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O EVANGELHO DE MARCOS: A Morte, Ressurreição e
Ascensão de Jesus Cristo. MARCOS Parte Dois: Capítulos 9 a 16
A luz do céu brilha em Jesus
Espíritos maus e cura
Casamento, divórcio e sexo
Jesus fala sobre o futuro

Prisão e julgamento de Jesus
O significado da cruz Como
obedecer a Jesus hoje

ESTE LIVRO ensina sobre a crucificação, ressurreição e ascensão
de Jesus Cristo – como Jesus morreu, voltou a vida e voltou para
o céu. Deus fez isso como parte do Seu plano para salvar o
mundo da punição pelo pecado. Este livro vai ajudar a você a
entender como nós podemos ser perdoados de todos os nossos
pecados e como um dia nós podemos ir para o céu viver com
Jesus para sempre. Você também irá ler sobre a forma de
obedecer as últimas instruções de Jesus.
A “MANÁ PUBLICAÇÕES” fornece comentários Bíblicos escritos por
Fred Morris (E.U.A.). Por muitos anos Fred e sua esposa Lorna,
viajaram por todo o mundo ensinando e pregando. Quando eles
regressaram a casa, escreveram estas notas para impressão e venda
onde houvesse necessidades básicas de ensinamento cristão.
Esta edição revista no Reino Unido (UK) está escrita num
português de fácil leitura para qualquer cidadão de cuja língua é o
português, que irá acrescentar e também facilitará a tradução para
outras línguas. Ela dá um ensino básico a todos os leitores e é
acrescida de notas para estudantes da Bíblia, professores e
pastores.
ESTES LIVROS são para você usar sozinho ou para estudar num
grupo. Eles o irão ensinar acerca da verdade de Deus na Bíblia. Irão
ajudá-lo a conhecer o Filho de Deus, Jesus Cristo. Irão ajudá-lo a falar
acerca de Deus e a aumentar a sua fé. Irão permitir que o Seu Espírito
Santo o guie para que não suga o mau caminho na vida. Eles lhe irão
dizer como pode viver uma vida que agrada a Deus.
Oramos que você tenha uma paz e um propósito novos na vida à
medida que confia em Deus, lê a Bíblia e usa estes comentários.
Pense no que Jesus disse e fez há 2000 anos atrás e para aquilo que
Ele o está a chamar para dizer e fazer hoje.

Maná Publicações
COMENTÁRIOS BÍBLICOS BÁSICOS
“O segredo do Reino de Deus foi dado a Você” (Marc 4:11)
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Ao leitor ou leitor
Estes comentários bíblicos explicam a verdade sobre a Palavra de Deus de uma
maneira que é fácil de ler e de entender.
Você pode usar estes livros para estudar a Bíblia por si próprio ou com outros
num grupo. Num grupo de estudo, cada pessoa deve ter o seu próprio livro e uma
Bíblia se possível.
Para ler: Onde ver isto, isso significa que você ou o seu líder de grupo deve
sempre ler a passagem Bíblica primeiro antes de ler as palavras neste livro.
Para debater: Onde ver isto, existem perguntas que podem ser colocadas
num grupo de estudo. Elas também ajudam o leitor a compreender os
versículos Bíblicos.
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Pense sobre isto: Onde você ver esta marca, a pergunta requer mais
tempo e meditação pessoal.
Onde ver caixas pautadas, a informação dentro é principalmente para
estudantes da Bíblia, professores e pregadores.
Reconhecimentos : Citações da Bíblia sãos feitas da versão João Ferreira de
Almeira Atualizada. Os desenhos têm direitos de autor (copyright) © Global
Recordings Network (GRN). Usados com sua permissão.
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INTRODUÇÄO
Caros leitores. No nosso primeiro comentário Bíblico sobre o Evangelho de
Marcos (Marcos 1-8) nós falámos sobre muitos milagres que Jesus fez.
Cristãos acreditam que Ele é o “Filho de Deus”. Embora Ele fosse Filho de
Deus, Jesus foi criado por José, um carpinteiro em Nazaré, no Israel. Jesus
chamou-se a si mesmo “Filho do Homem”.
Estamos a começar a segunda parte da vida de Jesus Cristo perto do
fim dos três anos do seu ensino e trabalho de cura. Estas coisas
aconteceram há quase 2000 anos atrás.
Na Parte 1, nós dissemos-lhe que Jesus ensinou muitas parábolas
sobre o Reino de Deus. As parábolas são histórias que pessoas comuns
possam entender. Elas falam sobre as coisas da vida ordinária que
mostram a verdade de Deus para aqueles que estão realmente
procurando.
Também dissemos que os seguidores de Jesus pensavam que Ele era
o Messias, ou Cristo. Os Judeus em Israel tinham esperado muitos e
muitos anos pela vinda do Messias. Ele era o Deus Salvador que Deus
tinha prometido, a fim de, salvar o Seu povo. Os profetas de Deus
disseram que Ele viria.
A linha da família desde
Eles escreveram sobre Ele
Abrão a Jesus Cristo
na Sagrada Escritura - o
Antigo Testamento da
Abrão
Bíblia.
Algumas pessoas que
seguiram Jesus pensavam
Isaque
Ismael
6 filhos de
(filho de Agar)
que Ele tinha vindo para
(filho de Sara)
Quetura
(Árabes)
salvar o povo dos seus
inimigos, os Romanos.
12 filhos
Esaú
Jacó
Mas Jesus, o Messias,
(Árabes) (casado com uma
(Israel)
uma filha de Ismael)
veio criar um novo tipo de
reino em todo o mundo Edomeus
um reino de crentes que
(Árabes)
confiam em Deus e
obedecem. Ele não veio
Simeão Judá Gade Neftali Zebulom
Levi
Dã
Aser Issacar
José
para libertar o povo dos
Rubén
Romanos. Ele veio para
Benjamim
Perez
libertar as pessoas dos
seus pecados - seus
caminhos errados - para
Rei Davi
que eles pudessem
José
conhecer a Deus, fazerem
O marido da Maria, a mãe de Jesus
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parte de Seu reino, onde quer que vivam, e tenham a vida eterna no céu
com Ele.
O significado Hebraico do nome de Jesus (Yeshua) é ‘Salvador de Deus
do povo “. Muitos profetas escreveram sobre a promessa que Deus lhes
havia dado, de que um Salvador seria nascido em Israel. As pessoas
mantinham a leitura destas Escrituras Sagradas. Eles liam que Ele seria da
linha da família de Abraão, Isaac, Jacó (Israel), Judá e do rei Davi. Ele iria
salvar todos os Judeus e o mundo inteiro, se as pessoas acreditassem
num só Deus e no Seu Salvador.
Os cristãos acreditam que Jesus é o Salvador, o Messias, mas muitos
Judeus e Árabes não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Eles ainda
estão à espera da vinda do Messias.
Nós também dissemos que no final da primeira parte do Evangelho de
Marcos Jesus deu aos Seus discípulos (seguidores) uma advertência. Ele
disse-lhes que teria de sofrer muito e morrer, a fim de, de se tornar seu
Salvador. Essa foi uma das muitas coisas ditas sobre o Messias na
Sagrada Escritura (especialmente em Isaías 53). Estas coisas foram
escritas centenas de anos antes de Deus enviar o Seu Filho, Jesus.
Podemos ler sobre estas coisas, nas nossas Bíblias e, ver como é que elas
todas se tornaram realidade.

2

Agora ler Marcos 9:1 (também em Mateus 16:18)

O REINO DE DEUS
Neste comentário Bíblico em Marcos 9-16 nós falámos-vos sobre a
crucificação, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo - ou seja, o modo
como Jesus morreu, voltou à vida e regressou para o céu. Isto era parte do
plano de Deus para salvar o mundo do castigo pelo pecado. Significa que
os seguidores de Jesus podem ter os seus pecados perdoados e podem ir
para o céu para viverem com Jesus para sempre.
Nos começamos esta segunda parte do Evangelho de Marcos com este
versículo. (Faz parte dos ditos de Jesus do capítulo anterior a este.) Aqui,
Jesus diz aos Seus seguidores (os discípulos e as multidões) que muitas
pessoas hão-de viver para verem as coisas acontecerem que Deus já
havia prometido. Estas coisas foram escritas na Sagrada Escritura pelos
profetas. Estas coisas eram para preparar as pessoas para a vinda do
reino de Deus.
Por 400 anos Deus não falou com o Seu povo através dos Seus
profetas. Deus esperou pelo momento certo para enviar Jesus ao mundo.
Então, Deus revelou o Seu poder maravilhoso através da crucificação de
Jesus, ressurreição e ascensão e através das coisas maravilhosas que
aconteceram depois disso. Desta forma, o Espírito Santo estava a construir
um novo reino nas vidas das pessoas que seguiam Jesus Cristo - o reino
de Deus.
8
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A vinda do Reino de Deus

Aqui estão algumas das coisas que Jesus sabia que iriam acontecer:
1. A morte de Jesus na cruz (a crucificação) para que o Seu sacrifício de
sangue fosse aceitável a Deus para perdoar os pecados das pessoas que se
arrependerem e saírem do pecado.
2. O acordar de Jesus da morte (a ressurreição) para a vida eterna, que será
a dádiva de Deus para todos os que crêem no Seu Filho.
3. A subida de Jesus ao céu (a ascensão), para estar com Deus o Pai onde Ele
prepara um lugar para todos os crentes (João 14:2).
4. O envio do Espírito Santo de Deus (no Pentecostes) para ajudar os fiéis a
preparar o caminho para o reino de Deus com muita energia para todas as
nações. (Você pode ler sobre isso no livro de Actos.)
5. A destruição do templo de Deus na terra (o que aconteceu em Jerusalém
na guerra de 70DC) mostrando que Deus vive agora em crentes, não em
templos ou igrejas (1 Coríntios 3:16).

