A Bíblia Inteira num Ano
Lição 29 – O Livro de Marcos
1. Uma Pequena Introdução
Os primeiros tres evangelhos lidam com a mesma matéria e são chamados os “sinópticos” que quer dizer, “sin” =
“juntos” e “óptico” = “uma vista”. Então Mateus, Marcos, e Lucas dão um ponto de vista parecido enquanto
João mostra os aspectos divinos da vida de Jesus. Marcos, também conhecido nas Escrituras como “João
Marcos”, escreveu principalmente para os Romanos. João era o seu nome Judaico e Marcos era o seu nome
Romano. Ele era Judeu, filho de maria (Actos 12:12). Era companheiro de Paulo nalgumas das suas jornadas.
Era discípulo e companheiro próximo de Pedro. É possível que Pedro tenha ganho Marcos para Cristo e que a
influencia de Pedro possa ser vista no Evangelho de Marcos (1 Pedro 5:13).
2. Marcos
Marcos apresenta Jesus como o Servo. Marcos apresenta o que Jesus fez – Jesus trabalhando. As obras de Jesus
eram a prova de quem Ele era. Não há genealogia como no livro de Mateus, nem referência ao nascimento de
Jesus. Marcos chega a relatar no capítulo 1 o que Mateus ensina em 8 capítulos. Marcos omite muito o que
Jesus disse.
3. A Mensagem Central
“Porque o Filho do homem, também, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de
muitos.” Marcos 10:45
ELE ERA SERVO DE JEOVÁ – Veja também Filipenses 2:7-8.
4. A Estrutura do Livro
Santifi cação (Introdução) – 1:1-13
Serviço – 1:14 a 8:30
Sacrifício – 8:31 a 15
Ressurreição e Ascenção – capítulo 16
5. A Introdução – Santificação – 1:1-13
Marcos não perde tempo a introduzir-nos a Jesus. Ele simplesmente diz em 1:1, “Princípio do Evangelho de
Jesus Cristo” – nota que Marcos não introduz o princípio de Jesus, mas do Evangelho. Depois quatro vozes
introduzem Jesus:
- v.1 – Marcos – “Jesus Cristo, Filho de Deus”
- v.3 – Isaías – “Preparai o caminho do Senhor”
- v. 7 – João Baptista – “Após mim vem aquele que é mais forte do que eu”
- v. 11 – Deus – “Tu és o meu Filho amado”
Neste evangelho, Jesus foi introduzido e imediatamente tentado. Nota v. 12 – “e logo o Espírito o impeliu para o
deserto” indicando divina permissão e no versículo 13 foi “tentado por Satanás” – indicando tentação
verdadeira.
6. Serviço – (Obras de Jesus) – 1:14 a 8:30
O ministério de Jesus na Galileia começa com Ele “pregando o Evangelho do reino de Deus” – 1:14-15.
Ele escolheu quatro para serem os primeiros dos doze discípulos – 1:16-20.
Ele ensinou (1:21), o povo maravilhou-se (1:22), expulsou demónios (1:23-26), curou uma febre (1:30), curou
enfermos (1:34), curou leprosos (1:41) – o povo ficou maravilhado com a sua doutrina (1:22), a sua autoridade
(1:27), e tornou-se famoso (1:45). Tudo isto no CAPÍTULO 1.
CAPÍTULO 2 mostra uma reação – dos escribas (2:7) e dos Fariseus (2:16, 24).
Nota as respostas perfeitas de Jesus (2:8-11,17).
Estes dois capítulos são exemplos das maravilhosas obras de Jesus enquanto no CAPÍTULO 3, Ele ordenou os
doze, enfrentou mais oposição e no CAPÍTULO 4 ensinou por parábolas.

O restante desta parte do livro (até 8:30) conta do Seu trabalho com os discípulos, mais milagres, e mais
oposição. Estes milagres revelaram a identidade de Cristo – algo assim nunca tinha sido visto antes na terra. Ele
era verdadeiramente o Filho de Deus. As multidões vieram para ver e vê-Lo – os curados, os agradecidos, os
abençoados – todos O aplaudiram.
Logo que Pedro declara “Tu és Cristo”, a cena muda. Jesus começa a ensinar porque Ele veio. Jesus tinha a cruz
na sua mente em 8:31, “E começou a ensilhar-lhes que importava que o Filho do homem padecesse muito, e
fosse rejeitado pelos anciãos, e príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de
três dias ressuscitaria.” (Nota que o versículo 32 diz que Ele falou abertamente estas palavras, uma palavra que
Mateus e Lucas não usam.) É aqui que o tema muda de serviço para sacrifício.
7. Sacrifício – 8:31 a 15
A cruz é mencionada repetidamente por Jesus. Veja Marcos 9:12 e 31, 10:32-34, 10:45 (o versículo chave), 14:8,
e 14:24-25. Em vez de um trono, Ele sabia que haveria uma cruz. Do capítulo 11 até a cruz no capítulo 15,
Marcos retrata os eventos duma maneira diferente que Mateus e Lucas. Por exemplo, o Sermão do Monte das
Oliveiras são 97 versículos em Mateus mas só 37 versículos em Marcos.
Também há uma ausência de condenação em Marcos como aparece nos outros evangelhos. Por exemplo, não
há denúncia das cidades impenitentes (como Mateus 11), nem condenação dos Escribas e Fariseus (Mateus 23 e
Lucas 11), e outras ausências notáveis. Porquê? Estes julgamentos pertencem ao Rei como é apresentado em
Mateus, mas não encaixam com o aspecto de Servo de Jesus como registado por Marcos. Também, nenhuma
referência é feita ao ladrão morrendo na cruz ao lado de Jesus – não há menção do Seu direito para chamar uma
legião de anjos, se esse fosse o Seu desejo. Estes eram atributos de um Rei, não de um Servo.
8. Ressurreição e Ascenção – capítulo 16
A ressurreição corporal de Jesus é uma doutrina cardinal da fé Cristã. Todos os Evangelhos registam este fato.
Todos os sermões do livro de Actos é uma mensagem sobre a ressurreição.
Como no estílo de Marcos, mudando rapidamente de um assunto para outro, capítulo 16 muda do assunto da
ressurreição para a Grande Comissão (16:15), mas não da maneira de Mateus, “É-me dado todo o poder, no céu
e na terra.” Os discípulos tomaram o lugar de Jesus e Ele servirá atravès deles. Nota em 16:20, “cooperando
com eles o Senhor.” Ele é o Senhor ascendido, o Servo altamente exaltado – trabalhando em nós e através de
nós. “Nós somos cooperadores de Deus” – 1 Coríntios 3:9.

O QUE VOCÊ CONSEGUE LEMBRAR AGORA MESMO?
Os primeiros tres evangelhos são chamados ___________________________________________________.
Qual é o outro nome de Marcos? _____________________________________________________________
Marcos escreveu principalmente a quem? ______________________________________________________
Como é que Marcos apresenta Jesus Cristo? ____________________________________________________
Qual é a palavra chave de Marcos? __________________________________________ E o versículo chave?
________________________________________________________________________________________

TRABALHOS PARA CASA:
1. Leia o livro de Marcos – 3 capítulos por dia.
2. Reveja esta lição ao menos duas vezes esta semana.
3. Marque divisões e informações importantes na sua Bíblia.
4. Esteja presente no próximo Domingo com a sua Bíblia.

