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LIÇÃO 3 
Mateus e Marcos 

 
     Já aprendeu muitos factos sobre os Evangelhos – as suas características gerais, o seu panorama 
geográfico e o seu pano-de-fundo histórico, além do seu maravilhoso tema, Jesus Cristo. Também 
descobriu que as quatro narrativas dos Evangelhos se harmonizam entre si; mas, ao mesmo tempo, 
descobriu que cada um deles é sem igual, porquanto cada escritor sagrado registou a história de Jesus 
à sua maneira particular. 
     Agora, porém, voltaremos a nossa atenção para as próprias narrativas evangélicas. Em primeiro 
lugar, examinaremos a relação especial que existe entre Mateus, Marcos e Lucas. Em seguida, 
consideraremos os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, em separado. Notaremos a maneira 
distinta como cada um apresenta a pessoa e o ministério de Cristo. 
     Por exemplo, Mateus refere-se a Jesus usando o título “Filho de David” por oito vezes. Marcos 
usou esse mesmo título apenas duas vezes. Mateus deu mais ênfase ao cumprimento de profecias por 
parte de Jesus; Marcos concentrou a atenção sobre os feitos de Jesus. Também notará outras 
diferenças. Enquanto estuda, que o Senhor o ajude a contemplar Jesus duma nova maneira, como o 
seu Messias, ajudando-o a seguir o Seu belo exemplo como um servo obediente e voluntário de Deus. 
 
Sumário da Lição 
RELAÇÃO ENTRE MATEUS, MARCOS E LUCAS    
MATEUS: EVANGELHO DO REI-MESSIAS 
     Autor 
     A Ênfase 
     Características Especiais 
     Conteúdo 
MARCOS: EVANGELHO DO SERVO DE DEUS 
     Autor 
     A Ênfase 
     Características Especiais 
     Conteúdo 
 
Objectivos da Lição – Ao terminar esta lição, deverá ser capaz de: 
1. Definir a relação existente entre os Evangelhos sinópticos. 
2. Definir a relação existente entre os Evangelhos sinópticos, dando uma explicação do que isto  
    significa. 
3. Descrever os Evangelhos de Mateus e Marcos, declarando factos importantes sobre o autor,  
    características especiais, ênfase e conteúdo de cada um deles. 
4. Apreciar as qualidades ímpares dos Evangelhos de Mateus e Marcos. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude o desenvolvimento da lição e responda a cada exercício. Compare as suas respostas com   
    aquelas que damos e corrija qualquer resposta errada. 
2. Leia os Evangelhos de Mateus e Marcos conforme for orientado. Esta é uma parte importante do  
    seu estudo. 
3. Encontre cada palavra-chave no glossário e aprenda o seu significado. Isso o ajudá-lo-á a  
    compreendê-las cada vez que forem usadas. 
4. Reveja cada parte da lição, faça o auto-teste e verifique as suas respostas. 
 
Palavras-Chaves 
antepassados    pesquisa 
episódio   sinóptico  
genealogia   verbo 
Grande comissão   
latim 
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RELAÇÃO ENTRE MATEUS, MARCOS E LUCAS 
Objectivo 1. Identificar a melhor explicação para o tipo de relação encontrada entre os evangelhos 
de Mateus. Marcos e Lucas. 
 
     Conforme já aprendeu na segunda lição, todas as narrativas evangélicas seguem o mesmo padrão 
básico no desenvolvimento da história de Cristo. Contudo, os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas 
são muito mais parecidos entre si quanto a essa questão do que o Evangelho de João. Eles contam a 
história da vida de Cristo quase da mesma maneira, algumas vezes usando até ao mesmo palavras 
idênticas. Por esse motivo, receberem o nome de Evangelhos sinópticos (uma palavra grega que 
significa “ver junto com”). 
 
1. Leia os textos de Mateus 8:1-4; Marcos 1:40-45 e Lucas 5:12-16. Escreva uma resposta para as 
seguintes perguntas: 
 
a) Em cada narrativa, o que é que o leproso disse para Jesus? ________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Em cada narrativa, qual é que foi a resposta de Jesus? ____________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Em cada narrativa, o que é que Jesus disse para o leproso fazer? ____________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Há muitas outras passagens bíblicas que mostram um similar grau de semelhança. Contudo, os 
evangelhos não são meras cópias uns dos outros, pois transparecem os seguintes factos quando o 
conteúdo dos mesmos é cuidadosamente comparado: 
 
1. Mateus e Lucas incluem quase todo o material que se acha em Marcos. 
2. Mateus e Lucas compartilham de duzentos versículos que não se encontram em Marcos. 
3. Um terço do volume de Mateus é exclusivo dele. 
4. Metade de Lucas é exclusiva dele. 
 
     Muitas explicações têm sido propostas como explicação desses factos. Porém, as conclusões a 
seguir enumeradas parecem ser as mais aceitáveis. 
 