A próxima coisa que Marcos nos diz é como Deus preparou Jesus para
estas grandes coisas acontecerem.

2

Agora ler: Marcos 9:2–13 (também em Mateus 17:1–13)

JESUS BRILHA COM UMA LUZ BRILHANTE
Uma semana mais tarde Jesus levou Pedro, Tiago e João ao topo de uma
montanha alta (9:2) - talvez o monte Hermon, que estava a 3000m de
altura acima da planície. Lucas diz que eles foram lá para orar. Ele era um
lugar solitário onde ninguém nunca tinha chegado.
Os três discípulos olharam para Jesus. O Seu rosto brilhava com a luz
do céu, e os discípulos não conseguiam olhar para ele por muito tempo. A
luz brilhante da Sua glória brilhava como um relâmpago, demasiado forte
para eles olharem (Lucas 9:29). As Suas roupas brilhavam muito também.
Então eles viram dois outros homens - Moisés e Elias. Eles estavam a
brilhar muito também. Eles tinham vindo conversar com Jesus sobre a sua
morte em Jerusalém (Lucas 9:31).

DEUS FALA NO TOPO DA MONTANHA
Como os três falaram, uma nuvem luminosa veio sobre eles. Ela tinha
vindo sobre Moisés há muito tempo atrás, quando Deus lhe falou na
montanha (Êxodo 19:18). Pedro não sabia o que dizer (Marcos 9:6). Ele
tentou falar, em vez de escutar.
Em seguida, a voz de Deus veio da nuvem: “Este é o meu Filho, a quem
Eu amo. Escutem a Ele! “(9:7). Os discípulos estavam com medo, e caíram
sobre os seus rostos. Eles ficaram deitados no chão até que Jesus veio e
lhes tocou.
9

‘Levantem-se. Não tenham medo,’ disse-lhes Ele (Mateus. 17:7).
Quando eles olharam para cima, eles estavam a sós com Jesus. “Não
digam a ninguém”, disse Jesus, “até que o Filho do homem tenha
ressuscitado dos mortos” (9:9).
De agora em diante, Jesus
falou muito sobre a sua morte
(crucificação) e Sua vinda de
regresso à vida (ressurreição)
(9:9,12,31; 10:33,34,45; 12:8;
14:8).
Esta história da luz brilhante
de Deus é chamada a
transfiguração de Cristo. Ela
mostra que:

 Jesus é o Filho de Deus:

© GRN

Deus falou a Pedro e Tiago e João sobre o assunto.
 Jesus estava no Céu antes d’Ele nascer como um bebé: Jesus conhecia
Moisés e Elias que tinham vivido muitos anos antes.
 Moisés e de Elias sabiam que era plano de Deus morte de Jesus: eles
estavam a falar com ele sobre isso.
 Deus fez isto para encorajar a Jesus antes da sua morte.
Pedro escreveu sobre a transfiguração alguns anos mais tarde (II Pedro
1:17,18).

4
1.
2.
3.
4.
5.

Falar sobre:

Porque é que Jesus ficou transfigurado diante deles?
De quem era a voz e o que disse sobre Jesus?
Porque é que Pedro, Tiago e João estavam com medo?
O que é que a história da transfiguração provou sobre Jesus?
Vocês às vezes falam, em vez de escutar?

JOÃO BATISTA VEIO PRIMEIRO
A Sagrada Escritura nos diz que uma pessoa virá ‘, no espírito e no poder
de Elias “ (Malaquias 4:5-6). ‘Elias vem em primeiro lugar, “Jesus disse aos
discípulos. Este era João o Baptizador.
João pregou “sobre o espírito e poder de Elias” e trouxe muitas pessoas
do povo de Israel de volta ao Senhor seu Deus. Ele preparou o caminho
para o Senhor Jesus. Ele tinha o mesmo espírito e o poder que Elias teve.
Ele ensinou as pessoas que não tinham sido obedientes a Deus. Ele disselhes para serem sábios e fazer o que é correcto. Desta forma, ele preparou
o povo e preparou-os para receberem o Senhor Jesus (Lucas 1:16,17).
Mas muitos líderes Judaicos, não acreditavam que o João era um profeta
10

de Deus e o Rei Herodes matou-o.
Nem eles acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Para esses
líderes Jesus disse, “O reino de Deus será retirado e dado a pessoas que
produzem frutos ‘(Mateus 21:43). “Frutos”, significa acreditar e fazer
trabalho que agrada a Deus.
Nessa altura muitas das pessoas acreditavam que Elias viria antes do
Messias. Então foi uma pergunta natural para os discípulos de Jesus
perguntarem sobre Elias, especialmente porque eles tinham o conhecido
no topo da montanha com Moisés.
Note que antes desta pergunta, Jesus fala da sua ressurreição. E, em
resposta à pergunta, Ele também fala sobre o sofrimento do ‘Filho do
Homem ’, nome que Ele frequentemente utilizava para Si (9:12).

4

Falar sobre:

1. Porque é que os professores da lei disseram que Elias deve vir em
primeiro lugar (9:11)?
2. O que Jesus queria dizer quando Ele disse que o Elias já tinha vindo?
3. Como é que Jesus soube que Ele iria sofrer e voltar vivo dos mortos
(9:9)?
4. Aliste todas as coisas que Pedro, Tiago e João aprenderam sobre Jesus.

2

Agora ler: Marcos 9:14–31 (também em Lucas 9:37–45)

UM RAPAZ COM UM ESPIRÍTO MALIGNO
Um pai tinha vindo ao encontro de Jesus para pedir ajuda para o seu filho
que não podia ouvir nem falar. Ainda como criança, um espírito maligno o
tinha possuído. “Muitas vezes tinha-o atirado ao fogo ou água para o
matar… ‘disse o pai (9:22).
Só então Jesus dirigiu-se a eles. “O que é que vocês estão a discutir
com os Fariseus?” Ele perguntou aos discípulos. O pai do rapaz
respondeu, “Eu trouxe o meu filho que é controlado por um espírito
maligno… Eu pedi aos Seus discípulos para expulsarem o espírito, mas
não conseguiram” (9:17-18).
“Há quanto tempo ele tem estado assim?” Jesus perguntou. O pai teve
de dizer a Jesus como ele era incapaz:
 Ele não podia fazer nada para ajudar o rapaz.
 Ele tinha esperado um tempo longo para chegar a Jesus.
 Ele estava pronto desistir da esperança.

A FÉ PARA ACREDITAR NA CURA
Como seguidores de Jesus, devemos esperar que as experiências do “topo
da montanha’ com Deus, sejam seguidas por momentos difíceis, quando
espíritos malignos resistem em nós. Isso testa a nossa fé para acreditar no
11

poder de Jesus. Só podemos vencer contra Satanás e os espíritos
malignos quando temos o poder de Jesus em nós (Lucas 10:19,20). Os
crentes que são salvos por Ele devem falar do nome de Jesus.
Podemos proteger os nossos filhos orando por eles e pedindo o poder
do Senhor Jesus, porque Ele deu o Seu sangue na cruz para salvá-los.
Deus “não quer nenhum destes pequeninos se percam” (Mateus 18:14).
Temos de orar para os nossos filhos com frequência. Mas também
temos de mantê-los longe das pessoas maldosas, lugares do mal, e livros
e programas de televisão maus, em que Satanás pode atacá-los. O poder
de Deus para curar e mandar embora os espíritos malignos, é dado através
do sangue de Jesus aos crentes que oram em nome de Jesus. Mas a fé é
também necessária.
“Você tem que crer,” Jesus disse ao pai. Ele gritou, “eu acredito.” Então
ele acrescentou uma oração rápida, “Ajude-me a vencer a minha
incredulidade!” (9:24).
Todos nós devemos fazer a oração daquele pai. Deus pode fazer tudo
para nós, mas nós temos de crer!
Quando Jesus viu uma multidão a correr para ver o que estava
acontecendo (9:25), Ele falou para o espírito impuro. Ele não queria uma
multidão. Ele chamou o espírito pelo nome - “Tu espírito que o impede de
ouvir ou falar, eu ordeno-te, saia dele… ‘
O espírito maligno atirou a criança para o chão e, em seguida, saiu
dele. A multidão olhou para o chão, para o corpo do menino. “Ele está
morto”, eles disseram (9:26). Mas Jesus tomou-o pela mão. Ele levantoulhe a seus pés e ele se levantou (9:27).
Isto aconteceu justamente alguns dias antes da morte de Jesus. Temos
de aprender cuidadosamente o que Jesus ensinou aos seus
discípulos, nos seus últimos dias. Ele diz aqui: “Tudo é possível para
aquele que crê” (9:23).
Nenhum problema é demasiado difícil para Deus (Génesis 18:14). Uma
coisa difícil pode exigir mais fé, outra mais coragem, outra mais paciência,
outra mais tempo. Aguente, peça com fé, e veja Deus a trabalhar em todas
as coisas para o seu benefício (Romanos 8:28). Não perca a esperança.

