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Introdução de Marcos 

Conteúdo: 

O relato que Marcos apresenta do ministério de Jesus dá ênfase à ação.  Contando 
muito pouco dos ensinos mais extensos de Jesus, Marcos troca rapidamente as cenas 
(euthus, “imediatmante”, é um conectivo praticamente normal em Marcos).  Jesus está 
constantemente em movimento: curando, expulsando demônios, confrontando 
adversários e instruindo os discípulos. 

Quem foi o autor de Marcos? 

• Papias, bispo de Hierapolis, em 130 d.C. escreveu:        
o 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, Ireneu (180 d.C), Clemente (200 d.C), 
Eusébio e Orígenes (século III) confirmam que Marcos escreveu as coisas que 
Pedro pregava. 
o Textos que mostram a proximidade de Pedro e Marcos. 

       - Atos 12:12; 13:5; 1 Pedro 5:13 

Ligação entre o livro de Marcos e a pregação de Pedro na casa de Cornélio (Atos 
10:36-43) 

Marcos      Atos 10:36-41 
1:1 Princípio do evangelho de Jesus   … Anunciando-lhes o evangelho 
Cristo, Filho de Deus    da paz, por meio de Jesus Cristo.   
       Este é o Senhor de todos 

1:14 … Foi Jesus para a Galiléia, pregando … A palavra que se divulgou por toda a  
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  
Rasgarem-se e o Espírito Santo descendo com o Espírito Santo e com poder 
Sobre Ele. 

1:16-10:52  Marcos mostra Jesus curando fazendo o bem e curando a todos os  
Os doentes e expulsando os demônios   oprimidos do diabo, porque Deus era  
Pelo poder de Deus.    com Ele. 

Capítulos 11-14  Marcos relata o ministério … e nós somos testemunhas de tudo o  
De Jesus em Jerusalém.    que Ele fez … em Jerusalém. 
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15:1-39  A crucificação de Jesus em   … ao qual também tiraram a vida,  
Jerusalém.      pendurando-o no madeiro. 

16:1-8  A ressurreição de Cristo.   A este ressuscitou Deus no terceiro dia. 

Quando Marcos foi escrito? 

• Entre 65 d.C. e 75 d.C. 

o Muitos acreditam que Marcos foi escrito após a morte de Pedro em 64 d.C. 

o Em 64 d.C. aconteceu uma revolta judaica que resultou na destruição do 
templo em 70 d.C. 

      - Marcos 13 fala sobre eventos relacionados a estes acontecimentos. 

o Muitos historiadores acreditam que Marcos foi escrito pouco antes ou pouco 
depois de 70 d.C. 

Relação de Marcos aos outros evangelhos sinóticos: 

• O termos sinótico se refere aos três primeiros evangelhos (Mateus, Marcos e 
Lucas). 

• O adjetivo “sinótico” vem do grego (synopsis), que significa “ver em conjunto”.  
Este termo foi escolhido devido ao alto grau de semelhanças entre Mateus, 
Marcos e Lucas em suas apresentações da vida e ministério de Jesus. 

• Mateus Marcos e Lucas estruturam o ministério de Jesus de acordo com uma 
sequência geográfica: ministério na Galiléia, retirada para o norte (tendo por 
clímax a confissão de Pedro), ministério na Judéia e Peréia quando Jesus se 
dirigia para Jerusalém e o ministério final em Jerusalém. 

• Essa sequência está praticamente ausente em João, evangelho que se 
concentra no ministério de Jesus em Jerusalém. 

• Quanto ao conteúdo, os três primeiros evangelistas narram muitos dos mesmos 
acontecimentos, concentrando-se nas curas, exorcismos e ensinos por meio de 
parábolas realizadas por Jesus.  João, embora narre algumas curas 
significativas, não traz qualquer relato de exorcismo nem parábolas (pelo menos 
das do tipo encontrado em Mateus, Marcos e Lucas).  Além disso, muitos dos 
acontecimentos que consideramos característicos dos três primeiros evangelhos 
estão ausentes em João: o envio dos doze, a transfiguração, o sermão profético, 
a narrativa da última ceia.  Ao apresentarem Jesus constantemente em atividade 
e ao sobreporem ações - especialmente milagres - e ensinos, os primeiros três 
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evangelhos criam um clima de açanã intensa e ininterrupta.  Isso contrasta com 
o clima mais contemplativo de João, que narra bem menos acontecimento do 
que os evangelhos sinóticos e prefere apresentar Jesus fazendo longas 
dissertações em vez de parábolas curtas ou declarações breves. 

• A maioria dos historiadores acredita que Marcos foi escrito primeiro e que 
Mateus e Lucas foram escritos depois (entre 80 e 90 d.C.). 

o Há uma teoria que sugere que Marcos foi utilizado como referência para os 
evangelhos de Mateus e Lucas.  Além de Marcos muitos acreditam que 
Mateus e Lucas utilizaram um outro texto chamado de “Q”. 

      - Aproximadamente 90% de Marcos se encontra em Mateus e 50% de  
                  Marcos se encontra em Lucas. 

Onde Marcos foi escrito? 

• Algusn, como Clemente, sugerem que Marcos foi escrito em Roma. 

Para quem Marcos foi escrito? 

• Muitos acreditas que Marcos foi escrito para pessoas que não conheciam os 
costumes judaicos, pois Marcos frequentemente explica algumas expressões 
aramaicas (Mc 7:17; 5:41; 7:11, 34; 14:36; 15:22, 34). 

Temas de Marcos: 

• A identidade de Jesus - Marcos conta histórias e eventos que confirmam a 
identidade de Jesus como o Cristo, o Filho de Deus. 

• Discipulado - Marcos conta histórias e relata ensinamentos de Jesus que nos 
ensina o que significa ser um discípulo de Jesus.  

  
 Observação:  Marcos primeiro prova a identidade de Jesus para depois contar  
 que Jesus morreu para nos salvar. 

Divisão do Livro: 
Marcos 1:1-8:30 
Marcos 8:31-16:20 

• A divisão do livro é a confissão de Pedro que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus 
(Marcos 8:27-31). 

• Marcos foca a identidade de Jesus e o que significa ser um discípulo de Jesus. 
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Marcos 1:1-8:30 

• Esta primeira parte vai focar em como Jesus é o Filho de Deus e como Ele tem 
autoridade sobre a natureza e o homem. 

• Em relação ao discipulado existem três partes ao discipulado. 

1. Mc 1:16-20 - Os discípulos são chamados para seguir Jesus e observar seu 
ministério. 

2. Mc 3:13-19 - Jesus escolhe os doze e estes acompanham Jesus e 
participam do seu ministério. 

3. Mc 6:6-13 - Jesus envia os discípulos para a obra. 

• A primeira parte de Marcos acontece na Galiléia e esta primeira parte foca em 
como Jesus é o Filho de Deus e como Ele tem autoridade sobre a natureza e o 
homem. 

Marcos 8:31-16:20 

• A segunda metade de Marcos foca em Jesus o servo sofredor (Marcos 8:31; 
9:31; 10:33-34). 

o Este tema é tão importante que Marcos 11-16 foca a morte deste servo 
sofredor. 

• Marcos está enfatizando que o discípulo de Jesus deve ser um servo sofredor 
como Jesus. 

o Marcos 8:34 - Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: "Se 
alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e 
siga-me. 

• A segunda parte de Marcos acontece em Jerusalém. 

