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CURSO “O EVANGELHO SEGUNDO MARCOS”
• Apresentação do livro de Marcos e o EvangelhoAula 1-Introdução

• O deserto,  a jornada e o discipuladoAula 2 – Como ser verdadeiramente humano

• Arrogância e ReligiosidadeAula 3 - Regras

• Casa dividida e blasfêmia contra o Espírito SantoAula 4 – Resistência ao Evangelho

• Novo Israel e o fermento dos fariseus e de HerodesAula 5 - O que realmente importa

• Fora Satanás! e a cruzAula 6 - A cura em dois tempos
• Amor e serviçoAula 7 - O caminho
• Rejeição e fim do temploAula 8 - Em Jerusalém
• Morte, ressureição e comissãoAula 9 -Vitória



AS CONTRADIÇÕES DE PEDRO

A Boa Confissão – Mc 8.27 a 29

27. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os 
povoados nas proximidades de Cesareia de 
Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: "Quem o 
povo diz que eu sou? "

28. Eles responderam: "Alguns dizem que és João 
Batista; outros, Elias; e, ainda outros, um dos 
profetas".

29. "E vocês? ", perguntou ele. "Quem vocês dizem 
que eu sou? " Pedro respondeu: "Tu és o 
Cristo".

OVacilo – Mc 8.31 a 33

31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário 
que o Filho do homem sofresse muitas coisas e fosse 
rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos 
sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e três 
dias depois ressuscitasse.

32. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, 
chamando-o à parte, começou a repreendê-lo.

33. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos 
e repreendeu Pedro, dizendo: "Para trás de mim, 
Satanás! Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas 
dos homens".



UMA CURA EM 2 TEMPOS
MARCOS 8.22-25

22.Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas 
trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que 
tocasse nele.

23.Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do 
povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e 
impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo 
alguma coisa? "

24.Ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas; elas 
parecem árvores andando".

25.Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos 
do homem. Então seus olhos foram abertos, e sua 
vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente.



QUEM É O 
MAIOR?
MARCOS 
9.33-37

33. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: "O que vocês 
estavam discutindo no caminho? "

34. Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o 
maior.

35. Assentando-se, Jesus chamou os Doze e disse: "Se alguém quiser ser o primeiro, será o 
último, e servo de todos".

36. E, tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes:
37. "Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo; e quem me 

recebe, não está apenas me recebendo, mas também àquele que me enviou".



A CRUZ
O PASSAPORTE PARA O CAMINHO CRISTÃO

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

35.Pois quem quiser salvar a sua vida, a 
perderá, mas quem perder a vida por 
minha causa e pelo evangelho, a salvará.

36.Pois, que adianta ao homem ganhar o 
mundo inteiro e perder a sua alma?

37.Ou, o que o homem poderia dar em 
troca de sua alma?

Marcos 8:34-37

¡ O que somos capazes de fazer quando temos 
poder?

¡ “Tomar a cruz”:

¡ A crucificação era uma vergonha extrema

¡ Punição dedicada aos piores infratores

¡ Não há compatibilidade entre o desejo de 
glória ou fama pessoal e seguir a Cristo

¡ A cruz representa renúncia e morte à 
sedução do poder e da superioridade

¡ Seguir a Cristo implica em abdicar dos 
valores e das aparências que o mundo tanto 
admira e busca



“PARA TRÁS DE MIM, SATANÁS!
VOCÊ NÃO PENSA NAS COISAS DE DEUS, MAS NAS DOS HOMENS”

¡ O desejo de ter posição e status vem do inferno!
¡ A ação de Satanás é sempre contrária ao caminho da cruz.

Satanás se exaltou para destruir o homem: 
“E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu; acima das estrelas de Deus exaltarei o meu 

trono; e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte;  subirei 
acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo.  Contudo levado serás ao 
Seol, ao mais profundo do abismo.” Isaías 14.13 a 15

Cristo, ao contrário, é o Deus que se humilhou para salvar o homem
“Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não 

considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si 
mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em 
forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz!” 
Filipenses 2:5-8



MAS AO FINAL DA HISTÓRIA
O CAMINHO DA CRUZ É O CAMINHO DA VITÓRIA!

¡ “quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado"
¡ Lucas 18:14

Jesus vencedor
“Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está 

acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, 
no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus 
Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.” Filipenses 2:9-11

Satanás perdedor
“O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com 

enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles 
serão atormentados dia e noite, para todo o sempre.” Apocalipse 20:10



Pois quem quiser salvar a 
sua vida, a perderá, mas 
quem perder a vida por 

minha causa e pelo 
evangelho, a salvará.

Marcos 8:35



A TRANSFIGURAÇÃO (MARCOS 9.2-8)
A NOVA LEI É CRISTO JESUS

2. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os 
levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi 
transfigurado diante deles.

3. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, 
como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las.

4. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam 
com Jesus.

5. Então Pedro disse a Jesus: "Mestre, é bom estarmos aqui. 
Façamos três tendas: uma para ti, uma para Moisés e uma para 
Elias".

6. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados.

7. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma 
voz, que disse: "Este é o meu Filho amado. Ouçam-no!"

8. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram 
mais ninguém, a não ser Jesus.

¡ Repetição do Monte Sinai, onde 
Moisés recebe a lei (Ex 20)

¡ Moisés e Elias: a lei e os profetas

¡ Agora é tudo com Jesus!



VOLTANDO A PEDRO...

Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de 
pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, 
sejam misericordiosos e humildes.

Não retribuam mal com mal nem insulto com insulto; 
pelo contrário, bendigam; pois para isso vocês foram 
chamados, para receberem bênção por herança.

Pois, "quem quiser amar a vida e ver dias felizes, 
guarde a sua língua do mal e os seus lábios da 
falsidade.

Afaste-se do mal e faça o bem; busque a paz com 
perseverança.

1 Pedro 3:8-11

O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua 
glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido 
durante pouco de tempo, os restaurará, os 
confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes 
alicerces.

A ele seja o poder para todo o sempre. Amém.

1 Pedro 5:10,11



PRÓXIMA AULA


