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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 2 - Regras

• Casa dividida e blasfêmia contra o Espírito SantoAula 3 – Resistência ao Evangelho

• Novo Israel e o fermento dos fariseus e de HerodesAula 4 - O que realmente importa

• Fora Satanás! e a cruzAula 5 - A cura em dois tempos

• Amor e serviçoAula 6 - O caminho

• Rejeição e fim do temploAula 7 - Em Jerusalém

• Morte, ressureição e comissãoAula 8 -Vitória



POR QUE ESTUDAR 
O EVANGELHO 
SEGUNDO MARCOS?

“Marcos quer que seus leitores entendam que 
Jesus é o Filho de Deus, mas especialmente o 
Filho sofredor de Deus (...) Marcos também 
mostra que os cristãos devem trilhar o mesmo 
caminho percorrido por Jesus – o caminho da 
humildade, do sofrimento e até mesmo, se 
necessário, da morte.”

D.A. Carson



ÊNFASES DOS 
EVANGELHOS

Mateus
O Reino de 

Jesus

Marcos
O Serviço e 
Discipulado 

de Jesus

Lucas
A 

Humanidade 
de Jesus

João
A Divindade 

de Jesus



JESUS EM MARCOS

• Não há relatos da origem ou infância de Cristo. O texto já começa 
com João Batista;

• Concentração na atividade de Jesus, no seu serviço –
especialmente nos milagres. Em Marcos, Jesus está em constante 
movimento;

• O interesse na paixão de Jesus, assunto que ocupa a metade do 
livro!

Não será assim entre vocês. 
Pelo contrário, quem quiser 
tornar-se importante entre 
vocês deverá ser servo;
e quem quiser ser o 
primeiro deverá ser escravo 
de todos.
Pois nem mesmo o Filho do 
homem veio para ser 
servido, mas para servir e 
dar a sua vida em resgate 
por muitos".

Marcos 10:43-45



PARA QUEM MARCOS ESCREVEU?
PARA OS ROMANOS

• Marcos traduz expressões aramaicas: Mc 5.41, Mc 
7.34 e Mc 15.22;

• A conversão da moeda da oferta da viúva em Mc 
12.42 para uma moeda latina (grego kodrantes –
quadrantes);

• Explica rituais judaicos, como o lavar as mãos em Mc 
7.3-4;

• Tradições antigas afirmam que Marcos registrou 
pregações de Pedro em Roma;

• O contexto de Roma: Poder Humano e Disputas 
Políticas.



QUAL SERÁ O ROSTO DO CRISTIANISMO?

“O Islamismo cresce. O Judaísmo Ortodoxo está cada vez maior entre os jovens e Israel tem se tornado mais 
religioso enquanto a religião se torna mais influente. O crescimento do Cristianismo supera a todas as outras 
crenças.

Em 1942, esta revista publicou um ensaio chamado “A igreja cristã vai sobreviver?” Sessenta anos depois existem 2 
bilhões de Cristãos no mundo. Até 2050, de acordo com algumas estimativas, serão 3 bilhões.

Como observou Philip Jenkins, destacado professor de estudos de história e religião da Universidade Estadual da 
Pensilvânia (EUA), talvez o movimento social mais bem sucedido dos nossos tempos seja o Pentecostalismo. Tendo 
começado em Los Angeles há cerca de um século, reúne atualmente cerca de 400 milhões de pessoas – um número 
que, de acordo com Jenkins, poderá alcançar 1 bilhão ou mais até a metade deste século.”

Revista Atlantic Montly, março/2003
www.theatlantic.com/magazine/archive/2003/03/kicking-the-secularist-habit/302680/



NOSSO CONTEXTO
TIPOS DE PASTORES

O Pastor Herói

• Ele lidera a guerra do 
Reino de Deus. Por ela, 
abandona até a família. 
Vira herói reconhecido 
e admirado por todos. 
Torna-se cheio de 
presunção e orgulho, a 
ponto de considerar-se 
alguém que nunca falha.

