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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



RESISTÊNCIAS

Família

• Mc 3.20,21
• Mc 3.31-35

Sistema religioso

• Mc 3.22-30

Satanás, tribulações, 
preocupações

• Mc 4.1-20 
(Parábola do 
Semeador)



RESISTÊNCIA DA FAMÍLIA

¡ “Então Jesus entrou numa casa, e novamente reuniu-se ali uma 
multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam 
nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram 
para apoderar-se dele, pois diziam: "Ele está fora de si".”  
Marcos 3:20,21

¡ “Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de 
fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao 
seu redor; e lhe disseram: "Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e 
te procuram". "Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? ", 
perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao 
seu redor e disse: "Aqui estão minha mãe e meus irmãos! 
Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha 
irmã e minha mãe".”   Marcos 3:31-35

Velho Israel: 
descendência 

biológica

Novo Israel:
A Igreja –

descendência 
espiritual



RESISTÊNCIA DO SISTEMA RELIGIOSO

¡ Alguns doutores da lei, do grupo seleto de teólogos de 
Israel, saíram de Jerusalém e foram à província de Nazaré 
para verem a Jesus;

¡ Criaram uma “teologia” para o fato de Jesus expulsar os 
demônios:
¡ “Os escribas, que haviam descido de Jerusalém, diziam: 

Ele está possesso de Belzebu. E: É pelo maioral dos 
demônios que expele os demônios.”  Marcos 3.22

¡ Tratava-se de uma teoria acusatória – Para eles, o poder 
que estava em Cristo não era do Espírito Santo, mas de 
Satanás;

¡ Jesus responde com 4 argumentos.



PRIMEIRO ARGUMENTO: O REINO DE SATANÁS NÃO É UM REINO 
DIVIDIDO.

¡ Satanás não promove a libertação que Cristo promoveu, pois estaria sendo incoerente consigo mesmo. 

Marcos 3

23 Então, convocando-os Jesus, lhes disse, por 
meio de parábolas: Como pode Satanás expelir 
a Satanás?

24 Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal 
reino não pode subsistir;

25 se uma casa estiver dividida contra si mesma, 
tal casa não poderá subsistir.

26 Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e 
está dividido, não pode subsistir, mas perece.

Mateus 12

25 Jesus, porém, conhecendo-lhes os 
pensamentos, disse: Todo reino dividido contra 
si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa 
dividida contra si mesma não subsistirá.

26 Se Satanás expele a Satanás, dividido está 
contra si mesmo; como, pois, subsistirá o seu 
reino?



SEGUNDO ARGUMENTO: PELO PODER DE QUEM OS FILHOS DOS 
FARISEUS TAMBÉM EXPULSAM OS DEMÔNIOS?

¡ “E, se eu expulso demônios por Belzebu, por 
quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles 
mesmos serão os vossos juízes.” Mateus 12.27

¡ Havia relatos na história de judeus expulsando 
demônios em nome de Deus ou mesmo em nome de 
algum rei ou patriarca de Israel.

¡ John Gill cita um relato de um judeu exorcista: “(...) 
que exorcizou a filha de um rei em Roma, no corpo da 
qual um demônio entrou...” (Raziel, fol. 41.2)

¡ Ao que tudo indica, os fariseus ao menos tinham 
alguma consideração por estes exorcistas.

¡ Se eles respondessem que era por Deus, por que 
Jesus não poderia fazer o mesmo?

¡ Se por Belzebu, porque então davam crédito a eles?

Alguns judeus que andavam expulsando 
espíritos malignos tentaram invocar o nome do 
Senhor Jesus sobre os endemoninhados, 
dizendo: "Em nome de Jesus, a quem Paulo 
prega, eu lhes ordeno que saiam! "
Os que estavam fazendo isso eram os sete 
filhos de Ceva, um dos chefes dos 
sacerdotes dos judeus.
Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: 
"Jesus, eu conheço, Paulo, eu sei quem é; mas 
vocês, quem são? "
Então o endemoninhado saltou sobre eles e os 
dominou, espancando-os com tamanha violência 
que eles fugiram da casa nus e feridos.

Atos 19:13-16



TERCEIRO ARGUMENTO: JESUS É O MESSIAS LIBERTADOR

¡ “Se, porém, eu expulso demônios 
pelo Espírito de Deus, certamente 
é chegado o reino de Deus sobre 
vós.” Mateus 12.28

¡ Havia a expectativa dos judeus no 
papel libertador e do reino do messias 
(Is 42.6,7)

¡ Portanto, Jesus expulsou demônios 
pelo Espírito Santo, combatendo assim 
o reino das trevas e implantando o 
Reino de Deus vencedor (Is 49.26). 

