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1. APÊNDICE – A
1. A vida do nosso Senhor
! Introdução
! Nascimentos Anunciados
! Nascimento e infância de Jesus Cristo
! João Batista apresenta Jesus
! Inicio do ministério na Judéia
! Ministério na Galileia
" Primeiros dias
" Primeira viagem
" Jesus, os fariseus e os metres da lei
" Estrutura do Reino
" Segunda viagem
" Ensinamento junto ao mar da Galileia
" Jesus acalma a tempestade
" A terceira viagem
" Jesus em cafarnaum
" Retirada para o norte
" Outra vez junto ao mar da Galileia
" Segunda retirada para o norte
" Jesus em Cafarnaum
" Jesus vai a Jerusalém
! Ministério na Pereia
" A festa da dedicação
" Jesus escapa dos que querem prendê-lo
" O retorno a Jerusalém
! Parábolas
! A última semana
! O dia anterior a crucificação (páscoa)
! O dia da crucificação (dia da preparação) – Sexta-feira
! O dia seguinte a crucificação – Sábado
! A ressurreição – Domingo
! Período final até a ascensão

2. APÊNDICE – B
1. Conheça o Novo Testamento
2. O evangelho segundo Marcos
1. Mc 1:1 – As boas novas do evangelho de Cristo
2. Mc 1:1 – A mensagem central do livro
A.
Três começos mencionados na bíblia
3. Mc 1:2-11 – A legitimidade do ministério de Cristo
4. Mc 1:4 - O conteúdo do seu ministério
A.
Resultado do ministério de João
5. Mc 1:9-11 – Legitimado pelo Pai
6. Mc 1:12-13. – A tentação de Jesus
i. De quem é a iniciativa da tentação?
ii. O conteúdo. Mc 1:13 – Mt 4:1-11; Lc 4:1-13
iii. O proposito
1. As armas da vitória
iv. A vitória sobre a tentação
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3. APÊNDICE – C
1. Esboço do Evangelho de Marcos
2. Leitura no Evangelho de Marcos
3. Guia para estudar o Evangelho de Marcos
!Mc 1:1 – As boas novas do evangelho de Jesus Cristo
!Mc 1:2-11 – A legitimidade do evangelho de Jesus Cristo
!Mc 1:12-13 – A tentação de Jesus Cristo
!Mc 1:14-15 – A pregação de Jesus Cristo
!Mc 1:16-20 – Pescadores de homens
!Mc 1:21-28 – A autoridade do filho de Deus
" As áreas do ministério de Jesus
a. Cura e libertação
b. Oração
c. Pregação
! Mc 1:40-45 – Uma grande miséria diante do grande Deus
! Mc 2:1-12 – A história de um milagre
! Mc 2:1-12 – As bênçãos singulares dos evangelhos de Jesus Cristo
" Jesus tinha 3 compromissos
! Mc 3:1-6 – O valor de uma vida
! Mc 3:7-12 – Motivos da liderança espiritual da Igreja
! Mc 3:13-19 – As escolhas da liderança espiritual da Igreja
! Mc 3:20-35 – A blasfêmia conta o Espírito Santos
" O que não é
" O que é
! Mc 4:21-33 –Diferentes respostas a palavra de Deus
! Mc 4:21-33 – O poder da palavra na implantação do Reino
! Mc 4:35-41 – Surpreendidos pelas tempestades da vida
! Mc 5:1-20 - Quanto vale uma vida
" O que satanás faz para as pessoas?
" O que a sociedade pode fazer pelas pessoas?
" O que Jesus faz pelas pessoas?
! Mc 5:1-20 – Três pedidos
! Mc 5:24-34 – O toque da fé começa quando
! Mc 5:21-24; Mc 5:35-43 – Jesus a esperança dos desesperançados
! Mc 6:1-29 – Portas abertas e fechadas
! Mc 6:30-44 – Um majestoso milagre
! Mc 6:45-56 – Quando Jesus vem ao nosso encontro nas tempestades
! Mc 7:1-23 – A verdadeira espiritualidade
! Mc 7:24-30 – A vitória de uma Mãe interessa
! Mc 7:31-37 – Um esplendido milagre
! Mc 8:1-21 – Atitudes de Jesus diante de circunstancias desfavoráveis
! Mc 8:22-33 – Discernimento espiritual, uma questão vital
! Mc 8:34-91 – Discipulado, o mais fascinante projeto de vida
! Mc 9:2-32 – Três tipos de espiritualidade
! Mc 9:2-8 – A espiritualidade do monte
! Mc 9:9-29 – A espiritualidade do vale - Discussão sem poder
! Mc 9:30-31 – A espiritualidade de Jesus
! Mc 9:33-50 – Os valores absolutos do Reino de Deus
! Mc 10:1-12 – O ensino de Jesus sobre casamento e divórcio
" Uma pergunta desonesta (v.2), o que eles queriam com essa pergunta?
! Mc 10:3:5 – Uma resposta esclarecedora
" O divórcio não é uma instituição divina
" O divórcio não é um mandamento
" Não é obrigatório
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! Mc 10:6-9 – Uma explicação necessária
! Mt 19:10 – Um alerta solene
" Um apóstolo ignorado
" Casamento e Divórcio Mateus 19:1-12
! Mc 10:13-16 – O lugar da criança no Reino de Deus
! Mc 10:17-31 – Que lugar o dinheiro ocupa em sua vida
! Mc 10:28-31 – Pobre, porém, possuindo tudo
! Mc 10:32-45 – A maior marcha da história
! Mc 10:46-52 – Uma trajetória das trevas para a luz
! Mc 11:1-33 – A manifestação pública do Messias
! Mc 12:1-14 – O drama de Jesus em Jerusalém
" Uma parábola de Jesus sobre o amor rejeitado
" A pedra era um conhecido símbolo do Messias
! Mc 12:13-34 – Um plano para apanhar Jesus em contradição
" A pergunta de Jesus
" A advertência de Jesus
" A observância de Jesus
! Mc 12:1-44 – O drama de Jesus em Jerusalém
" O amor de Deus é rejeitado por Israel
" O plano para apanhar Jesus em contradição
! Mc 13:1-37 – A segunda vinda de Cristo
" O deslumbramento dos discípulos e a declaração de Jesus
" A profecia acerca da destruição de Jerusalém e da segunda
" Os sinais da segunda vinda de Cristo
" Sinais que indicam oposição a Deus
" O engano religioso
" Sinais que indicam o juízo divino
" Sinais da destruição do templo
" A descrição da segunda vinda de Cristo
" A preparação para a segunda vinda de Cristo
! Mc 14:1-31 – Diferentes reações a Jesus
" Jesus está vivendo a sua última semana em Jerusalém
" A consolação restaurada
! Mc 14:43-72 – A prisão, o processo e a negação
! Mc 15:1-47 – A humilhação do Filho do Homem
" Ele proferiu sete palavras
! Mc 16:1-20 – a ressureição do Filho de Deus
3. Duas gloriosas verdades
4. EXERCÍCIO DO CURSO DE TEOLOGICA BÍBLICA

5. APÊNDICE – C
1. Páscoa
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A vida do nosso Senhor (Ano 5 a.C – 29 d.C.)
Introdução
1.
2.
3.
4.

Prefacio dos evangelhos sinóticos. Mt1:1; MC1:1 e Lc 1:4
Prefácio do evangelho de João. Jo 1:4-5
2 Genealogias. Mt 1:2 – Lc 33:23
Cesar Augusto imperador de Roma 27 a.C – 14 d.C.

Nascimentos Anunciados
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anuncio a Zacarias acerca de João. Lc 1:5:25 – (Ano 7 d.C.)
Anuncio a Maria acerca de Jesus Cristo. Lc 1:26-38 – Ano 6 d.C.
O cântico de Isabel para Maria. Lc 1:39-45
Adoração de Maria. Lc 1:46-56
Nascimento e infância de João Batista. Lc 1:57-80
Um anjo anuncia a José a vinda do Messias. Mt 1:18-24

Nascimento e infância de Jesus Cristo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nascimento e infância de Jesus Cristo. Lc 2:1-7; Mt 1:25
Louvor dos anjos e a homenagem dos pastores ao bebê na manjedoura. Lc 8:20
A circuncisão de Jesus. Lc 2:21
A apresentação no templo. Lc 2:22-38
A visita dos Magos. Mt 2:1-12 – Ano 4 a.C
Fuga para o Egito e morte de Herodes “O grande”. Mt 2:13-19
Do Egito para Nazaré. Mt 2:21-23 – Ano 3 a.C
Infância em Nazaré. Lc 2:40
Jesus vai a Jerusalém aos 12 anos. Lc 2:41-50 – (Ano 8 d.C.)
Mais 18 anos vividos em Nazaré. Lc 2:51-52
Nascimento de Paulo. ±10,15 d.C.
Cesar Augusto morre e Tibério começa a reinar. (Ano 14 d.C.)

João Batista apresenta Jesus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

O aparecimento de João Batista. Mt 3:1-6; Jo 1:6-18 – (Ano 25 d.C.)
Sua mensagem. Mt 3:7-10; Lc 3:7-14
Apresentando Cristo. Mt 3:11-12; Mc 1:7-8; Lc 3:15-28
O batismo de Jesus. Mt 3:13-17; Mc 1:9-11; Lc 3:21-22
João declarou que Jesus é o Messias. Jo 1:29-34
A tentação no deserto. Mt 4:1-13
Os três 1º discípulos. Jo 1:35-42
Filipe e Natanael. Jo 1:43-51
Água ou vinho. Jo 2:1-11
Estada em Cafarnaum. Jo 2:12

Inicio do ministério na Judéia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A purificação do templo pela 1ª Pascoa. Jo 2:13-22 – Ano 26 d.C.
Jesus e Nicodemos:O novo nascimento. Jo 2:23-24; Jo 3:1-21
Cristo Batiza na Judéia Jo 3:22-24
Testemunho de João Batista acerca de Jesus em Enom. Jo 3:25-26
A prisão de João Batista. Lc 3:19-20
Da Judéia para a galileia. Mt4:12; Jo 4:1-3
Jesus e a Samaritana:A água viva. Jo 4:4-26
O evangelho em Sicar. Jo 4:27-42
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Ministério na Galileia
1. Primeiros dias
! A chegada a Galileia. Mt 4:17; Mc 1:14-15; Lc 4:1-14; Jo 4:43-45
! A cura do filho do oficial. Jo 4:46-54
! Primeira rejeição em Nazaré. Lc 4:16-30
! Mudança para Cafarnaum. Mt 4:13-16
2. Primeira viagem
! O chamado de 4 pescadores que lançavam as redes. Mt 4:18-26; Mc 1:16-20
! Ensinando na sinagoga de cafarnaum. Mc 1:21-22; Lc 4:31-32
! A expulsão de um espírito imundo. Mc 1:23-28; Lc 4:32-37
! Dias de milagre em Cafarnaum. Mt 8:14-17; Mac 1:29:34; Lc 4:38-41
! Viagem pela Galileia com 4 discípulos. Mt 4:23-25; Mc 1:35-39; Lc 4:42-44
! Pregação e cura de um leproso. Mt 8:2-4; Mc 1:40-45; Lc 5:12-16
3. Jesus, os fariseus e os metres da lei
! A cura de um paralítico. Mt 9:1-8; Mc 2:1-12; Lc 5:17-26
! O chamado de Mateus. Mt 9:9-13b; Mc 2:13-17; Lc 5:17-32
! A questão do jejum. Mt 9:14-17; Mc 2:15-22; Lc 5:33-39
! A cura do paralítico do tanque de Betesda; Jesus comparece a segunda pascoa.
Jo 5:1-18
! Discurso sobre a vida eterna e o Pai. Jo 5:19-47
! Os discípulos colhem espigas no sábado. Mt 12:1-8; Mc 2:23-28; Lc 6:1-5
! A cura de um homem com a mão atrofiada. Mt 12:9-19; Mc 3:1-6; Lc 5:6-11
4. Estrutura do Reino
! Multidões são curadas. Mt 12:15-21; Mc 3:17-13
! A escolha dos dozes apóstolos (enviados especiais). Mc 3:13-19; Lc 6:12-16
! O povo reunido para o sermão do monte. Lc 6:17-19
! O sermão do monte. Mt 5:7; Mt 8:1; Lc 6:20-49
5. Segunda viagem
! A cura do servo do centurião. Mt 8:5-13; Lc 7:1-10
! Ressurreição do filho da viúva de Naim. Lc 7:11-17
! Jesus discorre sobre vários assuntos.
" Elogia a João Batista. Mt 11:2-15; Lc 7:18-30
" A maldade é condenada. Mt 11:16-35
" Cidades condenadas. Mt 11:20-24
" Convite ao descanso em Cristo. Mt 11:25-30
" Os pés de Jesus são ungidos; A parábola de dois devedores. Lc7:36-52
" Segunda viagem pela Galileia. Lc 8:1-3
6. Ensinamento junto ao mar da Galileia
A. Advertência aos fariseus e aos mestres da lei.
" Acusação contra Jesus. Mc 3:20-21
" A cura do endemoniado. Mt 12:22-30; Mc 3:28-30
" O pecado imperdoável. Mt 12:31-36; Mc 3:28-30
" O sinal de Jonas. Mt 12:38-45
B. A verdadeira família. Mt 12:46-50; Mc 3:31-35; Lc 8:19-21
C. Falando ao povo reunido na praia
" A parábola do semeador. Mt 13:1-23; Mc 4:1-29; Lc 8:4-18
" A parábola da semente. Mt 13-24-30; MC 4:26-29
" A parábola do grão de mostarda. Mt 15:31-32
" A parábola do fermento. Mt 13:34; Mc 4:33-34
D. Falando aos discípulos em casa
" Explicando a parábola do joio. Mt 13:36-43
" A parábola do tesouro escondido. Mt 13:44
" A parábola da pérola de grande valor. Mt 13:45-46
" A parábola da rede. Mt 13:47-50
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" O dono da casa. Mt 13:51-52
7. Jesus acalma a tempestade Mt 8:18-27; Mc 4:35-41; Lc 8:22-25
! A cura de dois endomoniados. Mt 8:28-34; Mc 5:1-20; Lc 8:26-39
! A ressureição de filha de Jairo e a cura da mulher hemorrágica. Mt 9:18-26;
Mt 5:21-43; Lc 8:40-56
! A cura de dois cegos e um mudo endemoniado. Mt 9:27-34
8. A terceira viagem
A. A segunda rejeição em Nazaré. Mt 13:54-58; Mc 6:1-6
B. Terceira viagem pela Galileia
" Jesus envia os doze. Mt 9:35-38; Mt 10:1-4; Mc 6:7; Lc 9:1-2
" Instrução para a jornada. Mt 10:1-4; Mc 6:8-10; Lc 9:3-5
" Advertência quanto a perseguição. Mt 10:16-33;
" O custo e a recompensa do discipulado. Mt 10:34-42; Mt 11:1;
Mc 6:12; Lc 9:6
C. Morte de João Batista. Mt 14:1-12; Mc 6:14-24; Lc 9:7-9
9. Jesus em cafarnaum
A. Alimentando 5000, a terceira pascoa. Mt 14:13-21; Mc 6:30-43; Lc 9:10-17;
Jo 6:1-13
B. Jesus despede-se da multidão. Mt 14:22-23; Mc 6:47-53; Jo 6:14-15
C. Jesus anda sobre as águas. Mt 14:24-33; Mc 6:47-52; Jo 6:16-21
D. Recepção em Genezaré. Mt 14:34-36; Mc 6:53-56
E. O pão da vida. Jo 6:22-71
F. A hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei:mãos não lavadas. Mt 15:1-20; Mc 7:1-23
10. Retirada para o norte
A. A cura da mulher Cananéia. Mt 15:21-30
B. Retorno através de Decápolis (dez cidades). Mt 15:29-31; Mc 7:31-37
11. Outra vez junto ao mar da Galileia.
A. Alimentando 4000. Mt 15:32-38; Mc 8:1-9
B. A exigência de um sinal. Mt 15:39; Mt 16:1-4; Mc 8:10-12
C. A doutrina dos fariseus e saduceus. Mt 16:5-12; Mc 8:13-21
D. A cura de um cego de Betsaida. Mc 8:22-26
12. Segunda retirada para o norte
A. A confissão de Pedro. Mt 16:13-20; Mc 8:27-30; Lc 9:18-21
B. Cristo prevê sua morte e ressurreição. Mt 16:21-23; Mc 8:31-33; Lc 9:22
C. Cada um deve levar sua cruz. Mt 16:24-28; Mc 8:34-38; Mc 9:1; Lc 9:23-27
D. A transfiguração. Mt 17:1-8; Mc 9:28-36
E. Questão acerca de Elias. Mt 17:9-13; Mc 9:9-13
F. A cura do menino endemoniado. Mt17:14-21; Mc 9:14-29; Lc 9:37-43
G. Predição da morte e ressurreição de Jesus. Mt 17:22-23; Mc 9:30-32;
Lc 9:44-45
13. Jesus em Cafarnaum
A. Jesus paga imposto. Mt 17:24-27; Mc 9:33
B. Discurso acerca da humildade e do perdão
" Contenda sobre o maior no reino dos céus. Mt 18:1-9; Mc 9:14-37;
Lc 9:46-48
" João é reprendido por sua precipitação. Mt 18:6-14; Mc 9:38-50
" Perdão e oração. Mt 18
A parábola do servo impiedoso. Mt 18:21-35
14. Jesus vai a Jerusalém.
! Rejeição ao conselho dos irmãos incrédulos. Jo 7:1-9
! Jesus vai em segredo a Jerusalém. Jo 7:10
! Polemica acerca do Messias. Jo 7:11-53
1. A mulher flagrada em adultério. Jo 8:1-11
" A luz do mundo. Jo 8:12-30
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" Liberdade espiritual. Jo 8:31-38
" Os filhos de Abraão. Jo 8:39-58

Ministério na Pereia
1. A festa da dedicação
" Partida definitiva da Galileia. Lc 9:51-56
" A verdadeira renúncia. Mt 8:19-22; Lc 9:57-62
" A missão dos setenta. Lc 10:1-24
" A parábola do bom Samaritano. Lc 10:25-37
" A visita a Marta e Maria. Lc 10:38-42
" A cura do cego de nascença. Jo 9:1-41
" O bom pastor. Jo 10:1-21
" Cristo na festa da dedicação (instituída no tempo dos Macabeus).
Jo 10:22-38
2. Jesus escapa dos que querem prendê-lo
A. A retirada de Jerusalém para a Betânia além do Jordão. Jo 10:39-42
B. Discurso
" Oração. Lc 11:1-13
" Expulsão de uma casta de demônios. Discurso sobre vários assuntos. Lc 11:14-36
" Condenação dos fariseus. Lc 11:37-54
C. A conversa com os discípulos
" A providência de Deus. Lc 12:1-12
" A parábola do rico insensato. Lc 12:13-21
" A confiança na providência de Deus. Lc 12:22-34
" A parábola do servo vigilante. Lc 12:35-48
" Cristo:causa divisão, repreensão por falha na interpretação dos sinais. Lc 12:49-59
D. Os Galileus mortos por Pilatos. Lc 13:1-5
E. A parábola da figueira infrutífera. Lc 13:6-9
F. Jesus cura a mulher no sábado. Lc 13:10-17
G. Diversas parábolas e discursos.
! O Reino dos céus é comparado a um grão de mostarda.
Lc 13:18-21
! A porta estreita. Lc 13:22-30
! Replica à ameaça de Herodes. Lc 13:31-35
! A cura de um homem hidrópico. Lc 14:1-6
Parábolas
"
"
"
"
"
"
"

