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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 FERMENTO DOS FARISEUS E O FERMENTO DE HERODES
MARCOS 8.14-21

14. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco.

15. Advertiu-os Jesus: "Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de 
Herodes".

16. E eles discutiam entre si, dizendo: "É porque não temos pão".

17. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: "Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não 
compreendem nem percebem? Seus corações estão endurecidos?

18. Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram?

19. Quando eu parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? " "Doze", 
responderam eles.

20. "E quando eu parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? " "Sete", 
responderam eles.

21. Ele lhes disse: "Vocês ainda não entendem? "



O FERMENTO DOS FARISEUS E DOS SADUCEUS
MATEUS 16.5-12

5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão.

6. Disse-lhes Jesus: "Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus".

7. E eles discutiam entre si, dizendo: "É porque não trouxemos pão".

8. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: "Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si 
sobre não terem pão?

9. Ainda não compreendem? Não se lembram dos cinco pães para os cinco mil e de quantos cestos vocês 
recolheram?

10. Nem dos sete pães para os quatro mil e de quantos cestos recolheram?

11. Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o 
fermento dos fariseus e dos saduceus".

12. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o 
ensino dos fariseus e dos saduceus.



O FERMENTO

“Por volta do ano 300 a.C., as leveduras para pão já eram comercializadas 
pelos padeiros mais experientes no Antigo Egito, e com a expansão do 
Império Romano para lá e para o resto da Europa, não demorou para que 
a técnica dominasse o Velho Continente.”

MadreMassaBlog - massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/fermento-natural-para-pao-o-que-e-por-que-e-
importante-como-fazer-e-mais/



FERMENTO NA BÍBLIA
PÃES ÁZIMOS (SEM FERMENTO) NA PÁSCOA

Páscoa

• Pães sem fermento
• Assados com pressa

Festa da Páscoa

• 7 dias sem comer pão com 
fermento

Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, 
juntamente com ervas amargas e pão sem fermento.
Êxodo 12:8

Durante sete dias comam pão sem fermento. No 
primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem 
comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao sétimo 
dia, será eliminado de Israel.
Êxodo 12:15

"Celebre a festa dos pães sem fermento. Durante sete dias 
coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo 
certo, no mês de abibe, porquanto naquele mês você saiu do 
Egito.” Êxodo 34:18

No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se 
costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus 
lhe perguntaram: "Aonde queres que vamos e te preparemos a 
refeição da Páscoa?” Marcos 14:12



FERMENTO NA BÍBLIA
REFERÊNCIAS NEGATIVAS NAS CARTAS PAULINAS

• O orgulho de vocês não é 
bom. Vocês não sabem que 
um pouco de fermento faz 
toda a massa ficar 
fermentada?

1 Coríntios 
5:6

• Livrem-se do fermento 
velho, para que sejam massa 
nova e sem fermento, como 
realmente são. Pois Cristo, 
nosso Cordeiro pascal, foi 
sacrificado.

1 Coríntios 
5:7 • Por isso, celebremos a festa, 

não com o fermento velho, 
nem com o fermento da 
maldade e da perversidade, 
mas com os pães sem 
fermento da sinceridade e 
da verdade.

1 Coríntios 
5:8

• Um pouco de fermento 
leveda toda a massa.

Gálatas 5:9



HIPOCRISIA: O FERMENTO DOS FARISEUS

Nesse meio tempo, tendo-se juntado uma 
multidão de milhares de pessoas, a ponto de 
se atropelarem umas às outras, Jesus 
começou a falar primeiramente aos seus 
discípulos, dizendo: “Tenham cuidado com o 
fermento dos fariseus, que é a hipocrisia.”

Lucas 12:1



HIPOCRISIA: O FERMENTO DOS FARISEUS
MARCOS 7.1-16

Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos 
comerem com as mãos "impuras", isto é, por lavar. (Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos 
cerimonialmente, apegando-se, assim, à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se 
lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal.)

Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: "Por que os seus discípulos não vivem de acordo com a 
tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos ‘impuras’?"

Ele respondeu: "Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas; como está escrito: ‘Este povo me honra com os lábios, 
mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram; seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por 
homens’. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens". E disse-lhes: "Vocês estão 
sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições!

Pois Moisés disse: ‘Honra teu pai e tua mãe’, e ‘quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado’. Mas vocês 
afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: ‘Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é Corbã’, isto 
é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe.

Assim vocês anulam a palavra de Deus, por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas 
como essa".

Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: "Ouçam-me todos e entendam isto: não há nada fora do 
homem que, nele entrando, possa torná-lo ‘impuro’. Pelo contrário, o que sai do homem é que o torna ‘impuro’. Se 
alguém tem ouvidos para ouvir, ouça! "



HIPOCRISIA: O FERMENTO DOS FARISEUS
A EXPLICAÇÃO DE JESUS PARA OS DISCÍPULOS – MARCOS 7.17-23

Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola.

"Será que vocês também não conseguem entender? ", perguntou-lhes Jesus. "Não percebem que nada que 
entre no homem pode torná-lo ‘impuro’?

Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado". Ao dizer isto, Jesus 
declarou "puros" todos os alimentos.

E continuou: "O que sai do homem é que o torna ‘impuro’.

Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, 
os homicídios, os adultérios,

as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez.

Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem ‘impuro’ ".



PODER: O FERMENTO DE HERODES
MARCOS 6.16-30

Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: "João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos!” Pois o próprio Herodes 
tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu 
irmão, com a qual se casara.

Porquanto João dizia a Herodes: "Não te é permitido viver com a mulher do teu irmão".  Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo. 
Mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia a João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo; e quando o ouvia, 
ficava perplexo. Mesmo assim gostava de ouvi-lo.

Finalmente chegou uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos 
comandantes militares e às principais personalidades da Galileia.

Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: "Peça-me qualquer coisa que 
você quiser, e eu lhe darei". E prometeu-lhe sob juramento: "Seja o que for que me pedir, eu lhe darei, até a metade do meu reino".

Ela saiu e disse à sua mãe: "Que pedirei? " "A cabeça de João Batista", respondeu ela.

Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: "Desejo que me dês agora mesmo a cabeça de João 
Batista num prato".

O rei ficou muito aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Assim enviou 
imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça 
num prato. Ele a entregou à jovem, e esta a deu à sua mãe.

Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e 
lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado.



PODER: O FERMENTO DE HERODES

¡ Elias x Jezabel e Acabe

¡ João Batista x Herodias e Herodes



DEVEMOS SEGUIR O 
EXEMPLO DE JESUS

¡ Poder e Hipocrisia andam 
de mãos dadas

¡ Muito cuidado com a 
institucionalização da igreja

¡ Muito cuidado com as 
aparências



PRÓXIMA AULA
A CURA EM DOIS TEMPOS