Versículo para decorar é Marcos 8:34. 
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Lição 1:  Marcos 1:1-45 

Jesus, o Filho de Deus – 4 pessoas testemunham a respeito da identidade de Jesus. 

• Marcos (1:1) – Como Marcos inicia este evangelho?        

o Evangelho = Boas Novas ... Cristo (tradução do Hebraico “Messias”) = 
“Ungido” 

o Porque esta introdução é tão importante? 

• Isaías (1:2-3) – o que se pode aprender desta profecia de Isaías? 

• João Batista (1:4-8) – Como que João é descrito? 

o O que João fala a respeito de Jesus (v. 7-8)? 

▪ Mais poderoso 
▪ Superior (nem digno de desamarrar suas sandálias) 
▪ Batismo vai ser diferente (Espírito Santo) 

• Deus (1:9-11) – Quem batiza Jesus? 

o O que acontece quando Jesus levanta da água (1:11)? 

▪ Após seu batismo Jesus é levado ao deserto e lá foi tentado por 
Satanás.  Este versículo marca o primeiro conflito entre Jesus e Satanás 
neste livro. 

• Qual destes testemunhos te toca mais? 

1:14-20 – Jesus Chama os Primeiros Discípulos 

• Qual é a pregação de Jesus (1:15)? Há urgência. 

• Quais são os primeiros discípulos que são chamados por Jesus? 

o Estes são chamados para fazer o que (1:17)? 

o O equipamento e o fato de terem empregados sugere que o negócio deles 
era lucrativo mesmo assim deixaram seu negócio e sua família para seguir 
Jesus. 

• Você teve que deixar algo para seguir Jesus? 

1:21-28 – Jesus Expulsa um Espírito Imundo 

• Como é que os espíritos imundos falam com Jesus?  Você diria que eles tem 
medo de Jesus? 

o Até aqui só os demônios reconhecem a identidade de Jesus, o povo ainda 
não. 
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• Qual foi a reação do povo quando Jesus expulsou os demônios? 

1:29-34 – O Poder de Jesus sobre os Demônios e as Doenças 

• Jesus vai para a casa da sogra de Pedro e isso indica que Pedro teve que deixar 
sua família para seguir Jesus. 

• Jesus curou muitos enfermos e expulsou muitos demônios. 

o Porque Jesus pediu para não contarem quem Ele era?  (segredo messiânico) 

1:35-39 – Jesus Ora Em Um Lugar Deserto 

• Baseado neste texto – Quais eram as coisas que Jesus valorizava (vs. 35, 
38-39)? 

o Jesus se retira para orar em duas outras ocasiões (6:45-46 e 14:32-42) 

• O que nós devemos priorizar/valorizar? 

1:40-45 – A Cura de um Leproso 

• O que podemos aprender deste leproso? 

• O que Jesus fez? 

o Só um sacerdote poderia declarar que o leproso estava curado. 
o Por causa da cura muitos buscavam Jesus. 

• O que que o toque de Jesus significou para o leproso? 

o Compaixão. 
o Valor – Jesus desobedece Levítico 13:45 ao tocar um leproso. 

• O que podemos aprender sobre Jesus baseado em sua reação ao leproso? 

• Porque que Jesus pediu que o leproso não contasse a ninguém sobre sua cura 
a não ser o sacerdote?  (Segredo messiânico) 
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Lição 2:  Marcos 2:1-3:6 (5 Conflitos) 

Na passagem de hoje Marcos foca 5 conflitos entre Jesus e as autoridades religiosas 
da época. 

O primeiro e quinto conflito acontece pois Jesus cura uma pessoa, o segundo e quarto 
conflitos acontecem por causa do ato de comer, e o terceiro conflito é relacionado ao 
jejum. 

Os conflitos vão aumentando em sua intensidade até o último onde Jesus fica “irado” ... 
e “profundamente entristecido” (3:5) e os fariseus conspiram para matar Jesus (3:6). 

Primeiro Conflito – 2:1-12 

• Quantas pessoas seguiam Jesus? (Veja 1:45) 

• Quem se aproximou de Jesus? (v.3-4) 

o O que Jesus notou sobre este homem? (v.5) 
o O que Jesus fez?  O que que o paralítico queria que Jesus fizesse? 

• Qual foi a reação dos mestres da lei? (v.6-7) 

o A acusação de blasfêmia é a mais severa das 5 que vamos estudar pois a 
pena era a morte (Lev. 24:15-15) 

• Qual foi a pergunta de Jesus para os mestres da lei? (v.9) 

o Na sua opinião qual seria a resposta para a pergunta de Jesus? 
o O que Jesus fez? (v. 10-11 – focar “autoridade para perdoar”) 

• Qual foi a reação do povo ao ver o milagre de Jesus? (v. 12) 

Segundo Conflito – 2:13-17 

• Este trecho começa com Jesus novamente caminhando beira-mar ... vemos 
novamente uma multidão o seguindo. 

• O que Jesus faz ao ver Levi? (v.14) 

• A cena pula para uma refeição na casa de Levi.   

o Qual era a acusação dos fariseus contra Jesus? (v.16b) 
o Porque isso seria um problema?  (Comer junto significava intimidade) 

• Qual foi a resposta de Jesus? (v.17) 

o Você acha esta comparação com a profissão médica apropriada? 
o Isso teria alguma aplicação para a igreja hoje? 
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Terceiro Conflito – 2:18-22 

• O jejum era uma prática comum, alguns fariseus jejuavam 2 vezes por semana 
(Lucas 18:12). 

• Como Jesus responde a questão dos seus discípulos não jejuarem? 

o V. 20 é uma referencia a morte de Cristo e neste momento sim será um 
momento para jejum. 

• Duas ilustrações – Do noivo e do vinho novo em vasilhas de couro velha. 

Quarto Conflito – 2:23-28 

• Qual foi a ofensa cometida nesta ocasião? (v. 24) 

o Pode ser que Marcos está falando sobre a obediência ao sábado pois 
seus leitores (Gentios) poderiam estar preocupados se devem ou não 
cumprir está lei. 

• Porque Jesus cita o que Davi fez? (v.25-26) 

o A comparação é entre Jesus e Davi e não Davi e os discípulos. 

o Se a lei sobre o que era considerado sagrado pode ser quebrado por Davi 
então porque que Jesus também não poderia quebrar outra lei pois Cristo 
é superior (tem mais autoridade) do que o rei Davi.  (Leia v. 27-28) 

• Qual é o real motivo de guardar o sábado? 

Quinto Conflito – 3:1-6 

• Onde acontece os eventos desta passagem? 

• Quais são os personagens?   

o O que que os fariseus estão fazendo? (v. 2) 

• O que Jesus pergunta? (v.4) 

o Aqui Jesus inicia o conflito. 

o Os fariseus respondem a pergunta de Jesus?  

• Como Jesus se sentiu ao ver o silencio dos fariseus? 

o O que Ele fez? 

• Qual foi a reação dos fariseus? 
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Lição 3:  Marcos 3:7-35 

Semana passada vimos Jesus entrar em 5 conflitos com os fariseus e concluímos 
lendo o 3:6 que diz que os fariseus estavam “conspirando ... para matar Jesus” 

Marcos 3:7-12 

• Jesus se retira e quem o acompanhava? 

o Há um contraste entre os fariseus que rejeitam Jesus e a multidão que o 
segue. 