4

Falar sobre:

1. Porque é que os discípulos não tiveram o poder de curar o rapaz
doente (9:18,19, 29)?
2. O que é que este pai disse a Jesus (9:22)? Já alguma vez se sentiu
assim?
3. Qual foi a resposta de Jesus (9:23, 29)? O que Ele diz a si da sua
necessidade?
4. Você acredita que Jesus cura as pessoas hoje em dia?
12

OS DISCIPULOS NÃO ENTENDEM SOBRE JESUS
Jesus falou da Sua crucificação e da Sua ressurreição. Ele levou os
discípulos a uma distância a sós para ensiná-los sobre estas coisas (9:3031). Os discípulos não compreendiam totalmente o que ia acontecer. Eles
tinham medo de perguntar a Jesus sobre estas coisas (V.32). Quando não
entendemos, isso cria-nos medo. Se eles conhecessem melhor Jesus, eles
poderiam compreender mais sobre as coisas de Deus. Então, eles
poderiam compreender porque é que Jesus veio ao mundo sofrer, a fim de,
salvar as pessoas. A Bíblia diz que Jesus era o nosso Servo Sofredor
(Isaías 53:3-6; Filipenses 2:6-8). Os discípulos tiveram de aprender mais
sobre Jesus para que eles pudessem ser mais como Ele. (Ver Marcos
9:35; 10:43-45).

2

Agora ler Marcos 9:33–41 (também em Mateus 18:1–5)

QUEM É O MAIOR?
Então, Jesus pegou numa criança pequena e colocou a criança em pé
entre eles (9:36). Jesus acabava de falar acerca de ser morto. Mas os
discípulos estavam a discutir quem era o maior entre eles! Eles não tinham
realmente escutado ou entendido o que Jesus tinha dito. Muitas vezes,
nesses dias as pessoas achavam que as crianças eram irrelevantes. “Você
precisa de mudar e tornar-se como pequenas crianças,” disse-lhes Jesus
(Mateus 18:3) “Se não o fizer, você nunca vai entrar no reino dos Céus.
Quem quer que se torne humilde como esta criança é o mais importante no
reino dos Céus “ (Mateus 18:4).
As crianças são especiais para Deus. Há muitas crianças no Seu reino.
Sejam atenciosos com eles, Jesus disse aos Seus discípulos.
Jesus falou palavras fortes. Mais tarde, Ele disse, “Quem não receber o
reino de Deus como uma pequena criança, nunca entrará nele.” (Marcos
10:15). E Ele tomou as crianças nos seus braços, colocou suas mãos
sobre eles e abençoou-os (10:16).
É fácil para uma criança confiar. A criança acredita rapidamente e
confia nas palavras de Jesus. Assim, o reino de Deus é composto de
pessoas que acreditam e confiam como pequenas crianças. Devemos
respeitar e congratular as pessoas que confiam em Jesus. Mesmo que a
sua fé seja simples - como a fé de uma criança.
Este ensinamento de Jesus significa o seguinte:
 Para sermos os maiores, devemos nos colocar como os últimos (9:35).
 Para sermos os maiores, devemos servir aos outros (9:35).
 Para sermos os maiores, devemos ajudar e respeitar as pessoas com
uma fé simples como da criança (9:37).
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Então, Jesus continuou a dizer que devemos acolher e encorajar outros
crentes, mesmo que não os conheçamos (9:40). procure formas práticas
para ajudá-los (9:41).
Falar sobre:
1. Porque Jesus perguntou aos seus discípulos sobre o que estavam a
discutir (9:33)?
2. O que Jesus disse sobre tentar ser o primeiro (9:35)? Será que ele
precisa dizer isso a nós?
3. O que Jesus disse sobre as crianças pequenas (9:37, Mateus 18:1-5) e
porque devemos ficar como elas?
4. Como é que podemos acolher a Jesus (9:37)?
5. Que tipo de pessoas Deus acolhe no Seu reino?
6. O que Jesus ensinou aos seus discípulos sobre ser o maior?
7. Porque Jesus falou sobre um copo de água (9:41)?

2

Agora ler: Marcos 9:42–50 (também Mateus 18:6–9)

COLOQUE TODOS OS PECADOS FORA DA SUA VIDA
Jesus advertiu-nos para não levarmos as crianças ao pecado (9:42).
Também não devemos maltratar, usar indevidamente ou abusar delas.
Jesus realmente não queria que você “cortasse a mão” (v.43) ou ‘cortar o
pé “(v.45) ou’ arrancar o olho” (v.47). Se você fizer isso, não vai parar de
pecar e nem fazer com que Deus perdoe os seus pecados. Mas Ele quer
que nós saibamos que é uma coisa terrível que os outros pequem por
nossa causa (v.42). Merece punição e inferno eterno. A mó é pedra muito
pesada, lisa com um buraco no meio, utilizada para moer cereais em
farinha.
Jesus fala aqui sobre o inferno. Se você não acredita no inferno, você
não acredita no que a Bíblia diz. O profeta Isaías falou do inferno como o
julgamento de Deus (Isaías 66:24). Jesus usou a expressão do profeta
(Marcos 9:48).
As pessoas sabiam o que ele estava dizendo. Eles atiraram o seu lixo
fora da cidade. Preencheram o vale. Havia lá sempre incêndios, e o lugar
estava cheio de moscas e vermes. Jesus falou disso para mostrar que o
inferno será similar.
Em vez disso, Jesus disse, devemos ser úteis como o sal. Em seguida,
Ele ensina algo mais importante. (9:50): “Estejam em paz uns com os
outros”.

2

Agora ler: Marcos 10:1–14 (também em Mateus 19:1–9)
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PERGUNTAS SOBRE O DIVÓRCIO
Os professores da lei Judaica perguntaram a Jesus, “É legal para um
homem divorciar a sua esposa” (10:2)? O divórcio era comum, mas o que
dizia a lei de Deus? Moisés permitiu que um homem escrevesse uma nota
divórcio e mandasse embora a sua esposa (Deuteronómio 24:1-4). “Moisés
escreveu esta lei porque vocês são difíceis de ensinar,” disse Jesus.
“Será que vocês não leram?” Ele perguntou, e deu-lhes a lei de Deus do
casamento (10:7; baseada no Génesis 2:24). A vontade de Deus é de um
homem casar com uma mulher, por toda a vida.
Adão e Eva pecaram e estragam o plano de Deus. O pecado torna as
pessoas egoístas e cruéis. Como pecadores, nós não podemos amar outra
pessoa completamente, porque amamos mais a nós próprios. Assim,
quando os homens se sentem revoltados com as suas esposas, por vezes
divorciam-se delas. Jesus disse que não era assim “no começo” (Mateus
19:8).
Quando o amor de Deus governa os corações dos homens, os homens
entendem que Deus quer que o casamento de um homem com uma
mulher seja uma união por toda a vida.
Aqui em Marcos 10:11, Jesus disse que o divórcio, a fim de, casar com

