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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 DO NOVO ISRAEL
COMO SER DISCÍPULO DE JESUS

¡ 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, Jesus se apresenta como 
o Rei Messias Salvador, não só dos 
judeus, mas de toda a humanidade



A CRUZ
MARCOS 14 A 15
• O maior exemplo do 

serviço – morrer

• Cristo nos deu o 
exemplo de servo até
o fim

• Na morte de Cristo,
morremos para o
mundo e seu sistema



A RESSURREIÇÃO
MARCOS 14 A 15
• Cristo ressuscitou, 

confirmando assim sua
vitória sobre a morte e
o mundo

• Como nEle morremos,
também nEle
viveremos



A VITÓRIA: MORTE E RESSURREIÇÃO EM CRISTO JESUS
ROMANOS 6.4-11

4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi 
ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova.

5. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança 
da sua ressurreição.

6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e 
não mais sejamos escravos do pecado;

7. pois quem morreu, foi justificado do pecado.

8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos.

9. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez: a morte não tem mais 
domínio sobre ele.

10. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas; mas vivendo, vive para Deus.

11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.



JESUS CRISTO, 
EXEMPLO E 
REFERÊNCIA 
DE SERVIÇO

FILIPENSES
2.1-11

Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma 
consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há 
entranhados afetos e misericórdias, completai a minha 
alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o 
mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo 
sentimento.
Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por 
humildade, considerando cada um os outros superiores a 
si mesmo.
Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, 
senão também cada qual o que é dos outros.
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também 
em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, 
não julgou como usurpação o ser igual a Deus; antes, a si 
mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, 
tornando-se em semelhança de homens; e, reconhecido 
em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se 
obediente até à morte e morte de cruz.
Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe 
deu o nome que está acima de todo nome, para que ao 
nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e 
debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo 
é Senhor, para glória de Deus Pai.



A COMISSÃO
MARCOS 16.14-20

14. Mais tarde Jesus apareceu aos Onze enquanto eles comiam; censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, 
porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto.

15. E disse-lhes: "Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.

16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.

17. Estes sinais acompanharão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios; falarão novas línguas;

18. pegarão em serpentes; e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum; imporão as mãos sobre os 
doentes, e estes ficarão curados".

19. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus.

20. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte; e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a 
palavra com os sinais que a acompanhavam.



A COMISSÃO

¡ Os sinais nos 
acompanharão não 
para nossa vanglória, 
mas para a glória de 
Deus

¡ Somos apenas 
instrumentos

¡ Nunca dos 
esqueçamos do “em 
meu nome” (16.17)

¡ Tudo em Cristo!



O ASPECTO TRIPLO DE NOSSA MISSÃO

Nossa 
Missão

Deus

IgrejaMundo

Amar

Evangelizar Participar



PRÓXIMO CURSO: EPÍSTOLA DE TIAGO

QUE DEUS NOS ABENÇOE


