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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



JESUS ESTÁ REVIVENDO A EXPERIÊNCIA DE ISRAEL

Jesus
¡ Batismo no Rio Jordão

(Mc 1.9)

¡ 40 dias no deserto
(Mc 1.12,13)

¡ “Este é o meu filho amado”
(Mc 1.11)

Israel
¡ Travessia do Mar Vermelho

(Ex 14.29; I Co 10.2)

¡ 40 anos no deserto
(At 13.17,18)

¡ “Israel é o meu primeiro filho”
(Ex 4.22)



JESUS É O MODELO PARA NÓS

¡ Jesus é quem de fato tem a imagem de Deus

¡ Jo 1.18: Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus Unigênito, que está junto do Pai, o tornou 
conhecido.

¡ Jo 14.9:  Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante 
tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: ‘Mostra-nos o Pai’?

¡ Mt 11.27:  Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não 
ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser 
revelar.

¡ Por isso precisamos ser discípulos de Jesus



JESUS É O 
CENTRO

ELE É O QUE 
REALMENTE
IMPORTA



QUEM É JESUS 
PARA O NOVO 
ISRAEL

"Quem é este que até 
o vento e o mar lhe 
obedecem? ” Mc 4.41

"Que queres comigo, Jesus, 
Filho do Deus Altíssimo?”
Mc 5.7

“Se eu tão-somente 
tocar em seu manto, 
ficarei curada".  Mc 5:28

Isso os deixou atônitos.
Mc 5.42

recolheram doze cestos
cheios ... Mc 6.43



JESUS É AQUELE 
QUE TEM PODER 
SOBRE O MAR

A EXPERIÊNCIA 
DA TRAVESSIA 
DO MAR 
VERMELHO!

Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: 
"Vamos atravessar para o outro lado". Deixando a multidão, 
eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos 
também o acompanhavam. Levantou-se um forte 
vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma 
que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, 
dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos 
o acordaram e clamaram: "Mestre, não te importas que 
morramos? "Ele se levantou, repreendeu o vento e disse 
ao mar: "Aquiete-se! Acalme-se! " O vento se aquietou, e 
fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: 
"Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? ” 
Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: 
Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? 

Marcos 4:35-41

Os pescadores ficaram com medo.
O carpinteiro estava tranquilo e dominou o mar.
Achamos que temos temos controle; mas só Ele tem!



JESUS É AQUELE 
QUE TEM PODER 
SOBRE OS 
DEMÔNIOS

A EXPERIÊNCIA 
DA MORTE DE 
EXÉRCITO DE 
FARAÓ NO MAR 
VERMELHO

Eles atravessaram o mar e foram para a região dos gerasenos. Quando 
Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos 
sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém 
conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes; pois muitas vezes 
lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as 
correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era 
suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando 
e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando 
ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em 
alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te 
por Deus que não me atormentes! ”Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia 
deste homem, espírito imundo! ” Então Jesus lhe perguntou: 
"Qual é o seu nome? " "Meu nome é Legião", respondeu ele, 
"porque somos muitos". E implorava a Jesus, com insistência, que não 
os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos 
estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a 
Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles". Ele lhes 
deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. 
A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício 
abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam 
dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e 
o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de 
Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, 
assentado, vestido e em perfeito juízo; e ficaram com medo.

Marcos 5:1-15



O NOVO MANÁ NO DESERTO

Já era tarde e, por isso, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este é um lugar deserto, e já é tarde.

Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer".

Ele, porém, respondeu: "Deem-lhes vocês algo para comer". Eles lhe disseram: "Isto exigiria duzentos denários! 
Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? "

Perguntou ele: "Quantos pães vocês têm? Verifiquem". Quando ficaram sabendo, disseram: "Cinco pães e dois peixes".

Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde.

Assim, eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta.

Tomando os cinco pães e os dois peixes e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os 
aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os dois peixes entre todos eles.

Todos comeram e ficaram satisfeitos,

e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe.