1. Desde o começo do cristianismo, houve um conjunto de factos conhecidos (chamado kerygma)  
    sobre a vida de Cristo. Esse material era a mensagem central proclamada pelos apóstolos              
    (Actos 2:22-23; 13:23-33 e 1 Coríntios 15:1-11). 
2. O evangelho de Marcos regista esse material básico. Foi escrito por alguém que conhecia  
    pessoalmente os apóstolos e esteve intimamente associado à Igreja desde o começo. 
3. O evangelho de Mateus inclui esse material básico. Mas a isso Mateus acrescentou as notas que ele  
    tomara dos ensinamentos de Jesus, as quais ele arranjou para se adaptarem ao seu propósito, além  
    de outro material. 
4. O evangelho de Lucas também inclui o material básico. Lucas adicionou considerável montante de  
    outro conteúdo histórico, resultante das suas próprias pesquisas. Parte desse conteúdo consiste em  
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    parábolas e milagres não registados nem por Mateus nem por Marcos. É possível que Lucas tenha  
    obtido essas informações directamente das pessoas que tinham ouvido Jesus ensinar e tinham  
    experimentado os Seus milagres. 
 
     Também devemos lembrar-nos que os autores dos evangelhos foram impulsionados pelo Espírito 
de Deus. As suas decisões acerca do que incluir e como organizar esse material foram efectuadas sob 
a Sua orientação. Podemos ter confiança que os registos de que dispomos são aqueles que Deus 
tencionou que tivéssemos. 
  
2. Faça um círculo em torno da letra antes de cada afirmação que descreve correctamente ou explica a 
relação entre os Evangelhos sinópticos:   
a) Cada escritor sagrado lidou com os factos básicos segundo a sua perspectiva. 
b) Os escritores dos Evangelhos não fizeram qualquer tentativa consciente para seguir um certo  
    padrão ao narrarem a história de Cristo. As semelhanças que existem entre os seus relatos são  
    acidentais. 
c) Há semelhanças entre os Evangelhos sinópticos porque os escritos se imitaram uns aos outros. Não  
    puderam encontrar por iniciativa própria quaisquer informações além daquelas. 
d) Mateus e Lucas, ambos, incluem o material básico a respeito de Cristo, conforme o registo de  
    Marcos. Cada um adicionou material resultante das suas próprias pesquisas. 
 

MATEUS: EVANGELHO DO REI-MESSIAS 
Objectivo 2. Compor afirmações que descrevam o autor, a ênfase, o esquema, e as características 
especiais do Evangelho de Mateus. 
 
     Com toda a propriedade o Evangelho de Mateus aparece como o primeiro livro do Novo 
Testamento, pois o seu conteúdo provê um elo apropriado entre o Antigo e o Novo Testamentos. 
Estudaremos o seu autor, a sua ênfase, as suas características especiais e o seu conteúdo e esquema. 
 
Autor 
 
     De acordo com as tradições, o Evangelho de Mateus foi escrito por Mateus, o publicano, um dos 
doze discípulos de Jesus (Mateus 9:9-13 e 10:3). Provavelmente Mateus escreveu o seu Evangelho em 
algum tempo entre 50 a 70 d.C. 
 
A Ênfase 
 
     Mateus ressaltou tanto a identidade como os ensinamentos de Jesus. Referiu-se ao Antigo 
Testamento por mais de sessenta vezes, tendo destacado Jesus como o real Filho de David, o rei dos 
judeus, cuja vida cumpriu as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Assim sendo, o seu 
Evangelho forma uma ponte necessária entre o conteúdo do Antigo e o do Novo Testamento. Nos 
escritos de Mateus, Jesus aparece não somente como um outro profeta ou mestre qualquer, mas como 
o próprio Filho de Deus que, um dia, Se sentará no Seu trono, na glória celestial, para julgar todas as 
nações (16:13-20; 25:31-32). Essa ênfase torna o Evangelho de Mateus útil para demonstrar aos 
judeus que Jesus é o longamente esperado Messias que lhes fora prometido, aquele cuja vinda os seus 
próprios profetas tinham predito. E também serve para ajudar os gentios convertidos a 
compreenderem o pleno significado do ministério de Jesus. 
 