O Pastor Estoico

• Tudo é teologia e 
doutrina, não há espaço 
para compaixão ou 
amor.

O Pastor Terapeuta

• A congregação deste 
pastor precisa ser feliz, 
entretida e sempre 
alegre. Está cheia de 
bebês de 40 anos que 
ainda precisam de colo, 
o que exige um 
altíssimo nível de 
atividade para manter o 
astral dos membros.

Fonte: James Houston/Rikk Watts



PERGUNTAS RESPONDIDAS EM MARCOS

¡Como o Reino de Deus se manifestará entre nós?

¡O que significa ser cristão?

¡O que significa seguir a Jesus?



COMO O REINO DE DEUS SE MANIFESTA?

¡ Prólogo e Tema de Marcos

¡ Marcos 1.1 a 3: “Princípio do 
evangelho de Jesus Cristo, Filho de 
Deus. Conforme está escrito na 
profecia de Isaías: Eis aí envio diante da 
tua face o meu mensageiro, o qual 
preparará o teu caminho; voz do que 
clama no deserto: Preparai o caminho 
do Senhor, endireitai as suas veredas.”

¡ O que significava o “evangelho” 
para Marcos?

"Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que 
preparará o caminho diante de mim. E 
então, de repente, o Senhor que vocês 
buscam virá para o seu templo; o 
mensageiro da aliança, aquele que vocês 
desejam, virá", diz o Senhor dos Exércitos.

Malaquias 3:1

Uma voz clama: "No deserto preparem o 
caminho para o Senhor; façam no deserto um 
caminho reto para o nosso Deus.

Isaías 40:3



COMO O REINO DE DEUS SE MANIFESTA
O QUE SIGNIFICAVA O “EVANGELHO” PARA MARCOS?

• O texto de Mc 1.1 a 3 cita: Ml 3.1 – A vinda do Senhor para juízo;

• O contexto de Malaquias:
• O livro expõe o pecado da sociedade de Israel – dos sacerdotes (Ml 1.1 a 2.9) 

ao povo (Ml 2.10 a 17);

• O Senhor promete enviar Elias antes do dia do juízo do Senhor – Ml 4.5;

• João Batista aparece vestido como Elias (II Rs 2.8).
"Vejam, eu enviarei a vocês o 

profeta Elias antes do grande e 
terrível dia do Senhor.

Malaquias 4:5



COMO O REINO DE DEUS SE MANIFESTA
O QUE SIGNIFICAVA O “EVANGELHO” PARA MARCOS?

• Evangelho – Grego “Evaggelion”: Boas Novas; Hebraico “Bissar”: anunciar as 
novas de salvação

• Na visão dos judeus, significava Deus retornando-os para sua terra;
• Na visão dos romanos, era uma referência ao nascimento do imperador que 

viria trazer paz ao império;
• O evangelho significava o movimento contrário ao da expulsão do Éden;
• O evangelho é a boa notícia de restauração da criação divina;
• Era a jornada do Egito para Canaã; da Babilônia para Jerusalém.



COMO O REINO DE DEUS SE MANIFESTA

• O Reino de Deus veio na pessoa de Jesus;
• A ação de transformação do mundo começou em Jesus;
• O Espírito Santo executa a transformação trabalhando na igreja;

• Será que esta ação transformadora está sendo continuada pela 
igreja?
• Que posição queremos ocupar? Servos ou senhores?



O EVANGELHO TRAZ A MENSAGEM DE RECONCILIAÇÃO

“Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento 
para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de 
Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão.”

Marcos 1:4,5

O evangelho não é para fazer o crente rico, nem para produzir ostentações, 
nem para alimentar orgulhos pessoais.

Ele é para reconciliação com Deus.



PRÓXIMA AULA
COMO SER VERDADEIRAMENTE HUMANO