0

Sexo e Casamento e Divórcio

Deus fez somente uma lei de casamento. “Um homem deixará o seu pai e a
mãe para se juntar à sua mulher. Os dois se tornarão um ‘(Génesis 2:24).
Essa é uma lei maravilhosa. Se os homens mantiverem a lei de Deus do
casamento ela irá corrigir muitos problemas. Deus conhecia a necessidade do
homem por uma mulher. E Ele sabia que as crianças precisavam de um pai e
de uma mãe. A Sua lei protege o casamento entre um homem e uma mulher e
protege a família.
É, portanto, parte do plano de Deus para um homem e uma mulher se
unirem em casamento. Faz parte do plano de Deus que tenham filhos, quando
eles estão casados. Ele tornou um prazer “fazer amor” (ter relações sexuais),
para que as crianças pudessem ser nascidas. Se o sexo não fosse um prazer
não haveria mais crianças e criação de Deus poderia morrer. Mas, se
procuramos o prazer sexual sem o casamento, então, isso é contra o plano de
Deus. Além do mais, se um homem e uma mulher têm relações sexuais
apenas por prazer e, depois destroem o seu filho que ainda não nasceu, isso
vai contra o plano de Deus para as crianças. E, se temos filhos sem estarmos
casados, então isso pode causar problemas e tristeza para as crianças. Se
procurarmos prazeres sexuais de outras formas, então isso não é parte do
plano de Deus. Se um homem tem mais de uma esposa, que causa inveja e
tristeza, também. Se um homem muda sua esposa por outra, cria raiva e
tristeza. Jesus sabia que era plano perfeito de Deus para um homem para ser
fiel a uma mulher, não ter outra pessoa e ficar com uma mulher se possível
por toda a vida. Desta forma, as crianças podem nascer e crescer num lar
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carinhoso e não ficarem tristes por pais infiéis. Jesus disse que este era o
plano de Deus, desde o início (Mateus 19:8). Divórcio foi ideia do homem.
Lembre-se que, se não houver crianças num casamento, o casamento
ainda está completo. Não se fala em ter filhos em Génesis 2. Por isso, é
errado terminar um casamento, se não houver crianças. E é errado dizer às
pessoas que os casais têm obrigatoriamente que ter filhos. O casamento é
completo mesmo sem filhos. Para um homem e uma mulher procurarem
prazer em conjunto no sexo sem terem filhos é bom. (A cultura Grega no
tempo de Jesus achava que o sexo era ‘sujo’, mas cultura a Hebraica acredita
que o sexo é um dom de Deus.)
Adopção de crianças pode ser uma coisa boa.
Portanto, um casamento entre um homem e uma mulher é lei de Deus. E o
divórcio é lei do homem. A lei de Deus não pode ser quebrada sem que
alguém fique ofendido. Isso é verdade para o divórcio, e é válido para as
relações sexuais fora do casamento.
Os homens não devem obrigar as suas esposas a fazer amor com eles.
Eles devem amar uns aos outros a partir do coração e fazer amor como na
Bíblia (leia Cântico dos Cânticos) pensando apenas uns nos outros.
Desobediência às leis de Deus sobre sexo e casamento pode levar à morte
precoce, e não a vida, por causa do vírus VIH / SIDA. Jesus advertiu-nos para
não permitirmos que a imoralidade sexual estrague as boas obras da graça de
Deus (Apocalipse 2:19-23): “Eu conheço as tuas obras, o amor, serviço, fé e
paciência... Mas, você permite que….. o pecado sexual ... eu vou causar
doença. Eu vou matar as crianças. Então todas as igrejas irão saber agora que
eu sou Aquele que procura as mentes e corações das pessoas. “Esta é uma
clara advertência de que os nossos pecados pessoais podem prejudicar
muitas, muitas pessoas mais cedo ou mais tarde. Em muitas outras maneiras,
as nossas vidas são estragadas, se as leis de Deus sobre o sexo e casamento
são desobedecidas.

outra é adultério. Ele também diz que o divórcio só é permitido se o
parceiro foi infiel (Mateus 19:9).
No tempo em que
Jesus viveu na terra, os
homens não pensavam
que as mulheres e as
crianças eram
importantes. Mas Jesus
mostrou através das Suas
palavras e por aquilo que
Ele fez que Ele
preocupava-se com as
mulheres (10:9; 12:43,
14:6) e crianças (9:36,
10:14).
© GRN
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2

Agora ler: Marcos 10:15–31 (também em Mateus 19:16–30)

UM JOVEM RICO DE POSIÇÃO
Um homem jovem, “um governante “ (Lucas 18:18), correu a Jesus, ‘Bom
Professor’, disse ele, “O que devo fazer para obter a vida eterna” (Mateus
19:16)?
Ele era um bom homem, mas ele sentiu que tinha de fazer algo mais
para ele próprio ganhar um lugar no reino de Deus. Muitos sentem como
este jovem. Este homem cumpria a Lei de Moisés, mas Jesus viu que ele
precisava de algo mais. Ele era bom em cumprir a Lei, mas não amava o
seu vizinho, nem cuidava dos pobres.
‘ Falta-te uma coisa,’ disse-lhe Jesus. ‘Vai, vende tudo o que o que tens
e dá-las aos pobres…’ As palavras fizeram o jovem ficar triste. Ele adorava
o seu dinheiro e posses. Ele não podia abandoná-las, então ele parecia
triste e afastou-se.
Muitos colocam o seu dinheiro e a sua maneira de vida egoísta em
primeiro lugar nas suas vidas. Isso impede-os de seguir a Jesus como seu
Salvador (Mateus. 6:21,33; Tiago 5:3).
Os discípulos ficaram surpresos com as palavras de Jesus, e
perguntaram-se uns aos outros, ‘Quem pode então ser salvo? “ (10:26).
“Todas as coisas são possíveis com Deus”, disse Jesus (10:27). Deus
pode salvar os homens ricos se eles confiarem Nele e Lhe obedecerem.
Anteriormente, Jesus disse que todos os verdadeiros agentes do Reino
devem abandonar as suas maneiras egoístas para servi-Lo (8:34). Deus
dará muito mais de volta do que as coisas que vão abandonar. Mas eles
também devem estar prontos para os tempos difíceis.
Desta maneira, Jesus deu o Seu ensinamento surpresa sobre o reino
de Deus (10:31): “Muitos que são primeiros serão últimos e os que são
últimos serão primeiros.”

4

Falar disto:

1. Se nós amamos algo mais do que Jesus, nós não podemos amá-Lo
totalmente. Como podemos mostrar que nós amamos Jesus mais do
que qualquer outra coisa?
2. Achou o homem rico bom? Justifique a sua resposta.
3. Porque Jesus disse a este homem para vender tudo o que lhe pertencia
(10:21)?
4. O que era mais importante do que viver pela Lei de Moisés?
5. Quais são as três coisas que Jesus pediu ao homem para fazer (10:21)?
6. Compare o que Jesus disse em Marcos 8:35 com 10:31.

2

Agora ler: Marcos 10:32–45 (também em Mateus 20:17–28)
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PROBLEMAS VINDO PARA JESUS
Agora tinha chegado o momento para Jesus ir a Jerusalém pela última vez.
Ele queria fazer a vontade do Seu Pai Celestial, e não fugir do problema
que estava a aproximar-se. Ele não se escondeu do povo quando Ele veio
a Jerusalém (11:9). Pelo caminho Ele diz sobre a forma como vai morrer e
ressuscitar para a vida eterna. Desta vez Ele diz muito mais sobre a forma
como Ele irá morrer. E, novamente, Ele diz aos seus discípulos que Ele
virá vivo após três dias.
Os discípulos estavam com medo agora. O seu Mestre abandonou-lhes
… morto…assassinado! Muitas perguntas vieram em suas mentes:
 Quem vai traí-Lo?
 Quem vai entregá-Lo ao chefe dos sacerdotes?
 Quem vai condená-Lo à morte?
 Quem vai matá-Lo?
Pode responder a estas perguntas?
Jesus estava a liderar o caminho (10:32). Ele não tinha medo de ir até
Jerusalém. Ele sabia que os sacerdotes chefes e dirigentes iriam matá-lo,
mas este era o plano do Seu Pai, e Ele queria terminar a Sua obra (João
4:34, 5:36, 9:4).
Mas parece que os Seus discípulos não acreditavam que Jesus seria
morto. Eles estavam certos de que Ele ia estabelecer o Seu reino na terra
desta vez.
Tiago e João queriam ter a certeza de que eles teriam um bom lugar
quando ele estivesse sentado no seu trono. A sua mãe queria que eles
perguntassem a Jesus acerca disso (Mateus. 20:20-21).
“Nós queremos, nós queremos… ‘disseram a Jesus, mas as suas
palavras pareciam todas erradas. As palavras foram contra tudo o que
Jesus lhes tinha ensinado.
“Vocês não sabem o que estão a perguntar,” Jesus disse-lhes. “Podem
beber o cálice do sofrimento que eu bebo?” (Marcos 10:38). Jesus queria
dizer que Ele tinha escolhido o caminho do sofrimento. “Podem vocês ser
baptizados com o Meu baptismo?” Jesus ia morrer numa cruz. Seria como
ser baptizados na dor e na morte. Jesus queria dizer que ele iria mergulhar
na dor que Ele iria sofrer pelos pecados do mundo.