Das bodas. Lc 14:7-14
Do grande banquete. Lc 14:15-24
O preço do discipulado. Lc 14:25-35
A ovelha perdida. Lc 15:1-7
Moeda perdida. Lc 15:8-10
Do filho perdido. Lc 15:11-32
Do administrador astuto. Lc 16:1-18
# O rico e o Lázaro. Lc 16:19-31 (Não é uma parábola)
" Servo inútil. Lc 17:1-9
H. A ressureição de Lázaro. Jo 11:1-46
I. Retirada para Efraim. Jo 11:47-54
3. O retorno a Jerusalém
A. A cura dos dez leprosos. Lc 17:11-19
B. Outros ensinamentos de Jesus.
! A vinda do Reino de Deus. Lc 17:20-37
! A viúva persistente. Lc 18:1-8
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C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

! Fariseu e o republicano. Lc 18:9-14
! A questão do divórcio. Mt 19:1-12; Mc 10:1-12
Jesus abençoa as crianças. Mt 19:13-15; Mc 10:13-16; Lc 18:15-17
O jovem rico Mt 19:16-30; Mc 10:17-30; Lc 18:18-30
A parábola dos trabalhadores na vinha. Mt 20:1-16
Cristo prediz sua crucificação. Mt 20:17-19; Mc 10:32-34; Lc 18:31-34
A ambição de Tiago e João. Mt 20:20; Mc 10:35-45
O cego Bartimeu e um amigo são curados. Mt 20:29-34; Mc 10-46-52; Lc 18:38-43
Conversão de Zaqueu. Lc 19:1-9
Parábola das minas. Lc 19:11-28

Última semana – (Ano ±33 d.C. – mês de abril)
1. Jesus chega a Betânia. Jo 11:35-57
Sexta-feira ±33 d.C. Jo 12:1-11
2. Jesus é ungido em Betânia. Jo 12:2-7
3. A entrada triunfal. Mt 21:1-11; Mc 11:1-11; Lc 19:29-44; Jo 12:12-19 (sábado)
4. A segunda purificação do templo. Mt 21:12-17; Mc 11:15-19; Lc 19:45-48
5. A figueira é amaldiçoada. Mt 21:18-19; Mc 11:12-14 (domingo)
6. A figueira seca. Mt 21:20-22; Mc 11:20-26
7. A autoridade de Cristo é questionada. Mt 21:23-27; Mc 11:27-33; Lc 20:1-8
8. Parábola
A. Os dois filhos. Mt 21:28-32
B. Os lavadores. Mt 21:33-46; Mc 12:1-12; Lc 20:1-8
C. Os convidados para o banquete. Mt 22:1-14
9. Algumas questões
! Imposto a Cesar. Mt 22:15-22; Mc 12:13-17; Lc 20:20-26
! A cerca da ressurreição. Mt 22:23-33; Mc 12:18-27; Lc 20:27-38 (segunda-feira)
! Acerca do maior mandamento. Mt 22:34-40; Mc 12:28-34; Lc 20:39-40
! Pergunta de Jesus acerca dos ancestrais. Mt 22:41-46; Mc 12:35-44
10. Condenação aos fariseus e os metres da lei. Mt 23; Mc12; Lc 20
11. A oferta da viúva. Mc 12:41-44; Lc 21:1-4
12. Eventos futuros.
! Jerusalém seria destruída; e foi no ano 70 d.C. pelo General Tito filho do Imperador Vespasiano.
Advertência.
! Juízo final. Mc 13:1-36; Lc 21:5-37 (terça-feira)
! Dez virgens (vigiai). Mt 25:1-13
! A parábola dos talentos. Mt 25:14-30
! Juízo final. Mt 25:31-46
13. A conspiração contra Jesus. Mt 26:1-2; Lc 22:1-2
14. Jesus é ungido. Mt 26:6-13; Mc 14:3-9 (quarta-feira)
15. Judas faz acordo para trair Jesus. Mt 26:14-16; Mc 14:10-11; Lc 22:3-6
16. Alguns gregos procuram Jesus. Jo 12:1-36
17. Os judeus rejeitam a Cristo. Jo 12:37-50
O dia anterior a crucificação (páscoa)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preparativo para a páscoa. Mt 26:17-19; Mc 14:12-16; Lc 22:7-13 (quinta-feira)
O traidor é identificado. Mt 26:20-25; Mc 14:17-21; Jo 13:21-35
A instituição da ceia. Mt 26:26-29; Mc 14:22-24; Lc 22:14-21 (1Co 11:23-26)
Discussão sobre quem era o maior. Lc 22:24-30
Jesus lava os pés dos discípulos. Jo 13:1-20
Predição que Pedro negaria a jesus. Mt 26:31-35; Mc 14:27-31; Lc 22:31-38;
Jo 13:36-38
7. Despedida
! Jesus caminho para o Céu. Jo 14:1-15
! A promessa do Espírito Santo. Jo 14:16-31
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8.
9.
10.
11.

! A videira e o ramo. Jo 15:1-17
! Advertência sobre a perseguição. Jo 15:18-27; Jo 16:1-4
! Jesus conforta os discípulos. Jo 16:5-33
Oração de despedida. Jo 17:1-26
A oração de Jesus no Getsêmani. Mt 26:30-46; Mc 14:26-42; Lc 22:39-46; Jo 18:1
Jesus é traído e preso; a orelha de Malco é restaurada. Mt 26:47-56; Mc 14:43-51; Lc 22:47-53; Jo 18:2-11.
Jesus é interrogado pelo sumo sacerdote Anás. Jo 18:12-23

O dia da crucificação (dia da preparação) - sexta-feira
1. Jesus, julgado e condenado é escarnecido e espancado. Mt 26:57-68; Mc 14:53-65;
Lc 22:54-65; Jo 18:24
2. Pedro nega Jesus três vezes. Mt 26:58-75; Mc 14:54-72; Lc 22:55-62; Jo 18:15-27
3. Jesus é condenado pelo sinédrio. Mt 27:1-2; Mc 15:1; Lc 22:66-71
4. Remorso e suicídio de Judas. Mt 27:3-10 (At 1:18-19)
5. Jesus diante de Pilatos pela primeira vez. Mt 27:11-14; Mc 5:2-5; Lc 23:1-5; Jo 18:28-38
6. Jesus diante de Herodes Agripa. Lc 23:6-12
7. Jesus perante Pilatos pela segunda vez.; libertação de Barrabás. Mt 27:15-26; Mc 15:6-15; Lc 23:13-25; Jo 18:39-40
8. O julgamento é encerrado:Zombaria e condenação. Mt 27:27-31; Mc 15:16-19;
Jo 19:1-16
9. A caminhada até o gólgota. Mt 27:32-34; Mc 15:20-22; Lc 23:26-32; Jo 19:17
10. Na cruz. Mt 27:35-44; Mc 15:24-32; Lc 25:33-43; Jo 19:18-27
11. Na terceira hora do dia. Mt 27:45-50; Mc 15:33-37; Lc 23:44-46; Jo 19:28-37
12. Acontecimento extraordinário. Mt 27:51-56; Mc 15:38-41; Lc 23:47-49
13. O sepultamento. Mt 27:57-61; Mc 15:42-47; Lc 23:50-55; Jo 19:38-42
O dia seguinte a crucificação
# O sepulcro é vigiado e selado com uma pedra. Mt 27:62-66(sábado)
A ressurreição (Domingo)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

As mulheres visitaram o sepulcro. Mt 28:1; Mc 16:1
A pedra é removida. Mt 28:2-4
A mensagem dos Anjos. Mt 28:5-8; Mc 16:2-8; Lc 24:1-8; Jo 20:1
Os apóstolos são informados:Pedro e João vão ao sepulcro. Lc 24:9-12; Jo 20:1
Cristo aparece a Maria Madalena. Mc 16:9-11; Jo 20:11-18
Cristo aparece a outras mulheres. Mt 28:9-10
Os guardas informam os chefes dos sacerdotes. Mt 28:11-15
No caminho de Emaús. Mc 16:12-13; Lc 24:3-32
Os dois discípulos dão a notícia. Lc 24:33-35
Cristo aparece aos discípulos. Mt 16:14; Lc 24:36-43; Jo 20:19-25; (1Co 15:5)

Período final até a ascensão (domingo)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cristo aparece a Tomé. Jo 20:26-29
Cristo aparece a sete discípulos; a pesca maravilhosa. Jo 21:1-24
A grande comissão. Mt 28:16-20; Mc 16:15-18; (1Co 15:6)
Cristo aparece a Tiago e seus irmãos. (1Co 15:7)
Cristo dá aos seus discípulos outra missão. Lc 24:44-49; At 1:3-8
Sua última aparição e a ascensão. Mc 16:19-20; Lc 24:50-53; At 1:9-12
Muitas cosias não foram relatadas. Jo 21:25; Jo 20:30-31
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Curso de Teologia Bíblica
Conheça o Novo Testamento

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sinóticos:Ver conjuntamente
Mateus:Para os Judeus – Cristo Rei
Marcos:Para os Romanos – Cristo Servo
Lucas:Para os Gregos – Cristo Filho do Homem
João:Para a igreja – Cristo Filho de Deus
O autor do Evangelho. At 12:12,25; At 13:5; At 15:37:40; Cl 14:10; 2Tm 4:11; 1Pe 5:13
Data e local:55-70 d.C.; Roma
A situação de Roma:Augusto (27 a.C. – 14 d.C.), cidades esplendida. Rm 13:11-14; ano de 64 perseguição.
O resultado do Ministério de João; As pessoas, viveu, humilde, Jesus era a sua mensagem.

!
!
!
!

O evangelho de Marcos; As boas nova do evangelho de Cristo. Mc 1
As características do evangelho de Marcos. Mc 1:1; Jo 1:1; Gn 1:1
A legitimidade do Ministério de Jesus Cristo, as escrituras, precursor.
A tentação de Jesus Cristo. Mc 1:12-13
"
"
"
"
"
"
"
"

O Espírito Santo
O tentador
O conteúdo; necessidades físicas, orgulho, ambição, poder.
As circunstâncias; deserto, proeminência, solidão, fome, frio.
O proposito; fortalecer.
As armas; oração, jejum, a Palavra de Deus.
A vitória; caráter, resistência, servido, coerência.
Lições práticas; espere tempo de provas, esteja preparado, ex. jejum, vigiai. 1Co 10:13, carne, orgulho,
vida sem Cristo.
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O evangelho segundo Marcos
Mc 1:1 – As boas novas do evangelho de Cristo
A solução mais simples para os problemas sinóticos e que este problema não existe.
A. Marcos é considerado um dos evangelhos sinóticos.
! Sinótico:Ver conjuntamente. Mt, Mc, Lc.
! Trata do mesmo aspecto da vida e ministério de Jesus.
! O 1° evangelho a ser escrito. Ano 63 d.C.
B. Mateus:Foi escrito para os judeus e apresentou Jesus como rei.
C. Marcos:Escreveu aos romanos e apresentou Jesus como servo.
D. Lucas:Escreveu aos gregos e apresentou Jesus como o Filho do Homem (PERFEITO).
E. Joao:Escreveu para a igreja e apresenta Jesus como Deus, o verbo encarnado.
Assim os evangelhos foram endereçados a pessoas diferentes e com propósitos diversos.
1- O autor do evangelho de Marcos.
! A identidade de Marcos.
" Joao (hebraico) e Marcos (romano).
" Filho de Maria. At 12:12.
" Participou da primeira viagem missionaria de Paulo e Barnabé. At 12:25
" Saiu de Jerusalém, foi morar em Antioquia da Síria-Foi juntamente com Barnabé e Paulo para
primeira viagem missionaria na região da Galácia. (At 13:5) e desistiu no meio do caminho. At
13:13
" Foi rejeitado por Paulo na segunda viagem missionaria. At 15:37-40
" Era primo de Barnabé. Cl 4:10
" Barnabé, além de suas características de consolador, não desamparou a Marcos.
" Esteve preso com Paulo em Roma (Cl 4:10) Jerônimo disse que ele foi ao Egito e ali plantou a igreja
de Alexandria. Agora está preso com Paulo em Roma, durante a sua primeira prisão.
" Tornou-se cooperador de Paulo (Fm 4). A carta de Filemom foi escrita entre a 1ª e a 2ª prisão de
Paulo em Roma.
" Foi chamado por Paulo para assisti-lo no final de sua vida. (2° Tm 4:11). Marcos estava em Éfeso
quando Paulo foi preso pela 2° vez.
" Palavra-chave:MUDANÇA.
" Considerado filho de Pedro na fé.1Pe 5:13
" Jovem que se vestiu com um lençol para ver Jesus. Mc 14:51,52
" Autor do evangelho que leva seu nome.
Obs.:Os pais da igreja aceitaram a autoria de Marcos deste evangelho.
Papias- 2° sec. Eusébio, bispo de Cesárea sec. 4; Justino, o mártir, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes, confirmam
Marcos como autor.
Irineu, afirma:Depois da morte de Pedro e Paulo, também Marcos, discípulo e interprete de Pedro, nos legou por escrito as
coisas que foram pregadas por Pedro.
2. A data e o local.
! Escrito entre 55 e 70 d.C., ou seja, antes da destruição de Jerusalém no ano de 70 d.C., (Mc 13:1-23).
Jerusalém foi destruída pelo exército romano sob a liderança de Tito, depois de 143 dias de cerco. Durante
essa batalha, 600 mil judeus foram mortos e mulheres levadas cativas.
! Escrito de Roma; neste tempo Roma era maior cidade do mundo com mais de um milhão de habitantes e
Nero era o imperador. Ele começou a reinar em 54 d.C. com a idade de 16 anos. Os primeiros anos de seu
reinado foram de relativa paz e, por isso, por volta do ano 60 d.C., Paulo apelou para ser julgado em Roma,
(At 25:10,11). Na 1° prisão de Paulo, ele tinha a liberdade de pregar (At 28:17-28; At 28:30,31; Fp 1:13;
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4:22). Depois desta 1° prisão Paulo foi solto. Mas no ano 64 d.C. Nero pôs fogo em Roma e colocou a culpa
nos cristãos. Uma perseguição sangrenta foi iniciada.
! Nesse tempo, Paulo foi novamente preso, possivelmente em Nicópolis, onde ele intentava passar o inverno
(Tt 3:12). Transferido pra Roma, Paulo foi colocado numa masmorra, no calabouço. Marme tine, no centro
de Roma, perto do fórum. Neste tempo Marcos não estava em Roma, visto que Paulo pede Timóteo para
traze-lo consigo, (2Tm 4:11).
3. PARA QUEM?
! Foi escrito de Roma para os cristãos que vivam em Roma.
" Marcos enfatiza mais as OBRAS de Cristo que os seus ensinos. A ênfase e sobre atividade. Os romanos
estavam mais interessados em ação do que em palavras. A palavra chave é:IMEDIATAMENTE. Jesus
está sempre movendo. Ele está curando os cegos, limpando os leprosos. Erguendo os paralíticos,
libertando os endemoniado, acalmando a tempestade, levantando os mortos.
" No evangelho de Marcos só tem dois discursos:
" As parábolas do reino. Mc4:1-33
" E o outro é escatológico. Mc 13:1-37
! Marcos apresenta Jesus como servo. Por esta causa o evangelho de Marcos não se inicia com genealogia.
Os romanos não estavam interessados em genealogias, mas em ação. Um servo não tem genealogias. Mc
10:45
! Marcos explica os termos judaicos. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, tomou-a pela mão e lhe
disse:´´ Talita cume´´ que quer dizer:´´menina eu te mando, levanta-te´´.
! Marcos preocupou em explicar os costumes judaicos. Mc 7:3,4,11; 14:12
! Usou várias palavras latinas. Mc 5:9; 12:15,42; 15:16,39
! Foi o que menos citou o Antigo Testamento.
! Usou a contagem de tempo romano. Mc 6:48; 13:35
4. A situação de Roma:
! Quando o imperador Augusto morreu, no ano 14 d.C., Roma era uma cidade esplendida. A capital do
império tinha cerca de um milhão de habitantes e hospedava várias culturas, povos e religiões. O porto de
Roma, Òstia tornou-se o centro do comercio mundial. Havia uma riqueza ostensiva na cidade de Roma.
Construções monumentais eram erguidas e o luxo dos ricos era exorbitantes. Ao mesmo tempo, havia
também uma extrema pobreza e miséria. Os navios despejavam seus produtos por intermédio dos braços
surrados dos escravos. Na cidade prevalecia a corrupção, a anarquia e a decadência moral. A bebedeira e a
orgia faziam subir um mau cheiro (Rm13:11-14). Foi para essa cidade enfeitiçada pelo prazer que Marcos
escreveu o seu evangelho. Nessa cidade do prazer e do luxo, uma igreja foi plantada. Essa igreja foi
duramente perseguida a partir do ano de 64 d.C. Os cristãos queimados vivos, lançados nas arenas para
serem pisoteados pelos outros, enrolados em peles de animais para serem devorados pelos cães raivosos.
As características distintas:(KERIGMÁTICO).
! O livro começa focando o cerne da sua mensagem:‘’ princípio do evangelho de Jesus Cristo filho de Deus. ’’
Mc 1:1
! Jesus apresenta-se nesse evangelho como pregador (Mc 1:14, 15:1,38,39). Por essa mensagem deve se dar
vida (Mc 8:35; 10:29). Essa mensagem deve ser pregada ao mundo todo (Mc 13:10, 14:9; 16:15).
! A popularidade de Jesus. (Mc 1:33, 45); (2:2, 13, 15); (3:7, 9,20); (4:1,36); (5:21, 24,31); (6:34); (8:1);
(9:15,25); (10:1,46).
! Identidade de Jesus. (Mc 1:11); (9:7); (4:41); (6:3,15); (8:28); (1:24); (3:11); (5:7); (3:21,22,30); (8:24);
(10:47); (14:44,61,62); (15:2,39); (16:6).
! O evangelho de ações. Jesus é apresentado como servo que está sempre em atividade o adverbio (EUTHYS;
imediatamente, logo, então) ocorre mais de quarenta vezes com Marcos. Jesus se move rapidamente como
um conquistador vitorioso sobre as forças da natureza, da doença, dos demônios e da morte.
! Apresenta Jesus como filho de Deus ele demostrou deu poder para perdoar, curar, lutar e deter as forças
da natureza. Ele provou ser o filho de Deus rompendo os aguilhoes da morte e saindo da sepultura.
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! Marcos apresenta Jesus como servo. Jesus entrou em nosso mundo para servir os homens, aliviar suas
aflições, curar suas enfermidades, levantar os caídos, morrer na cruz para remir nossos pecados. Como
Servo Jesus foi tentado, falsamente acusado, perseguido, ferido, cuspido, ultrajado, pregado na cruz.
! Jesus grandes milagres:
1. Para demostrar sua compaixão pelas pessoas. Mc 1:41,42
2. Para convencer as pessoas acerca de quem ele é. Mc 2:2-12
3. Para ensinar os discípulos acerca da sua verdadeira identidade como Deus. Mc 8:14-21
! Marcos enfatiza o sofrimento de Cristo. Mc 2:7; 3:6; 3:21,23; 4:12; 5:17; 6:3,14; 7:5; 8:31; 9:31; 10:33; 11;
16:1-8

Mc 1:1 – A mensagem central do livro
Três começos mencionados na bíblia.
! Jo 11- antes do tempo – ele não pode ser datado.
! Gn 11- apesar de estar dentro do tempo ninguém consegue datar.
! Mc 11- Esse princípio começa quando Jesus se fez carne. Jesus Cristo é o evangelho. Esse princípio pode ser
datado. A parte mais importante do evangelho não e o que nós devemos fazer, mas o que Deus fez por nós
em Cristo. O conteúdo do evangelho é Jesus Cristo:sua vida, obra, morte, ressureição, governo e segunda
vinda.
! Como Marcos escreveu seu evangelho para os romanos, vai direto ao assunto:(Jesus) é plenamente
homem; É o ungido de Deus (Cristo), plenamente divino (Filho de Deus). Sem essa doutrina não teremos
nada solido debaixo dos nossos pés. Nossos corações são fracos, nossos pecados são muitos. Nós
precisamos de um redentor que seja capaz de salvar completamente e libertar-nos da ira vindoura.

