.  Jesus avisa os seus seguidores. 
 Muitos vão falar muitas coisas mas os discípulos devem lembrar das palavras do Mestre. 
 Os irmãos serão odiados e perseguidos mas Deus não abandona o seu povo. 
 --Aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo! 
 
13.14-23  Jerusalém está sendo julgada.  Ela será destruída pelo exército romano. 
 Jesus predisse esta grande tribulação para os que estiverem na Judéia. 
 Estas palavras são muito relevantes para os leitores do livro de Marcos.   v.14 
 (De acordo com o historiador, Eusébio, muitos irmãos, seguindo estes conselhos de  
 Jesus, fugiram de Jerusalém no ano 70 d.C. quando os romanos arrasaram a cidade, 
 e se salvaram.) 
 
13.24-27  Depois daqueles dias, Deus vai intervir na história do mundo e Jesus voltará! 
 Jesus usa palavras apocalípticas para descrever a ação de Deus.  veja Joel 2.10 e 3.15 
 Jesus vai reunir todos os seus seguidores.  Ele dará a vitória! 
 
 
 



13.28-37  Todos devem dar ouvidos às palavras de Jesus! 
 Jesus avisou sobre a destruição de Jerusalém, mas ninguém sabe quando Jesus vai voltar. 
 Portanto a palavra chave é:  Vigiem! 
 Vigiar significa estar preparado, fazendo a vontade de Deus.  Mt 24.42-51 
 Não sabemos quando Jesus vai voltar mas sabemos que Ele vai voltar. 
 Por isso todos os seguidores de Jesus devem estar sempre preparados para aquele dia. 
 Você está preparado?   Se não, tome as providências já! 
 
 
 
 
Aprendendo em casa:  Marcos 14 
 
 
1.  Por que Jesus disse que este ato da mulher em 14.3-9 seria lembrado para sempre? 
 
 
 
2.  Qual o significado do pão e do vinho para os discípulos de Cristo?  v.22-26 
 
 
     Por que guardamos este ato até hoje? 
 
 
 
 
3.  Que podemos aprender da oração de Jesus em v.36? 
 
 
 
 
4.  Explique a resposta de Jesus no v.62.  Que Jesus quis dizer com isto? 
 
 
 
 
5.  Como é que Pedro conseguiu negar Jesus?  14.27-31 e 66-72 
 
 
 
 
     Por que Marcos incluiu este fato no livro?  Será que você poderia negar Jesus? 
 
 
 
 
6.  Qual a solução para continuar firme?  14.38 



MARCOS  14 
 
 

Marcos responde perguntas difíceis que surgiram tais como: 
 
Como é que um homem bom foi condenado e crucificado? 
Em que sentido Jesus é Messias e Rei? 
Como é que a morte de Jesus é uma boa notícia? 
 
14.1-2  Os chefes dos sacerdotes tomam uma decisão:  Jesus precisa morrer. 
 
14.3-9  A devoção de uma mulher. 
 Note o contraste grande entre a fé e o amor da mulher e a maldade dos sacerdotes. 
 Um perfume muito caro.  300 denários = salário de um ano de trabalho 
 O que era um desperdício para alguns, Jesus considerou como um presente dado a Deus. 
 Deus ama quem dá com alegria!  2 Co 9.7 
 Ela não falou nada, mas seu ato de amor e sacrifício é uma pregação viva.  1 Pe 3.1,2 
 Jesus previu a morte dEle v.8 e a pregação do evangelho v.9. 
 Existe outro contraste grande entre a devoção dela e a traição de Judas. 
 Quanto você ama a Cristo?  Como você prova o seu amor por Ele?   

Você dá com alegria? 
 
14.10-11  Judas facilita o plano dos sacerdotes.   (Jo 12.6) 
 
14.12-21   Os discípulos prepararam a páscoa e encontraram tudo como Jesus havia dito. 
 Será que esta casa é a mesma de At 1.13 e 12.12?    É o próprio Marcos em 14.51? 
 Jesus sabe que Judas vai traí-lo.   Ai daquele!   veja At 2.23 
 Antes de condenar Judas cada um de nós deve perguntar;  --Porventura sou eu? 
 