O SERVO SOFREDOR
Vocês vão sofrer, Jesus disse aos discípulos: “mas sentar à minha direita
ou esquerda não cabe a mim dizer” (10:40). O Pai estabeleceu uma ordem
(um plano) no céu, como na terra. Nós podemos ter a certeza de que há
um lugar para nós, e isso é o suficiente (João 14:2-3; 1 Pedro 1:4-5).
Aqueles que tentam arduamente serem os primeiros, mantêm os outros
18

atrás. Eles são egoístas e mandões e não servem aqueles que estão em
torno deles. Jesus falou dos governantes do mundo. Eles controlam as
pessoas e dizem-lhes o que fazer (10:42). Pessoas encontram formas para
governarem as outras, para que elas sejam maiores. ‘Não é assim
convosco, “Jesus disse-lhes. “Vejam como eu vivo. Eu vim para servir e dar
a minha vida. Isto é o que vocês devem fazer também “ (João 13:4-17).
Jesus veio para servir as pessoas, mas mais do que isso, Ele veio para
morrer por eles, para que os seus pecados possam ser perdoados (1
Timóteo 2:6). O plano de Deus foi para Jesus morrer por causa dos
pecados dos outros. Ele daria a Sua vida pelos pecados que nós temos
feito, para que possamos ser salvos dos nossos pecados e tenhamos a
vida eterna no céu com Ele.
Jesus era o Servo Sofredor. Deus falou sobre isso há muitos anos antes
pelo profeta Isaías (Isaías 53:3-6). Para segui-Lo, nós também devemos
estar prontos para sofrer, e dar tudo para o Seu amor (Filipenses 2:5-8).

4

Falar sobre:

1. Por que Jesus foi até uma cidade onde Ele sabia que algumas pessoas
o odiavam?
2. O que tinha Jesus prometido aos Seus seguidores (10:29-30)?
3. “Vocês podem sofrer como Eu vou sofrer?” Perguntou-lhes (10:38). O
que estava errado com a sua resposta (10:39)?

2

Agora ler: Marcos 10:46–52

JESUS CURA UM HOMEM COM FÉ
Uma grande multidão começou a seguir Jesus. Perto de Jericó eles
ouviram um homem a gritar: “Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de
mim.” Mendigos eram vistos com frequência na entrada para as cidades. O
cego Bartimeu chamou Jesus “Filho de Davi”. Ele sabia que Jesus era o
Messias da linha da família do Rei Davi! (10:47). (Ver caixa na página 1).
‘Vai’, Jesus disse, “a sua fé te curou “ (10:52).
Jesus sabia que Bartimeu tinha fé. Mesmo numa grande multidão,
Jesus pode ouvir os gritos ou orações das pessoas fiéis. A fé em Jesus
significa colocar toda a nossa confiança em Jesus. Não podemos enganar
a Deus. Ele sabe quando nós estamos arrependidos pelos nossos
pecados. Ele sabe quando temos fé (Hebreus 4:13). Se tivermos fé, temos
de fazer algo sobre isso. Então, quando recebemos uma resposta à
oração, sabemos que ela veio de Deus.
Mais uma vez o ensinamento de Jesus é bem claro: A Fé em Jesus
(v.47) e a fé em acção (v.50) trazem respostas para a oração (v.52).

2

Agora ler: Marcos 11:1–19 (também Mateus 21:1–11)
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JESUS ENTRA EM JERUSALÉM NUM BURRO
A semana antes de
sua morte, Jesus
subiu a Jerusalém.
Chamamos a isto a
Semana Santa da
Páscoa. Em Betânia,
uma aldeia perto do
Monte das Oliveiras,
Ele mandou à frente
dois dos Seus
discípulos para a
cidade. ‘Vocês vão
encontrar um jumento
amarrado…’ disse© GRN
lhes Ele.
‘Desamarrem-no e tragam-no aqui. “Um burro é um animal que era
frequentemente utilizado para transportar cargas pesadas. Às vezes
pessoas pobres andavam de burro. Os ricos, pessoas importantes e os reis
andavam de cavalo. Mas Deus disse através de um profeta que o Messias
viria andando num humilde jumento (Zacarias 9:9). Isto foi dito centenas de
anos antes de Jesus andar de burro.
Então Jesus andava de burro para a cidade. A multidão sabia o que
aquilo significava. Eles foram ao encontro Dele acenando com ramos de
palma e gritando “Hosana” (Salve-nos agora!) (João 12:13). “Hosana!
Bendito seja Aquele que vem em nome do Senhor! Bendito seja o próximo
Reino do nosso pai Davi! Hosana nas alturas! “ (Salmos 118:26).
Tudo o que os profetas escreveram sobre Jesus aconteceu (Mateus
21:5). Os longos anos de espera foram encerrados. O povo de Jerusalém
podia ver o seu Messias. Jesus não tinha qualquer poder político. Ele veio à
cidade de uma forma humilde e pacífica. Ele não estava andando num
cavalo, como um rei com soldados, mas num jumento que era um sinal de
paz.
Ele vem aos nossos corações da mesma forma. Ele não força a Sua
entrada. Ele vem suavemente, batendo. Ele espera por nós para abrirmos os
nossos corações para Ele, então Ele entra (Apocalipse 3:20). Grita Hosana!
Jesus foi ao Templo em Jerusalém, o lugar onde as pessoas de muitos
lugares vieram para orar a Deus. Olhou ao redor, mas não disse nada.
Estava ficando tarde.
Jesus tinha estado muitas vezes no Templo em Jerusalém. Ele estava
triste e irritado, porque muitas vezes o mercado dos comerciantes era dentro
da “casa de oração” de Deus. Estava próximo o tempo para Ele se levantar
contra o que estava errado, no Templo do seu Pai.
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4

Falar sobre:

1. Porque Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento?
2. Porque Jesus queria que todos soubessem que Ele tinha chegado a
Jerusalém?
3. Que coisas na igreja de hoje fazem com que Jesus fique triste e
irritado?
4. Será que estamos prontos para falar e agir contra o que está errado,
mesmo se perdermos os nossos amigos, nosso emprego, nossa vida?
(Se estamos prontos, temos de nos lembrar de fazê-lo com amor nos
nossos corações.)

2

Agora ler: Marcos 11:20–33 (também Mateus 21:18–22)

RELIGIÃO SEM FRUTOS
Jesus e os discípulos ficaram com a Maria e a Marta (11:11) em Betânia,
uma aldeia perto de Jerusalém.
Na manhã seguinte, Jesus viu uma figueira à beira do caminho. Jesus
não encontrou nenhum fruto, apenas folhas, então Ele falou para a árvore.
‘Que ninguém mais coma frutos de ti novamente ‘ (11:14).
Jesus entrou no templo. O que Ele viu no Templo criou-Lhe raiva. No
recinto as pessoas vendiam gado bovino, ovino e pombas para os
sacrifícios das pessoas. Outros sentados nas mesas estavam a trocar
dinheiro em dinheiro especial do Templo. Eles tinham feito um mercado e
estava muito movimentado. Os judeus fizeram grandes lucros neste
mercado.
Jesus perseguiu as pessoas que estavam vendendo coisas fora do
Templo, e virou as mesas onde estavam a trocar dinheiro. “Não está
escrito,” A minha casa será chamada a casa de oração para todas as
nações “? Mas vocês fizeram dela um lugar para ladrões “ (11:17: Isaías
56:7).
Os líderes Judaicos fizeram uma exibição de adoração, mas os seus
corações estavam vazios e frios. Eles eram como a figueira. Eles não
tinham frutos, apenas folhas. Não havia nada em suas vidas que
agradasse a Deus.
Mais tarde os discípulos viram a figueira novamente. As suas folhas
estavam mortas (11:20). Eles ficaram surpresos e disseram a Jesus: “Rabi
(Mestre), olha! A figueira que Você castigou secou. “
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Falar sobre:

1. O que aconteceu com a figueira (Mateus 21:19)? De que é esta
imagem?
2. A sua vida é como uma árvore cheia de folhas ou uma árvore cheia de
frutos? Você finge ser algo que você não é?
3. O que Jesus iria encontrar se Ele viesse à sua igreja? Ele iria encontrar
oração, adoração e sacrifício? Ou Ele iria encontrar vidas ocupadas sem
um pensamento em Deus - uma forma vazia de religião?