Mc 1:2-11 – A legitimidade do ministério de Cristo.
1. Quem testifica a respeito de Jesus. Confirmando seu ministério?
! As escrituras 1:2-3 (Gn 3:15; Jo 5:39).
! A vinda de Cristo foi profetizada (1:2-3) Is 40:3, Ml 3:1 Deus preparou o mundo para essa vinda:
! O mundo grego – a língua e a cultura.
! O mundo romano – PAX romana, a abertura de estradas por todo império permitindo as viagens
missionarias.
! O mundo judaico, mantendo viva a profecia e a esperança da chegada do Messias.
2. Pelo seu precursor. Mc 1:4-6, ‘’ ... ele vai adiante do senhor, abrindo o caminho. Joao Batista preparou o caminho
do senhor conclamo a nação ao arrependimento. Mt 11:11 – Mc 1:7. Jo 3:25-30
... ele é a voz do que clama no deserto... o deserto e o lugar onde o povo de Deus nasceu. Foi ali que recebeu a lei e
a aliança, presenciou os milagres de Deus e usufruiu a sua direção. Joao escolheu pregar no deserto por quatro
razões:
1.
2.
3.
4.

Distanciar-se de qualquer distração
Chamar atenção do povo
Romper com a hipocrisia dos líderes religiosos que PREFERIAM o conforto em vez de fazer a obra de Deus.
E cumprir a profecia de Isaias. Ele pregava com paixão e um profundo sentimento de urgência.

... ele preparava o caminho para o senhor 1:3. Ele fez quatro coisas importantes:
1. Ele aterra os vales. Ele veio unir o que estava separado. (Pais e Filhos)
2. Ele nivela os montes. Soberba e incredulidade precisam ser removidos.
3. Ele endireita os caminhos tortos. Ele veio chamar a nação a uma volta sincera para Deus, mais do que
simplesmente uma expressão vazia da religião.
4. Ele aplaina os caminhos escabrosos. Ele veio para colocar as coisas certas e exorta as pessoas a acertarem
suas vidas com Deus.
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Mc 1:4 - O conteúdo do seu ministério.
1. O batismo de arrependimento que acompanhava a confissão de pecados. A si mesmo; aqueles a quem ofendemos
e a Deus. Lc 15:21; Sl 51:3 eliminado as barreiras humanas antes que caiam as barreiras que nos separam de Deus.
... remissão de pecados 1:4. O arrependimento não é remorso nem introspecção doentia. Ele não produz doença
emocional, mas redenção, libertação, perdão e cura. (Lv 16, Sl 103:12, Is 44:22, Mq 7:18-19).
Resultado do ministério de João
1. As pessoas 1:5 – Jo 5:35 – A nação depois de 400 anos de silencio profético, estava cansado com os grupos
religiosos sem vida em Israel:fariseus, saduceus e essênios. Nesse cenário de desesperança política e religiosa, a
palavra de Deus veio a João. Ele não tinha títulos, diplomas ou outros atrativos ou outros atrativos aplaudidos pelo
o mundo, mas tinha o poder de Deus e a unção do Espirito Santo. Cuidado com:popularidade, multidão,
pregadores populares. Isso não é prova de conversão adorarmos num lugar onde uma multidão se congrega.
Devemos certificar de que estamos ouvindo a própria voz de Cristo e o seguindo.
2. Porque João impactou as pessoas?
! Viveu o que pregou
! Era um homem humilde
! Jesus era sua mensagem
3. Essa é a tarefa de todo fiel servo do Senhor.
! Ele era peculiar 1:4-6 – lugar onde pregava
! Por causa da sua dieta
! Por causa da sua vestimenta
!
4. Seu ministério destaca três fatos:(Jesus)
1. Ele é poderoso 1:7
2. Ele batiza com o Espirito Santo 1:8
3. Ele se identifica com os pecadores 1:9
! Seu batismo.
1. Foi o momento da identificação.
2. Foi o momento da decisão.
3. Foi o momento da aprovação.
4. Foi o momento da capacitação.

Mc 1:9-11 – Legitimado pelo Pai.
1. Jesus é o filho amado do Pai Mc 1:11; Jo 3:35
2. Jesus é o filho em que o Pai tem todo prazer 1:11. Nem todo filho amado é o deleite do Pai. Davi amava Absalão e
foi capaz de chora na sua morte amargamente, mas Absalão não era o deleite do seu Pai.

Mc 1:12-13. – A tentação de Jesus.
1. E logo o Espirito o impeliu para o deserto. Mc 1:12
! Consagração – Provação.
! Jordão – deserto.
! Filho – Homem perfeito.
A plenitude do Espirito e o agrado do Pai não são garantidos de uma vida fácil nem conduto para a comodidade. A vida
Cristã não é uma colônia de férias, mas um campo de batalhas. O fato de sermos filhos de Deus não nos isenta das provas,
mas, às vezes, nos empurra para o centro delas.
2. Mc 1:12. O Espirito Santo foi quem impeliu Jesus a ir ao deserto para ser tentado. EKBALLO (1:34,39) encheu-o com
uma grande urgência, moveu-o. Hb 2:14-18; 4:15:16.
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3. De quem é a iniciativa da tentação?
! Jesus está invadindo o território de Satanás. 3:27. Se o diabo pudesse ter escapado daquele combate
certamente o faria. A iniciativa dessa tentação, portanto, não foi de Satanás, mas do Espirito Santo. Tg
1:14. A tentação de Jesus não procede de Deus, porque a ele ninguém tenta nem procede de dentro
dele, como o nosso caso.
4. Mc 1:13. O tentador. Um anjo caído, um ser maligno, perverso, assassino, ladrão e mentiroso. A antiga serpente, o
leão que ruge, o destruidor, o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar, o espirito que atua nos filhos da
desobediência. Sua obsessão é frustrar o soberano proposito de Deus:
! Adão e Eva no jardim fracassaram.
5. Jesus no deserto vitorioso
! O Verbo sendo tentado, descreve uma ação continua. (Lc 4:11).
6. O conteúdo. Mc 1:13 – Mt 4:1-11; Lc 4:1-13
! Apelou para as necessidades físicas. Dt 5:3
! Apelou para o orgulho espiritual.
! Apelou para a ambição e ao amor poder (um reino sem cruz).
! As circunstancias (cansado, sozinho, com fome).
! Lugar, o deserto.
! A permanência. (Gn 7:12; Ex 34:28; Is 19:8; Sl 95:10; 1:13)
! A solidão.
! A fome.
Obs.:Adão e Eva caíram num jardim, onde todos as suas necessidades eram supridas e todos os animais eram dóceis. Jesus
triunfou contra o diabo num deserto, onde todas as suas necessidades não estavam supridas e todos os animais eram
feras. (Hienas, Lobos, Serpentes, Chacais, Panteras e Leões).

O proposito
1.
2.
3.
4.

Visa nos fortalecer
Provar sua perfeita humanidade (Hb 2:17; 4:15).
... nosso exemplo.
... para derrotar o diabo

As armas da vitória. (2Co 10:4)
Jesus, no Jordão, foi revestido com o Espirito Santo e conduzido por ele ao deserto, onde venceu Satanás. Quais foram as
armas que ele usou nesse combate para ter a vitória?
1- Oração.
2- Jejum.
3- A palavra de Deus.
A vitória sobre a tentação.
Venceu por causa:
1234-

Seu caráter
Determinada resistência (Tg 4:7)
Conhecia a palavra de Deus (Sl 91)
Servido pelos anjos (trazia alimentos) (Hb 1:14)

Lições praticas.
"
"
"
"

Espere tempos de provas
Atente para os métodos de Satanás
Perseverança de Satanás
Esteja preparado
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" Buscar em Jesus exemplo e socorro
" Não seremos tentados além das nossas forças (1Co 10:13)
" Vigiai Mt 26:41. Resistir Tg 4:7.

Esboço do Evangelho de Marcos
1.
2.
3.
4.
5.

Jesus no deserto. Mc 1:1-13
Início do Ministério de Jesus:Na Galileia e nas regiões próximas. Mc 1:14; Mc 7:23
Expansão do seu ministério. Mc 7:24; Mc 9:50
Conclusão do seu ministério. Mc 10:1-52
Consumação do seu ministério. Mc 11:1; Mc 16:20

Leitura no Evangelho de Marcos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

As boas novas do evangelho de Jesus Cristo. 1:1
A legitimidade do evangelho de Jesus Cristo. 1:2-11
A tentação de Jesus Cristo. 1:12-13
A pregação de Jesus Cristo. 1:14-15
Pescadores de homens. 1:16-20
A autoridade do filho de Deus. 1:21-28
As áreas do mistério de Jesus Cristo. 1:29-39
Uma grande miséria diante do grande Deus. 1:40-45
A história de um milagre. 2:1-12
As bênçãos singulares do evangelho de Jesus Cristo. 2:13-28
O valor de uma vida. 3:1-6
Motivos decisivos para você vir a Jesus Cristo. 3:7-12
A escolha da liderança espiritual das Igrejas. 3:13-19
A blasfêmia contra o Espírito Santo. 3:20-35
Diferentes respostas a palavra de Deus. 4:1-20
O poder da palavra na implantação do Reino. 4:21-33
Surpreendidos pelas tempestades da vida. 4:35-41

Guia para estudar o Evangelho de Marcos
Mc 1:1 – As boas novas do evangelho de Jesus Cristo.
!
!
!
!
!

O autor; Marcos
A data e o local; 55-70 d.C.; Roma
Para quem foi escrito; para os Romanos
A situação de Roma no século 1.
As características distintivas do evangelho de Marcos.
" Jesus Cristo o pregador, popular, ação, servo, Deus, poderosos, sofrimento.
! A mensagem central de Marcos. 1:1

Mc 1:2-11 – A legitimidade do evangelho de Jesus Cristo.
! Pelas escrituras. Mc 2,3; Is 40:3; Ml 1:2; Ml 3:1
! Pelo precursor. Mc 4,6
" Vales; unir o que estava separado.
" Montes; soberba, orgulho.
" Aplanar; colocar as coisas certas e endireitar
! Pelo seu próprio ministério. Mc 1:5; Jo 5:35
" Ele é poderoso
" Ele é batiza com o Espírito Santo. (v.8)
" Testifica com o pecador. (v.9)
! Pelo Pai. (v.11)
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! Jesus nasce pobre, num lar pobre, de uma mãe pobre, numa cidade pobre, para identificar-se com homens
pobres.

Mc 1:12-13 – A tentação de Jesus Cristo.
! Ocasião:Logo, imediatamente após o batismo.
! O agente; Hb2:14-18; Hb 4:15-16
" O Espírito Santo impeliu para o deserto para ser tentado pelo diabo.
! O tentador:Satanás, anjo caído, maligno, perverso.
! O conteúdo:Necessidades físicas, orgulho, ambição, poder.
! As circunstâncias:40 dias, deserto, solidão, fome, feras.
! O propósito:Provar.
" Pronto para realizar sua missão.
" Humanidade. Tg 1:13; Hb 2:17; Hb 4:15
" Ser nosso exemplo.
" Derrotar o diabo. Hb 1:14
" Servido pelos anjos.
" Trazer alimento.
! As armas:oração, jejum, a palavra de Deus. 2Co 10:4
! A vitória:Por causa do seu caráter, determinado, conhecia a Palavra de Deus.

Mc 1:14-15 – A pregação de Jesus Cristo.
A pregação de Jesus Cristo mover a necessidade da Igreja e do mundo.
! A ocasião:

!

!

!

!

!

1. Preparar adequadamente aqueles que querem ter um ministério de pregação, precisam da
unção do Espírito Santo, a aprovação do Pai, o conhecimento da Palavra e da vitória sobre
as tentações.
O lugar da sua pregação:Ele não foi.
1. Atenas, famosa por sua cultura;
2. Roma, pelo seu poder;
3. Jerusalém, cidade da fé; mas a Galileia, cidade esquecida. Jo 1:46
4. Evita conflitos, holofotes. Mt 4:15
O tema geral da sua pregação:
1. O evangelho
2. Perdão
3. Graça
O tema particular da sua pregação:
1. Tempo oportuno.
2. O mundo foi preparado:língua comum, leis
3. Politicamente:governo comum
4. Religiosamente:o evangelho preencheu o vazio das religiões místicas e do tradicionalismo
judeu.
A chegada do Reino:
1. Espiritual. Jo 18:36
2. Dentro de nós. Lc 17:21
3. Chegou com Cristo, entregue a nós. Lc 22:29; At 2; Hb 12:28
As condições para entrar no Reino:
1. Nascer de novo. Jo 3
2. Fé, arrependimento, batismo, fidelidade.

Mc 1:16-20 – Pescadores de homens.
! A natureza do chamado:
" Para a salvação.
" O discipulado.
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" Jesus chama pessoas ocupadas; Moisés, Amós, Davi; energia e disposição.
" Cooperadores, soberano, relacionamento com Ele, exige imediata resposta, pescar
homens.
! As exigências do chamado para ser pescador de homens.
" Rompimento com o passado
" Consagração
" Novo modelo de vida
" Investimento no futuro
! Aprendizado prático para tornar-se um pescador de homens, (para a salvação, o discipulado e apostolado).
" Valor dos homens; homem pode perecer eternamente pregando a verdade.
" Vai onde as pessoas estão famintas; insensíveis, destruídas, receptivas. Mt 10:11-17
" Pare, vá a outro lugar, atrair
" Princípios; sensível a cultura. Lc 10:8
" Nosso método. 1Co 9:19-23
" Esteja onde as pessoas estão.
" Humildade; Jesus não precisa de estrelas, mas de pessoas humildes, preparadas por Ele e
capacitadas pelo Espírito Santo. Zc 4:6
" Jesus chama pessoas ocupadas; Moisés, Gideão, Amós, Davi.

Mc 1:21-28 – A autoridade do filho de Deus.
! Para ensinar:
" Porque ele é a própria verdade.
" Fidelidade as escrituras:cuidado com ao citar outros irmãos para nos dar autoridade.
! Sobre os demônios:
" Uma realidade nos dias de Jesus.
" Experiência não é uma base solida
" Conhecia que era Jesus, Deus, Homem, Libertador. Mt 8:29; Mt 25:41; 2Pe 2:4; Jd 6; Jo
8:44; Jo 15:30; Jo 16:11; Ap 20; Ap 12:31; Jo 12:31; 16:11.
" Vieste para pender-nos, vieste do céu a terra
" Repreendeu, envergonhou. Cl 2:14
" Vencido no deserto, despojado na cruz.
1. As áreas do ministério de Jesus.
! Cura e libertação:
" Intimidade com o Pai. 1Jo 3:8
" Carregar um fardo.
" Compaixão pelas pessoas. Cl 2:15
" A doença ouve sua voz; vento obedece a sua voz, mar obedece sua voz.
" Nada pode resistir ao poder de Jesus.
! Oração:
" Mc 1:35-37; Mc 6:46; Mc 14:32-42
! Pregação
" Centro do ministério. Mc 1:38-39
" Se os reis da terra vos convidares para serdes embaixador de Estado, não vos rebaixeis
deixando o honrado posto de embaixador de Cristo.

Mc 1:40-45 – Uma grande miséria diante do grande Deus.
! Lepra:descascar. Lv 13:46
! Uma grande necessidade:
" Isolar, separar; pecado separa o homem de Deus. Is 59:2
" Ódio, magoas, ressentimentos de si mesmo, compadece de culpa, medo, ansiedade.
! Um grande desejo
! Um milagre (hoje, há muitos milagres sendo divulgados que não resistem a uma meticulosa investigação).
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! Uma grande advertência:
" Não há abismo tão profundo que a graça de Deus não seja mais profunda.

Mc 2:1-12 – A história de um milagre.
!
!
!
!

Aqueles que levam alguém a Jesus.
Aqueles que bloqueiam o caminho até Jesus Cristo.
Aqueles que são levados a Jesus Cristo
A intervenção de Jesus Cristo na vida daqueles que vão até Ele.
" Os rabinos faziam uma relação entre o pecado e o sofrimento.
" Eles entendiam que um enfermo poderá ser curado se Deus o perdoasse completamente. Is
35:6

Mc 2:1-12 – As bênçãos singulares dos evangelhos de Jesus Cristo.
!
!
!
!
!
!

Abrem as portas para os rejeitados.
Para os que são considerados rejeitados.
Para uma vida de jubilosa celebração.
Para uma vida radicalmente nova.
Para os pensadores do legalismo.
Jesus tinha 3 compromissos:
1. Casa de Deus.
2. Ensinar a palavra de Deus.
3. Socorrer os necessitados.

Mc 3:1-6 – O valor de uma vida.
! Quanto vale uma vida para os fariseus.
" Rituais, 39 regras (curar no sábado), aparência, animais.
! O método de Jesus Cristo para curar o homem.
" Para Jesus; mais do que legalismo, mais do que bens, mais do que sua própria vida.
" Revelou o coração
" Assumiu publicamente
" Vence seus complexos
" Exercita sua fé
" Curou

Mc 3:7-12 – Motivos da liderança espiritual da Igreja.
! As orações de Jesus Cristo atraem os pecadores. (vs.8-10)
! As necessidades humanas levam as multidões a Jesus Cristo.
! Como as multidões necessitadas foram tratadas por Jesus Cristo. (vs.10-12)

Mc 3:13-19 – As escolhas da liderança espiritual da Igreja.
!
!
!
!
!
!
!

Jesus Cristo escolhe sobrenaturalmente. (v.13)
Jesus Cristo escolheu propositalmente. (vs.14,15)
Jesus Cristo escolheu surpreendentemente. (vs.16-19)
Oposição da família.
Admiração x Operação. Mt 12:22-23
Inveja dos escribas
Quando você olha para a vida dos 12 apóstolos:
" Pessoas, lugares, ideologias diferentes, limitados, complicados, imperfeitos, que
fraquejavam, buscavam por poder, discordavam de muitos assuntos, entenderam mal.
" Empregados de Roma, até um nacionalista
" Eles aprenderam a viver debaixo da autoridade de Cristo.
" Escolha baseada na graça e não no mérito.
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Mc 3:20-35 – A blasfêmia conta o Espírito Santos.
! O que não é:
"
"
"
"

Incredulidade.
Rejeitar a graça.
Negar a Jesus.
Negar a divindade do Espírito Santo; não é a mesma coisa que pecar contra o Espírito
Santo. Ef 4:30; 1Te 5:19 (Entristecer); At 7:51 (Resistir); At 5:3 (Mentir).
" Os salvos não podem blasfemar.