• As pessoas vinham de onde para ver (ouvir) Jesus? 

• O que acontecia quando Jesus se deparava com espíritos imundos? 

• Qual era a ordem que Jesus dava para os espíritos imundos? 

Marcos 3:13-19 

• Jesus escolhe doze apóstolos.   

• Qual era a função de um apóstolo?  O que o apóstolo iria fazer? 

o Estar com Jesus 
o Pregar – (não estão só observando mas agora participando deste ministério) 
o Teria autoridade (que vem de Jesus) para expulsar demônios  

• Marcos explica que Boanerges = “filhos do trovão – indica que Marcos escreve 
para Gentios. 

• 12 apóstolos existem 12 tribos em Israel – pode-se dizer que Jesus escolhe um 
por tribo significando que Jesus se importa com todas as tribos. 

Marcos 3:20-30 

• Jesus e os discípulos entram em uma casa para comer ... o que acontece? 

• O que que os familiares de Jesus falaram ao seu respeito (v. 21)? 

• No versículo 22 qual foi a acusação dos mestres da lei? 

o Estes vem de Jerusalém para verificar o que está acontecendo e por isso 
provavelmente são mais importantes que os outros mestre da lei. 

• Como Jesus respondeu a acusação dos mestres da lei? 

o Jesus conta uma parábola, qual é? (v. 27) 

▪ Quem é o homem forte? (Satanás) 
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▪ Quem entra e amarra Satanás?  (Jesus – Ele tem autoridade [mais 
poder] que Satanás) 

• Dentro do contexto da passagem Jesus fala (v. 29-30) sobre blasfemar. 

o Quem não terá o perdão? 

▪ Quem blasfemou contra o ES foram os mestres da lei.   

o De que os mestres da lei acusam Jesus (v. 22, 30)?  (espírito imundo) 

▪ Eles acham que o ES era um espírito imundo ... confundem a luz com as 
trevas ... rejeitam aquele que oferece perdão e por isso não vão ser 
perdoados ... eles não reconhecem a ação do ES no ministério de Jesus, 
eles atribuem a obra de Deus à satanás. 

Marcos 3:31-35 

• Quem chega procurando por Jesus? 

• Qual foi a reação de Jesus quando foi informado que sua família estava o 
procurando? 

o Quem Jesus caracterizou como sendo sua família? (v. 35) 

• Em que área de sua vida você precisa ser mais obediente à Cristo? 
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Lição 4:  Marcos 4:1-34 

Além de Marcos 13:5-37 estes versículos contem a maior relato dos ensinamentos de 
Jesus no livro de Marcos. 

Aqui Jesus vai ensinar usando parábolas.  Ele vai ensinar de um barco a beira da praia 
(na Galiléia). 

Por séculos as suas parábolas foram interpretadas alegoricamente, cada detalhe tinha 
um significado espiritual mas hoje as pessoas buscam uma compreensão contextual 
buscando entender o objetivo da mensagem ensinada por Jesus. 

Estas parábolas (em Marcos 4) são unidas pelo tema da semente e de uma planta 
crescer. 

Marcos 4:1-20 

• Onde está Jesus? 

o O que ele teve de fazer para poder ensinar a multidão? 

• As pessoas vinham de onde para ver (ouvir) Jesus? 

• Quais são os lugares onde a semente cai? 

o O que aconteceu com a semente em cada uma destas situações? 

o O que aconteceu com a semente que caiu em terra boa (4:8)? 

• A semente representa o que (4:14)? 

• O que acontece com a semente a beira do caminho (4:15)? 

• O que aconteceu com a semente que é semeado no terreno pedregoso 
(4:16-17)? 

• O que aconteceu com a semente que foi semeada entre os espinhos (4:18-19)? 

• O que acontece com as pessoas que representam a boa terra (4:20)? 

• Porque muitas pessoas não aceitam a Palavra de Deus? 

Mesmo quando pessoas não acreditam a Palavra tem a capacidade para produzir 
muito fruto. 

Marcos 4:21-25 

• O que se deve fazer com uma candeia? (v. 21) 

o É possível que o texto grego está nos levando a entender que Cristo é esta 
candeia. 
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V. 22 – Marcos aqui esta mostrando que o que está oculto será revelado – pode ser 
que isso é parecido com o segredo messiânico.  A identidade de Cristo é escondida, 
como parte do plano divino, e este será revelado na crucificação e ressurreição. 

• Como que nós somos como uma candeia? 

• Qual é o alerta que Jesus faz para os seus discípulos? (v. 24) 

o Qual a importância de ouvir e de ter cuidado com o que se ouve? 

Estes versículos nos lembras de 4:11-12.  A Palavra deve ser ouvida, a semente deve 
crescer, a lâmpada deve produzir luz, os propósitos de Deus vão ser executados.  Mas 
a humanidade ainda tem a responsabilidade em como vão responder a esta 
mensagem.  “Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça!” (4:23) 

Marcos 4:26-29 

• Descreva a última parábola de Jesus. 

• Qual é a ação da semente? 

• Qual é a aplicação desta parábola? 

• Sabemos quando será a volta de Cristo?  (o v. 29 pode ser uma referencia a 
Joel 3:13) 

Mesmo não entendendo como a Palavra opera podemos estar certos de que a Palavra 
irá crescer e se multiplicar. 

Marcos 4:30-34 

• Com o que Jesus compara o Reino de Deus? 

• Como que o grão de mostarda é descrito? 

• O que o contraste do tamanho da semente para o tamanho da árvore madura 
nos diz sobre o Reino de Deus? 

Mesmo a semente sendo pequena a Palavra é poderosa para produzir muito resultado. 

Resumo: 

Nestas passagens o discípulo é encorajado a: 
- ouvir a Palavra com cuidado 
- semear a Palavra para todos  
- confiar que a Palavra irá superar vários obstáculos para produzir fruto. 
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Lição 5:  Marcos 4:35-5:43 

Neste trecho Marcos vai focar o poder de Jesus sobre as coisas (tempestade / 
endemoninhado / doença) – 4:35-5:43. 

4:35-41 

• O que que Jesus e seus discípulos decidiram fazer nesta passagem? (v. 35-36) 

o O que aconteceu? 

o Este era provavelmente o Mar da Galiléia e este era rodeado por montanhas 
e por causa disto o vento soprava com frequência e isso causava muitas 
tempestades. 

▪ Alguns de seus discípulos eram pescadores (Pedro, André, Tiago e João) 
e até estes tiveram medo da tempestade. 

• O que que os discípulos fizeram ao ver a tempestade (v. 38)? 

o O que Jesus fez para acalmar a tempestade? 

o Qual foi a pergunta de Jesus para os seus discípulos? (v. 40) 

▪ Jesus queria que tivessem fé em sua identidade e em seu poder (v. 41) 

• Quando você encara as tempestades em sua vida você continua tendo fé em 
Jesus? 

5:1-20 

Então acabamos de ler uma passagem onde os discípulos estão questionando: “Quem 
é este que até o vento e o mar lhe obedecem?” 

• Nesta passagem agora encontramos um homem, como que ele é descrito? (v. 
2-5) 

o Parece ser alguém bem simpático, não é? 

• O que o homem fez ao ver Jesus? (v. 7, 10) 

o Legião = muitos ... haviam 2 mil porcos confirma que o homem estava 
possesso de muitos espíritos. 