14.22-26  A Última Ceia 
 É ligada com a páscoa Ex 12, a nova aliança Jr 31.31 e a volta de Cristo Ap 19.9. 
 Guardamos este memorial até hoje.  1 Co 11.23,24 
 
14.27-31  O voto de Pedro e os demais. 
 --Aquele que pensa que está de pé tenha cuidado para não cair.  1 Co 10.12 
 
14.32-42  A oração de Jesus em Getsêmani.  (Incentivo para os leitores nas horas difíceis.) 
 --passa de mim este cálice.     A humanidade de Jesus e a dependência do Pai. 
 Jesus vai ficar separado do Pai.   Deus o fez pecado por nós.  2 Co 5.21  Que horror! 
 Nem tudo é possível.  Jesus não pode salvar o mundo sem morrer na cruz. 
 Jesus ficou sozinho neste momento tão difícil.  Jesus é um grande exemplo para nós! 
 O discípulo precisa vigiar e orar.  Nós somos fracos mas Deus é forte! 
 
14.43-52   Como é que Judas ficou com Jesus por três anos e ainda conseguiu traí-lo? 
 Por que levaram espadas para prender Jesus? 
 Todos os discípulos fugiram  14.27 e Zc 13.7, até um jovem seguidor 14.51.   

Jesus ficou só. 
 
14.53-65  Jesus é julgado pelo Sinédrio.  Tudo acontece como Jesus havia previsto 10.33,34. 
 Note o silêncio de Jesus 14.61.  Is 53.7 e 1 Pe 2.23      Compare 14.58 com Jo 2.19-22. 
 --És tu o Cristo, o Filho do Deus Bendito?   Eu sou!  14.62.  Veja Ex 3.14 e Jo 10.33. 
 



Na realidade não foi Jesus, mas o sumo sacerdote que estava sendo julgado naquele 
dia.  Jesus é o Filho de Deus que há de voltar! 

 O sumo sacerdote fechou os seus olhos para não ver a verdade.  E você? 
  
14.66-72  Pedro não pode esconder.  Ou ele vai confessar ou negar Jesus. 
 Qual a mensagem para a comunidade cristã em Roma?   

Um Aviso -- Falar é fácil!  Seja fiel! 
 O pecado é muito feio.  Mas pela graça divina, Pedro foi perdoado.  16.7 
 
 
Aprendendo em casa:  Marcos 15 
 
1.  Jesus é ou não é rei segundo Marcos?  Explique. 
 
 
 
 
 
2.  A multidão gritou, --Crucifica-o!    Por que? 
 
 
 
 
 
 
3.  Qual foi o tratamento que Jesus recebeu dos soldados? 
 
 
 
 
 
 
4.  Qual o significado das palavras, --Eloí, Eloí, lamá sabactâni? 
 
 
 
 
5.  Quem disse, --Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus? 
 
 
 
 Por que este fato era importante para os leitores de Marcos em Roma? 
 
 
 
 
 
6.  Como podemos ter certeza de que Jesus morreu mesmo? 
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A morte do REI. 
 
15.1-15  Jesus perante Pilatos. 
 Jesus é um grande exemplo para os discípulos em Roma.  13.9-13  e 1 Tm 6.13 
 Os judeus precisavam convencer os romanos que Jesus merecia morrer. 
 Pilatos sabe que eles entregaram Jesus por inveja, mas Pilatos é um bom político, 
 e ele que agradar o povo. (Quem é que você quer agradar?)  
 Foi assim que um homem inocente foi condenado.   
 Jesus não representava uma ameaça para Roma.  Jo 18.36,37 
 Pilatos soltou um homem culpado e condenou um homem inocente.   
 Note bem que Jesus é mesmo o Rei dos judeus (e de todos)!  15.2,9,12,18,26 
 Pilatos acabou entregando Jesus para ser crucificado.  Ele será lembrado assim.  1 Tm 6.13 
 O que você vai fazer com o Cristo?   Mt 22.42 
 
15.16-20  O desprezo dos soldados. 
 Fizeram coisas horríveis com o nosso Salvador.  Mt 27.26-31 
 
15.21-32  A crucificação de Jesus.  Veja Sl 22 e 69 
 Foi uma morte cruel e vergonhosa. 
 Podemos ver um pequeno ato de bondade quando Simão Cireneu carregou a cruz de Jesus. 
 (v.21  Note Rufo em Rm 16.13.) 
 Vinho com mirra foi oferecido para aliviar a dor.  Mas Jesus não aceitou. 
 Como os soldados em v.24, muitos hoje tem seus valores errados e não percebem o  
 significado da cruz. 
 hora terceira  = nove horas da manhã 
 Jesus só pode salvar os outros pela sua própria morte. v.31; 10.45;   Rm 5.6-8; 1 Co 1.23,24 
 v.32  Nós temos que crer para ver (Jo 11.40);  não ver para crer. 
 