3. Nas passagens bíblicas em baixo listadas, Mateus demonstra que certo aspecto da vida de Jesus 
cumpriu alguma profecia do Antigo Testamento. Leia essas passagens bíblicas. Descreva o aspecto 
mencionado em cada referência. 
  
a) 1:23 ___________________________________________________________________________ 
 
b) 2:6 ____________________________________________________________________________ 
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c) 2:23 ___________________________________________________________________________ 
 
d) 3:3 ____________________________________________________________________________ 
 
e) 8:17 ___________________________________________________________________________ 
 
f) 12:18-21 ________________________________________________________________________ 
 
g) 13:35 __________________________________________________________________________ 
 
h) 21:5 ___________________________________________________________________________ 
 
     Além de ressaltar a identidade de Jesus como Messias, Mateus também chamou a atenção para os 
ensinamentos de Jesus. De facto, mais da metade do conteúdo do seu Evangelho dedica-se a historiá-
los. Ele incluiu diferentes e longas passagens onde ficaram registadas as palavras de Deus a respeito 
de certo número de importantes assuntos. O Seu Evangelho termina com a comissão dada por Jesus 
aos Seus seguidores, numa incumbência na qual o próprio Jesus frisou a importância dos seus 
ensinamentos: “Portanto, ide, ensinai todas as nações.... Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu 
vos tenho mandado...” (Mateus 28:19-20). 
 
4. Indique um facto sobre o Evangelho de Mateus que mostra a sua ênfase sobre os ensinamentos de 
Jesus. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Características Especiais 
 
     Além da ênfase dada por Mateus sobre o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, na 
vida e nos ensinamentos de Jesus, há algumas outras características especiais encontradas no seu 
evangelho. 
 
Ênfase sobre a Realeza e sobre o Reino 
     Mateus é o Evangelho da realeza e do reino de Jesus. Desde a sua primeira página, Jesus é 
identificado como o real filho de David da casa de Judá (1:1, 3). Os sábios ou magos que vieram do 
oriente à procura de Jesus, por ocasião do Seu nascimento, perguntaram onde tinha nascido o            
“... rei dos judeus...” (2:2). Durante o Seu ministério, Jesus falou por muitas vezes a respeito do Seu 
reino (16:28, por exemplo). Através desse primeiro evangelho há 38 referências ou ao “reino dos 
céus” ou ao "reino de Deus". Uma semana antes de ser crucificado, Jesus entrou em Jerusalém como o 
seu rei, cumprindo a profecia que aparece em Zacarias 9:9 (Mateus 21:1-11). 
     Embora os judeus se tenham recusado a reconhecer que Jesus era rei, outros reconheceram-No 
como tal. A mulher cananeia que veio rogar a Cristo em favor da sua filha que padecia, chamou-O 
pelo Seu título real, “... Filho de David...” (15:22). Pilatos escreveu essas palavras numa tabuleta e 
colocou-a sobre a cruz de Cristo. A tabuleta dizia: “ESTE É JESUS, O REI DOS JUDEUS” (27:37). 
 
A Atenção Dada aos Gentios 
     Mateus incluiu material com factos que demonstravam o seu interesse pelos gentios. Por exemplo, 
ele dá os nomes de duas mulheres gentias nos seus registos sobre os antepassados de Jesus              
(1:5 – Raabe e Rute). Falou sobre os magos que vieram do oriente, para adorarem Jesus (2:1-2). 
Registou a afirmação de Jesus sobre o facto que o reino de Deus seria tirado dos judeus e dado a um 
povo que produziria os seus frutos (21:43), e encerrou o seu Evangelho com a Grande Comissão, na 
qual Jesus disse que os Seus seguidores fizessem discípulos de “... todas as nações...” (28:19). 
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Menção à Igreja 
     Entre os quatro Evangelhos, o de Mateus é o único no qual aparece a palavra igreja. Encontra-se 
ali por três vezes (uma em 16:18 e duas vezes em 18:17). 
 
Outros Aspectos Exclusivos 
     Mateus contém nove incidentes, dez parábolas e três milagres que não se encontram nos outros 
Evangelhos. Entre outros foram incluídos, por exemplo, o sonho de José (1:24), a cura do mudo 
endemoninhado (9:32-33), e as parábolas do trigo e do joio (13:24-30, 36-43), e dos talentos       
(25:14-30). 
 
5. Descreva três características especiais encontradas no Evangelho de Mateus. Dê um exemplo ou 
uma referência bíblica relativa a cada uma delas. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Conteúdo 
 
     O conteúdo do evangelho de Mateus é escrito em torno de um duplo sumário. Um deles tem a ver 
com os eventos da vida de Jesus, e o outro com os Seus ensinamentos. Em ambos os casos, Mateus 
repetiu frases, para assinalar as divisões. 
 
Eventos e Ensinamentos 
     Conforme descobriu na segunda lição, os eventos da vida de Jesus podem ser divididos em quatro 
períodos básico; no Evangelho de Mateus todavia, está assinalada uma dupla divisão fundamental a 
saber: 
 
1. o período de aceitação pública e da popularidade de Jesus (4:17 – 16:20). 
2. o período de declínio no favor do povo e Sua rejeição final (16:21 – 28:10).  
 
     Cada uma dessas divisões começa com estas palavras: “Desde então começou Jesus a...” Essa 
divisão revela o facto de que após certo tempo, no Seu ministério, Jesus começou a dar mais atenção 
aos Seus discípulos e a treiná-los. 
 