• O que que as pessoas encarregadas dos porcos fizeram? (v. 14) 

o O que que a multidão encontrou quando chegaram a Jesus? (v. 15) 

▪ O mar estava agitado e foi acalmado ... o homem estava possesso e 
agora ele tinha sido acalmado. 
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o Qual foi a reação do povo quando viram o homem em perfeito juízo?  O que 
pediram de Jesus? 

• Jesus se prepara para partir e o que ele pede do homem que foi curado? (v. 
19-20). 

o Qual foi a reação das pessoas que ouviram a pregação (testemunho) deste 
homem? 

5:21-43 
• Outra vez Jesus atravessa o mar e de novo há uma grande multidão ... quem 

chega até Jesus?  Quem é Jairo? 

o Qual foi o pedido de Jairo? (v. 23-24) 

• O que acontece no caminho até a casa de Jairo? 

o Como é que Marcos descreve esta mulher? (v. 25-27) 

o O que ela fez? (v. 28) 

▪ Ela teria sido considerada impura (Levítico 15:25-33 ... veja o v. 25 e 31). 

• O que Jesus faz ao ser tocado pela mulher? (v. 30) 

o O que a mulher faz? (v. 33) 

o Como Jesus trata a mulher? (v. 34) 

▪ Ela tem a fé que os discípulos não tinham quando Jesus acalma a 
tempestade. 

• Qual é a notícia que Jairo recebe? (v. 35) 

o O que Jesus fala? (36) 

o Quem é escolhido por Jesus para testemunhar o milagre? (Pedro, Tiago e 
João) 

• Qual foi a reação dos pais ao verem sua filha andando? (v. 42) 

o O que Jesus pede que façam? (v. 43) 

Marcos está tentando mostra a autoridade de Jesus ... autoridade sobre o vento e o 
mar ... espíritos imundos ... doença ... e morte. 
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Lição 6:  Marcos 6 

6:1-6a 

• Para onde Jesus estava indo? (v.1) Nazaré (Mc. 1:9, 24) 

• Qual foi a reação do povo com os ensinamentos e milagres de Jesus? (v. 2-3) 

o Porque o povo estava incrédulo quanto a Jesus? 

• Qual foi a reação de Jesus? (v. 6) 

6:6b-13 

• O que Jesus fez após chamar os 12 apóstolos? (v. 7) 

o 1:16-20 – Os discípulos são chamados para seguir Jesus e observar seu 
ministério. 

o 3:13-19 – Jesus escolhe os doze e estes acompanham Jesus e participam 
do seu ministério. 

o 6:6-13 – Jesus envia os discípulos para ministrar. 

• Quais foram as instruções de Jesus (para os seus enviados)? (v.8-11) 

• Estes vão e ministram em lugares onde Jesus não estava e assim começam a 
se preparar para o dia em que Jesus não estaria com eles. 

6:14-29 

• O que que as pessoas diziam sobre quem era Jesus? (v. 14-16) 

• Quem Herodes pensava que Jesus era? 

o O que havia acontecido entre Herodes e João Batista? 

▪ Porque que Herodias odiava João Batista? (v. 17-19) 

➢ Levítico 18:16; 20:21 

• Os discípulos de João pegaram seu corpo e o sepultaram. 

6:30-44 

• Jesus e seus apóstolos decidem se distanciar um pouco para descansar pois 
nem tinham tempo para comer. 

o E o que aconteceu? 

▪ A multidão chegou na frente de Jesus. 

• Começou a ficar tarde e qual foi o pedido dos apóstolos? (v.36) 
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• O que Jesus pediu que fizessem? 

o Qual foi a resposta dos discípulos? (v.37) 

• O que Jesus fez em seguida? 

• Quantos comeram?  Quantos cestos de comida sobraram? 

o Mesmo vendo tantos sinais e milagres os discípulos ainda não tinham fé que 
Jesus poderia fazer qualquer coisa. 

6:45-56 

• O que acontece nesta passagem?  Onde está Jesus?  Onde estão os 
discípulos? 

o O que Jesus queria fazer no monte? 

o Qual a importância da oração? 

• Como é que Jesus soube da situação na qual os discípulos se encontravam? 

o O que ele fez? 

• Ao verem Jesus o que os discípulos acharam? (v.49) 

o O que fizeram? (v.49-50)   

▪ O que Jesus falou para eles? (v. 50) 

▪ Não tenha medo mas só fé (tempestade [cap.4] e Jairo [cap. 5]). 

o Porque que os discípulos não entenderam os milagres de Jesus? (v. 52) 

▪ Corações endurecidos não permitia que entendessem que Jesus é o Filho 
de Deus. 

• O que que o povo fazia com Jesus? (v. 55-56) 
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Lição 7:  Marcos 7:1-8:21 

7:1-23 

• Qual foi a questão apresentada pelos líderes religiosos nesta passagem? (v. 5) 

o Como é que Jesus reagiu aos líderes religiosos? (v. 8-9) 

▪ Estavam mais preocupados em cumprir sua tradição do que a Lei. 

o Qual foi o exemplo que Jesus usou para exemplificar seu ponto? (v.10-13) 

▪ Qual o mandamento que deveriam honrar?  A Lei – honrar seu pai e mãe 
(Êxodo 20:13; Deut. 5:16) 

▪ Ao declarar algo “corban” aquela coisa agora não poderia ser usada para 
prover pelos pais ... é acreditado que a intenção não era realmente 
dedicar aquilo a Deus e que mais tarde algo seria feito para alterar o uso 
daquele recurso. 

• Jesus passa a falar sobre o que é puro e impuro.  Qual é a conclusão dEle? 

o Ver v. 15 e 20-23 – o que torna o homem impuro é o que está no coração do 
homem. 

• Como você pode se manter puro? 

7:24-30 

• Jesus parti e vai para um lugar com o propósito de não ser reconhecido, o que 
acontece? 

o Como Jesus respondeu o pedido desta mulher por sua filha? (v. 27) 

o Qual foi a resposta da mulher? (v. 28) 

▪ A mulher está descrevendo uma cena normal onde comida da mesa cai e 
o cachorro a come.  Ela não estava pedindo uma mudança no propósito 
do ministério de Jesus mas sim um minuto de sua atenção (uma migalha). 

• A passagem não fala sobre a fé mas a ação da mulher demonstra fé e se tem o 
contraste da fé dela com a dos líderes religiosos e dos discípulos ... e sua filha é 
liberta do demônio. 

7:31-37 

• Jesus vai para a região de Decápolis – esta era o lugar de onde o 
endemoninhado que Jesus curou era e ele havia ido para lá e falado a respeito 
de Jesus. 

o Desta vez Jesus encontra quem? 
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o Como Jesus curou este homem? (v.33-35) 

▪ “suspiro” talvez seja uma oração. 

• Após a cura o que ele pediu que fizessem?  O que fizeram? 

• O que o povo falou a respeito de Jesus?  (veja Isaías 35:5-6 – uma promessa 
messiânica) 

8:1-10 

• Aqui Jesus está rodeado por outra multidão e Jesus decide os dar de comer. 

• Qual foi a reação dos discípulos? 

o Jesus ora e todos comeram até se fartar. 

• Quantos cestos sobraram?  Quantos comeram? 

8:14-21 (pulando v.11-13) 

• Jesus aqui fala sobre fermento (fermento no NT tem uma conotação má). 

o Jesus está advertindo os discípulos para não terem a mesma visão / o 
mesmo entendimento dos fariseus. 