15.33-41  A morte de Jesus  -- Escuridão ao meio-dia. 
 Como é que os moradores de Jerusalém encararam estes acontecimentos tão estranhos? 
 Jesus ficou separado do Pai.  v.34;  Hb 9.28;  Gl 3.13  
 O meu pecado custo muito caro -- sofrimento e separação. 
 A cortina se rasgou e ganhamos acesso a Deus!   Hb 10.19-22 
 Note a grande confissão do centurião romano:  --Este era o filho de Deus! 
 Jo 19.30  --Está consumado!    Jesus cumpriu a Sua missão. 
 As mulheres observavam tudo de longe.  Elas viram tudo. 
 
15.42-47  O sepultamento 
 Os discípulos estavam preocupados em tirar o corpo antes do sábado. 
 Pilatos sabe que Jesus já está morto e que não era culpado.  Por isso permitiu o enterro. 
 Note a coragem de José de Arimatéia, membro do Sinédrio.  Jo 19.38-42 
 Louvado seja Deus!  A mensagem cristã não termina em 15.47. 
 
Aprendendo em casa:  Marcos 16 
 
 Escreva um parágrafo numa folha separada sobre cada um destes dois assuntos: 
1.  Por que a ressurreição de Jesus é importante para você? 
 
2.  Qual é a missão de Deus para você?  O que você está fazendo para cumprir esta missão? 
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A ressurreição!  A crucificação de Jesus só era um triunfo, porque Sua ressurreição ao terceiro 
dia seria uma realidade.  Marcos 15 registra o fato histórico da morte de Jesus pelos nossos 
pecados.  Marcos 16 registra o fato histórico de Deus ter aceito esse sacrifício, ao levantar Seu 
Filho dentre os mortos.  Ao predizer Sua morte (10.33,34) Jesus previu a Sua ressurreição 
também.  A ressurreição é a base das boas-notícias de Jesus Cristo, Filho de Deus.  Mc 1.1 
 
16.1-8  As mulheres foram embalsamar o corpo de Jesus. 
 (Muitas pessoas ainda adoram um Cristo morto.   O Cristo vivo as vezes assusta.  4.41) 
 Elas estavam preocupadas com a pedra.  16.3 
 Suas ansiedades eram desnecessárias.  Jesus já havia ressuscitado! 
 O que elas não podiam fazer, Deus já havia feito! 
 O anjo disse:  --Ele ressuscitou!  16.6   (A cruz é uma boa notícia!) 
 Vão e avisem a seus discípulos e Pedro.  (Jesus os perdoou.) 

As mulheres ficaram com medo.  16.8   (Os manuscritos mais antigos de Marcos terminam 
aqui.  Mas este versículo não parece ser o final de Marcos.) 

 
16.9-20  O Senhor ressurrecto. 
 16.9-11  veja Jo 20.11-18  Os apóstolos não deram crédito às palavras de Maria Madalena. 
 16.12,13 veja Lc 24.13-35  Nem acreditaram no que os dois discípulos disseram. 
 16.14-16  Só a presença do próprio Jesus convenceu os incrédulos.  Finalmente creram. 
 veja Mt 28.18-20   A missão dos seguidores de Cristo.  
 A ressurreição de Jesus nos dá um motivo para falar.  At 4.20 
 Note a importância da fé e do batismo em 16.16.  At 2.38 
 16.17-18  Estes sinais foram praticados pelos apóstolos.  At 16.18;  2.4-11;  28.1-6;  28.8 
 (Estes sinais acompanharão os que "creram".  veja 2 Ts 1.10 e Mc 16.20) 
 16.19-20  Qual foi a função de sinais como estes?  Hb 2.4 
 Qual foi o propósito dos milagres de Jesus?  Jo 20.30,31 e Mc 2.10 
 Os onze partiram e pregaram o evangelho.  
 Nós também temos que partir e pregar. 
 Vamos anunciar as boas notícias de Jesus Cristo Filho de Deus!  Mc 1.1 
 
Jesus se revelou aos seus discípulos mas eles não entenderam muito até ao dia em que Jesus 
ressuscitou dos mortos. Mc 9.9  Daí enxergaram que o Cristo crucificado é o Rei;  que o caminho 
da cruz é o caminho do reino de Deus e que todos os que compartilham do sofrimento de Jesus 
vão compartilhar da Sua glória.  Mc 8.34-38 
 
A igreja não pode ficar parada.  Ela tem que olhar para frente e seguir nos passos do Mestre! 
 
 
Desafio: 
Prepare uma aula sobre um dos seguintes temas no livro de Marcos.  
Note especialmente o que isto significa para nossas vidas hoje. 
 
1.  A Missão do Messias 
2.  Jesus, o Filho de Deus 
3.  A Nova Vida no Reino (Atitudes do Discípulo) 
4.  Perseguição:  Jesus e Seus Discípulos 
5.  Fé e Salvação 