TENHA FÉ EM DEUS
“Tenha fé em Deus,” disse Jesus (11:22). A fé é uma grande potência que
pode mover qualquer “montanha”. Isso significa que qualquer coisa que
está no caminho do trabalho de Deus pode ser dito para sair (11:23).
Jesus ensinava as pessoas no templo. Os sacerdotes chefes e os
anciãos estavam furiosos. Eles não O queriam no seu templo. Ele tinha
expulso os comerciantes, e agora ele não iria parar as crianças que Lhe
tinham seguido a partir de lá gritando, “Hosana ao Filho de Davi” (Mateus
21:15).
Foi apenas alguns dias antes que Jesus fosse morrer. Temos de
aprender cuidadosamente o que Jesus ensinou aos seus discípulos
naquele momento. Ele mostrou-lhes o quanto eles poderiam ter fé. Ele
disse (11:23): ‘Vocês não devem duvidar nos vossos corações. Vocês têm
de acreditar que o que dizem vai acontecer. Em seguida, será feito para
vocês. “Então tomem nota, ao que mais Ele diz aqui (11:25,26):” Quando
vocês orarem, perdoem a qualquer um que tenham alguma coisa contra.
Então o vosso Pai do Céu irá perdoar-vos.”
No Templo eles perguntaram que autoridade é que ele tinha para fazer
essas coisas, então, Ele fez-lhes uma pergunta: “O baptismo de João – de
onde é que veio? Era do Céu, ou dos homens? “ (11:30). Como é que
estes professores responderam a Jesus (11:33)?
Os líderes religiosos no templo não tinham percebido quem o João
Batista realmente era. Nem sabiam quem Jesus era. Isso foi porque eles
não entendiam a verdade de Deus. Eles não compreendiam o que a
Sagrada Escritura dizia sobre João e Jesus. Eles não acreditavam.
Hoje, continuamos a encontrar pessoas que não entendem as coisas de
Deus, mesmo quando são explicadas. Eles não podem acreditar na
verdade ou não querem acreditar. A verdade está escrita na Bíblia para
que todos possam ler e compreender. Mas muitas pessoas não têm fé em
Deus. Eles não compreendem que Jesus morreu para os seus pecados
serem perdoados. Eles vivem e morrem sem conhecer o perdão de Deus.
Isso significa que eles não vão para o céu para viverem com Jesus.
Devemos sempre ajudar as pessoas a compreender a verdade de
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Deus, antes que seja tarde demais. Jesus nos prometeu que o Espírito
Santo iria ajudar-nos a compreender e a ensinar aos outros a verdade
(João 15:26; 16:13-14).

2

Agora ler: Marcos 12:1–11 (também em Mateus 21:33–46)

A PARÁBOLA DOS TRABALHADORES AGRÍCOLAS
Jesus começa agora os Seus últimos três dias de ensinamentos antes da
Sua morte na cruz. Jesus contou a história de um agricultor. Os
proprietários das explorações agrícolas deixam as pessoas trabalharem a
terra para eles.
Um agricultor plantou na sua terra videiras de uva. Foi chamada vinha.
Ele construiu um muro em torno dela para proteger dos animais e cavou
uma prensa de vinho. Este era o lugar onde eles pisavam as uvas maduras
para extrair o sumo. Ele fez também uma torre de vigia, em que um
guarda, de pé, vigiava os ladrões. Depois, ele recrutou pessoas para
trabalhar na sua vinha.
Na colheita o agricultor mandou os seus agentes para colher alguns
frutos e sumo de uva. Os trabalhadores agrícolas bateram-lhes e
mandaram-nos embora sem nada. Eles ainda mataram alguns deles (12:5).
O agricultor “tinha ficado apenas com uma pessoa para mandar, um
filho, a quem ele amava. Eles vão respeitar o meu filho ‘, disse ele (12:6).
Quando os trabalhadores viram o filho, disseram, ‘Este é o filho do
agricultor. Venham, vamos matá-lo, e então tudo será nosso. “Portanto,
eles pegaram no filho e o mataram (12:8).
Jesus contou esta parábola especialmente para os líderes de Israel,
que iam matá-Lo. Ele disse isso para avisá-los. Deus enviou Seus servos,
os profetas, para falar com eles, mas eles não escutaram. Ele enviou
outros profetas e os trataram mal (Lucas 11:48). Ele enviou o João Batista
e ele foi morto. Então, Deus enviou o Seu Filho único, Jesus Cristo, e eles
o mataram também (Isaías 53:10).
Portanto, esta parábola é um retrato de como Jesus iria morrer - ele ia
ser morto por pessoas que não aceitaram Jesus como Filho de Deus.
Também não aceitaram aqueles a quem Deus enviou antes de Jesus, a fim
de preparar o caminho.
Nós também podemos ver esta parábola como uma imagem da Igreja
de hoje. A Igreja pertence a Deus, e não ao homem. Ele deseja que ela
produza bons frutos. Ele tem a protegido dos seus inimigos, e deixou-a aos
“trabalhadores” para trazerem uma boa colheita. Mas alguns trabalhadores
querem tudo para si. Eles não fazem oferta ou dar graças ao proprietário.
Eles fazem o proprietário ficar triste e irritado.
Deus quer que o Seu povo ame e louve a Ele com corações
agradecidos (Hebreus 13:15).
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OS LÍDERES RELIGIOSOS TENTAM ENCONTRAR A
CULPA
Os principais sacerdotes ouviram Jesus contar esta parábola, e ‘eles
estavam a procura de uma maneira para levá-Lo prisioneiro. “Eles sabiam
que Ele estava a falar deles quando contou esta história.
Ele disse-lhes: ‘Vocês não leram o que a Escritura diz: “A pedra que os
construtores não aceitaram se tornou a pedra mais importante de todas. O
Senhor fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos “?” (Salmo 118:22-23).
Versículos do Velho Testamento, Sagrada Escritura, são
frequentemente utilizados no Novo Testamento (Isaías 28:16; Actos 4:11).
No evangelho de Marcos sozinho, há mais de 50 versículos do VT. No
evangelho de Mateus, existem cerca de 90 versículos do VT. A ‘pedra mais
importante “é a primeira a ser colocada num novo edifício. Está na esquina
de duas paredes, de forma que todo o edifício repousa sobre ela. O edifício
de Deus, a igreja, tudo repousa sobre Jesus. Ele mantém tudo em
conjunto. Jesus é a pedra angular da Igreja “ (Efésios 2:21-22). Jesus
conhecia o significado do Livro de Salmos 118 e Ele sabia que em breve
seria cumprido Nele.
Jesus falou estas coisas aos principais sacerdotes e outros líderes
religiosos. Eles não gostaram da Sua parábola, nem da forma como ele
lhes falou da Sagrada Escritura. Eles sabiam que Jesus ainda estava
falando contra eles. Dentro em breve eles iriam fazer os seus planos para
prendê-lo e submetê-Lo a morte. Eles perguntaram a Jesus que autoridade
Ele tinha para dizer estas coisas (11:28). Eles não sabiam nem
acreditavam que Deus tinha dado a Jesus autoridade.
Deus julgou aqueles que mataram Jesus. Logo após isso, em 70DC, a
sua cidade e o templo foram destruídos. Pior ainda, as mentes de muitos
deles permaneceram fechadas, assim eles não poderiam entrar no reino de
Deus (2 Coríntios 3:14).
Os Fariseus queriam armadilhar Jesus por Suas palavras e respostas
(12:13). Eles sabiam que as pessoas não gostavam dos impostos que
tinham de pagar a Roma, de modo que perguntaram a Jesus o que Ele
pensava sobre o imposto. Ele sabia que eles queriam armadilhá-Lo. Se Ele
dissesse: ‘Sim, paguem o imposto as pessoas ficariam zangadas. Se Ele
dissesse: “Não paguem o imposto,” estes líderes iriam reportá-Lo ao
Herodes. Por isso Ele disse-lhes: “Tragam-me uma moeda.” (12:15).
Eles deram-lhe uma moeda de prata. Jesus olhou para ela. A maior
parte das moedas tinham a imagem do rei carimbada. As moedas
Romanas tinham a cara de César sobre elas.
‘De quem é esta imagem? “Ele perguntou.
“César,” eles responderam. Então, Ele disse-lhes: “Dêem a César o que
pertence a César e a Deus o que pertence a Deus” (12:17). Através disto
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Jesus mostrou que existem muitas formas pelas quais podemos obedecer
ao nosso governo sem ir contra as leis de Deus.

2

Agora ler: Marcos 12:18–34

ELES NÃO CONHECEM A VERDADE DE DEUS
Em seguida os Saduceus vieram a Jesus. Eles não acreditavam que havia
vida após a morte. Eles tentaram enganar a Jesus com uma lei do Velho
Testamento: “Suponha que o marido de uma mulher faleceu, e ela voltou a
casar. Se ela tivesse sete maridos, quem seria marido dela na
ressurreição? “Eles perguntaram (12:20-23: Deuteronómio 12:19).
Jesus mostrou-lhes o seu erro: “Vocês não conhecem as Escrituras…
Os mortos vão ressuscitar, mas serão como anjos,” disse Jesus. Os anjos
não casam (12:24-27).
Então ele perguntou, ‘Você não leu? Deus disse a Moisés, “Eu sou o
Deus de Abrão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó.” Ele não é Deus dos
mortos, mas dos vivos “ (Êxodo 3:6). Estes homens devem estar ainda
vivos se Deus afirma ser seu Deus. As suas Escrituras ensinaram-lhes que
há vida após a morte. Esses líderes religiosos não compreenderam
plenamente a sua própria Sagrada Escritura. Não devemos ser como eles.
Temos de conhecer bem as nossas Bíblias e também procurarmos o
entendimento de Deus dia a dia.
Estes líderes religiosos também mostram que eles não conhecem a
Deus, Seu amor, Seu poder, Sua verdade (12:24). Jesus disse que eles
eram pessoas com o mal nos seus corações (Mateus 9:4). Essas pessoas
maldosas queriam provar que Jesus estava errado. Hoje em dia, os
homens dizem coisas erradas contra Jesus. É o mal nos seus corações
que os move para fazer isso. Elas mostram que eles não conhecem nem
compreendem Deus ou a Sua Sagrada Escritura.