! O que é:
" Injuriar, falar mal, caluniar, difamar. Lv 24:10-16
" Contra Deus; imperdoável, deliberadamente. Nm 15:30
" Por ignorância; perdoada, pecar consciente e deliberadamente contra um conhecimento
claro, de verdade evidencia da blasfêmia contra o Espírito Santo.
" Negar a obra de Deus em Cristo e atribuir ao diabo. 1Jo 5:16
! Acusação, exortação, refutação, explicação. Hb 4:4-6; Rm1:14-28; 1Jo 5:16; Mc 3:29; Hb 10:26-31
" Pedro:Falava sem pensar, inconsistente, contraditório, temperamental.
" Tiago e João:Explosivos, filhos do trovão.
" André:Bastidores, levou Pedro a Cristo, 200 Denários, o garoto do lanche.
" Felipe:Cético, falou a Natanael, mostra-nos o pai, racional.
" Bartolomeu:Preconceituoso, de Nazaré. Jo 1:48
" Mateus:Empregado do Império Romano.
" Tomé:Incrédulo, coração fechado. Jo 20:25; Jo 14:4-5
" Tiago filho de Alfeu e Tadeu:Nada sabemos sobre eles, não sei se eles se destacaram,
serviu como os outros, pregou, ensinou, curou, etc.
" Simão o “Zelote”:Nacionalista, os Zelotes, guerreiam armados contra Roma.
" Judas Iscariotes:Não Galileu, carga de autoconfiança, tesoureiro, administrador do
patrimônio do colégio apostólico, ladrão (Jo 13:6), Vendeu Jesus (Jo 6:70-71), traidor.
# Jesus Cristo transformou homens limitados e transformaram o mundo.

Mc 4:21-33 –Diferentes respostas a palavra de Deus.
!
!
!
!

Corações endurecidos. (vs. 4-15); 2Co 4:4
Corações superficiais; repostas imediatas, não têm raiz.
Corações ocupados. (vs. 7,18,19); dão atenção a outras coisas, cuidam do mundo, riquezas, ambições.
Corações frutíferos. (vs. 8,9,20); recebe, produz.

Mc 4:21-33 – O poder da palavra na implantação do Reino.
! O poder da palavra:iluminar, crescer e frutificar.

Mc 4:35-41 – Surpreendidos pelas tempestades da vida.
! Como são?
" Inesperadas.
" Perigosas
" Não administráveis.
" Surpreendentes.
! Os conflitos que enfrentamos:
" Como conciliar obediência X tempestade.
" Tempestade com a presença de Cristo, tempestade com o sono.
! As grandes perguntas feitas.
" A quem você teme?
" As circunstâncias ou ao Senhor.
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Mc 5:1-20 - Quanto vale uma vida
1- Quanto vale uma vida pra Jesus?
2- Quanto vale uma vida para satanás?
O que satanás faz para as pessoas?
! Ele domina Cap. 5:2, 9, 3, 5, 6,7.
! Uma pessoa possessa tem dentro de si uma entidade maligna, uma força sobre-humana, tem frequentes acessos
de raiva, perde o amor próprio, revela conhecimento sobrenatural.
! Arrasta as pessoas para a impureza. (vs. 2,3)
! Ele torna as pessoas violentas. (vs.3,4)
! Ele atormenta as pessoas. (v.5)
Há pessoas hoje em dia atormentadas, inquietas e desassossegadas, vivendo nas regiões sombrias da morte, sem
família, sem liberdade, sem dignidade, sem amor próprio, ferindo-se a si mesmas e espalhando terror aos outros.
(Pelas obras da carne e do poder do pecado).
O que a sociedade pode fazer pelas pessoas?

!

Afasta as pessoas do convívio social (vs. 3,4). As prisões não libertam as pessoas. Por dentro nem as
transformam; ao contrário, tornam-nas ainda mais violentas.
! A sociedade acorrentou esse homem.
! A sociedade deu mais valor aos porcos do que a esse homem.
O que Jesus faz pelas pessoas?
1- Libertou esse homem da escravidão. Mc 5:6-15; 1Jo 3:8
2- Jesus deu a esse homem a dignidade da vida.
! O homem estava assentado aos pés de Jesus. (V. 15)
! O homem estava vestido.
! O homem em perfeito juízo.
A onde Jesus chega, ele restaura a mente, o corpo e a alma.
3- Jesus da a esse homem uma gloriosa missão (Mc 5:18-20) o primeiro campo missionário precisa ser o nosso lar.

MC 5:1-20 – Três pedidos
1- Jesus atendeu ao pedido dos demônios. Mc 5:10-12
! Para mostra o potencial destruidor que agia naquele homem.
! Para revela que aquele poder que o possuía tinha sido vencido. Jo 8:36
! Para mostra a população de Gadara que para satanás um porco tem o mesmo valor que um homem.
! Para revelar a escala de valores dos Gadarenos.
! Para demostrar que os demônios estão debaixo de sua autoridade.
2- Jesus atendeu ao pedido dos Gadarenos. Lc 8:37
3- Jesus indeferiu o pedido do Gadareno salvo. Mc 5:18-20
! A família precisa ser o nosso primeiro campo missionário
! Decápolis:cidades Helênicas:Citópolis, Filadélfia, Gerusa, Pela, Damasco, Kanata, Dion, Abela, Gadara e
Hippo.
! Jesus sabe o melhor lugar onde devemos estar.

Mc 5:24-34 – O toque da fé começa quando:
A. O toque da fé começa com a consciência de uma grande necessidade. (v.25)
!
!
!
!

Um sofrimento prolongado. Pv 13:12
Um sofrimento que gera desesperança. (v.26)
Um sofrimento que destruía seus sonhos.
Um sofrimento que produzia temíveis segregações conjugal (Lv 15:31). Social. Religiosa (Lc 15:25-33)
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B. ... voltamo-nos da nossa desilusão e buscamos a Jesus (v. 27)
!
!
!
!

Os nossos problemas não apenas nos afligem, eles também nas arrastam aos pés de Jesus.
Quando os nossos problemas parecem insolúveis onde podemos ter esperança. (vs.27,28)
Quando tocamos o coração de Jesus com fé, podemos ter certeza de cura.
Características do toque dessa mulher:Intencional, proposital, confiante e eficaz. (v. 34)

C. O toque da fé acontece quando o contato pessoal com Jesus é o nosso maior objetivo de vida. Mc 5:27-34
A. Muitos comprimem Jesus, mas poucos o tocam pela fé (vs.27,34). Muitas pessoas vem a igreja porque estão
acostumados a vir. Acham errado deixar de vir. Mas estar em contato real com Jesus não e o que esperam
acontecer na reunião da igreja. Eles continuam vindo e vindo até Jesus voltar, alguns vem para orar, mas não
tocam em Jesus pela fé, outros se assentam ao redor da mesa do Senhor, mas não tem comunhão com Cristo.
São batizados, mas não com o Espirito Santo. Comem e bebem a ceia do Senhor, mas não se alimentam de
Cristo. Cantam, oram, ajoelham, ouvem, mas isto é tudo; eles não tocam o Senhor nem vão para a casa em paz.
Essa mulher tocou em Jesus:
! Grandes dificuldades
! Secretamente
! Comum senso de indignidade
! Humildemente.
B. Aqueles que tocam a Jesus pela fé são totalmente curados. Sua cura foi imediata, completa. (v.34)
C. ... são conhecidas por Ele. (vs. 32,33); 2Tm 2:19
D. ...devem fazer isso conhecido por todos. (v. 33)
E. VAI EM PAZ E FICA LIVRE DO SEU MAL.

Mc 5:21-24; Mc 5:35-43 – Jesus a esperança dos desesperançados
! Jairo vai a Jesus levando sua causa desesperadora, Jesus vai com Jairo levando esperança para ao seu desespero.
! Jesus se importa com você, sua causa toca-lhe o coração.

Mc 6:1-29 – Portas abertas e fechadas
! Fechadas pela incredulidade. (v.1-6)
! Abertas para a salvação.
! Portas fechadas com as próprias mãos (Herodes).

Mc 6:30-44 – Um majestoso milagre
!
!
!
!

O contexto – relatório (v.30), feras (v.31), reagir positivamente. (vs.32,33)
A necessidade. (v.34)
A incapacidade dos discípulos (vs.35, 36)
A multiplicação dos pães e peixes. (v. 38)

Mc 6:45-56 – Quando Jesus vem ao nosso encontro nas tempestades
!
!
!
!
!

Quando a obediência nos empurra para o olho do furacão (v.45), (Davi, Paulo, Barnabé).
Quando Deus parece demorar (v.48). (Lazaro); Jo 11
Quando Deus parece silencioso. (vs.35-41)
Quando Jesus chega as tempestades da nossa vida. (vs.32-45)
A intervenção de Jesus nas tempestades da vida. (vs.33-56.

Mc 7:1-23 – A verdadeira espiritualidade
!
!
!
!

A acusação. (7:1-5)
A refutação. (7:6-13)
O preceito. (7:14-16)
A explicação. (7:17-23)
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!
!
!
!

Os maus diálogos.
Ações pecaminosas.
Prostituição, Furtos, Homicídios, Adultérios, Avareza, Malicias.
Pecados que retratam o estado do coração:Dolo, Lascívia, Inveja, Blasfêmia, Soberba, Loucura.

Mc 7:24-30 – A vitória de uma Mãe interessa
! Uma mãe intercessora transforma a necessidade em adoração. (7:25)
! Uma mãe intercessora está disposta a enfrentar qualquer obstáculo... (7:27-28)
! Uma mãe intercessora triunfa pela fé. (7:29)
Lute pelos seus, ore por eles. Resista a qualquer obra do inimigo na vida de seus filhos. Não descanse até ver seus filhos
salvos.

Mc 7:31-37 – Um esplendido milagre
!
!
!
!

A compaixão de Jesus. (7:31)
A suplica dos necessitados. (7:32)
O método de Jesus. (7:33-35)
As implicações e as aplicações do milagre. (7:36,37)

Mc 8:1-21 – Atitudes de Jesus diante de circunstancias desfavoráveis
!
!
!
!

A compaixão de Jesus. (8:1-4)
O poder de Jesus. (8:5-10)
O sofrimento de Jesus. (8:10-13)
A advertência de Jesus. (8:14-21)

Dois mil anos se passaram, mas o coração do homem é o mesmo. As multidões ainda continuam famintas e os nossos
recursos insuficientes para suprir a todas. Mas quando colocamos o que temos nas mãos de Jesus, o milagre da
multiplicação acontece.

Mc 8:22-33 – Discernimento espiritual, uma questão vital
! A falta de discernimento do cego. (8:22-26)
! A falta de discernimento do povo. (8:27-28)
! O discernimento e o deslize de Pedro. (8:29-33)

Mc 8:34-91 – Discipulado, o mais fascinante projeto de vida
!
!
!
!

O discípulo conhece o desafio do discipulado. (8:34)
O discípulo conhece a necessidade da renúncia. (8:35)
O discípulo conhece o valor inestimável da vida. (8:36,37)
O discípulo e alguém que não se envergonha de Cristo. (8:38)

Mc 9:2-32 – Três tipos de espiritualidade
Só há duas religiões no mundo:A REVELADA e àquela criada pelo próprio homem.
O cristianismo é a revelação que o próprio Deus faz de si mesmo e do seu plano redentor. Na religião criada, “Deus está a
serviço do homem e não o homem a serviço de Deus”.
O culto não é racional, mas sensorial, o homem não quer conhecer, que sentir. O sentimento prevalece sobre a razão, as
emoções assentaram-se no trono e a religião está se transformando num ópio, um narcótico que anestesia a alma e coloca
em sono profundo as grandes inquietações da alma.

Mc 9:2-8 – A espiritualidade do monte
!
!
!
!

Os discípulos andam com Jesus, mas não conhecem a intimidade do Pai. Lc 9:28-29
Os discípulos dormem. Lc 9:28-29
Os discípulos não têm discernimento espiritual. Mc 9:7-8
Cristo é o centro. Lc 9:18-19
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! O Pai corrige. Lc 9:34-35
! Missão de Cristo. Lc 9:30-31
Satanás tentou oferecer-lhe um reino; Herodes tentou mata-lo; mais tarde uma multidão se levantou para fazê-lo Rei,
Pedro o reprova; na cruz, desça da cruz e creremos nele (Mt 27:42), se cristo descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno.
Hoje há igrejas que aboliram dos púlpitos a mensagem da cruz, pregam a prosperidade, curas e milagres. Contudo, esse
não é o evangelho da cruz, é outro evangelho e deve ser considerado anátema!
! A centralidade dos seus próprios ministérios Mc 9:5. Querem a gloria do monte não os gemidos dos vales.
! Eles têm medo Lc 9:34; Mt 17:5-6; Mt 17:7

Mc 9:9-29 – A espiritualidade do vale - Discussão sem poder
! O pai sofrendo a dor do filho 9:18
! Os discípulos perdendo tempo discutindo 9:14-18
! Enquanto eles discutem uma criança atormentada 9:18-22; Lc 9:39 – Meninice – (BREFOS do grego – Descreve a
infância desde o período intrauterino.)
Há uma orquestração do inferno para atingir as crianças (Ex 10:10-11). Se satanás investe desde cedo na vida das crianças,
não deveríamos nós, com muito mais fervor, investir na salvação deles? Lc 9:38
! Eles não têm poder pois não oraram e nem jejuaram, tinham uma fé tímida. Mc 9:28-29

Mc 9:30-31 – A espiritualidade de Jesus
O verbo refere-se a uma mudança externa que procede de dentro (METAMOPHOTHE).
Muitas vezes os discípulos viram Jesus empoeirado, faminto e exausto, além de perseguido, sem pátria e sem proteção. De
repente, passa uma labaredas por essa casca de humilhação (2Pe 1:16-18).
A espiritualidade de Jesus é fortemente marcada:
! Pela oração. Lc 9:28
! O seu rosto transfigurou. Lc 9:28; Mt17:2
! Suas vestes resplandeceram. Lc 9:29
Para o oriental, roupas e pessoa são uma coisa só, assim, ele pode descrever vestimentas para caracterizar quem as usas
(Ap 1:13, 4:4, 7:9, 10:1, 12:1, 17:4, 19:3). As nossas vestes revelam nosso intimo mais do que cobrem o nosso corpo, elas
retratam nosso estado interior e demonstram o nosso senso de valores. Devemos nos vestir com modéstia e bom senso.
! Consolado para enfrentar a cruz.
Jesus passaria por momentos amargos:será preso, açoitado, cuspido, ultrajado, condenado, e pregado numa cruz. Contudo,
pela oração o Pai o capacitou a beber do cálice amargo sem retroceder. Quem não ora se desespera na hora da aflição. É
pela oração que triunfamos (Mc 9:8)
(Nuvem; ver, Ex 13:1, 16:10, 19:9, 24:15-18; 1Rs 8:10). A nuvem é o veículo da presença de Deus, a habitação da sua glória
da qual Ele fala.
! Marcada pela obediência. Mc 9:30-31
A expressão usada foi ÊXODO, a morte de Cristo nos libertou do cativeiro do pecado, Ele chorou suor de sangue para fazer
a vontade do pai e ao morrer na cruz declarou isso triunfantemente. Pelo poder sobre as forças do diabo.
Mc 9:25-27.
Para Jesus, não há causa perdida, com vida irrecuperável, Ele vai libertar os cativas. Lc 4:18; At 10:38

Mc 9:33-50 – Os valores absolutos do Reino de Deus
Jesus acabara de falar sobre auto sacrifício e os discípulos discutem sobre autopromoção.
! No reino de Deus não há espaço para amar à preeminência. Mc 9:33-34 ; Pv 16:18; 2Cr 32:14-21; Dn 4:30-33;
At12:21-23
! Ser e ser servo. Mc 9:35
! No reino de Deus os menores são absolutamente importantes. Mc 9:36-37
! No reino de Deus a intolerância exclusivista não encontra guarita. Mc 9:38-41
! No reino de Deus exige renúncia de tudo aquilo que nos afasta da santidade. Mc 9:42-48
! No reino de Deus revela que existe uma condenação eterna para aqueles que rejeitam o caminho da santidade.
(Mc 9:42-48) “Jesus foi quem falou do inferno. Ele o descreveu como um lugar de tormento eterno, onde o fogo
jamais apaga e o bicho jamais deixaria roer.
A palavra inferno é (GEENA), essa palavra vem do vale dos filhos dê Hinom, na cidade de Jerusalém, local onde o ímpio Acaz
levantou uma imagem do “deus’ maloque, um ídolo de bronze, oco por dentro, de braços estendidos, que ao ficar em
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chamas, os pais colocavam ali seus filhos oferecendo-os em sacrifício a esse abominável ídolo. O próprio Rei Acaz queimou
ali seus filhos (2Cr 28:3); seguido por. Manasses (2Cr 33:6). Josias declarou aquele lugar imundo (2Rs 23:10) e profanado,
tornando-se o deposito de lixo da cidade de Jerusalém que queimava continuamente. Em consequência, era um lugar sujo
e fétido, onde os vermes jamais deixavam de roer e onde o fogo jamais se apagava.
Dessa forma o inferno é descrito. Mt5 5:22; 10:28, Lc 12:5, Tg 3:6, Ap 20:9-10
Marcos 9:49-50 “.... Cada um seja salgado com o fogo. Lc 2:13; Nm 18:9; 2 Cr 13:5
Todo sacrifício era tratado como sal. Antes da vida do discípulo ser agradável a Deus, deve ser tratada com fogo, o fogo é
que faz a vida aceitável a Deus. 1Pe 1:7; 1Pe 4:12; Is 48:10
O Sal (v.50), preserva e dar sabor, porém ele pode perder o seu saber Mt 5:13. Santidade e amor são requerida dos
cristãos. Rm 12:18; Is 5:13

Mc 10:1-12 – O ensino de Jesus sobre casamento e divórcio
1- Uma pergunta desonesta (v.2), o que eles queriam com essa pergunta?
! Colocar Jesus contra a Herodes.
Foi nessa mesma região que João Batista foi preso e degolado por denunciar o divórcio ilegal e o casamento ilícito de
Herodes com sua cunhada Herodias. O lugar do interrogatório onde era a Pereia, que como a Galileia, pertencia aos
domínios de Herodes Antipas.
! Colocar Jesus contra Moisés. “...por qualquer motivo. ” (Mt 19:3)
Moisés havia ensinado que se o homem encontrasse alguma coisa indecente na mulher, lavraria carta de divórcio e a
despediria. (Dt 24:1).
No ano de 20 d.C., dois rabinos famosos, interpretava esse texto da seguinte forma:
Hillel, liderava a escola liberal que o marido poderia despedir sua mulher por qualquer motivo.
Shammai, por sua vez, liderava uma escola conservadora entendia que coisa indecente, fata de castidade ou adultério.
Mesmo para esta escola, soltar o cabelo em público, mostrar o ombro, participar de banho público eram falta de castidade.
! Colocar Jesus contra o povo.
Se Jesus tivesse dito sim, eles o acusaria de estar desintegrando a família e atentando contra o direito da mulher. Se Jesus
respondesse não, eles acusariam Jesus de contrariar a concessão dada por Moisés e ainda o colocariam numa situação de
extremo perigo com relação ao inconsequente rei Herodes.