6. Leia os textos de Mateus 4:17 e 16:21. Escreva o que Jesus “começou a fazer” em cada caso, bem 
como o incidente que ocorreu imediatamente em seguida.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Os ensinamentos incluídos no Evangelho de Mateus acham-se agrupados por tópicos, formando 
cinco secções principais. Cada uma dessas secções termina com uma frase como “E aconteceu que, 
concluindo Jesus estes discursos...” (Mateus 19:1). 
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7. Em seguida foram listados as referências dos versículos que concluem cada uma das principais 
secções de ensinamentos de Jesus. Encontre o versículo e escreva o que  Jesus “terminou” de fazer em 
cada caso. Escreva igualmente uma breve descrição do assunto sobre o qual Ele  acabara de ensinar: 
  
a) 7:28 ___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
  
b) 11:1 ___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) 13:53 __________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) 19:1 ___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) 26:1 ___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Além dessas cinco secções de ensinos, existem duas outras: a pregação de João Batista (3:1-12) e a 
Grande Comissão (28:18-20). 
 
Sumário 
     Nesta secção lerá o Evangelho de Mateus. Use o esquema a seguir como auxilio. Memorize o título 
do esquema. Responda à pergunta de cada secção, enquanto faz a leitura. (Nota: Este esquema tem as 
mesmas divisões básicas que aparecem na segunda lição). As referências acerca de cada uma das 
cinco secções principais de ensinamentos, e acerca das duas outras secções aparecem sob a divisão 
apropriada. 
 

MATEUS: EVANGELHO DO REI-MESSIAS 
 
     I. O Rei É Apresentado. Leia 1:1 – 4:11. 
 A Pregação de João; 3:1-12 
 
8. Qual pergunta é que os magos fizeram ao rei Herodes? ___________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     II. O Rei Anuncia o Reino. Leia 4:12 – 15:20. 
     O Sermão do Monte; 5:1 – 7:29 
     A Incumbência Dada aos Discípulos; 10:1-42 
     As Parábolas; 13:1-52 
 
9. Em Mateus 13, quais parábolas foram explicadas por Jesus? _______________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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     III. O Rei é Rejeitado. Leia 15:21 – 20:34. 
     O Significado do Perdão; 18:1-35 
 
10. Faça uma lista das referências que mostra cada vez em que Jesus entrou em debate com os fariseus 
e saduceus. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     IV. O Rei Triunfa. Leia 21:1 – 28:20. 
     Repreensão e Profecia; 23:1 – 25:46 
     A Grande Comissão; 28:18-20 
 
11. Depois de Jesus fazer uma das suas perguntas, a Bíblia afirma que ninguém mais ousou fazer-Lhe 
perguntas daquele dia em diante. Diga que pergunta foi essa e dê a referência bíblica onde ela se 
encontra. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
12. RESPOSTA BREVE. 
 
a) O Evangelho de Mateus é a narrativa duma testemunha ocular da vida de Cristo, porque Mateus era 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) O conteúdo do Evangelho de Mateus é escrito em torno dum duplo esquema. As divisões feitas por 
 
Mateus dizem respeito a estes dois aspectos: ______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) As cinco coisas que são salientadas no Evangelho de Mateus ou são as suas características especiais 
são as seguintes: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Leia o Evangelho de Mateus de acordo com um esquema que tem quatro divisões. Liste os títulos 
dessas quatro divisões, bem como os capítulos e os versículos incluídos nessas divisões. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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     Quando lemos o Evangelho de Mateus, compreendemos o quanto Jesus Cristo é realmente um rei 
glorioso e vitorioso! Satanás não foi capaz de vencê-Lo. Não continuemos a duvidar do facto de que 
Ele é rei. Convidemos Jesus para vir reinar nos nossos corações. Procuremos o Seu reino acima de 
todas as coisas. 
 

MARCOS: EVANGELHO DO SERVO DE DEUS 
Objectivo 3. Descrever o autor, a ênfase o esquema e as características especiais do Evangelho de 
Marcos. 
 
     Conforme aprendeu na segunda lição, o Evangelho de Marcos ressalta o ministério dinâmico e 
activo de Jesus. Guiado pelo Espírito Santo, Marcos mostrou como Cristo cumpriu a Sua missão na 
qualidade de servo obediente e diligente de Deus. Ao considerarmos o Evangelho que Marcos 
escreveu, examinaremos a sua identidade como autor deste. Também estudaremos a sua ênfase, as 
suas características especiais, e o conteúdo do livro. 
 