• Cristo quer que eles o vejam não como um que vai libertar Israel da opressão 
Romana mas sim um que vai estabelecer um Reino Espiritual. 

o Veja vs. 18 – não compreendem o que Jesus está fazendo. 

▪ A multiplicação dos pães não serviu como confirmação da identidade de 
Jesus ... os discípulos ainda não entendem quem é Jesus. 

Estudo disponível no site: projetotimoteo.org.br 19

http://projetotimoteo.org


Lição 8:  Marcos 8:22-9:32 

8:22-26 

• Quem Jesus encontrou nesta passagem? (v. 22) 

o Como Jesus curou este homem? 

o Deu certo? (v. 24) 

• O que Jesus fez? 

• Porque será que não deu certo? 

o Muitos acham que este acontecimento representa o entendimento dos 
discípulos.  Eles entendiam parcialmente quem Jesus era mas não 
entendiam completamente quem ele era. 

8:27-30 

• Quem que o povo dizia ser Jesus? 

• Jesus pergunta para os discípulos quem eles acham que ele é, e qual foi a 
resposta? (v. 29) 

o O que Jesus diz para Pedro? 

• Os discípulos estavam entendendo mas ainda não entendiam corretamente 
sobre Jesus e por isso não deveriam falar pra ninguém sobre Cristo.  Jesus vai 
continuar a explicar isso e isso vai ficar mais claro ao verem Jesus ser 
crucificado. 

8:31-9:1 

• Jesus aqui começa a esclarecer o que ele iria passar, e o que isso seria? (v. 31) 

• O que Pedro fez? (v. 32) 

• Qual foi a reação de Jesus? (v. 33) 

o O que ele disse para a multidão? 

o O que significa seguir Jesus? 

• Qual é a consequência de não seguir Jesus? (v. 36-38) 

9:2-9:13 

• O que aconteceu quando subiram o monte? 

o Temos novamente o testemunho de Deus a respeito da identidade de Cristo. 
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• Até que ponto os discípulos não deveriam compartilhar o que haviam visto? (v.9) 

o Porque que deveriam esperar até após Jesus ressuscitar? 

• Os discípulos agora viam Jesus como o Filho de Deus mas não entendiam que 
ele deveria ser o servo sofredor de Isaías 53. 

9:14-32 

• Nesta passagem Jesus encontra um homem que traz o seu filho até Jesus, qual 
era a situação do garoto? 

o Ele sofria a quanto tempo?  (desde a infância) 

o Os discípulos puderam curar o garoto? 

• Qual é a reação de Jesus ao homem quando este pergunta se Jesus pode curar 
seu filho? (v. 23) 

o O que o homem pede de Jesus? (v.24) 

o Como Jesus expulsou o espírito? (v. 25) 

• Qual foi a resposta de Jesus ao discípulos quando perguntaram porque não 
puderam expulsar o espírito imundo?  (v. 29) 

o Só sai com oração e jejum.  Talvez este espírito tem mais poder que os 
outros que encontramos neste livro. 

o O espírito quase mata o garoto. 

• V. 32 – Os discípulos não entendem o que Jesus fala e tem medo de perguntar 
sobre Jesus ser entregue para ser morto.  Isso mostra a falta de entendimento 
pela parte destes. 
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Lição 9:  Marcos 9:33-10:52 

9:33-37 

• O que que os discípulos estavam discutindo nesta passagem? (v. 34) 

o Qual foi a reação de Jesus? (v. 35) 

o Porque é tão difícil nos tornar como servos? 

▪ Se queremos ser como Jesus precisamos nos tornar servos. 

9:42-50 (pulando v. 38-41) 

• O que está acontecendo nesta passagem? 

o Como devemos tratar o pecado? 

▪ Jesus diz que foi um membro (o olho / o pé / a mão) que causou o 
pecado (ver 7:15) ... os mestres da lei eram muito legalistas e 
acreditavam em obras ... se pudessem remover tudo que poderia pecar aí 
estariam sem pecado. 

• Pensando sobre o pecado como podemos viver vidas puras?  Como proteger o 
nosso coração?   (É necessário disciplina e hábitos.) 

10:13-16 

• Aqui Jesus recebe algumas crianças.  Qual é a atitude que devemos ter se 
queremos entrar no Reino de Deus? (v. 15) 

o Como você pode se tornar mais como uma criança? 

10:17-31 

• Qual era a preocupação do jovem rico? (v. 17) 

o Qual foi a resposta de Jesus? (v. 21)   

• Qual foi a reação do jovem rico ao ouvir a resposta de Jesus? (v. 22) 

o O que um discípulo deve deixar para seguir Jesus? (v. 29) – a família Cristã 
ajuda a repor a família “perdida”. 

▪ É questão de prioridade – o que é importante na sua vida? 

10:32-45 

• Qual foi o pedido de Tiago e João? (v. 37) 

o Como Jesus responde? (v. 38-40) – copo 
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o Qual foi a reação dos outros ao ouvirem o pedido destes dois? (v. 41) 

• Como Jesus respondeu a este posicionamento dos discípulos? (v. 43-45) 

o Qual é o exemplo que Jesus nos deixou? 

o O que você precisa fazer para ser mais como Jesus?  (sendo um servo) 

10:46-52 (último milagre do evangelho) 

• Quem é que encontramos nesta passagem? 

o O que ele estava fazendo? (v.46-47) 

▪ É o cego que vê Jesus! 

▪ A multidão (e não Jesus) tenta silenciar Bartimeu. 

o O que Bartimeu fez ao ser chamado? (v. 50) 

▪ Capa era estendida e esmolas eram lançadas (colocadas) sobre a capa.   
Ao lançar a capa ele deixa aquilo para trás para seguir a Jesus. 

▪ Ele é o exemplo de um discípulo. 

• Qual a pergunta que Jesus fez a Bartimeu? (v. 51) 

o Qual foi a resposta dele?  O que o fez ser curado? (v.52) 
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Lição 10:  Marcos 11 

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. 

O que o povo esperava de Jesus?   

Que tipo de rei é Jesus?   (Zc 9:9-10 e Ap 19:11-16) 

• Os discípulos encontram tudo como Jesus disse. 

• 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 
O que Jesus faz nesta passagem? 

• 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.  Oséias 9:10; Mc 7:6; 
Mc 13:2 

• As autoridades judaicas rejeitaram o Messias.  Nós devemos examinar as nossas 
vidas para que não sejamos como estas autoridades.  Rm 11:21 

11:15-19 - O zelo de Jesus pelo templo 
O que Jesus fez ao chegar em Jerusalem? 

• Qual foi o ensinamento de Jesus a respeito do templo (v. 17) 

• Os fariseus que reclamaram do louvor das crianças no templo (Mateus 21:15), mas 
não se importam com os vendedores e cambistas no templo.  

• 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 
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• 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 foi 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; Mc 14:35-36; 1 Jo 5:14-15) 

O que vai acontecer conosco se não perdoarmos o nosso próximo (v. 26)? 

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.   

Qual foi a pergunta dos sacerdotes e mestres da lei para Jesus? 
Qual foi a resposta de Jesus (v. 29-30)? 
Os líderes religiosos souberam responder Jesus (v. 31-32)?  

• Jesus conhece as intenções dos chefes dos sacerdotes e mestres da lei. 