Mc 10:3:5 – Uma resposta esclarecedora
! O divórcio não é uma instituição divina. (v.4)
Deus instituiu o casamento e não o divórcio (Gn 1:27, 2:24). Antes da queda humana, não havia nenhuma palavra sobre o
divórcio.
Ele é fruto do pecado e da dureza do coração Mc10:5, enquanto o casamento é digno de honra entre todos (Hb 13:4).
! O divórcio não é um mandamento. Mc 10:4-5
Moisés não mandou divorciar mas permitiu por causa da dureza do coração (Mt 19:8), veja a pergunta em Mt 19:7, na
verdade, Moisés nunca mandou, mas permitiu.
A concessão para o divórcio tinha o propósito de proteger suas vítimas. Na lei somente o marido poderia iniciar o processo
de divórcio, apesar da exceção de (Ex 21:10-11), que dava o direito de a esposa sair do casamento quando o marido lhe
negava, roupa, alimento e o direito conjugal.
Mas em geral era uma prerrogativa masculina.
A lei (divórcio) veio para proteger as mulheres que naquela época estavam vulneráveis, eram condenadas a viverem
sozinhas e desamparadas.
Por causa dessa concessão de Moisés, um marido não poderia despedir a mulher sem lavrar-lhe carta de divórcio e depois
de despedi-la não poderia tê-la de volta, caso essa mulher viesse a casar-se novamente ou mesmo no caso dela ficar viúva.
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! Não é obrigatório Mc 10:5.
Os fariseus entendiam equivocadamente como um mandamento. Enquanto Jesus considerou-o como uma tolerância, uma
permissão. Deus não é o autor do divórcio, isso é uma instituição humana.
Embora legítimo, no caso de infidelidade conjugal (Mt 19:9), ou abandono (1Co 7:15), não é obrigatório. Ele é uma
profanação da aliança feita entre o homem e a mulher, da sua mocidade, uma deslealdade, uma falta de bom senso, um
ato de infidelidade (Ml 2:10-16 por favor respeite o contexto, Ed 10, Ne 13). O que está em jogo aqui é a linhagem Santa da
qual descende o Cristo, o exercício do perdão é melhor que o divórcio.

Mc 10:6-9 – Uma explicação necessária
Jesus estava focado no casamento e lança os 4 grandes pilares do casamento como instituição divina:
1- O casamento heterossexual. Mc 10:6; Gn 1:27; Lv 18:22-29; Gn18:16-21; Rm 1:24-28; 1Co 6:9-10).
2- O casamento é monogâmico. Mc 10:7; Dt 28:54-55; Sl 128:3; Gn 2:24, Ex 20:17; 1Rs 11:4
3- O casamento é monossomático. Mc 10:8; 1Ts 4:3-8; 1Co 7:5; Hb 13:4; Pv 5:15-19; Ef 5:28-29; Mt 22:30; 1Co 7:8-9 e
Rm 7:2-3
4- Casamento é indissolúvel. (Mc 10:9). O divórcio é mais perigoso e destrutivo do que tentar viver junto. Não estou
dizendo com isto que o divórcio não acontece, mas quando acontece devemos ser sábios e maduros com cada caso
particularmente.
Pois cada caso é um caso, causas e pessoas são diferentes e tudo isto deve ser levado em conta para não condenarmos
inocente.
O casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher e Deus é a testemunha dessa aliança (Ml 2:14). O adultério é o
que quebra a aliança conjugal. Pv 2:16-17; Mt 19:10

Mt 19:10 – Um alerta solene
Marcos omite a clausula de exceção que legitima o divórcio, registrada em Mt 5:23; Mt 19:9, contudo essa omissão não
muda o conteúdo do ensino de Jesus sobre o assunto.
A ênfase de Jesus é que o divórcio é o novo casamento, sem base bíblica, constituem-se adultério. Somente Marcos fala da
mulher tomando iniciativa do divórcio. Possivelmente porque Marcos está escrevendo para os romanos que permitia a
mulher tomar a iniciativa para o divórcio.
Não existe famílias fortes sem casamentos bem estruturados. Não existe sociedade bem estruturada onde as famílias que
as compõe estejam desintegrando.
Nenhum sucesso compensa o fracasso do casamento e da família, precisamos ter famílias solidas, unidas e regada de amor,
para abençoar outras famílias para Cristo.

Um apóstolo ignorado, uma doutrina esquecida (1CORINTIOS 7:1-40)
1Coríntios 7 é a mais longa discussão sobre os princípios de Deus para o casamento e assuntos correlatos em todas
as cartas de Paulo. Ele contém informações vitais sobre o assunto, informações essas, não encontradas em
nenhuma parte de seus escritos. Quero destacar alguns pontos importantes:
! Paulo Começa a responder as perguntas da igreja de Corinto
“Quanto ao que me escreveram” 7:1
O capítulo é uma resposta às perguntas da igreja
! Paulo não esgota seu ensino sobre casamento neste capítulo
Lemos em Gênesis 2:18 “não é bom que o homem esteja só” em Hebreus 13:4 “Digno de Honra entre todos seja
o matrimônio bem como o leito sem mácula”; em Efésios 5:21 a 33 enaltece o casamento a tal ponto de usá-lo
como exemplo da relação entre Cristo e a igreja
! Alguns acusam Paulo de não ser um autor inspirado 7:6, 10, 12, 25 e 40
O que Paulo quer dizer quando afirma “aos mais digo eu, não o senhor”? Verso 12
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Como entender isso? Será que Paulo está dizendo uma coisa e o Senhor outra? Será que eles estão divergindo ou
se contradizendo? Observe bem o que Paulo diz respeito: “as virgens não tenho Mandamento do Senhor, porém
dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel” verso 25
Será que esse texto é apenas uma opinião de Paulo ou é um texto inspirado pelo Espírito Santo com autoridade
apostólica? Veja ainda o que Paulo escreve: “todavia será mais feliz se permanecer viúva segundo a minha opinião
e penso também que eu tenho o Espírito santo” verso 40
Qual é o significado dessas palavras? Muitos exploram essas expressões para dizer que esse texto não recebe o
selo da Inspiração divina
Será que é isso que Paulo está dizendo aqui nesse capítulo? Uma distinção entre o que Cristo ensinou e o que ele
está ensinando?
O que Cristo ensinou ele não vai tratar novamente pois o assunto já está decidido, porém aquilo que Jesus não
ensinou ele vai tratar, dando orientação Apostólica e inspirada para a igreja.
! Paulo tinha de lidar com algumas perguntas que Jesus não havia tratado
Então, se uma questão levantada pela igreja de Corinto já tinha sido tratada por Cristo, Paulo se referia as suas
palavras; mas se as perguntas dos Coríntios contemplavam um tema que Jesus não tinha abordado, Paulo
responde a igreja com autoridade apostólica
! Há alguns assuntos que Jesus não tratou nos Evangelhos
Os assuntos que Jesus tratou sobre casamento e divórcio estão registrados em Mateus 5:31 e 32; Mateus 19:1 a
12; Marcos 10:11 a 12 e Lucas 16:18
Quando o Paulo se refere ao que o Senhor diz e não ele, está se referindo ao que Jesus ensinou sobre a matéria,
quando diz que agora não é o Senhor, Mas ele é porque aquele assunto Jesus não havia tratado e agora ele iria
tratar.
Paulo endereçou seus conselhos sobre casamento a grupos diferentes
1. Aos cristãos casados com cristãos Capítulo 7 versos 1 ao 11
2. Aos cristãos casados com não cristão verso 12 a 24
3. Aos cristãos não casados verso 25 a 40

Cristãos casados com cristãos Capítulo 7:1 a 11
Na igreja de Corinto havia dois extremos: o primeiro grupo pensava que o sexo é pecado mesmo no casamento.
Defendia que o celibato é um estado moralmente superior ao casamento
Os segundos grupos talvez formados pela maioria dos judeus julgavam que o casamento não era opcional, mas
obrigatório. Para eles o celibato era uma posição moralmente inferior ao casamento
Paulo enfrentou essas duas facções, esses dois extremos na igreja e combateu a ambos
Para Paulo tanto casamento quanto celibato são dons de Deus
O que é certo? Ficar solteiro ou casar-se? O que é melhor, o casamento ou se livrar? O que é correto o celibato
obrigatório ou casamento compulsório?
Paulo diz que as duas posições radicais estão erradas depende do Dom. Quem recebeu o dom para casar-se deve
se casar, quem recebeu o chamado, o dom de Deus para o celibato deve permanecer solteiro.
Dois assuntos são aqui abordados por Paulo:
! A pureza do casamento verso 1 a 9
! Duração do casamento verso 10 e 11
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A pureza do casamento verso 1 a 9 alguns pontos importantes:
Paulo proíbe a poligamia no casamento verso 2
Diz o apóstolo: “mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido”
Tanto a poligamia (um homem ter mais de uma mulher) quanto a Poliandria (uma mulher ter mais de um marido)
estão em desacordo com o ensino das escrituras.
Paulo proíbe a união homossexual, verso 2, quando diz que cada um tem a sua esposa e cada uma tenha o seu
marido. Fica clara a ideia de uma relação heterossexual.
Embora a união homossexual fosse algo comum no tempo de Paulo, ele define essa como uma paixão infame, um
erro, uma disposição mental reprovável, uma abominação para Deus (Romanos Capítulo 1:18 a 32; I Coríntios 6:9
a 11; Levítico 18:22)
A relação homossexual pode ser aprovada pelas leis dos homens por causa da corrupção dos costumes, Mas jamais
será pelas leis de Deus. Uma decisão não é ética apenas pode ser legal. Ainda que a relação homossexual se torna
legal pelas leis dos homens jamais será aprovada por Deus pois fere frontalmente a sua lei
Paulo proíbe o celibato compulsório, no verso 1 Paulo escreve: “quanto ao que me escrevestes é bom que o
homem não toque em mulher”. Essa expressão tocar em mulher é um eufemismo; é relacionar-se intimamente,
fisicamente, sexualmente e regularmente com uma mulher

Paulo proíbe o celibato compulsório
Ele disse que o celibato é bom, mas não é compulsório. O celibato é permitido, mas não ordenado! Nem todo tem
o dom do celibato, é por isso que a igreja romana enfrenta tantos problemas com a Sexualidade de seus
sacerdotes. O celibato compulsório não tem base bíblica, o celibato só tem sentido e valor quando é resultado de
um dom espiritual e não pode ser imposto obrigatoriamente. Esse é o ensino de Cristo em Mateus 19:10 a 12. Esse
é o preceito estabelecido por Deus desde o princípio Gênesis 2 :18

Paulo destaca completa mutualidade dos direitos conjugais (7:3 e 4)
Paulo diz: “ o marido conceda a esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido”
(verso 3). O imperativo presente conceda indica o dever habitual. Paulo está falando do relacionamento sexual
A mesma Bíblia que condena o sexo antes do casamento, o pecado da fornicação, e também o sexo fora do
casamento, o pecado do adultério, está dizendo que a ausência de sexo no casamento é pecado! O marido deve
conceder a esposa o que lhe é devido e semelhantemente a esposa ao seu marido, ambos marido e mulher têm
direitos assegurados por Deus de desfrutarem a plenitude da satisfação sexual no contexto do matrimônio.
Paulo ainda prossegue: “a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também,
semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. ” (Verso 4)
Paulo define que o sexo é um direito do cônjuge, um direito legítimo. A satisfação sexual é um direito legítimo do
marido e um direito legítimo da mulher.
A chantagem sexual no casamento é um pecado. O marido não tem poder sobre o seu corpo nem a mulher tem
poder sobre o seu corpo, o corpo de um pertence ao outro. Usar o sexo como uma arma para chantagear o cônjuge
está em desacordo com o ensino da palavra de Deus
Paulo se torna ainda mais enfático quando escreve: “não vos priveis uns ao outro” (verso 5) a prática do sexo no
casamento é uma ordem Apostólica, ausência da Relação sexual no casamento é um pecado. Dentro da
normalidade do casamento, a relação sexual precisa existir, é um direito sagrado do cônjuge
Paulo afirma a capacidade dos casais de se abster, temporariamente, das relações sexuais (verso 5) quando é que
um casal pode se abster do sexo? Quando ambos estão em Total harmonia e sintonia a respeito da decisão.
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O homem não pode chegar para esposa e dizer: “essa semana ou este mês eu não estou disponível para a relação
sexual” nem a mulher pode comunicar ao seu marido que ela está indisponível para ele. Se há de se tomar essa
decisão, os dois precisam estar em absoluto acordo. Às vezes, muitos casais cometem erros gravíssimos quando
começam a dar desculpas infundados para fugir da relação sexual, alegando cansaço, dor de cabeça e outras
desculpas descabidas. A Bíblia diz que essa atitude do boicote sexual no casamento é um pecado, é uma
desobediência a um mandamento bíblico
Mas a abstinência sexual entre o casal não deve ser por um longo tempo. Paulo esclarece: “Não vos priveis um ao
outro salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo” (verso 5). A palavra TEMPO é Kairos e não Cronos.
Um casal sábio não delimita tempo cronológico para se privar da relação, mas apenas se priva da relação por um
momento específico, por uma necessidade específica. Seja pessoal, seja familiar, seja na igreja, seja no seu país.
Paulo ensina que a abstinência do sexo no casamento, tem de ter a intenção Expressa de se dedicar a oração. Paulo
pontua, “para vos dedicar a oração” (verso 5). A abstinência sexual não pode ser por qualquer motivo tem de ser
por uma razão espiritual; não pode ser por cansaço, nem pode ser por muito trabalho, não pode ser por dor de
cabeça ou indisposição emocional. A questão é por uma razão espiritual. É interessante que Paulo não recomenda
um longo período de oração, neste caso, ele disse e novamente vos ajuntardes (verso5). Sim há pessoas que se
escondem atrás de uma pretensa espiritualidade para sonegar ao cônjuge a satisfação sexual, isso está em
desacordo com o ensino bíblico
Paulo diz que só pode existir abstinência no casamento quando houver o compromisso deliberado de retornar à
relação sexual quando Kairos tiver passado. Por que Paulo é tão enfático nesta questão da relação sexual entre
marido e mulher? É porque se o casal abrir brecha nessa área, Satanás vai entrar em campo com sua perversa
atividade. Onde há chantagem sexual no casamento, Satanás entra em Ação. Paulo conclui dizendo “para que
Satanás Não vos tente por causa da incontinência” (verso 5). Quando um casal brinca com essa arma do sexo no
casamento e chantageiam ao cônjuge, privando de satisfação a quem tem direito, Satanás entra nessa história
para colocar uma terceira pessoa na jogada e arrebentar com o casamento. Cabe aqui alertar sobre uma grande
ameaça à vida sexual dos casais, a PORNOGRAFIA. A palavra de Deus determina que o leito conjugal deve ser sem
mácula (Hebreus 13:4.) Existem muitos homens mesmo cristãos que estão se tornando viciados em pornografia,
são prisioneiros de um vício avassalador, alimentam suas mentes com lixo nauseabundo que sai dos esgotos
pútridos dessa indústria pornográfica, que destroem vidas e arrebentam suas famílias. Há muitos homens que
adoecidos por esse vício degradante ainda aviltam mulher querendo importar para o leito conjugal essas práticas
aviltantes.
Paulo agora, no verso 6, ele disse “e isso vos digo como concessão e não por mandamento” a palavra concessão
tem uma melhor tradução do grego, seria “consciência” ou “ter opinião em comum”, “Pensar da mesma maneira”,
“concordar com”
Paulo era muito consciente das vantagens ordenadas por Deus, tanto do celibato quanto do casamento e não
estava ordenando o casamento por causa das tentações que os solteiros sofriam. A espiritualidade não está de
modo algum ligada ao estado civil, embora o casamento seja um Dom de Deus, I Pedro 3:7 diz que participamos
da mesma graça de vida, nós Os casados.
Paulo reconhecia a liberdade e a independência especial que tinha para servir a Cristo, por isso, no verso 7 ele
disse “quero que todos os homens sejam tais como também eu sou, no entanto cada um tem de Deus o seu próprio
dom na verdade de um modo ou de outro”
No verso 32 a 33 ele disse “o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações, quem não é casado
cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo de como
agradar a esposa e assim está dividido”. Uma pessoa solteira está livre de se preocupar com as necessidades de
seu cônjuge, portanto, potencialmente, é mais apta para dedicar-se exclusivamente as obras do Senhor
Paulo trata agora da situação dos solteiros e viúvos no verso 8. Solteiro é um termo usado 4 vezes no Novo
Testamento apenas em I Coríntios 7 versos 8 versos 11 versos 32 e verso 34. Esse versículo deixa claro que solteiros
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e viúvos são diferentes. O verso 11 identifica o divorciado como um solteiro, a ser diferenciado dos viúvos (verso
39 a 40) e das Virgens (verso 25 e 28) que nunca casaram. Cada uso de SOLTEIRO, então, refere-se: aqueles
anteriormente casados, atualmente solteiros: Os divorciados. É provável que essas pessoas anteriormente
casadas, quisessem saber se como cristãos poderiam ou deveriam se casar novamente.
Também Paulo era provavelmente viúvo, e pode afirmar aqui seu casamento anterior ao se identificar com os
solteiros e viúvos. Sua primeira sugestão é “Que permaneçam solteiros por causa de sua liberdade para servir ao
Senhor” (verso 25 a 27 verso 32 A 34). “Caso, porém, (no verso 9) não se dominem, que se casem. Que é melhor
casar do que viver abrasado” esta é a instrução Apostólica para os irmãos que estavam divorciados e que talvez
estavam perguntando se poderiam ou não se casar novamente.

Paulo agora fala da duração do casamento verso 10 e 11:” ora aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a
mulher não se separe do marido”. Por que Paulo disse isso? Ordeno não eu, mas o senhor??? Porque o Senhor já
havia tratado desse assunto do divórcio em Mateus 19 versos 3 a 12, e se o senhor já havia tratado não é preciso
tratar novamente. Paulo diz que o casamento deve durar enquanto durar a vida (verso 39 e 47).
Casou-se, aguente firme. Não desanime! Leva em frente o seu casamento não pule fora da relação.
Ha casamentos que adoecem a tal ponto, que a decisão de ficarem juntos podem ser mais arriscadas do que se
separarem. Nesse caso Paulo oferece duas soluções pastorais:
! Quando a situação se torna insustentável
A primeira solução - separe e fiquei sozinho (verso 11)
A segunda solução - faça a devida a reconciliação (também verso 11)
Contudo de maneira alguma o apóstolo apoia a hipótese do divórcio
Paulo reafirma assim o ensino de Jesus, de que o divórcio só é legítimo e permitido para o cônjuge que foi vítima
da infidelidade conjugal de seu companheiro (Mateus 19:9). O ensino bíblico é que o que Deus ajuntou não separe
o homem (Mateus 19:6). Deus colocou muros ao redor do casamento não para fazer dele uma prisão, mas é um
lugar seguro.