Autor 
 
     Há um consenso geral, entre os estudiosos do Novo Testamento, de que o autor do Evangelho de 
Marcos foi João Marcos, o jovem que foi em companhia de Paulo e Barnabé na sua primeira viagem 
missionária (Actos 12:12). Marcos era primo de Barnabé (Colossenses 4:10), colega chegado do 
apóstolo Pedro (veja 1 Pedro 5:13, onde Pedro chama Marcos de “filho” – um título dado como prova 
de afecto). De facto, é bem provável que o Evangelho de Marcos exponha o relato de Pedro como 
testemunha ocular, pois Marcos estava bem familiarizado com a vida e a pregação de Pedro. O 
próprio Marcos pode ter estado presente em algumas das ocorrências que ele descreveu. 
 
A Ênfase 
 
     O relato de Marcos sobre Jesus Cristo salienta a vida e as actividades de Jesus como o Filho de 
Deus (1:1). Assim sendo, exercia forte atracção sobre a mente romana com o seu interesse pelo lado 
prático da vida. Contrastando com Mateus e Lucas, para exemplificar, Marcos não apresenta a 
genealogia de Cristo. Isso coaduna-se com o interesse de Marcos na vida de serviços de Jesus, pois a 
história da família dum servo não é importante. A ênfase de Marcos é indicada de outras maneiras, 
igualmente. O Evangelho de Lucas tem quase o dobro do volume do de Marcos. No entanto, Lucas 
narra vinte milagres, ao passo que Marcos inclui dezoito milagres, em pouco mais da metade do 
espaço. Apesar de Marcos ter narrado muitos dos ensinamentos de Jesus, com frequência ele 
simplesmente se referiu ao facto de que Jesus ensinou (2:13; 6:2, 6, 34 e 12:35 como exemplos disso). 
     Marcos também ressaltou o facto que Cristo realizou a Sua missão com zelo e propósito. Por 
muitas vezes Ele viu-Se cercado por grandes multidões, a cujas necessidades Ele ministrava          
(3:7-12, 20-21; 4:1-2; 5:21-34; 6:30-44, 53-56; 8:1-13). O vocábulo grego euthus, traduzido por 
expressões como “imediatamente”, etc., aparece por quarenta e duas vezes nas páginas do Evangelho 
de Marcos (esse vocábulo só aparece por sete vezes em Mateus e por uma vez em Lucas). Essa 
expressão é usada catorze vezes acerca das próprias acções de Jesus, servindo de indicação da 
prontidão e espontaneidade com que Ele servia. O uso que Marcos fez desse vocábulo em diferentes 
lugares, na sua narrativa, também demonstra o facto de que Cristo Se apressava para chegar ao 
objecto da Sua vida de serviço. Disse Jesus aos Seus discípulos que “... 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). 
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13. Vários factos sobre o Evangelho de Marcos aparecem nas frases que se seguem. Faça um círculo 
em torno da letra antes de cada frase que serve de indicação da ênfase dada por Marcos à vida de 
serviço activo de Jesus: 
a) O Evangelho de Marcos é menos longo que os Evangelhos de Mateus e de Lucas. 
b) Não inclui um registo minucioso da história da família de Jesus. 
c) Um espaço proporcionalmente maior é dado no Evangelho de Marcos, para relatar os milagres de  
    Cristo, do que o faz o Evangelho de Lucas. 
d) O segundo Evangelho apresenta os factos históricos sobre a vida e os ensinamentos de Cristo que  
    foram pregados pelos apóstolos. 
 
Características Especiais 
 
     Embora o Evangelho de Marcos seja o mais breve dos quatro Evangelhos, contém diferentes 
características que lhe conferem uma posição distinta. 
 
Um Estilo Vívido e Vigoroso 
     Com frequência, Marcos descreve eventos passados como se estivessem a acontecer no momento 
em que ele escrevia acerca dos mesmos. Para tanto, ele usava uma forma verbal grega chamada 
presente histórica. Essa forma poderia ser representada em português por uma forma verbal presente 
como eu vejo, tu andas, ele fala. No entanto, para a maioria dos leitores da língua portuguesa, isso 
pareceria incomum e estranho, sendo que o sentido é obviamente passado. Por essa razão, o presente 
histórico do grego normalmente é representado, na maioria das traduções, pelo passado simples, como 
eu vi, tu andaste, ele falou. 
     Notemos o verbo em itálico, verbo esse que aparece em Marcos 4:38, na nossa versão em 
português: “E ele (Jesus) estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: 
Mestre, não se te dá que pereçamos?” Noutras versões, não só em português, mas em outras línguas, 
esse verbo aparece no passado simples, despertaram. Mas pode-se compreender que o presente 
histórico, que aqui é reflectido na nossa versão portuguesa, torna a narrativa mais vívida. Marcos 
utilizou esse recurso da gramática grega por mais de cento e cinquenta vezes. 
     Outras características do estilo de Marcos também aumentam o realismo e o drama da sua 
narrativa. Ele usava muitas frases que fornecem pormenores vivos e descritivos. 
 