• 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. 
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Lição 11:  Marcos 12:1-40 

12:1-12 

• Aqui Jesus conta uma parábola.  Tem um homem que plantou uma vinha.  O que 
ele fez com a vinha? 

o O que acontece após arredar a vinha? 

▪ Como ele decidiu pedir o que lhe era devido?  Funcionou? 

▪ Como que os servos foram tratados? 

o Por fim quem que o dono da vinha envia? (v. 6) 

▪ Como que ele foi recebido (tratado)? 

• Os Fariseus entendem que Deus é o dono da vinha ... que eles são os 
lavradores ... que os servos enviados são os profetas do Velho Testamento ... e 
que Jesus é o filho.  Eles não gostam desta colocação de Jesus e buscam o 
prender mas não o fazem por medo da multidão. 

12:13-17 

• O que que os Fariseus estão tentando fazer com Jesus? (v. 13) 

o O que eles falam para Jesus? (v. 14) 

o Qual foi a pergunta feita? (v. 14-15) 

• Como Jesus respondeu? 

o Deve se pagar impostos ... mas também é lícito dar a Deus. 

• Qual foi a reação dos ouvintes?  (Ficaram admirados.) 

12:18-27 

• Neste trecho Jesus é questionado por quem?  Qual é a posição dos Saduceus? 
(v. 18) 

o Qual é a situação apresentada por eles? 

▪ Sete irmãos (em sucessão) se casam com a mesma mulher. 

• Qual é a resposta de Jesus? (v. 24) 

o Deus é poderoso ou não é? 

o Os Saduceus não poderiam negar o poder de Deus. 

Estudo disponível no site: projetotimoteo.org.br 26

http://projetotimoteo.org


o Deus tinha provado vez após vez que é um Deus fiel ... um Deus que provê 
pelo seu povo ... um Deus que é capaz de fazer qualquer coisa. 

o Por isso Ele é Deus dos vivos e não dos mortos. 

12:28-34 

• Tendo respondido esta pergunta Jesus agora é questionado sobre outro 
assunto, qual é? 

o E qual foi a resposta de Jesus? (v. 29-31) 

▪ Amar a Deus (Deut. 6:4-5) e amar nosso próximo (Lev. 19:18). 

o Qual foi a reação do mestre da lei a resposta de Jesus? 

▪ Mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. 

▪ Ações são boas mas necessitam da motivação (do coração) certo.  Só 
fazer o certo não é o suficiente precisamos entregar a Deus o nosso 
coração. 

o Como podemos colocar Deus em primeiro lugar? 

o Como podemos amar mais o nosso próximo? 

12:35-40 

• “Filho de Davi” era uma designação comum naquela época.  Uma designação 
usada para descrever Jesus como descendente de Davi mas talvez também 
uma designação do tipo de pessoa que Ele era e do tipo de reino que Jesus iria 
estabelecer. 

• Jesus corrige esta visão dizendo que um título melhor seria “Senhor”. 

o Jesus diz tudo isso e como que a multidão ouvia o que dizia? (v. 37) 

• Qual é o alerta de Jesus referente aos mestres da lei? (v. 38-40) 

o Queriam ser vistos e podiam pedir hospedagem e alimento (de graça), assim 
tirando vantagem da sua posição. 

• Qual vai ser a consequência desta atitude pela parte dos mestres da lei? (v. 40b) 
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Lição 12:  Marcos 12:35-13:37 

12:35-40 

• “Filho de Davi” era uma designação comum naquela época.  Uma designação 
usada para descrever Jesus como descendente de Davi mas era também uma 
designação do tipo de pessoa que Ele era e do tipo de reino que Jesus iria 
estabelecer. 

• Jesus corrige esta visão dizendo que um título melhor seria “Senhor”. 

o Jesus diz tudo isso e como que a multidão ouvia o que dizia? (v. 37) 

• Qual é o alerta de Jesus referente aos mestres da lei? (v. 38-40) 

o Queriam ser vistos e podiam pedir hospedagem e alimento (de graça), assim 
tirando vantagem da sua posição. 

• Qual vai ser a consequência desta atitude pela parte dos mestres da lei? (v. 40b) 

12:41-44 
• Qual é a cena que encontramos aqui nesta passagem? 

o O que Jesus fala sobre o que viu? (v. 43-44) 

• Acabamos de ler sobre o maior mandamento (12:28-34), qual é? 

o Será que esta viúva está demonstrando verdadeiro amor a Deus? 

• Como podemos ser mais como a viúva? 

13:1-31 

Este é um dos textos mais difíceis de interpretar de Marcos.  Neste capítulo Jesus está 
falando sobre a destruição do templo em Jerusalém pelos Romanos (que sabemos que 
aconteceu em 70 CE) e sobre a segunda vinda de Cristo. 

O difícil é em determinados momentos conseguir distinguir a qual Ele está se referindo. 

13:1-4 

• Jesus e seus discípulos estão saindo do tempo e o que um dos discípulos fala?  

o Como Jesus respondeu ao que foi dito? (v. 2) 

o Qual foi a próxima pergunta dos discípulos? (v. 4) 

▪ Aqui eles estão se referindo ao que Jesus havia falado sobre as pedras 
sendo derrubadas (a destruição do templo). 
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13:5-8 

• Aqui Jesus começa a descrever o que vai acontecer antes da destruição do 
templo.  Quais são algumas das coisas que vão acontecer? 

o Pessoas dizendo ser o Messias ... rumores de guerras ... terremoto ... fome. 

• Pessoas podem pensar que tudo isso indica o fim do mundo ... mas não é. 

13:9-13 

• O que vai acontecer com os discípulos de Cristo? 

o Levado a tribunais ... açoitados ... traídos por sua própria família ... “todos 
odiarão vocês por minha causa”. 

• Mas Jesus faz duas promessas, quais são? 

o V. 11 – mesmo não tendo representação legal (advogado) o ES vai os dar as 
palavras para falar. 

o V. 13 – perseverando até o fim o discípulo será salvo (não significa que não 
vá morrer – alguns morreram pela causa de Cristo). 

13:14-23 

• A passagem começa com Jesus dizendo que algo terrível iria acontecer. 

o Em seguida ele explica que quando isso acontecer que se deve fugir (com 
muita urgência (v. 15-17) 

o Ele fala sobre o que pode afetar a fuga (v. 17-18) 

o O motivo pelo qual devem fugir (v. 19-20) 

o Falsos Messias tentando enganar e prevenir que os Judeus fujam (v. 21-22). 

▪ A passagem encerra com um alerta sobre a importância de estar atento. 

• O vs. 14 é uma referencia a Daniel 9:27; 11:31; 12:11.  Daniel profetiza que vai 
acontecer um sacrilégio terrível que aconteceu em 168 A.C.  Antiochus IV 
desecrou o templo ao erguer um altar dedicado a Zeus e oferecer um porco 
sobre o altar. 

o Jesus parece dizer que algo parecido vai acontecer no templo. 

▪ Nós sabemos que em 67-68 C.E. (antes da destruição do templo) zelotes 
ocuparam o templo e permitiram que criminosos entrassem no Santo dos 
Santos ... eles também cometeram homicídio dentro do templo. 

▪ Os Cristãos daquela época interpretaram estes acontecimentos como um 
cumprimento das palavras de Jesus em Marcos 3:14. 