Cristãos casado com não cristãos Capítulo 7:12 - 24
Paulo não está tratando neste texto de casamento misto. O ensino de Paulo sobre isso é claro: o casamento deve
ser no Senhor (verso 39.) Para Paulo namoro misto se constitui um ato de desobediência aos preceitos Divino “Não
vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade,
ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno ou quê União do crente com o
incrédulo” II Coríntios 6:14 e 15
A igreja de Corinto era uma igreja nova, algumas pessoas se converteram ao evangelho depois de casadas. De
repente, apenas a mulher se converteu e o marido permaneceu incrédulo ou apenas o marido se converteu e a
mulher permaneceu incrédula. Esta é a problemática que Paulo trata aqui.
“Aos mais digo eu não o senhor” (verso 12 e 13). Por que é que ele disse isso? Lembra-se do que dissemos no
início?! Jesus não tratou dessa matéria de um cônjuge se converter depois de casado, essa matéria é nova e Jesus
não abordou esse assunto nos Evangelhos. Por isso Paulo disse que agora vai tratar do assunto. Paulo diz (verso
12 a 13) “se algum irmão tem mulher incrédula e está consente em morar com ele, não a abandone e a mulher que
tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido”
É um ato de desobediência um cristão casar-se com um incrédulo. Mas se a pessoa se torna Cristã depois de ter se
casado, ela não pode usar esse acontecimento como base para separação. Ao contrário, ela precisa exercer a
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influência que tem como cristã para mudar e transformar o seu lar e levar o seu cônjuge a conversão (verso 17 ao
24). Paulo está dizendo que a conversão não altera as nossas obrigações sociais.
Paulo trata de dois grandes temas aqui:
1. O poder do casamento
2. Dissolução do casamento.

O poder do casamento (verso 12 a 16)
Paulo lista três fatores de encorajamento para se investir num casamento misto em que um dos cônjuges se
converteu depois de casado. A pergunta dos Coríntios era: devemos sair do casamento por estarmos vivendo com
cônjuge incrédulo? Paulo responde NÃO! Antes vocês devem investir nesse casamento e isso por três motivos:
1. Paulo diz “porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no
convívio do marido crente” verso 14. Paulo não está dizendo que o marido incrédulo é convertido e salvo pelo fato
de estar casado com uma mulher crente ou vice-versa. O casamento não é um meio de conversão, o que Paulo
está dizendo é que o marido crente santifica, ou seja, traz benefícios para sua família esse cônjuge incrédulo
quando exposto a influências benéficas do Evangelho. Quando a fé cristã entra em um lar descrente, ela deve ser
uma ponte de novas bênçãos e não de novas desavenças. O fato de um cônjuge incrédulo viver com cônjuge crente
possibilita esse cônjuge incrédulo conhecer o evangelho e ser abençoado por ele, o cônjuge incrédulo é trazido
para mais perto de Deus ao conviver com Cristão na mesma casa
2. A inclusão dos filhos no pacto: Paulo afirma “doutra sorte os vossos filhos seriam impuros, porém agora são
santos” verso 14
3. Há possibilidade da conversão do cônjuge incrédulo
Você não sabe, mas pode ter esperança. Você pode fazer um investimento para isso e trabalhar nessa direção,
nessa mesma linha de pensamento. O apóstolo Pedro diz “mulheres sede vós igualmente submissa a vossos
próprios maridos para que se ele ainda não obedece a palavra seja ganho sem palavra algum por meio do
procedimento de sua esposa ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor” I Pedro 3:1 e 2
Paulo argumenta, “pois, como sabe a mulher se salvará teu marido, ou como Sabes o marido se salvará a tua
mulher” verso 16

A dissolução do casamento (verso 15)
Há casos em que o cônjuge incrédulo se recusa terminantemente a conviver com cônjuge crente. Caso o cônjuge
incrédulo tome a iniciativa de abandonar definitivamente o cônjuge crente, esse fica livre do jugo conjugal (verso
15). Se o cônjuge incrédulo não quiser permanecer no casamento, a porta para dissolução do casamento é aberta,
mas se o descrente quiser apartar-se que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito a servidão nenhum irmão nem
a irmã. Deus nos tem chamado a paz (verso 15)
Se o cônjuge incrédulo deseja permanecer casado, então o crente não deve recorrer ao divórcio, mas se o incrédulo
não quiser ficar e decidir partir, então o outro ficará livre para se divorciar e casar novamente.
A restrição de Cristo sobre infidelidade conjugal como fundamento para o divórcio não é inconsistente com a
admissão de Paulo sobre o abandono. Como outro fundamento para o divórcio, o ensino de Paulo não contradiz o
ensino de Cristo. Paulo e Cristo não estão em conflito sobre essa questão. Cristo está falando da base positiva para
o divórcio e Paulo da base passiva. Cristo está falando que o cônjuge traído pode dar carta de divórcio. A iniciativa
do divórcio é cônjuge inocente. Paulo está falando que o cônjuge abandonado está livre do julgo conjugal, desse
modo a iniciativa do divórcio não é do cônjuge abandonado, mas daquele que abandonou. O cônjuge abandonado
pode apenas reconhecer o fato do seu abandono, no ensino de Paulo é a parte culpada. Quem toma a iniciativa
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da deserção ou do divórcio no ensino de Jesus é a parte inocente que toma a iniciativa do divórcio. Cristo falou de
uma separação voluntária, Paulo de uma separação contra a vontade do cônjuge abandonado.
Paulo traz a lume a segunda cláusula receptiva para o divórcio, que é o abandono irredutível e irreconciliável. Só
há duas cláusulas para o divórcio: infidelidade Mateus 19:09 e abandono I Coríntios 7:15

Cristãos não casados (I Coríntios 7:25 a 40)
Paulo traz uma palavra para os solteiros viúvos e viúvas, ele já havia tocado nesse assunto nos versos 8 e 9
Em primeiro lugar vejamos o que Paulo ensina sobre o virgem verso 25 a 38:
A preferência de Paulo pelo celibato verso 1, 26, 28, 29, 32. Ele aponta as razões
“Considero por causa da angustiosa situação presente ser bom para o homem permanecer assim como está o verso
26 o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações quem não é casado cuida das coisas do Senhor
de como agradar o Senhor” (verso 32) Paulo aconselha os pais: quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a
casa faz melhor. Paulo aconselha as viúvas, todavia será mais feliz se permanecer viúva segundo a minha opinião
(verso 40). Porque Paulo adota essa posição embora tenha combatido a ideia daqueles que achavam que o celibato
era moralmente superior ao casamento? Porque ele parece ter uma clara e certa predileção pelo celibato. Por que
Paulo toma esse partido uma vez que ensinou que tanto celibato quanto o casamento são dons de Deus?
Nós temos de entender isso, caso contrário vamos chegar a uma conclusão equivocada. Temos de entender que
Paulo está mostrando isso por causa de fatores circunstanciais daqueles dias em que estava vivendo
Que fatores são esses?
Por causa dá angustiosa situação presente (verso 26)
Ainda sim tais pessoas sofrerão angústia na carne e eu quisera poupar-vos (verso 28)
E isso, porém vos digo irmãos o tempo se abrevia O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem
(verso 29)
O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações (verso 32)
Paulo levanta três fatores circunstanciais sérios para descrever essa questão de que casar: é bom, mas permanecer
solteiro viúvo ou viúva é melhor. Que angustiosa situação presente era essa descrita nos Versículos 26 e 28? Paulo
Está se referindo ao tempo Tenebroso de Implacável Perseguição que a igreja estava prestes a enfrentar
Paulo estava em Éfeso quando escreveu essa carta, “porque não queremos irmãos que ignoreis a natureza da
tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto, foi Acima das nossas forças a ponto de desesperarmos até da
própria vida” II Coríntios 1:8. Esse era o clima que estava surgindo no horizonte. As nuvens estão ficando densas,
escuras e tenebrosas, prenunciava-se a chegada de uma terrível tempestade. Jerusalém estava prestes a ser
cercada, as muralhas de Jerusalém seriam quebradas. Jesus já havia falado em seu Sermão Profético em Mateus
24:19 “ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias”
Por que Jesus disse isso no Sermão Profético?
No ano 70 depois de Cristo, quando o Tito Vespasiano entrou em Jerusalém e quebrou os seus muros, seus
soldados rasgaram as entranhas das grávidas com a espada. As mulheres grávidas não podiam correr para se
livrarem. Paulo está dizendo que quem é casado, numa hora de tribulação de guerra ou de perseguição e fuga,
sofre terrivelmente.
Nero já despontava com sua insanidade o cenário para a Perseguição Implacável aos cristãos. Roma seria
incendiada em 64 d. C. e os cristãos seriam caçados, perseguidos e mortos por todos os cantos do império.
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O que Paulo diz então? O contexto imediato, fala da destruição de Jerusalém e a imediata perseguição dos judeus
e cristãos. A loucura crescente do Imperador Nero estava vindo à tona em vista deste tempo tenebroso de
opressão e perseguição. Paulo acha melhor os homens permanecerem como estavam.
Era um tempo de profunda tribulação, verso 26 e de preocupação verso 32.
Coloque-se no lugar do apóstolo Paulo diante das suas múltiplas viagens e perigos, sendo preso, açoitado de cadeia
em Cadeia. Caso fosse casado e tivesse filhos seu sofrimento teria sido muito maior, ele mesmo disse que “quem
se casa Deve cuidar do seu casamento” é nesse contexto que Paulo coloca essa questão.
Aquele era um tempo de mudança, Paulo aconselha: “e isso, porém vos digo irmãos, o tempo se abrevia. O que
resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os
que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem e os que utilizam o mundo
como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa” verso 29 a 31
Num tempo de guerra, perseguição, cerco e fuga não se pode estar preso a nada. Paulo está dizendo que a crise
estava para começar e os cristãos não poderiam se apegar a nada deste mundo, era um tempo difícil e a crise
estava chegando. Paulo recomenda: “se você não está casado, não se case”. Agora se você não aguenta, então
Case”. Não peca se casar, mas Paulo diz que queria poupa-los desse problema, dessa preocupação, dessa angústia.
Paulo conclui “e os que se alegram como se não se alegrassem e o que compram como se nada possuísse e os que
se utilizam do mundo como se dele não usassem porque a aparência deste mundo passa” verso 30 e 31
A aparência deste mundo passa... essa palavra fala de uma forma externa, que está mudando sempre. É tolo
aquele que investe em um SCHEMA (aparência) que está em rápida desintegração
Algumas recomendações do apóstolo Paulo:
! Permaneça como está; se você está solteiro fique solteiro, se você está casado não saia do casamento
(verso 26)
! Não procure casamento (verso 27)
! Esteja prevenido para o fato de que se casar vai sofrer a angústia na carne (verso 28)
! Você vai ter preocupações adicionais se você se casar (verso 32)
! Você vai estar com coração e o tempo dividido se você casar (verso 34)
Vejamos o que Paulo ensina sobre as viúvas:
Finalmente Paulo traz uma palavra as viúvas e aos viúvos “a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo
se falecer seu marido fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor, todavia será mais feliz se
permanecer viúva segundo a minha opinião e penso que também eu tenho o espírito de Deus” verso 39 a 40
Uma verdade importante a destacar é que o casamento é para toda a vida
O casamento deve durar enquanto durar a vida dos cônjuges, enquanto viver o marido enquanto viver a esposa.
Paulo nem cogita o divórcio, aqui casamento não é um contrato de experiência, ele é para a vida toda.
Outra verdade a destacar é que o casamento é só para esta vida e não para a eternidade. O casamento acaba com
a morte (Mateus 22 :29 a 30). Portanto o casamento é para a vida toda, mas não para a eternidade.
Paulo aconselha as viúvas: “fique como vocês estão, se você não aguenta, case-se, mas somente no Senhor”
Termino esse comentário voltando aos versos 17 -24
O descontentamento era predominante entre os cristãos da igreja de Corinto. Alguns queriam mudar seu estado
civil, outros eram escravos que gostariam de ser livres, e outros usavam sua liberdade em Cristo para justificar o
pecado. Numa resposta geral a isso, essa passagem de modo claro repete os princípios básicos: que os cristãos
devem aceitar prontamente a condição conjugal e a situações sociais nas quais se encontram quando chamados
por Deus.
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Casamento e Divórcio
Mateus 19:1 a 12
Apesar da pergunta dos fariseus “será lícito o homem divorciar da sua mulher? ”, começo com uma afirmação: Essa
era uma pergunta fraudulenta! Porque eles não tinham interesse de saber a verdade. A questão é se o homem
podia casar-se de novo, porque os judeus já divorciavam. (Deuteronômio 24:1 a 4)
Depois que Jesus concluiu sua palavra sobre o perdão, deixou a Galileia e foi para a Judeia a leste do Jordão.
Multidões o seguiram e além do Jordão e ele curou seus enfermos (Mateus 19:1 e 2). É nessa geografia que Jesus
é abordado pelos fariseus sobre a questão do divórcio. Mais uma vez, os fariseus se esforçaram para encontrar
meios de desacreditar Jesus e o seu ensino.

Os fundamentos do casamento (Mateus 19:1-12)
Os fariseus estavam constantemente testando Jesus ou mesmo se opondo a ele (Capítulo 12 versos 2 e 14; Capítulo
15 versos 11 e 16 versos 1). Eles já tinham tentado pegar Jesus em contradição a respeito do sábado e dos sinais,
mas haviam fracassado. Agora eles tentam Jesus novamente acerca de um dos mais controversos assuntos: o
divórcio.
Os fariseus buscaram arrastar Jesus para o debate de Deuteronômio 24 :1 com o objetivo de colocá-los contra
Moisés e consequentemente contra Deus (capítulo 19:3 e 7)
Pelo fato de Jesus ter entrado no domínio de Herodes na região da Pereia (19 1:14), os fariseus esperavam que
sua resposta tivesse a mesma linha da pregação de João Batista sobre o divórcio (Capítulo 14 versos 4), provocando
a fúria de Herodes e assim colocando Jesus sob o risco de um perigoso inimigo.
Os fariseus esperavam que Jesus dissesse alguma coisa que o envolvesse no caso do adultério entre Herodes e
Herodias, de tal forma que ele tivesse o mesmo destino de João Batista (decapitado por ter acusado Herodes).
Na verdade, os fariseus não estavam sendo sinceros quando perguntaram a Jesus “é lícito ao marido repudiar sua
mulher por qualquer motivo? ” (Verso 3). O propósito deles era colocar Jesus em uma situação embaraçosa contra
Moisés ou contra Herodes, que tinha casado com a mulher de seu irmão. Se Cristo tivesse respondido à pergunta
negativamente eles poderiam afirmar que Jesus estaria impropriamente abolindo a lei de Moisés e se sua resposta
fosse afirmativa eles poderiam dizer que ele não era profeta de Deus, mas um promotor da lascívia humana.
(Contexto Herodes e Herodias).
A perversa intenção dos fariseus não confundiu Jesus, ao contrário, ele usou a oportunidade para ensinar sobre o
casamento e o divórcio, interpretando corretamente os princípios da criação sobre o casamento e a lei de Moisés.
Sobre o divórcio, a resposta de Jesus aos fariseus revela que antes, nós, devemos entender o que as escrituras
ensinam sobre o casamento.
Então respondeu ele: “não tem lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse: Por esta
causa, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não
são mais dois, porém, uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou não separe o homem” verso 4 a 16
Quando Jesus Foi questionado sobre a questão do divórcio, em vez de iniciar com Deuteronômio ele voltou ao
livro de Gênesis, o que Deus fez quando realizou o primeiro casamento, nos ensina positivamente o que ele tem
em mente para o homem e a mulher acerca do casamento.
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Gênesis 1:27; Gênesis 2:24, acima da provisão de Deuteronômio 24 :1 a 4 que foi dada somente por causa da
dureza do coração. A regulamentação do divórcio foi uma concessão para lidar com o resultado do pecado e não
expressão do propósito de Deus para a humanidade.
O divórcio pode ser necessário, mas nunca é uma coisa boa em si mesmo. O princípio Divino de que os dois se
tornam uma só carne somente pode ser cumprido por um casamento indissolúvel.
O texto de Gênesis 2:18 a 24, revela que o casamento nasceu no coração de Deus quando não havia ainda
legisladores, leis, estado nem igreja.
O casamento é um dom de Deus aos homens e as mulheres. Deus não somente criou o casamento, mas também
o abençoou (Gênesis 1:28). O casamento, portanto, nasceu no céu e não na terra, nasceu no coração de Deus e
não no coração do homem. É a expressão do amor de Deus e não fruto da ação humana. O casamento é a pedra
fundamental da sociedade humana, é a célula-mãe da sociedade, dele dependem todas as outras instituições e
até mesmo a igreja está estribada no casamento. O casamento é um relacionamento profundo que Deus manda o
abandono de outros relacionamentos. É uma separação antes de ser uma união, o casamento exige abnegação e
devoção, o casamento precisa de constante renúncia e continuo investimento. O casamento só pode dar certo
para pessoas altruístas que oferecem mais do que cobram, que fazem mais depósitos do que retirada. O segredo
de um casamento feliz não é apenas encontrar a pessoa certa, mas ser a pessoa certa o casamento pode ser a antisala do céu ou portão do inferno, um Largo Horizonte de liberdade ou uma sufocante prisão, Um Abrigo Seguro
ou uma arena de brigas, contendas e intermináveis discussões.
É da mais alta importância entender a natureza do casamento no plano de Deus conforme registrado no livro de
Gênesis. Quando questionado sobre divórcio e casamento, Jesus retornou ao livro de Gênesis e nós devemos fazer
o mesmo. De acordo com a interpretação de Jesus a natureza do casamento deve ser considerada como segue:
! O casamento é heterossexual (19:5); Deus criou o homem e a mulher macho e fêmea Gênesis 1:27. Assim
o relacionamento conjugal só é possível entre um homem e uma mulher, entre um macho e uma fêmea
biológicos, consequentemente o chamado casamento homossexual não é casamento à luz da palavra de
Deus, nem a luz das ciências biológicas, pelo contrário, segundo pesquisadores essa união é uma relação
sexual ilícita. A união homossexual é uma abominação para Deus (Romanos 1:24 a 28). A homossexualidade
é claramente condenada nas escrituras. Deus criou o homem e a mulher e instituiu o casamento
heterossexual (Gênesis 1 :27; Gênesis 2:24). Os cananeus foram eliminados da terra pela prática da
homossexualidade (Levítico 18:22 a 29), de tal forma, a cidade de Sodoma foi destruída por Deus pela
prática viu da homossexualidade (Gênesis 29:5; Judas 7). O ensino bíblico é claro:com homem não se
deitará como se fosse mulher é abominação (Levítico 18:22). Deus demonstrou o seu repúdio aos adúlteros
e homossexuais que levavam as ofertas do seu pecado para oferecer ao Senhor (Deuteronômio 23:17 e
18). A homossexualidade é vista nas escrituras como mal (juízes 19:22 e 23). O apóstolo Paulo afirma que
a homossexualidade é uma desonra (Romanos 1:24), é uma paixão Infame e uma relação contrária à
natureza (Romanos 1:26), é uma torpeza e um erro (Romanos 1:27). Paulo ainda afirma que a
homossexualidade é uma disposição mental reprovável, é uma coisa Inconveniente (Romanos 1:28); a
homossexualidade traz consequências graves no tempo e na eternidade, quem a pratica receberá a
merecida punição do seu erro (Romanos 1:27) e jamais poderá entrar no reino de Deus a não ser quando
houver conversão e abandono da prática do pecado (I Coríntios 6:9 e 10). O apóstolo Paulo define a
sodomia ou a homossexualidade como uma transgressão da lei de Deus (I Timóteo 1:9 e 10), a
homossexualidade como corrupção de valores. O juízo de Deus foi derramado, os cananeus foram
eliminados da terra, Sodoma e Gomorra foram consumidos pelo fogo do céu por causa das suas
perversidades, O império romano caiu nas mãos dos bárbaros porque já estava podre. A homossexualidade
é uma prática degradante que corroeu o império desde os imperadores até os escravos. Hoje, fazem a
Apologia desse pecado, os homens perderam o temor de Deus e se insurgiram contra a sua palavra por
mais popular que essa prática reprovável possa ser, ela sempre será vista como coisa abominável aos olhos
de Deus. O homem muda, mas Deus não muda, os homens podem sancionar a prática homo afetiva e até
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mesmo validar pelas leis a união homossexual, mas a eterna palavra de Deus sempre condenará essa
prática como um dos terríveis males que provoca a santa Ira de Deus
É preciso ficar claro, entretanto que a homossexualidade é um pecado que tem perdão. Uma pessoa não
nasce homossexual, nem precisa viver como tal. Há esperança para aqueles que estão presos pelos laços
desse vício degradante. Assim como o adultério é uma prática aprendida é também a homossexualidade.
Paulo diz que alguns cristãos da igreja de Corinto eram homossexuais, mas, uma vez convertidos a Jesus
Cristo, foram lavados justificados e libertos dessa prática abominável (I Coríntios 6:9 e 10) aqueles que
vivem com esse conflito não devem cauterizar a consciência justificando a sua prática, mas se arrepender
e voltar para o Senhor, o único que pode libertar e salvar.
! O casamento é monogâmico (capítulo 19:5) a monogamia é o padrão de Deus para o casamento. Deus não
criou duas mulheres para um homem. Nem dois homens para uma mulher (Gênesis 2:24). Tanto a poligenia
(um homem com várias mulheres) como a Poliandria (uma mulher para vários homens) estão fora do
padrão de Deus.
Não importa quanto os psicólogos ativistas sociais, os juristas e legisladores digam o contrário: o absoluto
propósito de Deus para a raça humana em relação ao casamento, sempre foi a monogamia. A monogamia
é o padrão de Deus para a humanidade. Em todas as gerações o apóstolo Paulo Diz: cada um tem a sua
própria esposa e um seu próprio marido (I Coríntios 7:2). Falando sobre as qualidades do presbítero, Paulo
adverte: é necessário, portanto que o Bispo seja esposo de uma só mulher (I Timóteo 3:2) Todos os textos
do novo testamento que tratam da família, construíram sua base sobre o Decreto original da monogamia
estabelecida no antigo testamento (Mateus 5:31 e 32; Mateus 19:39; Marcos 10:2 a 12; Lucas 16:18)
Deus deu a Adão apenas uma mulher e a Eva apenas um homem. Esse princípio deve reger toda a
humanidade, em todos os tempos. A monogamia foi ensinada como um preceito moral contra o adultério.
Assim diz a lei de Deus: “não cobiçarás a mulher do seu próximo” Êxodo 20:17. A monogamia foi ensinada
pela proporção populacional... em geral o nascimento de homens e mulheres é semelhante. Se Deus tivesse
designada a poligamia, deveria existir um número muito maior de mulheres do que de homens. Todas as
pessoas que praticaram a poligamia no antigo testamento sofreram amargamente, por isso Salomão é um
exemplo clássico (I Reis 11:4)
! O casamento é monossomático (Mateus 19:5) a Bíblia diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua
mulher tornando-se os dois uma só carne, marido e mulher, eram 2 antes do casamento, mas agora são
um, não obstante, continue sendo duas pessoas distintas, entretanto uma só carne. Por isso a esposa deve
ser amada pelo marido como ele ama seu próprio corpo, e o marido deve amar a esposa como ama a si
mesmo, ou seja, como ama a sua própria carne. A união conjugal é a mais próxima e íntima relação de Todo
relacionamento humano, a união entre marido e mulher é mais estreita do que a relação entre pais e filhos.
Os filhos de um homem são partes de si mesmo, a sua esposa é ele mesmo. Efésios 5:28 A 29
O vínculo do casamento é mais sagrado do que o vínculo que prende os filhos aos pais, a esposa é mais
preferida do que o pai e a mãe, o marido deve ser mais intimamente unido a esposa do que os seus próprios
pais, nada a não ser a morte deve separá-los. A expressão uma só carne condena a poligamia, o divórcio
bem como a devassidão. Se a mútua união de duas pessoas é consagrada por Deus, a infidelidade conjugal
está abertamente desautorizada. O casamento é indissolúvel (Mateus 19:6), casamento deve ser para toda
a vida. É uma união Permanente no projeto de Deus, o casamento é indissolúvel e ninguém tem autoridade
para separar o que Deus uniu. Marido e mulher devem estar juntos na alegria e na tristeza, na saúde e na
doença, na prosperidade e na adversidade, só a morte pode separá-los (I Coríntios 7:39; Romanos 7:2)
O divórcio é uma coisa horrenda aos olhos de Deus; não há divórcio sem dor sem trauma, sem feridas, sem
vítimas. É impossível rasgar o que o marido e mulher se tornaram, sem muito sofrimento. Embora a
sociedade pós-moderna esteja fazendo apologia do divórcio, os princípios de Deus não mudaram, não
mudam e jamais mudarão! Somente a Morte (I Coríntios 7 :21), infidelidade conjugal (Mateus 19:9), e o
completo abandono (I Coríntios 7:15) podem legitimar o divórcio e cancelar o pacto conjugal. O divórcio,
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portanto, não é apenas antinatural, mas também uma rebelião contra Deus e uma conspiração contra a
sua lei.
! O casamento não é compulsório (19:10 a 12) O casamento foi criado por Deus para resolver o problema da
Solidão do Homem, mas Deus chamou algumas pessoas para serem uma exceção à regra (Gênesis 2 :18 e
24), providenciando as condições necessárias para viverem uma vida como solteiro (verso 10 a 12 em I
Coríntios 7:7)
A resposta dos discípulos ao ensino de Cristo, mostrou que eles discordaram do mestre Jesus. Entretanto
deixou claro que cada homem e cada mulher devem considerar a vontade de Deus a respeito do
casamento.
O Senhor Jesus explicou que há três tipos de eunucos:
1. Alguns homens são eunucos porque nasceram sem a capacidade de relacionamento sexual e
reprodução
2. Outros são eunucos porque foram castrados pelos homens, os reis orientais sujeitavam os
atendentes de seus haréns a uma cirurgia para fazer os eunucos
3. Mas Jesus tinha em mente aqueles que haviam feito a si mesmo eunucos por amor ao reino de
Deus. Esses homens poderiam se casar, visto que não possuíam nenhum impedimento físico,
contudo, por dedicação a Jesus e ao seu reino, eles abdicaram do casamento para se consagrar em
integralmente a causa de Cristo.
O apóstolo Paulo refere-se a esse tipo de compromisso “quem que não é casado cuida das coisas do
Senhor e de como agradar ao Senhor” I Coríntios 7:32. O celibato não é imposto, mas uma abstinência
voluntária. Jesus disse que nem todos os homens são aptos para esse mistério, somente aqueles que
são capacitados por Deus podem tomar esse caminho. Assim diz o apóstolo Paulo: “quero que todos os
homens sejam tais como também eu sou, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio Dom, um na
verdade de um modo, outro de outro” (I Coríntios 7:11). É importante ressaltar que nem Jesus, nem os
apóstolos, vêem o celibato como um estado intrinsecamente mais santo que o casamento (I Timóteo 4
:1-3; Hebreus 13:4)