14. Encontre os versículos cujas referências são listadas em baixo. Para cada pessoa ou objecto 
nomeado, escreva a informação dada por Marcos quanto a pormenores como cor, número, idade, 
gesto ou acção, e assim por diante. 
  
a) 5:39-43; a menina ________________________________________________________________ 
 
b) 6:39; a erva _____________________________________________________________________ 
 
c) 8:12; Jesus ______________________________________________________________________ 
 
d) 10:49-50; o cego _________________________________________________________________ 
  
e) 16:4-5; o jovem __________________________________________________________________ 
 
Pormenores Interessantes para os Romanos 
     Certas características especiais do evangelho de Marcos indicam que provavelmente circulou 
inicialmente em Roma. De acordo com Marcos 15:21, por exemplo, o homem que carregou a cruz de 
Jesus foi Simão, o cireneu, pai de Alexandre e Rufo (nenhum dos outros três Evangelhos dá os nomes 
dos filhos de Simão). Rufo foi mencionado pelo apóstolo Paulo na sua epístola à igreja de Roma 
(Romanos 16:13). Além dessa referência, há outros lugares onde Marcos usou algum termo latino (a 
língua falado por muitos romanos), para explicar alguma palavra grega (por exemplo, Marcos 15:16, 
onde o termo pretório é usado para explicar o sentido de “palácio”). Esses pormenores mostram que o 
Evangelho de Marcos prestava-se especialmente a uma audiência romana. 
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Importância do “Evangelho” 
     Marcos inicia o seu relato intitulando-o “Principio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus” 
(Marcos 1:1). De acordo com Marcos, a mensagem pregada por Cristo era o evangelho (1:14-15). 
Trata-se duma mensagem tão importante e valiosa que vale a pena que uma pessoa dê a sua própria 
vida por ela (8:35; 10:29). Trata-se duma mensagem que deve ser proclamada ao Mundo inteiro 
(13:10; 14:9). 
 
Conteúdo 
 
     Ao escrever a sua narrativa sobre a vida de Cristo, Marcos preferiu permitir que os factos e os 
registos dos eventos falassem por si mesmos. Ele descreveu uma série de episódios, fornecendo-nos 
vívidos quadros de Jesus e do avanço do Seu ministério. Embora a sua narrativa seja breve, contém 
todos os elementos mais importantes. Conforme já pudemos enfatizar, este Evangelho inclui muitos 
pormenores que mostram que se trata do testemunho duma testemunha ocular. 
      
     Leia o Evangelho de Marcos usando o esquema em baixo para sua orientação. Memorize o título 
do sumário. Escreva as respostas de cada parte dos exercícios de estudo. 
 
MARCOS: EVANGELHO DO SERVO DE JESUS 
 
     I. O Servo É Apresentado. Leia 1:1-13. 

 
15. O que é que João Batista disse que Jesus faria? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     II. As Obras do Servo. Leia 1:14 – 7:23. 
 
16. Leia cada um dos seguintes passagens de Marcos. Escreva como o povo ou os discípulos reagiram 
ao que Jesus disse ou fez: 
  
a) 1:21-27 _________________________________________________________________________ 
 
b) 2:1-12 __________________________________________________________________________ 
 
c) 4:35-41 _________________________________________________________________________ 
 
d) 6:1-3  ___________________________________________________________________________ 
 
     III. O Servo é Rejeitado. Leia 7:24 – 10:52. 
 
17. Liste as referências, nesses capítulos, cada vez em que Jesus disse aos Seus discípulos que 
morreria, e descreva de modo breve a sua relação ao anúncio do Senhor. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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     IV. O Servo Termina a Sua Obra. Leia 11:1 – 16:20. 
 
18. Refira a pergunta que fizeram a Jesus sobre Ele mesmo, sobre quem Ele era, por parte de: a) o 
Sumo-Sacerdote; e b) Pôncio Pilatos, durante os julgamentos de Jesus. Diga também como Jesus 
respondeu a cada pergunta. 
 
a) ________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) _______________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     O Evangelho de Marcos mostra-nos como Jesus foi o servo obediente, fiel e voluntário de Deus. 
Por esse motivo, Deus honrou-O com uma glória indescritível (Filipenses 2:9-11). Se nós 
permanecermos fiéis e obedientes no nosso serviço ao Senhor, também receberemos honra            
(João 12:26). 
 
19. Responda aos exercícios em baixo, acerca do Evangelho de Marcos.  
 
a) Explique a relação entre João Marcos e Pedro, Paulo e Barnabé. ____________________________ 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Cite dois factos acerca do Evangelho de Marcos, que mostrem a sua ênfase no ministério activo de 
Jesus. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Dê os títulos principais, o capítulo e o versículo acerca de cada uma das quatro principais secções 
do Evangelho de Marcos. 
 
1. ________________________________________________________________________________ 
 
2. ________________________________________________________________________________ 
 
3. ________________________________________________________________________________ 
 
4. ________________________________________________________________________________ 
 
d) Dê os nomes de duas características especiais do Evangelho de Marcos. 
 
