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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



O CAMINHO PARA A CRUZ
MARCOS 8.22 – 10.52

¡ Um novo êxodo para a formação de um 
novo Israel

¡ Em Jerusalém estava a cruz

¡ No caminho, Jesus nos ensina o 
significado de servir



EM JERUSALÉM



JERUSALÉM

Centro do reino de Davi

Em Hebrom, reinou sobre Judá sete anos e meio, e 
em Jerusalém reinou sobre todo o Israel e Judá 
trinta e três anos.

O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém 
para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus
disseram a Davi: "Você não entrará aqui! Até os 
cegos e os aleijados podem se defender de você". 
Eles achavam que Davi não conseguiria entrar,

mas, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a 
ser a cidade de Davi.

2 Samuel 5:5-7

Centro do reino do Messias

Assim diz o Senhor: "Estou voltando para Sião e 
habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será 
chamada Cidade da Verdade, e o monte do Senhor 
dos Exércitos será chamado Monte Sagrado".

Zacarias 8:3

Mas vocês chegaram ao monte Sião, à Jerusalém 
celestial, à cidade do Deus vivo. Chegaram aos 
milhares de milhares de anjos em alegre reunião.

Hebreus 12:22



A ENTRADA TRIUNFAL DE JESUS EM JERUSALÉM
MARCOS 11.1-10

1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto 
do monte das Oliveiras, Jesus enviou dois de seus discípulos,

2. dizendo-lhes: "Vão ao povoado que está adiante de vocês; logo que entrarem, 
encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. 
Desamarrem-no e tragam-no aqui.

3. Se alguém lhes perguntar: ‘Por que vocês estão fazendo isso? ’ digam-lhe: ‘O 
Senhor precisa dele e logo o devolverá’ ".

4. Eles foram e encontraram um jumentinho, na rua, amarrado a um portão. 
Enquanto o desamarravam,

5. alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: "O que vocês estão fazendo, 
desamarrando esse jumentinho? "

6. Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir.

7. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos; e Jesus 
montou.

8. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que 
haviam cortado nos campos.

9. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: "Hosana! " "Bendito é o 
que vem em nome do Senhor! "

10. "Bendito é o Reino vindouro de nosso pai Davi! " "Hosana nas alturas! "





A ENTRADA EM JERUSALÉM

¡ Jesus ganhou grandes batalhas

¡ Expulsou demônios

¡ Mostrou autoridade sobre a natureza

¡ Curou enfermos

¡ Realizou milagres

¡ Retirou-se para orar

¡ Atendeu às crianças

¡ Pregou aos pobres

¡ Incluiu os excluídos

¡ Serviu

Alegre-se muito, cidade de Sião! Exulte, Jerusalém! Eis que o seu rei vem 
a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um 
jumentinho, cria de jumenta.
Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e 
os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e 
dominará de um mar a outro, e do Eufrates até aos confins da terra.

Zacarias 9:9,10



REJEIÇÃO
MC 11.12-14; 20-21

12. No dia seguinte, quando 
estavam saindo de Betânia, 
Jesus teve fome.

13. Vendo à distância uma figueira 
com folhas, foi ver se 
encontraria nela algum fruto. 
Aproximando-se dela, nada 
encontrou, a não ser folhas, 
porque não era tempo de figos.

14. Então lhe disse: "Ninguém mais 
coma de seu fruto". E os seus 
discípulos ouviram-no dizer 
isso.

20. De manhã, ao passarem, viram 
a figueira seca desde as raízes.

21. Lembrando-se Pedro, disse a 
Jesus: "Mestre! Vê! A figueira 
que amaldiçoaste secou! "

Beleza sem fruto
Ostentação
Religiosidade
Fermento
Rejeição ao Cristo



REJEIÇÃO - A VERDADEIRA 
SITUAÇÃO DE ISRAEL
A PURIFICAÇÃO DO TEMPLO 
– MARCOS 11.15-18

15. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou 
no templo e ali começou a expulsar 
os que estavam comprando e 
vendendo. Derrubou as mesas dos 
cambistas e as cadeiras dos que 
vendiam pombas

16. e não permitia que ninguém 
carregasse mercadorias pelo 
templo.

17. E os ensinava, dizendo: "Não está 
escrito: ‘A minha casa será 
chamada casa de oração para todos 
os povos’? Mas vocês fizeram dela 
um covil de ladrões".

18. Os chefes dos sacerdotes e os 
mestres da lei ouviram essas 
palavras e começaram a procurar 
uma forma de matá-lo, pois o 
temiam, visto que toda a multidão 
estava maravilhada com o seu 
ensino.



STATUS, PODER, 
EXPLORAÇÃO, 
NEGÓCIO
JEREMIAS 7.1-11

1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor:
2. "Fique junto à porta o templo do Senhor e proclame esta 

mensagem: " ‘Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de 
Judá que atravessam estas portas para adorar o Senhor.

3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: 
Corrijam a sua conduta e as suas ações, eu os farei habitar 
neste lugar.

4. Não confiem em palavras enganosas: "Este é o templo do 
Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor! "

5. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas 
ações, e se, de fato, tratarem uns aos outros com justiça,

6. se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva e não 
derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não 
seguirem outros deuses para a sua própria ruína,

7. então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos 
seus antepassados desde a antiguidade e para sempre.

8. Mas vejam! Vocês confiam em palavras enganosas e inúteis.
9. " ‘Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer 

adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e 
seguir outros deuses que vocês não conheceram,

10. e depois vir e permanecer perante mim neste templo, que 
leva o meu nome, e dizer: Estamos seguros!, seguros para 
continuar com todas essas práticas repugnantes?

11. Esse templo, que leva o meu nome, tornou-se para vocês um 
covil de ladrões? Cuidado! Eu mesmo estou vendo isso’ ", 
declara o Senhor.



PRÓXIMA AULA

REJEIÇÃO EM JERUSALÉM – OTESTE DO SISTEMA RELIGIOSO