Divórcio e a dissolução do casamento (verso 3 – 9)
Os fariseus formularam uma pergunta sobre divórcio para Jesus afim de experimentá-lo (verso 3). Talvez
esperassem que ele falasse sobre o divórcio de um modo ofensivo a Herodes e Herodias. O lugar não era distante
de maqueiros, onde João Batista foi preso e decapitado por denunciar o casamento ilícito do rei Herodes com
Herodias. A oposição dos fariseus a Jesus era intermitente, os fariseus desejavam pegar Jesus no surrado debate
SHAMMAI-HILLEL
A escola de shammai assumia o ponto de vista rígido e não popular do divórcio só por falta de castidade, ao passo
que a escola de hIlel defendia a visão liberal e popular do divórcio fácil por qualquer capricho momentâneo.
Jesus obviamente dissociou-se da frouxidão do Rabino hillel, no entanto ele não entrou no jogo estéreo de uma
discussão inútil, aproveitou o momento para reafirmar verdades fundamentais sobre o casamento.
Os laços matrimoniais são mais do que um contrato humano, são um jogo Divino. Jesus declarou que a provisão
mosaica do divórcio era uma concessão temporária ao pecado humano. O que os fariseus denominavam
mandamento, Jesus chamava de permissão e permissão relutante em razão da obstinação humana antes que da
intenção divina.
O erro estava em ignorar a diferença entre a vontade absoluta de Deus: o casamento, e a previsão legal a
pecaminosidade humana: o divórcio
Jesus chamou de adultério o segundo casamento depois do divórcio, caso este não tivesse base sancionada por
Deus
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Se acontecem um divórcio e um segundo casamento sem a sanção de Deus, então qualquer outra União que se
segue sendo ilegal é adúltera
Jesus permitiu o divórcio e o segundo casamento sobre a base única da imoralidade. A imoralidade é a única
cláusula de exceção estabelecida por Jesus.
O casamento fora criado por Deus, mas o divórcio pela dureza do coração humano.
Replicaram: “Por que mandou, então, Moisés da carta de divórcio e repudiar? ” Verso 7. Respondeu: “por causa da
dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto, não foi assim desde o
princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar
com outra, comete Adultério. E o que casar com a repudiada comete Adultério” verso 8 e 9
!
!
!
!

O casamento foi instituído por Deus, mas o divórcio não.
Casamento é ordenado por Deus, mas o divórcio não
Casamento agrada a Deus, mas o divórcio não. Ao contrário, Deus odeia o divórcio (Malaquias 2:16)
Deus permite o divórcio, mas não ordena o divórcio. Jamais foi o ideal de Deus para a família

Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Mateus 19:7 revela o uso equivocado que os
judeus faziam de Deuteronômio 24 nos dias de Jesus.
Os judeus estavam muito mais interessados na concessão de Deuteronômio 24 do que na instituição de Gênesis
1:27 e 2:24
É importante dizer que não foi Moisés quem instituiu o divórcio, essa instituição já existia antes de Moisés. Os
códigos mais antigos da humanidade já configuravam o divórcio como uma instituição social inquestionável.
Moisés não ordenou o divórcio, ele apenas o permitiu! Mas não por qualquer motivo.
O ensino de Moisés sobre o divórcio em Deuteronômio 24 revela 3 pontos Básicos:
1. Objetivo de proibir o homem de tornar a casar-se com a primeira esposa, caso tivesse se divorciado dela
2. A lei era proteger a mulher do primeiro esposo imprevisível e talvez cruel
3. Lei não foi estabelecida para estimular o divórcio
O divórcio foi permitido
1. A permissão do divórcio era apenas no caso de o marido encontrar na esposa alguma coisa indecente
2. Divórcio era permitido, também o era o segundo casamento
3. Todas as culturas do mundo antigo entendiam que o divórcio trazia consigo a permissão de um novo
casamento
Os fariseus interpretaram equivocadamente a lei de Moisés sobre o divórcio, eles entenderam como um
mandamento. Cristo a chamou de uma permissão, uma tolerância.
Moisés não ordenou o divórcio, ele permitiu. É de suma importância entender pelo menos três ensinos
fundamentais de Jesus sobre esse assunto em sua resposta aos fariseus:
! Primeiro, há uma absoluta diferença entre ordenança e permissão
Jesus como Supremo e infalível intérprete das escrituras, deu o verdadeiro significado de Deuteronômio 24:1 a 4.
Deus instituiu o casamento e não o divórcio. Deus não é o autor do divórcio, o homem é o seu originador
Diferente do casamento, o divórcio é uma instituição humana. Não obstante, o divórcio ser reconhecido permitido
e regulamentado na Bíblia. (Levítico 21:7 e 14; 22:13; números 30:9; Deuteronômio 22:19 e 29)
Moisés percebeu que se o divórcio não fosse permitido, em muitos casos as mulheres poderiam ser expostas a
grandes dificuldades e sofrimentos pela crueldade do marido
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O divórcio é uma evidência clara de pecado: o pecado da dureza de coração. Portanto, Jesus desarmou a falsidade
dos fariseus, revelando que Moisés permitiu o divórcio em razão da obstinação do coração humano e não em
virtude de sua aprovação como algo bom e recomendável pela lei.
! O segundo ensino de Jesus é sobre relações sexuais ilícitas (19:9)
Observe que a lei de Moisés escrevia a penalidade de morte para todos aqueles que cometiam adultério (Levítico
20:10 Deuteronômio 22:22)
Os próprios Inimigos de Cristo, os escribas e fariseus, apelaram para essa lei quando tentaram Jesus, lançando a
seus pés uma mulher apanhada em flagrante Adultério e exigindo dele uma posição João 8:1 a 11
A experiência de José desposado com Maria, indica que os judeus usaram divórcio em vez do apedrejamento para
lidar com uma esposa adúltera (Mateus 1 :18 a 25), quando José descobriu que Maria sua mulher, ainda não
desposada, estava grávida “mas não sabendo ele ainda que ela estava grávida por obra do Espírito Santo resolveu
deixá-la secretamente” sua deserção era o mesmo que se divorciar dela
Em vez de exigir o apedrejamento de Maria, José usou o expediente do divórcio. A penalidade de morte
estabelecida no Antigo Testamento, foi substituída pelo divórcio no Novo Testamento. Isso é o que Jesus ensina:
“também foi dito aquele que repudiar sua mulher dê-lhe carta de divórcio, eu porém vos digo que qualquer que
repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a exponha a tornar-se adúltera e aquele que casar
com a repudiada comete adultério” Mateus 5 :31 e 32
! O 3º ensino de Jesus sobre o divórcio diz respeito a dureza de coração (Mateus 19:8)
O divórcio é um produto do coração duro, o divórcio só floresce no deserto árido da insensibilidade e da falta de
perdão, o divórcio representa desobediência aos imutáveis princípios de Deus, é uma conspiração contra a lei de
Deus. O divórcio é uma consequência do pecado e não uma expressão da vontade de Deus, respeitando o contexto
de Malaquias “Deus odeia o divórcio”. Pois ele é consequência da dureza do coração do homem do pecado e não
dá vontade de Deus.
Ele é uma profanação da Aliança feita entre o homem e a mulher da sua mocidade, uma deslealdade, uma falta de
bom senso, um ato de infidelidade (Malaquias 2:10 a 16)
O divórcio é a negação dos votos de amor, compromisso e Fidelidade. É a apostasia do amor.
A dureza de coração, é a indisposição de obedecer a Deus e perdoar um ao outro. Onde não há perdão não há
casamento, onde a porta se fecha para o perdão, abre-se uma avenida para a amargura e o destino final dessa
viagem é o divórcio.
Não por determinação divina, mas por que o coração é duro, o divórcio não é uma ordenança divina. O perdão e
a restauração são melhores do que o divórcio, mesmo no caso de adultério. Em segundo lugar o divórcio é
permitido (Mateus 19:9). O divórcio não é o ideal de Deus para o homem e a mulher. Deus não instituiu, na verdade
ele odeia o divórcio! diz o profeta Malaquias. Jesus diz que Deus permitiu o divórcio, mas nunca o estabeleceu
como fruto da sua vontade.
Jesus disse que Deus permitiu o divórcio, mas nunca estabeleceu como fruto da sua vontade. “respondeu-lhe Jesus:
por causa da dureza do vosso coração é que Moisés nos permitiu repudiar mulher, entretanto não foi assim desde
o princípio” v.8 Deus criou o homem e a mulher, instituiu o casamento, abençoou e estabeleceu o propósito de
que ambos guardam seus votos de fidelidade até que a morte os separe. Jesus é enfático, “Portanto o que Deus
ajuntou não separe o homem” verso 6
O divórcio só é permitido quando o cônjuge Infiel se torna obstinado em sua recusa de interromper a prática da
infidelidade conjugal. A consequência desse ensino é que o cônjuge traído pode legitimamente divorciar-se do
cônjuge Infiel, sem estar por isso sobre o juízo de Deus. A infidelidade marital é um ataque a própria essência do
vínculo matrimonial, nesse caso o cônjuge que trai está separando o que Deus uniu. O perdão deve ser oferecido
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e implica o arrependimento da pessoa faltosa, um cônjuge não arrependido de sua infidelidade e costumas no seu
pecado, pode ser deixado por meio do divórcio, embora essa decisão não seja compulsória.
Jesus expressamente declarou “por causa da dureza do vosso coração é que Moisés nos permitiu repudiar vossa
mulher entretanto não foi assim desde o princípio” Mateus 19 :8 Jesus está dizendo que o cônjuge traído não
precisa se divorciar compulsoriamente por causa da infidelidade, consorte existe outro caminho que pode e deve
ser percorrido, o caminho do perdão e da cura paciente, da Restauração do relacionamento quebrado. Essa deve
ser a abordagem cristã para esse problema.
Mas infelizmente por causa da dureza de coração, é impossível algumas vezes Curar as Feridas e salvar o
casamento. O divórcio é a opção final e não a primeira opção.
Divórcio por qualquer motivo não é válido (verso 9). Jesus deu a cláusula receptiva para o divórcio “eu, porém vos
digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete
Adultério; e o que casar com a repudiada comete Adultério” (verso 9). Jesus declara que o casamento é uma união
física permanente, que só pode ser quebrada por uma causa física, a morte ou a infidelidade sexual.
Jesus foi enfático em afirmar que o divórcio não só não era permitido por qualquer motivo (verso 3), mas não era
permitido por motivo algum, exceto por relações sexuais ilícitas (verso 9).A única exceção e a única razão legal
para pôr fim a um casamento é PORNEIA, o termo grego que abrange adultério, homossexualidade, bestialidade,
etc.
A lei Judaica sentenciava com pena de morte os adúlteros
O julgamento de Jesus sobre o divórcio é mais pesado do que a lei Judaica. Para Jesus só havia uma cláusula para
o divórcio e não várias, esta cláusula era as relações sexuais ilícitas. O que, portanto, Jesus quis dizer é que quem
repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra comete adultério e o que
casar com a repudiada comete Adultério. Jesus estava dizendo que se um casal se divorcia em oposição a lei Divina
os cônjuges permanecem casados aos olhos de Deus, mesmo se o estado tiver dissolvido o casamento. Logo,
alguém que se divorcia de forma não bíblica e se casa novamente entra em um relacionamento adúltero

Mc 10:13-16 – O lugar da criança no Reino de Deus
Marcos 10:1-31 apresenta uma sequência lógica, casamento (10:1-12), crianças (10:13-16) e propriedade (10:17-31). Jesus
apesar de caluniado e perseguido pelos escribas e fariseus, era considerado pelo povo como profeta (Lc 24:19). Daí a
confiança do povo de trazer-lhe suas crianças para que por elas orasse e abençoasse.
Três grupos de pessoas.
1- Os que trazem ... v.13 (Sl 127:3; Lc 18:15)
2- Os que impedem ... v.13 (Mc 9:36-37)
3- Os que abençoam ... v.16
.... Um encorajamento. v.14
.... Uma reprovação. v.14,15
.... Uma revelação. v.14
.... Uma atitude. Mc 10:16

Mc 10:17-31 – Que lugar o dinheiro ocupa em sua vida
! Rico, porém, insatisfeito (v.17-22): Jovem riquíssimo, proeminente, virtuoso, insatisfeito (v.20), buscava a salvação,
foi com pressa a pessoa certa de forma reverente é amado por Jesus.
! Rico, porém, enganado (v.17-22): Da salvação, a respeito de si mesmo v.21, (Is 64:6); a respeito da lei (v.19,20);
(1Tm 6:10); a respeito de Jesus (Gl 3:24) da verdadeira riqueza v22
! Rico, porém, perdido (v.17-22): Os que confiam na riqueza não podem confiar em Deus (v.23-27).
! A salvação é dom de Deus. Mc 10:26-27
!
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Mc 10:28-31 – Pobre, porém, possuindo tudo
!
!
!
!
!

