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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



O CAMINHO PARA A CRUZ
MARCOS 8.22 – 10.52

• A cura do 
cego em 2 
tempos

Mc 8.22-26

• A confissão de 
Pedro

Mc 8.27-30
• Jesus prediz 

sua morte -
negar-se a si 
mesmo

Mc 8.31-9.1

• A 
transfiguração

Mc 9.2-13
• A libertação 

do menino 
com demônio

Mc 9.14-32

• Quem é o 
maior?

Mc 9.33-37
• Quem não é 

contra nós é 
por nós

Mc 9.38-41

• Cuidado 
com o 
outro

Mc 9.42-50

• A questão 
do divórcio

Mc 10.1-12
• O exemplo 

das 
crianças

Mc 10.13-16

• O jovem 
rico

Mc 10.17-31
• Jesus prediz 

sua morte 
novamente

Mc 10.32-34

• O pedido 
de Tiago e 
João

Mc 10.35-45
• A cura do 

cego 
Bartimeu

Mc 10.46-52



AO DESCER DO MONTE

Moisés

¡ Ex 32

¡ Bezerro de ouro

¡ Obstinação (Ex 32.9)

Jesus

¡ Mc 9

¡ Mestres da lei discutindo (Mc 9.14)

¡ Incredulidade (Mc 9.19,24)



A CURA DO MENINO ENDEMONINHADO
MC 9.14-29

Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os 
mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para 
saudá-lo. Perguntou Jesus: "O que vocês estão discutindo? "

Um homem, no meio da multidão, respondeu: "Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que 
o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. 
Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram".

Respondeu Jesus: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que 
suportá-los? Tragam-me o menino".

Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este 
caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca.

Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo ele está assim? " "Desde a infância", respondeu ele. 
"Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão 
de nós e ajuda-nos. "

"Se podes?", disse Jesus. "Tudo é possível àquele que crê.” Imediatamente o pai do menino exclamou: "Creio, 
ajuda-me a vencer a minha incredulidade! "

Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: "Espírito mudo 
e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele". O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O 
menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: "Ele morreu". Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, 
e ele ficou em pé.

Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: "Por que não conseguimos 
expulsá-lo? ” Ele respondeu: "Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum".

¡ A oração como 
elemento do 
caminho para a 
cruz

¡ Oração e jejum: 
poder que vem
pela contrição e 
dependência de 
Deus

¡ Poder humano: 
falsa impressão de 
capacidade e 
autonomia

¡ Quem busca o 
poder de Herodes 
ou dos fariseus não 
consegue expulsar 
demônios. Na 
verdade, convive 
com eles!



QUEM É O MAIOR?
MARCOS 9.33-35

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".



QUEM É O MAIOR?

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".
Marcos 9.36 e 37

13. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os 
repreendiam.

14. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: "Deixem vir a mim as crianças, não as 
impeçam; pois o Reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas.

15. Digo-lhes a verdade: Quem não receber o Reino de Deus como uma criança, nunca 
entrará nele".

16. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou.
Marcos 10:13-16

“O Reino de Deus é diferente. Ele se manifesta na maneira como 
trato os pequenos. Ricos e pobres, letrados e iletrados, pretos e 
brancos, todos foram criados à imagem de Deus. Isso é o que 
importa”.  (Rikk Watts)



O Pós-Modernismo

Fonte: Prof. Lourenço Stelio Rega

DUAS LEITURAS POSSÍVEIS

Leitura pós-moderna Leitura cristã

A partir do homem A partir de Deus

Cosmovisão humana Ótica divina

Realidade humana Realidade da criação dentro da soberania divina

Ética subjetiva vindo do interior do homem Ética objetiva vindo de fonte externa ao homem

O sofrimento humano deve ser evitado a todo custo O sofrimento humano pode ser necessário

A justiça do ponto de vista humano A justiça do ponto de vista de Deus

O caráter humano é essencialmente bom e confiável O caráter humano é essencialmente corrompido e 
enganoso

Os instintos humanos devem ser liberados Os instintos devem ser gerenciados



CONTROLE
MARCOS 9.38-50

"Mestre", disse João, "vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos 
impedi-lo, porque ele não era um dos nossos”. "Não o impeçam", disse Jesus. "Ninguém que 
faça um milagre em meu nome, pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é 
contra nós está a nosso favor.”