UM LÍDER RELIGIOSO QUE CONHECE A VERDADE DE
DEUS
Um professor da lei ouviu Jesus a dar essa resposta. Ele perguntou: “De
todos os mandamentos (de Deus), qual é o mais importante?” (12:28).
Este homem não veio para enganar a Jesus. Ele veio a Jesus para
realmente aprender a verdade. Jesus estava satisfeito com ele (12:34). Isto
é o que Jesus ensinou ao homem:






Só o Senhor (Jeová) é Deus.
O Senhor Deus é único.
Ame a Deus acima de tudo.
Ame o seu vizinho tal como te amas.
Este homem acreditava nestas coisas. Jesus disse que ele não estava
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longe do reino de Deus (12:34). Provavelmente Ele ainda não tinha
compreendido que Jesus é o Filho de Deus.

4

Falar sobre:

1. Porque os dirigentes religiosos fizeram perguntas a Jesus (12:13)?
2. Por que é tão importante compreender o que a Bíblia diz?
3. De que formas os cristãos devem apoiar o governo? De que forma seria
errado apoiar o governo?
4. Qual você acha que é o maior mandamento (Deuteronómio 6:4,5)?
5. Que resposta Jesus deu a esta pergunta do professor (12:30,31,34)?

2

Agora ler: Marcos 12:35–44

DE QUEM JESUS CRISTO É FILHO?
Muitos anos antes, o Rei Davi escreveu sobre o Messias (ou Cristo) quem
estava por vir. Ele chamou-O “meu Senhor” (Salmo 110:1). Os Judeus
sabiam que o Messias-Cristo viria da linha de família de Davi, mas eles
estavam à procura de um rei que reinará sobre a terra.
Jesus disse-lhes que Ele não era apenas filho de Davi, mas ele usou
palavras do próprio Davi para lhes dizer que o Messias era também Senhor
do Davi. (Salmos 110:1). Agora nós sabemos que Jesus veio da linha de
família do Davi (ver caixa na página 1). Sabemos também que Ele é maior
que o Rei Davi. Ele é Filho de Deus. Jesus é o Messias do Rei Davi ou
Cristo! Ele é Cristo de sua vida, também?
As pessoas sabiam que Jesus não era como os professores que:
 gostavam de usar roupas especiais;
 gostavam de ser saudados nos mercados;
 queriam ter os melhores lugares e lugares de honra;
 diziam longas orações, para exibir;
 levavam dinheiro das viúvas em vez de cuidar delas.

DÊ A DEUS COM AMOR
Num tribunal do Templo estavam treze caixas grandes de oferendas. Os
sacerdotes usavam o dinheiro colocado nas caixas para comprar comida e
pagar às pessoas para limparem o Templo. Jesus viu uma das viúvas
pobres a entrar no pátio. Isto era tão longe quanto as mulheres eram
autorizadas a ir. Ela colocou duas moedas de cobre muito pequenas na
caixa.
Pessoas ricas atiravam sacos grandes de dinheiro para as caixas. Eles
tinham muito dinheiro e, por isso, era fácil para eles darem, mas esta viúva
estava a colocar todo o dinheiro que tinha (12:44). Ela mostrou o quanto
amava a Deus.
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Nós podemos dar pouco ou muito ao nosso Senhor. Dar é mais fácil
quando temos muito para dar, mas dar tudo o que temos é difícil. Se nós
verdadeiramente amamos a Deus, então vamos dar-Lhe tudo o que temos,
dando-Lhe as nossas vidas. Devemos dar a Deus os nossos presentes e
os nossos dons com um coração disposto (Êxodo 25:2; 35:21-29).

4

Falar disto:

1. Que pergunta Jesus fez ao povo (12:35)?
2. Como Jesus poderia ser filho de Davi e também do seu Senhor (Mateus
1:6,16)?
3. O que Davi disse sobre Jesus (Salmos 110:1)?
4. O que Jesus disse sobre a oferta da viúva (12:43)?
5. Quem amou mais a Deus - a viúva ou os líderes religiosos?

2

Agora ler: Marcos 13:1–31 (também em Mateus 24:1–35)

JESUS ENSINA SOBRE O FUTURO
As pessoas vieram ao Templo para ouvir a Jesus como Ele lhes ensinou
(Lucas 21:38). No fim do dia, Ele foi com seus discípulos ao Monte das
Oliveiras, justamente fora da cidade. Do outro lado do vale, Jerusalém
parecia linda. Os discípulos apontaram para a grande muralha e os
edifícios do Templo (13:1).
‘Nem uma pedra será deixada aqui em cima da outra, “Jesus disse-lhes.
“todas as pedras serão atiradas para baixo” (13:2). Isto aconteceu 40 anos
mais tarde. As pessoas dizem que o ouro no Templo derreteu no incêndio
e escorreu para as fissuras entre as enormes pedras. Os soldados
Romanos pegaram pedra a pedra para tirar o ouro.
Nós todos queremos saber o que vai acontecer no futuro, mas Deus diz
-nos apenas o que é bom para nós sabermos. Só Deus sabe o que vai
acontecer. Mas ele disse-nos que um dia em breve Jesus vai voltar
novamente a esta terra “sobre as nuvens” (Mateus 24:30). Nossos grandes
edifícios e organizações estarão aqui somente enquanto Deus permitir.

COISAS QUE VÃO ACONTECER
Então, Jesus disse aos discípulos algumas das coisas que iriam acontecer
- algumas aconteceram depois de alguns anos, e outras depois de muitos
anos. Muitas dessas coisas já aconteceram. Outras irão acontecer em
breve, mas nos não sabemos quando.
‘Cuidado que ninguém vos engane “disse Jesus (13:5). Os homens vão
ensinar coisas erradas. Eles vão dizer que são o Cristo. Eles vão dizer que
conhecem a data em que Cristo virá novamente e enganar as pessoas.
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Jesus disse: “Cuidado com eles” (Mateus 24:24).
As duas maiores coisas a acontecerem seriam:
O Templo será destruído (13:2; Mateus 24:15) - isto aconteceu cerca de
40 anos após Jesus ter dito estas palavras.
Jesus Cristo virá novamente no poder - isto ainda é para acontecer
(13:26).

OS EXÉRCITOS ROMANOS VIRÄO
Jesus disse aos seus discípulos: “Quando vocês verem Jerusalém cercada
por soldados Romanos, fujam para as montanhas” (Lucas 21:20-21). Então
Jesus falou de um sinal. Jesus deu o sinal (13:14), poderiam ter sido os
Romanos a trazerem ídolos ao templo para torná-lo profano (Lucas 21:20).
As suas palavras preparam os Seus seguidores para a queda da sua
grande cidade. Ele disse-lhes a forma como escapar dos exércitos
Romanos. Eles não estavam a pensar que Deus viria e salvá-los por um
milagre.
‘Não voltem para nada, “Jesus advertiu-os (13:16). Em 70 DC, os
exércitos Romanos, liderados por Tito, entraram por todos os lados da
cidade. Em seguida, os cristãos lembraram-se das palavras de Jesus e
saíram correndo. Eles tiveram tempo de atravessar o rio Jordão a Leste
onde estavam seguros.

JESUS VIRÁ NOVAMENTE
Posteriormente, haverá momentos de grande dificuldade (13:24). Quando
isso vier, Jesus virá novamente. - Mas ninguém vai saber quando isso vai
acontecer (13:26,33,35).
Deus criou os anjos que fazem o que Ele lhes diz para fazer, mesmo
que que não conheçam os planos de Deus (13:32). Mas haverá sinais para
mostrar que Jesus está vindo novamente (13:24,25,29). Temos de
aprender a lição da figueira (13:28). Haverá momentos em que o Espírito
de Deus estará esperando ( “inverno”). Mas quando o Espírito começar a
trabalhar na igreja ( “verão”), então vocês saberão que Cristo está muito
perto de vir novamente.
Quando Deus julgar as cidades ou nações, isto nos fará lembrar que
Jesus está vindo novamente. Isto fará as pessoas parar e pensar em Deus.
Devemos temer a Deus, que é o juiz de todos. Se você não O recebe no
seu coração mais tarde você estará diante de Deus como seu juiz (Mateus
25:30; Hebreus 10:27).
Usando as mesmas palavras solenes Jesus disse, “O céu e a terra
desaparecerão mas, as minhas palavras jamais morrerão” (13:31).
Os discípulos poderão ter tido vontade de perguntar, “Quando é que
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voltas?” Então, Jesus respondeu a essa pergunta. Então Ele contou uma
parábola para ajudá-los a compreender (13:34-36). Ele contou-lhes esta
parábola para mostrar que o Seu povo deve ficar acordado e aguardando o
Seu regresso.
‘O que eu digo a vocês, Eu digo a todos: “Cuidado!”‘ (13:37). – Não se
sabe quando Jesus vai voltar. Jesus disse que Ele mesmo não sabia
(13:32)!
Podemos utilizar a história no versículo 34 para nos lembrar sobre a
Igreja:
A igreja pertence a Jesus Cristo.
Ele deixa Seus seguidores no comando.
Cada um tem uma missão a cumprir.
Temos de estar atentos para que Jesus volte. Será que Jesus vai nos
encontrar “adormecidos” quando Ele retornar (13:36)?
Quando Jesus vier novamente Ele virá como Rei Jesus! Ele virá com os
anjos do Céu (Mateus 24:30-31). Nessa altura os anjos de Deus irão levar
todas as pessoas para estarem com Ele para sempre (13:27).
Existe uma tradição popular que o Messias irá entrar em Jerusalém
através do portão oriental, que agora está encerrado. Isto baseia-se na
Sagrada Escritura (Ezequiel 44:1-3).
Jesus adverte-nos que haverá muitas guerras (13:8), e terramotos. As
pessoas vão passar fome e vão sofrer muitos problemas (13:9-13). Mas
dessa vez “A boa nova será pregada a todos os povos do mundo” (Mateus
24:14). Nesses últimos dias, haverá falsos professores (13:22), mas o
evangelho será pregado em todos os lugares, até mesmo a reis. Os
seguidores de Cristo poderão ser presos e levados a julgamento, mas eles
serão testemunhas Dele. Eles devem trabalhar no duro, como se Jesus
fosse voltar a qualquer momento.