Marcos 6:35-43



JESUS É AQUELE QUE REALIZA A JUSTIÇA PURIFICADORA
Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali 
certa mulher que havia doze anos vinha sofrendo de uma 
hemorragia.  Ela padecera muito sob o cuidado de vários 
médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, 
piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás 
dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque 
pensava: "Se eu tão-somente tocar em seu manto, ficarei 
curada". Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu 
em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo 
instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se 
para a multidão e perguntou: "Quem tocou em meu manto?” 
Responderam os seus discípulos: "Vês a multidão aglomerada 
ao teu redor e ainda perguntas: ‘Quem tocou em mim? ’ ” 
Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem 
tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha 
acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, 
tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe 
disse: "Filha, a sua fé a curou! Vá em paz e fique livre do seu 
sofrimento".  Marcos 5:24-34

“Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, 
que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas, 
prosseguindo nós em nossos pecados, tu te iraste. 
Como, então, seremos salvos? Somos como o impuro —
todos nós! Todos os nossos atos de justiça são 
como trapo imundo.. Murchamos como folhas, e 
como o vento as nossas iniquidades nos levam para 
longe.” Isaías 64:5 e 6

"Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por 
muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um 
fluxo que continue além desse período, ela ficará impura 
enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua 
menstruação.” Levítico 15:25

Israel deveria fazer como a mulher para curar-se!
Mas preferiu seu próprio sistema de Justiça.
Só pela graça somos salvos, justificados por meio 
da fé em Cristo Jesus!



JESUS É AQUELE 
QUE TEM PODER 
SOBRE A MORTE

Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas 
da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. "Sua filha morreu", 
disseram eles. "Não precisa mais incomodar o mestre!” Não 
fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da 
sinagoga: "Não tenha medo; tão-somente creia". E não deixou 
ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. 
Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um 
alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. 
Então entrou e lhes disse: "Por que todo este alvoroço e 
lamento? A criança não está morta, mas dorme". Mas todos 
começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, 
tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que 
estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-
a pela mão e lhe disse: "Talita cumi! ", que significa: "Menina, eu 
lhe ordeno, levante-se! ". Imediatamente a menina, que tinha 
doze anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os 
deixou atônitos.

Marcos 5:35-42



NINGUÉM HÁ MAIS
PODEROSO DO QUE 
JESUS!
O PODER DO REI 
CONFERE
AUTORIDADE À
IGREJA

Então, Jesus aproximou-se deles e disse: 
"Foi-me dada toda a autoridade no 
céu e na terra.

Portanto, vão e façam discípulos de 
todas as nações, batizando-os em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo,

ensinando-os a obedecer a tudo o que 
eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com 
vocês, até o fim dos tempos".

Mateus 28:18-20



O VELHO ISRAEL NÃO CREU

Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos.

Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. 
"De onde lhe vêm estas coisas? ", perguntavam eles. "Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes 
milagres que ele faz?

Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as 
suas irmãs? " E ficavam escandalizados por causa dele.

Jesus lhes disse: "Só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta 
não tem honra".

E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los.

E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando.

Marcos 6:1-6



É HORA DE DECISÃO EM ISRAEL

Chamando os Doze para junto de si, enviou-os de dois em dois e 
deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos.

Estas foram as suas instruções: "Não levem nada pelo caminho, a 
não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, 
nem dinheiro em seus cintos; calcem sandálias, mas não 
levem túnica extra; sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até 
partirem;

e, se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a 
poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho 
contra eles".

Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse.

Marcos 6:7-12

Ao irem sem nada, a cidade 
teria que decidir em recebê-

los ou não

Ao voltar de fora de Israel, o 
judeu sacudia a poeira dos 
pés para não trazer “terra 
impura” para a terra santa.

Quem não aceita o 
evangelho não fará parte do 

novo Israel.



PRÓXIMA AULA
O QUE REALMENTE IMPORTA – PARTE 2