“Eu, o Senhor, o chamei em retidão; segurarei firme 
a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um 
mediador para o povo e uma luz para os gentios, 
para abrir os olhos aos cegos, para libertar da 
prisão os cativos e para livrar do calabouço os que 
habitam na escuridão.” Isaías 42:6,7

“Sim, prisioneiros serão tirados de guerreiros, e 
despojo será retomado dos violentos; brigarei com 
os que brigam com você, e seus filhos, eu os 
salvarei. Farei seus opressores comerem sua 
própria carne; ficarão bêbados com seu próprio 
sangue, como com vinho. Então todo mundo saberá 
que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, seu Redentor, 
o Poderoso de Jacó”. Isaías 49:26



QUARTO ARGUMENTO: O MESSIAS PRIMEIRO DESTITUI A SATANÁS E 
DEPOIS CONQUISTA A PESSOA

¡ A palavra aramaica “Belzebu” significa “senhor da casa”;

¡ As expulsões promovidas por Jesus não apenas retiravam os demônios, mas também curavam as vidas pela obra 
redentora.

Marcos 3

27  Ninguém pode entrar na casa do valente para 
roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo; e só 
então lhe saqueará a casa.

Mateus 12

29  Ou como pode alguém entrar na casa do valente 
e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E, 
então, lhe saqueará a casa.



RESISTÊNCIA AO MESSIAS

¡ Com a explicação da missão do Messias, o Senhor passa agora a falar do resultado de se ignorar a obra do 
Espírito Santo.

¡ Isaías profetizou esta resistência – Is 63.8-10.

"Sem dúvida eles são o meu povo", disse ele; "são filhos que 
não me vão trair"; e assim ele se tornou o Salvador deles. Em 
toda a aflição do seu povo ele também se afligiu, e o anjo da 
sua presença os salvou. Em seu amor e em sua misericórdia 
ele os resgatou; foi ele que sempre os levantou e os conduziu 
nos dias passados. Apesar disso, eles se revoltaram e 
entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou 
inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles.  Isaías 63:8-10

Marcos 3

28 Em verdade vos digo que tudo será perdoado 
aos filhos dos homens: os pecados e as 
blasfêmias que proferirem.

29 Mas aquele que blasfemar contra o Espírito 
Santo não tem perdão para sempre, visto que é 
réu de pecado eterno.

30 Isto, porque diziam: Está possesso de um espírito 
imundo.

Mateus 12

31 Por isso, vos declaro: todo pecado e blasfêmia 
serão perdoados aos homens; mas a blasfêmia 
contra o Espírito não será perdoada.

32 Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho 
do Homem, ser-lhe-á isso perdoado; mas, se 
alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será 
isso perdoado, nem neste mundo nem no porvir.



O QUE NÃO É BLASFÊMIA CONTRA O ESPÍRITO SANTO?

Recusar, por um tempo, na 
ignorância e na 

incredulidade, a graça de 
Deus

Exemplos:
Paulo (I Tm 1.13);

Os irmãos de Jesus (Mc 
3.21; Jo 7.5);

Tanto Paulo quanto Tiago e 
Judas foram salvos

Se houver consciência e 
arrependimento, não há 

blasfêmia contra o Espírito 
Santo



O QUE É BLASFÊMIA CONTRA O ESPÍRITO SANTO?

• A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição 
deliberada e consciente da atividade do Espírito 
Santo, e a atribuição desta atividade ao diabo.

• É uma atribuição consciente e deliberada de uma obra a 
Satanás quando na verdade sabe-se que é de Deus;

• As declarações de Jesus foram feitas num contexto em que 
os escribas, de maneira deliberada e maldosa, atribuíram a 
Satanás a poderosa e evidente obra do Espírito Santo;

• Trata-se de uma ofensa tal que o ofensor não consegue 
arrepender-se.

A blasfêmia contra o Espírito 
Santo acontece quando:

"O homem, voluntária, maliciosa e 
intencionalmente,

atribui o que com clareza se reconhece 
como obra de Deus à influência e 

operação de Satanás" (Louis Berkhof)

"Um homem reconhece a missão de Jesus 
pelo Espírito Santo, mas a desafia, a 

amaldiçoa e a ela resiste" (Grundmann)

"A incredulidade procede de conhecimento 
e da malícia deliberada" (João Calvino)



O ESPÍRITO SANTO E O MINISTÉRIO DE CRISTO

A restauração das 
pessoas para a vida no 
Reino de Deus é uma 

obra do Espírito Santo.

O problema não está na 
vontade de Deus de 
perdoar o pecador 

(Lucas 15; 2 Pedro 3:9). 
Deus perdoa a todos 
que se arrependem.

O Espírito Santo vindica 
que Jesus é o único 

salvador. Pensar que ele 
vem de Satanás significa 
fechar o único caminho 
de reconciliação com 

Deus.
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PRÓXIMA AULA
O QUE REALMENTE IMPORTA