A abnegação. 10:28
A motivação. 10:29 (Dn 3:16-18)
A recompensa 10:30
A recompensa imediata, vem acompanhada de perseguição (At 14:22)
Uma realidade 10:31

Mc 10:32-45 – A maior marcha da história
A marcha da salvação. 10:32-34, v.45
! A determinação
! A liderança
! O sofrimento – Entregue aos líderes religiosos, condenado, entregue aos gentios, escarnecido, cuspido, acoitado e
morto. Jesus deu a sua vida em resgate de muitos. A palavra grega para “resgatar” traz a ideia de libertar um
escravo mediante o pagamento de um resgate.
! Vitória 10:34
A marcha da ambição 10:35-41
! Um pedido egoísta 10:35-38
! Um entendimento errado acerca do Reino de Deus.
! Um uso errado da intimidade com Cristo.
! Um nepotismo acentuado
! Uma resposta sem entendimento.
! Uma consequência inevitável.
A marcha da grandeza 10:42-45
! Segundo o mundo v.42
! Segundo Jesus v. 43-44 (Fp 2:5-11)
! Exemplificado v.45
No reino de Deus ser grande é ser servo e ser poderoso não é ter autoridade sobre muitos mas servir a muitos.

Mc 10:46-52 – Uma trajetória das trevas para a luz
Sua condenação antes de Cristo
! Ele vivia numa cidade condenada v.46; (Is 6:20-26)
! Ele era cego e mendigo. (Is 29:18; 35:5)
! Ele não tinha nome, Bartimeu, (filho de Timeu)
! Ele estava a margem do caminho
Sua decisão por Cristo
! Buscou a Jesus na hora certa v.47-51
Sua nova vida
! Bartimeu foi salvo por Cristo v.52
Jesus passou por Jericó, Ele está passando hoje também pelas nossas vidas, cruzando as avenidas da nossa existência,
temos 2 opções: Clamar pelo seu nome ou perder a oportunidade.

Mc 11:1-33 – A manifestação pública do Messias
! A entrada triunfal do Messias em Jerusalém11:1-11 (Zc 9:9). Missão de paz, seu reino não é deste mundo.
Hosana – significa “salvar agora”, ou salve, nós suplicamos.
! O juízo do Messias 11:12-14; v.20-26
! O zelo do Messias 11:15-19
! A autoridade do Messias 11:18,19,27-33
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Mc 12:1-14 – O drama de Jesus em Jerusalém
!
!
"
"

As oportunidades podem ser perdidas para sempre
A religião pode transforma-se num sistema corrompido, os homens jamais podem frustrar os planos de Deus.
Uma parábola de Jesus sobre o amor rejeitado. Mc 12:1-12; 2Cr 36:16; Is 5:1-7; Am 3:2
A pedra era um conhecido símbolo do Messias. Ex 17:6; Dn 2:34; Zc 4:7; Rm 9:32-33; 1Co 10:4; 1Pe 2:6-8

Mc 12:13-34 – Um plano para apanhar Jesus em contradição (Rm 13:1; 1Tm 2:1-6; 1Pe 2:13-17)
" A pergunta de Jesus. 12:35-37
" A advertência de Jesus. 12:38-40
" A observância de Jesus. 12:41-44
# “Na matemática de Deus o que conta não é a quantidade, mas a fidelidade, a prodigalidade do amor”.

Mc 12:1-44 – O drama de Jesus em Jerusalém
1. As oportunidades podem ser perdidas para sempre.
2. A religião pode transforma-se num sistema corrompido.
3. Os homens já mais podem frustrar os planos de Deus.
O amor de Deus é rejeitado por Israel – Mc 12:1-12
1. O privilégio de Israel o povo amado de Deus. (12:1)
2. Depois de entrar no templo. (Mc 11:11); Purifica-lo. (Mc 11:15); discutir a autoridade do templo. (Mc 11:27); A
parábola da vinha também gira em torno dele, pois, de acordo com escritores antigos, como Josefo e Tácito, havia
por sobre o pórtico do santuário Herodiano uma grande videira dourada.
O Talmude também aplica a ramo da videira ao templo de Jerusalém. Portanto os endereçados são os
representantes do templo. Is 5; Am 3
3. Deus tem direito de buscar frutos na vida do seu povo. Mc 12:2; Is 5:5:1-7; Mc 11:12-14
4. A rejeição continua e deliberada do amor de Deus. Mc 12:3-8; 2Cr 36:16
5. O juízo de Deus aos que rejeitaram seu amor. Mc 12:9-11; Ex 17:6; Dn 2:34; Zc 4:7; Rm 9:32-33; 1Co 10:4; 1Pe 2:6-8
6. O endurecimento em vez de quebrantamento. Mc 12:12
O plano para apanhar Jesus em contradição – Mc 12:13-34
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

A questão do tributo; As forças se unem para atacarem Jesus. Mc 12:13
A bajulação é uma arma do inimigo. Mc 12:14-15
Uma pergunta maliciosa. Mc 12:12-14
Uma resposta desconcertante. Mc 12:16-17; rm13; 1Tm 2:1-6; 1Pe 2:13-17
Os perigos de os hereges assumiram a liderança religiosa da nação. Mc 12:8
Uma pergunta maliciosa. Mc 12:19-23
Uma resposta esclarecedora. Mc 12:24-27
O maior mandamento da lei. Mc 12:28-34
Uma resposta magnifica. Dt 6:4-6; (Jesus sintetizou a Lei do amor e não em preceitos e rituais)
A pergunta de Jesus. Mc 13:35-37
A advertência de Jesus. Mc 12:38-40
A observância de Jesus Mc 12:41-44; (v. O que é desprezível aos olhos humanos, é grandioso aos olhos de Deus).

Mc 13:1-37 – A segunda vinda de Cristo
1. O deslumbramento dos discípulos e a declaração de Jesus. Mc 13:1-2
A predição de Jesus de que não ficaria pedra sobre pedra cumpriu-se no ano de 70 d.C., literalmente. O templo foi
arrasado pelos Romanos 40 anos depois no terrível cerco a Jerusalém.
2. A profecia acerca da destruição de Jerusalém e da segunda. Mc 13:3-4
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tito filho do Imperador Vespasiano (69-79 d.C.). Um milhão de judeus mortos. Israel deixou de existir como
unidade política, como nação especialmente favorecida por Deus.
Os sinais da segunda vinda de Cristo.
! O sinal que mostra a graça de Deus. (v10)
Sinais que indicam oposição a Deus.
! A perseguição religiosa (Mc 13:9); tem estado presente em toda a história do Cristianismo: os Judaizantes,
os Romanos, a Intolerância Romana, os Governos Totalitários, o Nazismo, o Comunismo, o Capitalismo, o
Islamismo, as Religiões extremistas.
! No século 20, tivemos o maior número de mártires da história.
! A igreja, porém, não precisa temer a perseguição seja oficial ou pessoas (Mc 13:9-13), quando perseguida
precisa pregar o evangelho.
! A real causa da perseguição. (Mc 13:13); sereis odiados de todos por causa do meu nome.
! O período, inteiro da história que segue o julgamento do templo é caracterizado por aflições para a
humanidade em geral. (Mc 13:5-8); a perseguição da igreja que cumpre sua missão entre todas as nações.
Mc 13:9-13.
O engano religioso. Mc 13:5,6,21-23
! A segunda vinda seria precedida por um abandono da fé verdadeira. O engano religioso vai está em alta,
nova seitas, novas igrejas, novas doutrinas, se multiplicarão. Haverá falsos profetas, falsos Cristos, falsas
doutrinas e falsos milagres.
! Vivemos hoje a explosão da falsa religião, o Islamismo domina mais de um bilhão de pessoas. O Catolicismo
Romano também com um bilhão de seguidores, o espiritismo kardecista e os cultos afro-brasileiros
proliferam. As religiões orientais: budismos, hinduísmo e xintoísmo mantém milhões de pessoas num berço
de cegueira espiritual.
! Os desvios teológicos são graves: liberalismo, misticismo, sincretismo.
! O misticismo está tomando conta das igrejas, a verdade é torcida. Muitas igrejas estão se transformando
numa empresa, o púlpito num balcão e o templo numa praça de barganha, o evangelho num produto de
consumo, e os “crentes” em consumidores.
Sinais que indicam o juízo divino.
! As guerras. Mc 13:7-8
! As catástrofes naturais. Mc 13:3,24,25
! A fome. Mc 13:8; 2Rs 25:1-3; Ez 6:1; 1Rs 17:1
Sinais da destruição do templo. Mc 13:14-23; Dn 9:27; Dn 11:31; 12:1
! Antioco Epifânio – Ano 168 a.C.; sacrificou um porco a Zeus no altar do templo de Jerusalém, esse fato
provocou a guerra dos Macabeus. Aqui ocorreu a invasão das legiões Romanas a Jerusalém, 70 d.C.; e
atearam fogo e destruíram o templo.
A descrição da segunda vinda de Cristo. Mc 13:24-27
! Será precedida por grandes convulsões cósmicas. Mc 13:24-25; 2Pe 3:10
! Será visível.
! Será glorioso.
! Será vitorioso.
A preparação para a segunda vinda de Cristo. Mc 13:28-37
! A vinda de Cristo, será imprevisível, inesperada, portanto vigiai. Mt 24:38-39

MC 14:1-31 – Diferentes reações a Jesus
Jesus está vivendo a sua última semana em Jerusalém
1.
2.
3.
4.
5.

Um plano frustrado. Mc 14:1-2
Cenário já estava pronto. Mc 14:1; Jo 1:29; 1Co 5:7
A conspiração já estava armada. Mc 14:1; Mc 3:6; Mc 12:7; Jo 5:18; Jo 7:1,19,25; Jo 8:37-40; Mc 11:53
O plano de Deus já estava determinando. Mc 14:2
Um amor demonstrado. Mc 14:3-9
! Maria deu o seu melhor para Jesus. (v.3); Jo 12:1-3
! Maria deu seu melhor “ sacrificialmente ” Mc 14:4-5; Jo 12:3
! Maria buscou agradar só ao Senhor. Mc 14:3-7
! Maria demonstrou amor em tempo oportuno. Mc 14:7-8
O EVANGELHO SEGUNDO MARCOS | | GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

6.
7.
8.
9.
10.
11.

! Maria foi elogiada pelo Senhor. Mc 14:6-9
Um traidor apontado. Mc 14:10,11,17-21
Um pacto selado. Mc 14:22-26
Um fracasso destacado. Mc 14:27-31
A tristeza assolada. Mc 14:33-34
A solidão perturbadora. (v.34)
A oração triunfadora. (v.35);
! Submissão, persistência, e agonia, a intimidade. Depois de orar três vezes e mais intensamente pelo
mesmo assunto, Jesus apropriou-se da vitória. Ele encontra paz para o seu coração e está pronto a
enfrentar a prisão, os acoites, o escárnio, a morte. Ele disse aos seus discípulos: “ Basta! Chegou a hora. Mc
14:41

A consolação restaurada
Jesus entrou cheio de pavor e angustiado no jardim do Getsêmani e saiu consolado pela:
1. Comunhão com o pai
2. Apareceu-lhe um anjo do céu que confortava. Lc 22:43

Mc 14:43-72 – A prisão, o processo e a negação.
1. A prisão de Jesus no Getsêmani. Mc 14:43-52
2. A negação de Pedro no pátio da casa do sumo sacerdote. Mc 14:54,66-72

Mc 15:1-47 – A humilhação do Filho do Homem.
! No sinédrio. Mc 15:
! No pretório. Mc 15:2-20
! No calvário. 15:21-41
Nessas seis horas que Jesus ficou na cruz, ele proferiu sete palavras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
!

Palavras de perdão. Lc 23:34
Palavras de salvação. Lc 23:43
Palavras de aflição. Mc 15:34
Palavras de agonia. Jo 19:28
Palavras de vitória. Jo 19:30
Palavras de redenção. Lc 23:46

O véu do santuário rasgado (Mc 15:38), significa abolição e o término de toda lei judaica. Significa que o santo dos
santos está aberto para toda a humanidade por meio da morte de Cristo; Hb 9:8; Hb 10:12-22.
! Estava abolido o antigo sistema de ritos e sacrifícios.
! Na sepultura. Mc 15:42-47; 1Co 15:3; Rm8:32

Mc 16:1-20 – a ressureição do Filho de Deus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Um profundo amor manifestado. Mc 16:1-2
Uma preocupação desnecessária. Mc 16:3-4
Um fato incontroverso. Mc 16:5-7; 1Co 15:14-19
Uma mensagem consoladora. 16:7
Um aparecimento surpreendente. Mc 16:9-14
Uma comissão universal. Mc 16:15-20

Jesus pela sua morte e ressurreição estabeleceu o seu Reino. O evangelho deve ser pregado, a todas as criaturas.
As boas novas pregadas pelos Apóstolos foram confirmadas (Mc 16:15-20; 17:18). O que temos aqui é um sumario da
vida da igreja do 1º século:
O EVANGELHO SEGUNDO MARCOS | | GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

!
!
!
!
!
!
!
!

Os cristãos daqueles dias expulsaram demônios; Mc 3:15; Mc 6:7,13; At 8:7,16,18; At 19:12
Falaram em novos idiomas; At 2:4; At 10:46; At 19:6; 1Co 12:10,28; 1Co 14:2-40
Paulo foi picado por uma víbora sem sofrer o dano de seu veneno letal. At 28:3-6
Eles impuseram as mãos sobre os enfermos para cura-los. At 28:8
Não há, porém no Novo Testamento sobre a ingestão de veneno.
Esses sinais, Mc 16:17-18; ocorreram durante o período apostólico descrito no livro de Atos.
Esses sinais, foram as credencias dos Apóstolos. Hb 2:1-4; Rm 15:19; 2Co 12:12
Tais dons necessariamente desapareceram com os Apóstolos. 1Co 13; esses dons extras foram dados para a
fundação e estabelecimento da Igreja, contudo desde o cânon das escrituras se completou e a Igreja plenamente
fundada e estabelecida, esses dons extraordinários cessaram de existir.

Termino esses apontamentos enfatizando duas gloriosas verdades:
1. Cristo é coroado à destra de Deus, Pai. (v.19) Fp 2:8-11
2. A igreja em parceria com o Senhor realizou e realiza suas obras (v. 20), os discípulos partiram e pregaram por toda
parte. O Senhor cooperou com eles confirmando a palavra por meio de sinais. Esses cristãos, revestidos com o
poder do Espírito Santo, mesmo perseguidos empobrecidos e despojados do poder militar e influência política,
proclamaram com desassombro a mensagem de ressurreição e conquistaram o mundo com o poder do evangelho.

Giovanni Vantuil de Almeida
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EXERCÍCIO DO CURSO DE TEOLOGICA BÍBLICA
O Evangelho segundo Marcos
Descreva com suas palavras os eventos registrados no evangelho de Marcos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A mensagem de João. Mc 1:1-8
O batismo de Jesus. Mc 1:9-11
A tentação de Jesus. Mc 1:12-13
O ministério, na Galileia e nas regiões circunvizinhas. Mc 1:14, 7:23
A expansão do seu ministério, em várias regiões gentios. Mc 7:24, 9:50
O caminho de Jerusalém; Mc 10:1-52, finalizando seu ministério.
A consumação do seu ministério: Jerusalém. Mc 11:1, 16:20
Explique as tentações de Satanás: a Eva, a Jesus e a Nós.

TENTAÇÃO
Apetite Físico
Ganho Pessoal
Poder

GÊNESIS
03:01
03:04
03:05

Mt 4; Mc 1:12,13; Lc 4
Pedras em Pães
Não Machucará
Você Terá Todos os Reinos

1Jo 2:16
Cobiça dos Olhos 1Jo 2:16
Cobiça da Carne 1Jo 2:16
Ostentação 1Jo 2:16

9.
10.
11.
12.

João Batista era Elias?
O termo mistério no novo testamento diz respeito a que?
Descreva os julgamentos, a crucificação e a ressurreição de Cristo.
As escrituras descrevem a totalidade do poder de Deus, o que Ele faz com o pecado perdoado de maneiras variadas
e ilustrativas, como?
! Sl 103:12
! Is 38:17
! Is 43:25; Jr 31:34
! Mq 7:19
! Cl 2:13,14
13. Fale brevemente sobre os apóstolos:
! Pedro
! André
! Tiago, filho de Zebedeu
! João
! Felipe
! Bartolomeu
! Tomé
! Mateus
! Tiago, filho de Alfeu
! Tadeu
! Simão, o Zelote
! Judas Iscariotes
14. Os supostos “milagres’’ de hoje não suporta ima investigação acurada. Descreva a natureza dos milagres de cristo.
15. Descreva as últimas sete falas de Jesus na cruz.
! Lc 23:34
! Lc 23:43
! Jo 19:26-27
! Mc 15:34
! Jo 19:28
! Jo 19:30
! Lc 23:46
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16. A grande comissão aparece cinco vezes nas escrituras. Com o poder do Espirito Santo, os cristãos devem levar o
evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra.
! Mt 28:18-20
! Mc 15:20
! Lc 24:44-49
! Jo 20:21-23
! At 1:8
" Como a igreja deve se portar diante deste comissionamento?
17. Maria, a mãe de Jesus, ocupa um lugar de honra entre as mulheres do novo testamento, ela é um exemplo de fé,
humildade e serviço Lc 1:26-56. Veja outras mulheres de destaque no Novo Testamento e descreva-as com uma
frase:
! Ana (Lc 2:36-38)
! Berenice (At 25:13)
! Candace (At 8:27)
! Cloé (1Co 1:11)
! Claudia (2Tm 4:21)
! Dâmaris (At 17:34)
! Dorcas (At 9:36-41)
! Drusila (At 24:24)
! Isabel (Lc 1:5,13)
! Eunice (2Tm 1:5)
! Herodias (Mt 14:3-10)
! Joana (Lc 8:3)
! Loide (2Tm 1:5)
! Lídia (At 16:14)
! Marta e Maria (Lc 10:38-42)
! Maria de Magdala (Mt 27:56-61; Mc 16:9)
! Febe (Rm 16:1-2)
! Priscila (At 18:2,18-19)
! Salomé (Mt 20:20-24)
! Safira (At 5:1)
! Susana (Lc 8:3).
18. Observe o conteúdo das orações de Jesus no evangelho de Lucas e compare com suas orações.
! Lc 3:21; 5:16; 6:12-13; 9:16; 9:28-29; 11:2-4; 22:17-19; 22:39-46; 23:46; 24:30.
19. Descreva os eventos da crucificação.
20. Descreva os eventos da ressurreição no domingo e aparições.
21. Descreva Cristo como criador no Novo Testamento
22. Explique as festas judaicas:
! Páscoa
! Pentecostes
! Cabanas
! Dedicações
23. Vinte e três vezes ao todo encontramos o significado, “EU SOU” do Senhor. Você pode achar as vezes que Ele
pronunciou essa expressão em relação da salvação com o Mundo?
24. Descreva a oração de Jesus em Jo 14:1-26.
Que graças de Deus nos ajude a proclamar, defender demonstrar, compartilhar, sofrer, não o impedir, não se envergonhar,
pregar, ser capacitado e guardar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
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