1. ________________________________________________________________________________ 
 
2. ________________________________________________________________________________ 
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Auto-Teste 
 
VERDADEIRO ou FALSO? 
 
_____ 1. As semelhanças entre os Evangelhos sinópticos indicam que desde os mais remotos tempos 
   havia um bem estabelecido conjunto de factos sobre a vida e os ensinos de Jesus. 
_____ 2. Mateus e Lucas não incluem a Kerygma básica acerca de Jesus, que é dada no Evangelho de  
   Marcos. 
_____ 3. Mateus e Marcos compartilham de duzentos versículos não encontrados em Lucas. 
 
_____ 4. Mais da metade do volume do Evangelho de Mateus expõe os ensinamentos de Jesus. 
 
_____ 5. O Evangelho de Mateus indica que a maioria dos judeus reconheceu que Jesus era o rei de 
   Israel. 
_____ 6. No Evangelho de Mateus, os ensinos de Jesus estão dispostos em cinco secções principais. 
 
_____ 7. É provável que o Evangelho de Marcos represente o testemunho ocular do apóstolo Pedro, 
   com quem Marcos estava bem familiarizado. 
_____ 8. Visto que Marcos salientou o ministério activo de Jesus, ele não incluiu quaisquer dos   
   ensinamentos de Jesus no seu relato. 
_____ 9. Uma das características especiais do Evangelho de Marcos é que inclui as descrições de mais  
   de vinte e cinco milagres efectuados por Cristo. 
_____ 10. Marcos apresenta muitos pormenores que mostram que foi produzido por uma testemunha  
     ocular. 
 
MÚLTIPLA ESCOLHA. Indique a melhor resposta. 
 
11. Mateus, Marcos e Lucas são chamados Evangelhos sinópticos porque todos eles: 
a) dedicam a maior parte do seu espaço à apresentação dos ensinamentos de Jesus. 
b) apelam para diferentes tipos diferentes de ouvintes. 
c) seguem o mesmo padrão básico no relato da vida de Jesus Cristo. 
d) foram escritos por discípulos de Jesus. 
 
12. A mais importante razão pela qual o Evangelho de Mateus é uma boa ponte entre o Antigo e o    
Novo Testamento é porque: 
a) ele diz como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus. 
b) ele contém a pregação de João Baptista. 
c) ele inclui várias das parábolas e dos milagres de Jesus. 
d) ele descreve como Jesus ministrou compassivamente a muitas pessoas. 
 
13. AGRUPAMENTO. Combine o Evangelho nomeado com cada frase que o descreve: 
 
_____ a) Foi escrito por um homem que foi com Paulo e Barnabé na sua   1. Mateus 
      primeira viagem missionária.       2. Marcos 
_____ b) Inclui os nomes de duas mulheres gentias na genealogia de Cristo. 
 
_____ c) Ressalta o reinado e o reino de Jesus. 
 
_____ d) Usa o termo grego euthus (“imediatamente”) mais que qualquer outro Evangelho. 
 
_____ e) Menciona o nome de Rufo, membro da Igreja de Roma. 
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RESPOSTA BREVE. Responda a estas perguntas do modo mais breve possível. 
 
14. Mateus assinalou os dois períodos básicos da vida de Jesus com a expressão “Desde então 
começou Jesus a...”. Esses dois períodos básicos foram: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
15. Mateus atraía especialmente os judeus porque: _________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
16. O Evangelho de Marcos atraía a mente prática dos romanos, porque salienta: _________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
17. Marcos demonstrou a importância do evangelho, intitulando-o ____________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Respostas às Perguntas de Estudo 
 
10 16:1-4; 19:3-12 
 
1. a) Disse que se Jesus quisesse, poderia purificá-lo. 
    b) Jesus disse “Quero”, e o leproso ficou limpo. 
    c) Jesus disse-lhe para não contar nada a ninguém, mas fosse mostrar-se ao sacerdote, oferecendo,  
        como testemunho, a oferta mandada por Moisés. 
 
11. Jesus perguntou como David poderia chamar o seu filho de “Senhor” (Mateus 22:41-46). 
 
2. a) Cada escritor sagrado lidou com os factos básicos segundo a sua perspectiva. 
    d) Mateus e Lucas incluem, ambos,... as suas próprias pesquisas. 
 
12. (Com as suas próprias palavras) 
      a) um dos discípulos de Jesus. 
      b) os eventos da vida de Jesus e os Seus ensinos. 
      c) A identidade de Jesus como o Messias, os ensinos de Jesus, o reino e o reinado de Jesus, e a  
          menção à Igreja e o lugar dos gentios. 
      d) Examine a lição e verifique a sua resposta. 
 