Eu lhes digo a verdade: Quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês 
pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa”. "Se alguém fizer 
tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar 
com uma grande pedra amarrada no pescoço.

Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas 
mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre, e o fogo 
não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, 
tendo os dois pés, ser lançado no inferno. onde o seu verme não morre, e o fogo não se 
apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no Reino de Deus com 
um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde ‘o seu verme não 
morre, e o fogo não se apaga’.

Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o 
seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros.

¡ Cuidado com a 
arrogância que 
tenta usurpar o 
que cabe apenas 
a Deus.

¡ Julgamentos e
futuro 
pertencem a 
Deus.

¡ Nossa tarefa 
deve se resumir 
a nos tornarmos 
parecidos com 
Jesus, servindo 
em amor.



O Caminho para a cruz – Mc 8.22 a 10.52

O JOVEM RICO
MC 10.17 A 31

¡ Bom cumpridor 
da lei

¡ A tentativa de 
“fazer” ou 
“comprar” a 
salvação

¡ Amado por Jesus

¡ A coisa que falta

¡ O perigo do apego 
às coisas materiais

¡ Negar a si mesmo

Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e 
lhe perguntou: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?” Respondeu-lhe Jesus: 
"Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus.
Você conhece os mandamentos: ‘não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso 
testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe’". E ele declarou: "Mestre, a 
tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência".
Jesus olhou para ele e o amou. "Falta-lhe uma coisa", disse ele. "Vá, venda tudo o que 
você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e 
siga-me". Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas.
Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: "Como é difícil aos ricos entrar no Reino 
de Deus!” Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: "Filhos, 
como é difícil entrar no Reino de Deus! É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma 
agulha do que um rico entrar no Reino de Deus".
Os discípulos ficaram perplexos, e perguntavam uns aos outros: "Neste caso, quem pode 
ser salvo?” Jesus olhou para eles e respondeu: "Para o homem é impossível, mas para Deus 
não; todas as coisas são possíveis para Deus".
Então Pedro começou a dizer-lhe: "Nós deixamos tudo para seguir-te". Respondeu Jesus: 
"Digo-lhes a verdade: Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, ou 
campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais já no tempo 
presente casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição; e, na era futura, 
a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros".



O TERCEIRO AVISO DE SUA MORTE – MARCOS 10.32 A 34
O PEDIDO DE JOÃO E TIAGO – MARCOS 10.35 A 45

¡ A visão dos discípulos ainda não estava 
nítida

¡ João e Tiago fazem o pedido que 
contrariou todo o ensino de Cristo

¡ Jesus repete o ensino do serviço e 
apresenta a si mesmo como o exemplo de 
servir

Quando os outros dez ouviram essas coisas, 
ficaram indignados com Tiago e João.
Jesus os chamou e disse: "Vocês sabem que 
aqueles que são considerados governantes 
das nações as dominam, e as pessoas 
importantes exercem poder sobre elas.
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 10:41-45



O TÉRMINO DO CAMINHO A JERUSALÉM – A CURA DE BARTIMEU
MARCOS 10.46 A 52
Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com 
uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, 
que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas.

Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: "Jesus, Filho de 
Davi, tem misericórdia de mim! "

Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: 
"Filho de Davi, tem misericórdia de mim! "

Jesus parou e disse: "Chamem-no". E chamaram o cego: "Ânimo! Levante-se! 
Ele o está chamando".

Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus.

"O que você quer que eu lhe faça? ", perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: 
"Mestre, eu quero ver! "

"Vá", disse Jesus, "a sua fé o curou". Imediatamente ele recuperou a visão e 
seguia a Jesus pelo caminho.

¡ “Tem misericórdia 
de mim” –
dependência 
unicamente de 
Jesus.

¡ Curado, seguiu a 
Jesus pelo 
caminho.

¡ Assim também 
fazemos!



PRÓXIMA AULA

EM JERUSALÉM


