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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



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



O CORDEIRO PASCAL
ÊXODO 12.2-6

3. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês.

4. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês 
todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito, para a 
sua família, um para cada casa.

5. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-
lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e 
conforme o que cada um puder comer.

6. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode 
ser cordeiro ou cabrito.

7. Guardem-no até o décimo quarto dia do mês, quando toda a 
comunidade de Israel irá sacrificá-lo, ao pôr-do-sol.

Entrada de 
Jesus em 
Jerusalém

Dia 10
Segunda

Dia 11
Terça

Dia 12
Quarta

Dia 13
Quinta

Dia 14
Sexta



QUESTIONAMENTOS AO CORDEIRO
QUE SE MOSTROU SEM DEFEITO

• A autoridade 
de Jesus é 
questionada

Mc 11.27-33

• A parábola 
dos 
lavradores

Mc 12.1-12
• O imposto a 

César

Mc 12.13-17

• A questão da 
ressurreição

Mc 12.18-27
• O maior 

mandamento

Mc 12.28-34



AUTORIDADE DE JESUS É QUESTIONADA
MC 11.27-33

27. Chegaram novamente a Jerusalém e, quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-
se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e perguntaram.

28. "Com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? "

29. Respondeu Jesus: "Eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me, e eu lhes direi com que 
autoridade estou fazendo estas coisas.

30. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me! "

31. Eles discutiam entre si, dizendo: "Se dissermos: ‘do céu’, ele perguntará: ‘Então por que vocês 
não creram nele? ’

32. Mas se dissermos: ‘dos homens’... " Eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam 
João um profeta.

33. Eles responderam a Jesus: "Não sabemos". Disse então Jesus: "Tampouco lhes direi com que 
autoridade estou fazendo estas coisas".



A PARÁBOLA DOS LAVRADORES
MC 12.1-12

Então Jesus começou a lhes falar por parábolas: "Certo homem plantou uma vinha, 
colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu 
uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem.

Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores, para receber deles parte do 
fruto da vinha. Mas eles o agarraram e espancaram, e o mandaram embora de mãos 
vazias.

Então enviou-lhes outro servo; e lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda 
outro, o qual mataram. Enviou muitos outros; em alguns bateram, a outros mataram.

"Faltava-lhe ainda um para enviar: seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo: ‘A meu 
filho respeitarão’.

"Mas os lavradores disseram uns aos outros: ‘Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, 
e a herança será nossa’. Assim eles o agarraram, e o mataram, e o lançaram para fora 
da vinha.

"O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a 
outros.

Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? ‘A pedra que os construtores 
rejeitaram tornou-se a pedra angular; isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para 
nós’ ".

Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era 
contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da 
multidão; por isso o deixaram e foram embora.



A PARÁBOLA DOS LAVRADORES
MC 12.1-12

¡ Israel é a vinha: 

¡ “Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele 
esperava justiça, mas houve derramamento de sangue; esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição.” Isaías 5:7

¡ “Israel era como videira viçosa; cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía; Quanto mais sua terra 
prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas.” Oséias 10:1

¡ O choque: os líderes de Israel reconheceram que eram o maus lavradores

¡ “Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela 
parábola. “ Marcos 12.12

¡ Outro choque: Israel não é mais o primogênito (Ex 4.22) – o primogênito é Jesus, o novo Israel

¡ E Israel agora mataria o primogênito

¡ Em Jesus, constituímos o povo de Deus



O IMPOSTO A CÉSAR
MC 12.13 A 17

13. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o 
apanharem em alguma coisa que ele dissesse.

14. Estes se aproximaram dele e disseram: "Mestre, sabemos que és 
íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te 
prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus 
conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não?

15. Devemos pagar ou não? " Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, 
perguntou: "Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um 
denário para que eu o veja".

16. Eles lhe trouxeram a moeda, e ele lhes perguntou: "De quem é esta 
imagem e esta inscrição? " "De César", responderam eles.

17. Então Jesus lhes disse: "Deem a César o que é de César e a Deus o 
que é de Deus". E ficaram admirados com ele.

Que imagem queremos ter?

Israel queria um Messias 
Imperador como o romano e 
acabou explorado por César

Nós ficamos com a imagem de 
Deus em Cristo Jesus, o 
verdadeiro Messias  



A QUESTÃO DA RESSURREIÇÃO
MC 12.18 A 27
18. Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele 

com a seguinte questão:

19. "Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de um homem morrer e 
deixar mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu 
irmão.

20. Havia sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos.

21. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O 
mesmo aconteceu com o terceiro.

22. Nenhum dos sete deixou filhos. Finalmente, morreu também a mulher.

23. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os sete foram casados 
com ela? "

24. Jesus respondeu: "Vocês estão enganados! Pois não conhecem as Escrituras 
nem o poder de Deus!

25. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, 
mas são como os anjos nos céus.

26. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no 
relato da sarça, como Deus lhe disse: ‘Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de 
Isaque e o Deus de Jacó’?

27. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados!"

Os saduceus achavam-se 
entendidos nos Escritos, porém 
não criam no sobrenatural

É necessário conhecer as 
Escrituras

É necessário conhecer o Poder 
de Deus



O MAIOR MANDAMENTO
MC 12.28 A 34

28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, 
perguntou-lhe: "De todos os mandamentos, qual é o mais importante? "

29. Respondeu Jesus: "O mais importante é este: ‘Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor.

30. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as 
suas forças’.

31. O segundo é este: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’. Não existe mandamento maior do que estes".

32. "Muito bem, mestre", disse o homem. "Estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele.

33. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é 
mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas".

34. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: "Você não está longe do Reino de Deus". Daí por 
diante ninguém mais ousava lhe fazer perguntas.



PRÓXIMA AULA

VITÓRIA!
MORTE, RESSURREIÇÃO E COMISSÃO