3. a) O Seu nascimento 
    b) Lugar do Seu nascimento 
    c) O Seu lar, em Nazaré 
    d) A obra do Seu precursor 
    e) O Seu ministério de curas 
    f) O Seu carácter de servo 
    g) O Seu método de ensinar por meio de parábolas 
    h) A Sua maneira de vir a Israel 
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13. b) Não inclui... da família de Jesus. 
      c) Um espaço proporcionalmente maior é dado... do que o faz o Evangelho de Lucas. 
 
4. Mais da metade do seu conteúdo dedica-se a relatar os ensinamentos de Jesus. (Poderia também ter  
    dito que ali figura a Grande Comissão, na qual Jesus salientou a importância dos Seus ensinos). 
 
14. (As suas respostas devem ser semelhantes.) 
      a) A sua idade – doze anos de idade. 
      b) A sua cor – verde. 
      c) A sua reacção – Ele suspirou. 
      d) O seu acto – ele pôs de lado a sua capa. 
      e) As suas vestes e a sua postura – ele estava vestido de branco e sentado ao lado direito. 
 
5. Três das características especiais do Evangelho de Mateus são as seguintes: 
    a) a sua ênfase sobre o reino e o reinado de Jesus. 
    b) a atenção dada aos gentios e. 
    c) a sua menção à Igreja. 
Verifique a lição e os exemplos e referências que deu para cada. (Como parte das suas respostas, 
poderia também ter dito que Mateus inclui diferentes parábolas, incidentes e milagres que não se 
encontram nos outros Evangelhos). 
 
15. Ele disse que Jesus baptizaria com o Espírito Santo. 
 
6. (A sua resposta deve ser semelhante.) Mateus 4:17 diz que Jesus começou a pregar que o reino dos  
    céus estava próximo. Depois disso, Ele chamou os Seus primeiros discípulos. Mateus 16:21 diz que  
    Jesus começou a explicar que Ele morreria em Jerusalém, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Depois  
    disso Pedro repreendeu Jesus, mas Este disse a Pedro que ele não compreendia as coisas que são de  
    Deus. 
 
16. a) Ficaram admirados. 
      b) Ficaram admirados e louvaram Deus. 
      c) Ficaram aterrorizados. 
      d) Ficaram admirados e ofendidos. 
 
7. a) Ele terminou de “dizer essas coisas”. Acabara de ensinar sobre os sábios e os imprudentes  
        construtores. 
    b) Ele terminou de “dar instruções aos discípulos”. Acabara de ensinar sobre os galardões. 
    c) Ele terminou “essas parábolas”. Acabara de narrar a parábola da rede que apanha peixes bons e  
        maus. 
    d) Ele terminou de “dizer estes discursos”. Acabara de ensinar sobre o que sucederia ao servo  
        incapaz de perdoar. 
    e) Ele terminou de “dizer todas essas coisas”. Acabara de ensinar sobre corno serão julgados os  
        impios e os justos. 
 
17. (As suas respostas devem ser semelhantes.) 
      a) 8:31-32   Pedro repreendeu-O. 
      b) 9:30-32  Os Seus discípulos não O compreenderam, mas temeram fazer-Lhe perguntas. 
      c) 10:32-34   Nenhuma reacção é mencionada. 
 
8. Perguntaram onde estava o recém-nascido rei dos judeus (2:2). 
 
18. a) O Sumo-Sacerdote perguntou se Ele era o Cristo, o Filho do Deus bendito. Jesus respondeu    
          afirmativamente (14:61-62). 
      b) Pilatos perguntou se Ele era o rei dos judeus. Jesus respondeu que era como ele tinha dito  
          (15:2). 
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9. Jesus explicou as parábolas do semeador (vs.18-23) e do trigo e do joio (vs.36-43). 
 
19. (A sua resposta, quanto a a) deve ser semelhante. Quanto a b), pode ter escolhido qualquer  
      característica do Evangelho de Marcos que é mencionada na secção intitulada Ênfase.) 
      a) João Marcos era colega íntimo de Pedro e primo de Barnabé. Ele foi com Paulo e Barnabé na  
          primeira sua viagem missionária. 
      b) Marcos salientou o ministério activo de Jesus omitindo pormenores sobre a história da Sua  
          família, e dando maior atenção aos Seus milagres.  
      c) 1. O Servo é Apresentado  1:1-13 
          2. As Obras do Servo  1:14 – 7:23 
          3. O Servo é Rejeitado  7:24 – 10:52 
          4. O Servo Termina a Sua Obra  11:1 – 16:20 
      d)  Três das características especiais do Evangelho de Marcos são as seguintes: 
          1. O seu estilo vívido e vigoroso, mediante o uso do presente histórico do grego, e  usando  
              frases que dão pormenores vívidos. 
          2. Os seus pormenores interessantes para os romanos. 
          3. A sua ênfase sobre a importância do evangelho. Examine a lição para verificar os exemplos e  
              as referências que deu para cada uma dessas características. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