• Vs. 23 – refere ao que vai acontecer com o templo. 
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13:14-23 

• Sabendo que os acontecimentos descritos anteriormente vão fazer com que as 
pessoas pensem que o fim está se aproximando Jesus agora descreve como vai 
ser a segunda vinda. 

o Ele fala sobre uma profecia de Isaías 13:10 e 34:4 para descrever que 
acontecimentos cósmicos vão acontecer quando ele voltar. 

o Quando lermos sobre a crucificação ... Cristo vai parecer ser fraco ... mas 
quando ele voltar este não vai ser o caso pois ele vai voltar com grande 
poder e glória (v. 26). 

▪ Jesus vai deixar algum dos seus para trás? (v.27) 

13:28-31 

• O que Jesus está tentando dizer ao referenciar a figueira? (v. 28) 

o Jesus fala que “não passará esta geração até que todas estas coisas 
aconteçam.” (v. 30) ... em aproximadamente 40 anos (70 C.E) tudo isso iria 
acontecer. 

13:32-37 

• Quem sabe quando Cristo vai voltar? (v. 32) 

o Qual é o exemplo usado por Jesus?  Qual é o ponto? 
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Lição 13:  Marcos 14:1-26 

14:1-2 

• Qual era o propósito dos mestres da lei? (v.1) 

o Quando que queriam pegar Jesus (v. 2) 

▪ Algumas teorias sobre esta decisão: 

➢ A traição de Judas altera os planos dos mestres da lei. 

➢ Ou deveria dizer: “Não no meio da festa, para que não haja tumulto 
entre o povo.” – Iria acontecer em sigilo. 

14:3-9 

• Em seguida onde encontramos Jesus? (v. 3) 

o Ele se encontra na casa de Simão (o leproso).  Este talvez foi curado por 
Jesus da sua lepra ou veio a ter lepra mais tarde, não sabemos com certeza. 

• O que acontece em quanto Jesus está na casa de Simão? (v. 3) 

o Leia o versículo 8 – qual foi o propósito desta ação? 

▪ Em Marcos 16:1 algumas mulheres vão tentar ungir o corpo de Jesus 
mas não vão conseguir – alguém sabe porque? 

▪ Já que seu corpo não vai ser ungido após a morte ele é preparado (para 
sepultamento) antes de ser morto. 

➢ Geralmente quando um corpo era ungido o fraco era quebrado e 
deixado no túmulo.  O ato de quebrar o frasco e derramar o perfume 
sobre Jesus poderia lembrar o discípulos do ato de ungir um corpo no 
túmulo – a ação aponta para o que iria acontecer com Jesus. 

o O perfume tem um valor estimado em quanto? (v.5) – equivalente a 300 dias 
de trabalho. 

• Qual foi a reação das pessoas ao virem Jesus ser ungido com o perfume? (v. 5) 

o A ação desta mulher é parecida a da viúva pobre (Mc. 12:41-44) que deu 
tudo que tinha. 

o O que Jesus fala sobre esta ação? (v. 6 e 9) 

14:9-10 

• O que ficamos sabendo sobre Judas Iscariote? 

o Procurava uma oportunidade e esta iria se apresentar no próximo dia. 
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14:12-26 

• Qual foi a pergunta dos discípulos a Jesus? (v. 12) 

o Para onde Jesus os envia e qual foram as suas instruções? (v. 13-15) 

• No vs. 16 os discípulos fazem os preparativos para celebrarem a Páscoa. 

• Então eles se reclinam a mesa para comer.  O que Jesus fala? (v. 18) 

o Jesus não ficaria surpreso ao ser traído ... Ele já sabia que isso iria 
acontecer. 

• Qual é a reação dos discípulos? (v. 19) 

• Como Jesus responde? (v. 20-21) 

• A partir do versículo 22 nós temos a instituição da ceia por Jesus. 

o Primeiro ele pega o que? (v. 22) 

▪ Qual é o simbolismo do pão? 

o Em seguida Jesus pega o que? (v. 23) 

▪ Qual é o simbolismo do cálice? 

o Vai haver um dia quando participaremos desta ceia com Jesus no céu. 

Observação sobre a ceia: 
A ceia é importante pois ela nos lembra do que Jesus fez e faz para nós. 

Ela deve ser celebrada semanalmente – Atos 20:7 

 Na ceia lembramos do sacrifício de Cristo, mas também lembramos da sua 
ressurreição (a cruz tem verdadeiro significado por causa da ressurreição de Cristo). 

1 Coríntios 11:23-26 
 O texto descreve que através da ceia anunciamos a morte do Senhor até que 
ele venha.  Antecipamos a volta de Cristo.   
 A ceia também é um momento em que reafirmamos o nosso compromisso à 
Jesus e antecipamos o dia quando estaremos com Ele no céu. 
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Lição 14:  Marcos 14:27-15:15 

14:27-31 

• Jesus começa citando uma passagem de Zacarias 13:7, qual é? (v. 27) 

o O que Pedro declara? (v. 29) 

o Como é que Jesus responde? (v. 30) 

▪ Qual foi a reação de Pedro e dos apóstolos? 

14:32-42 

• Para onde Jesus leva os seus discípulos? 

o Quais dos discípulos Jesus leva mais adiante? (v. 33) 

• Jesus deixa os 3 para trás com a instrução de vigiar e o que Jesus faz?  Ele ora 
para o que? (v. 36) 

o Quando Jesus volta para os seus discípulos o que faziam? (v. 37) 

▪ Qual foi a instrução de Jesus? (v. 38) 

o Quantas vezes Jesus fez isso? 

• Eu acho que um dos aspectos que iria ser o mais difícil da morte de Cristo seria 
a separação entre Ele e Deus.  Os dois haviam vividos eternamente em 
comunhão (total intimidade ... sintonia ... harmonia) e agora Cristo iria ser 
separado de Deus ao ser morto na cruz (1 Cor. 5:21 – como pecado). 

• Esta parte se conclui com Jesus dizendo que chegou a hora dele ser traído. 

14:43-52 

• Quem aparece em cena? (v. 43) 

o A multidão sabia quem era Jesus? 

▪ Parece que não pois Judas tem que mostrar para eles quem é Jesus (v. 
44) 

• Eles agarram Jesus e o que Jesus diz? (v. 48-49) 

• O que que os discípulos fazem? 

o Aqueles que haviam sido chamados para o seguir (1:16-20) agora estão 
fugindo. 

• Os versículos 51-52 são um pouco difíceis de entender pois pouco é dito.  
Alguns acham que o jovem é o autor do Evangelho (Marcos) mas não temos 
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nada definitivo sobre isso.  Este é o único Evangelho que relata este 
acontecimento. 

14:53-65 

• Para onde levaram Jesus? (v. 53) 

o Onde estava Pedro? (v. 54) 

• Testemunhas são trazidas para testemunhar contra Jesus.  Como Marcos 
caracteriza o que foi dito pelas testemunhas? (v. 56 e 59) 

• Finalmente o Sumo Sacerdote faz uma pergunta para Jesus, qual foi? (v. 61) 

o Qual foi a resposta de Jesus? (v. 62) 

o Qual foi a acusação contra Ele? (v. 64) 

▪ Foi a mesma que a primeira acusação contra Jesus (Mc. 2:7) quando 
perdoou e curou um paralítico. 

• A cena fecha com algumas pessoas zombando e batendo em Jesus. 

14:66-72 

• Pedro nega Jesus quantas vezes? 

o Quantas vezes Jesus dormiu ao invés de vigiar e orar no Getsêmani? 

• Cada vez que Pedro nega é pior do que a anterior: 

o O que acontece na primeira vez? (v. 67-68) – A criada 

▪ Estava com? 

o E na segunda o que acontece? (v. 69-70) – em frente de várias pessoas 

▪ É um deles! 

o O que acontece na última vez? (v. 70-71) – amaldiçoa a si mesmo 

• Qual foi a reação de Pedro ao ouvir o galo cantar? (v. 72) 

15:1-15 

• Para quem os sacerdotes levam Jesus? (v. 1) 

o Pilatos (que era governador), você acha que ele se importaria com questões 
religiosas? 

o Qual é a pergunta que Pilatos faz? (v. 2) 

▪ Da pra si imaginar (e claro não sabemos com certeza) mas parece que os 
mestres da lei omitem o fato de Jesus proclamar ser o Messias mas o 
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apresentam a Pilatos como “o Rei dos Judeus” ... que seria uma questão 
política. 

• Qual era o costume durante está festa? (v. 6) 

o Quem foi o escolhido do povo (para ser solto)? (v. 11) 

▪ Qual foi o envolvimento dos chefes dos sacerdotes nesta escolha? 

• Qual era a opinião de Pilatos sobre Jesus? (v. 14) 

o Na opinião de Pilatos porque que os chefes dos sacerdotes haviam entregue 
Jesus para julgamento? (v. 10) 

• Por que Pilatos envia Jesus para ser crucificado? (v. 15) 
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Lição 15:  Marcos 15:1-47 

15:1-15 

• Para quem os sacerdotes levaram Jesus? (v. 1) 

o Pilatos (que era governador), você acha que ele se importava com questões 
religiosas? 

o Qual é a pergunta que Pilatos faz? (v. 2) 

▪ Da pra si imaginar (e claro não sabemos com certeza) mas parece que os 
mestres da lei omitem o fato de Jesus proclamar ser o Messias mas o 
apresentam a Pilatos como “o Rei dos Judeus” ... que seria uma questão 
política. 

o “Você não vai responder” aparece em Mc. 15:4 e é igual a Mc. 14:60. 

• Qual era o costume durante está festa que estava acontecendo? (v. 6) 

o O interessante é que Pilatos oferece soltar Jesus mas ele ainda não foi 
condenado de nada.   

▪ Qual era a opinião de Pilatos a respeito de Jesus? (v. 10, 14). 

o Quem o povo escolheu para ser solto? (v. 11) 

▪ Os chefes dos sacerdotes participarem nesta escolha? 

• Porque Pilatos enviou Jesus para ser crucificado? (v. 15) 

15:16-32 

• O que te chama atenção nesta passagem? 

• Como você se sente ao ouvir este relato da morte de Jesus? 

• Três insultos são feitos em sequencia contra Jesus (v. 29-31) 

• Vs. 24 “eles dividiram as roupas dele” – cumprimento de uma profecia de Salmo 
22:18. 

• A inscrição (O Rei Dos Judeus) foi feita com o propósito de zombar de Jesus 
mas este proclama a verdade sobre quem é Jesus. 

• Vs. 33 “houve trevas” – cumprimento de uma profecia de Amos 8:9 que diz: 
“Naquele dia’ diz o Senhor, o Soberano: ‘Farei o sol se pôr ao meio-dia e em 
plena luz do dia escurecerei a terra’.” 
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• Vs. 35 – “Ele está chamando Elias” – baseado em uma tradição que diz que 
Elias viria ajudar o justo na hora de tribulação. (2 Reis 2:11 Elias ascende aos 
céus) 

• Vs. 36 – “e deu Jesus para beber” – cumprimento de Salmos 69:21(68:22) 

• O que você acha sobre o testemunho do centurião? (v. 39) 

o Marcos quer que entendamos que este que morreu na cruz é o filho de Deus. 

o A confissão do centurião foi espontânea. 

• Qual é o significado do véu se rasgar de alto a baixo? (v. 38) 

15:42-47 

• Quem vai até Pilatos para pedir o corpo de Cristo? (v. 43) 

o Qual foi a reação de Pilatos ao pedido de Simão? (v. 44) 

o Quem observou José de Arimatéia sepultar o corpo de Cristo? (v. 47) 

▪ Jesus foi sepultado logo pois o dia seguinte seria sábado mas também 
havia uma lei que o corpo de um criminoso deveria ser sepultado antes 
do por do sol. 
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Lição 16:  Marcos 16 

16:1-8 

• O que aconteceu no dia após a morte de Cristo? 

o Maria Madalena, Salomé e Maria (mãe de Tiago) vão ao túmulo. 

o O que elas encontraram quando chegaram? (v. 4-5) 

• O que o anjo falou para as mulheres? (v.6-7) 

o No vs. 7 o anjo disse: “Vão e digam”.  Este parece ser um tema para o final 
do livro.  Os discípulos devem ir e falar sobre Cristo. 

o V. 7 “indo adiante para a Galiléia” – cumprindo o que Cristo havia dito em Mc. 
14:28 

• O vs. 8 é um pouco problemático pois as mulheres saem com medo e não falam 
nada para ninguém. 

o Em Marcos “medo” e a reação normal quando alguém encontra algo 
supernatural (4:41; 5:15,33,36; 6:50; 9:6,32) 

o Há talvez um pouco de ironia no fato de que agora que todos podem (devem) 
falar ... está relatado que elas (momentaneamente) não falam. 

16:9-20 

• Jesus após ressuscitar apareceu para quem? 

o Maria Madalena, dois discípulos (vs. 9 e 12), e os 11. 

• Qual foi a reação dos discípulos ao ouvirem os relatos de Maria Madalena e dos 
dois discípulos? 

• O que Jesus disse quando ele apareceu aos 11? 

• O que os discípulos fazem no final do Evangelho? (v. 20) 

Motivos pelo qual 16:9-20 não deveriam ter sido incluídos: 

• Estilo e vocabulário são muito diferentes do restante do livro. 

o Alguns acreditam que este texto foi acrescentado pelo presbítero Aristóteles 
em 100 D.C. 

• O v. 9 onde os discípulos não acreditam o que Maria Madalena diz é parecido ao 
que Lucas 24:11 relata. 

• Mc. 16:12-13 é parecido a Lucas 24:13-35 (caminho à Emaús). 
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• A última vez que Jesus aparece aos 11 eles estão sentados (reclinados a uma 
mesa) isto é parecido a Lucas 24:41. 

• O pedido de Cristo para “ir pelo mundo todo e pregar o evangelho” (v. 15) é 
parecido com Atos 1:8 e Mateus 28:19. 

• Qual foi o objetivo dos sinais? (v. 20) 

o Expulsar demônios (Mc. 3:15; 6:13) 
o Falar em línguas  (Atos 2:4) 
o Pegar em serpentes (Atos 28:3-6) 
o Veneno (não há outra referencia a isso) 
o Curar enfermos (Mc. 6:13) 

Ao longo deste estudo temos decorado Marcos 8:34: 

”Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.” 

• O que significa “negue-se a si mesmo, tome a sua cruz”? 

o Em qual área de sua vida você precisa negar mais a si mesmo? 

▪ Abandonar os atrativos desta vida (riqueza / prestígio / etc). 

• O chamado é individual, cada pessoa decide se ela vai seguir a Cristo (Mc. 
10:29-31). 
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