4

Falar sobre:

1. Será uma boa coisa orgulharmo-nos dos edifícios das nossas igrejas?
2. O que Jesus disse que aconteceria nos últimos dias (13:8,9)?
3. Por que cristãos não devem se preocupar com o que dizer, se forem
levados a tribunal (13:11)?
4. O que faz com que os pais e irmãos e irmãs se odeiem uns aos outros
(13:12,13)?
5. O que vai acontecer a quem que não desiste da sua fé em Deus
(13:13)?
6. O que Jesus disse aos Seus discípulos sobre o tempo da Sua Segunda
Vinda (13:32)?
7. Como podemos observar e estar prontos para a segunda vinda de
Jesus? Jesus poderia voltar a qualquer momento!
29

8. Você está pronto para confiar em Deus quando os problemas vierem?
Será que você sempre confiar em Jesus, mesmo quando falsos
professores vêm e dizem que são o Cristo (Messias)?
9. O que você deve fazer enquanto estiver à espera de Cristo para entrar
novamente?
10. Se um falso professor vem a sua cidade, como vai saber se ele está
errado?
11. Jesus disse que os tempos irão piorar. Hoje temos todos os tipos de
invenções modernas, mas o coração do homem não mudou. Satanás, o
diabo-chefe, está mais ocupado do que nunca, tentando enganar ou
destruir as pessoas (Jeremias 17:9; 1 Pedro 5:8).

2

Agora ler: Marcos 14:1–11 (também em Mateus 26:6–13)

COMO ALGUÉM MOSTROU O SEU AMOR POR JESUS
Essa noite, de volta a Betânia, alguém fez alguma coisa para mostrar o
quanto eles amavam Jesus.
Jesus estava em casa do Simão (Mateus 26:6). A Marta serviu o jantar
enquanto Jesus, Lázaro e os discípulos sentavam-se nas mesas.
Enquanto Jesus comia, uma mulher trouxe um vaso de alabastro, com
unguento de grande valor, chamado nardo. Cheirava muito doce. Ela teve de
quebrar o vaso para tirar o unguento. Ela derramou-o nos pés de Jesus e
limpou os Seus pés com os seus cabelos compridos. A casa ficou cheia com
o cheiro doce do unguento.
Jesus ficou satisfeito com ela, mas Judas Iscariotes ficou irritado. Ele
falou contra ela e da forma como ela mostrou o seu amor. Ele disse que o
unguento poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres, mas ele
realmente não se preocupava com os pobres. Judas era um ladrão. Era
suposto cuidar do dinheiro para Jesus e os seus discípulos, mas ele tirou o
dinheiro para fora do saco, para ele mesmo.
“Por que você está zangado com ela?” Jesus disse. “Ela me fez algo
belo” (14:6). Então Ele falou sobre os pobres. Jesus disse, “Os pobres
sempre os terão convosco, e poderão ajudá-los a qualquer momento…
(14:7). Mas nem sempre Me terão a mim.
Esta mulher derramou o unguento com cheiro doce sobre Jesus,
enquanto ele ainda estava vivo. (Jesus sabia que em breve seria enterrado.)
Jesus disse aos que estavam na sala que aquilo que ela tinha feito para
mostrar o seu amor seria sempre lembrado (14:9). Isto ensina uma lição:
Amem as vossas famílias enquanto as têm convosco. Ao amá-las, estamos
a mostrar o nosso amor por Jesus. E adora o seu Senhor, enquanto tiver
fôlego para faze-lo (Salmo 150:6).
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Falar sobre:

1. Você acha que a mulher sabia que Jesus iria morrer em breve?
2. Porque você acha que Judas disse que ela havia desperdiçado o
unguento (14:5)?
3. O que Jesus disse sobre os pobres (14:7)? Será que Ele quer que os
ajudemos?
4. Não podemos dar óleo caro a Jesus. O que é que Deus nos pede para
dar?
5. O que Judas planeava para fazer a Jesus (14:10,11)?

2

Agora ler: Marcos 14:12–31 (também em Mateus 26:17–35)

A ÚLTIMA REFEIÇÃO DE JESUS
Muitos anos antes de Jesus viver na terra, o povo de Israel tinha sido
escravo no Egipto por 430 anos. Então Deus, por Seu grande poder, trouxe
-os para fora (Salmo 106:7-11). Na festa dos pães Ázimos eles recordavam
o que Deus tinha feito por eles. Marcos explica este costume.
Cada família matava um cordeiro, tal como fizeram pela primeira vez na
dos pães Ázimos, no Egipto, quando o anjo da morte passou sobre eles.
Eles comiam a refeição da festa dos pães Ázimos em família. As famílias
judaicas ainda comem esta refeição, chamada refeição de Sada.
Na altura da festa dos pães Ázimos, as pessoas vinham de todo o país,
e de localidades longínquas, a Jerusalém.
Jesus comeu a refeição da festa dos pães Ázimos com os Seus
discípulos. A refeição da festa dos pães Ázimos é comida no princípio da
noite. A refeição do princípio da noite é muitas vezes chamada ‘ceia’. Esta
refeição foi a última ceia do Senhor. Cristãos de todo o mundo comemoram
esta refeição de amizade. É um momento especial quando se lembram da
morte de Jesus na
cruz. Eles comem uma
refeição simples de pão
e vinho. Muitas igrejas
tornam-na uma parte
do seu culto. Alguns
chamam-lhe a “quebra
de pão” ou “comunhão”
ou “eucaristia”. É
muitas vezes
denominada ‘a Ceia do
Senhor “, porque ela
lembra a última
refeição que Ele comeu
© GRN
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O Plano de Deus para Salvar o mundo

Deus sabia que o Seu filho seria traído:
Versículo 15: Uma sala estava pronta para eles comerem a refeição do dia dos
päes Ázimos. (Este era o TEMPO e o LUGAR onde iria acontecer.)
Versículo 18: Um homem estava pronto para trair Jesus. (Assim era COMO iria
acontecer.)
Versículo 24: Os discípulos foram preparados para um novo começo (acordo)
com Deus mediante o sangue de Jesus. (Foi POR ISSO que iria acontecer.)
Antes d’Ele morrer, Jesus pegou duas coisas comuns e deu-lhes um
significado especial:
1. Pão, que nos lembra do seu corpo. O pão é alimento da vida. Mas o pão é
quebrado, a fim de, nos dar vida. O corpo de Jesus foi ‘quebrado’ pelos
pregos, a lança, os espancamentos e os espinhos, mas os Seus ossos não
foram quebrados.
2. Vinho (sumo de uva), que nos faz lembrar do seu sangue, que foi
‘derramado’. O sangue lembra-nos do sacrifício e da morte. Mas a morte
de Jesus nos dá vida.
Essas duas coisas tornaram-se símbolos da morte de Jesus. Elas sempre nos
fazem lembrar o que Ele fez por nós, quando Ele morreu na cruz (Lucas
22:19). Por causa do Seu corpo quebrados e Seu sangue derramado,
podemos ser perdoados pelos nossos pecados. Note que sem o
derramamento de sangue, ninguém pode ser perdoado (Hebreus 9:22). Deus
planeou para acontecer desta maneira.

antes de morrer.
Os discípulos perguntaram a Jesus, “Onde Você quer ir…para comer a
refeição da festa dos pães Ázimos?” (14:12) Jesus disse-lhes, ‘Vão para a
cidade, e um homem carregando um cântaro de água vos encontrará.
Segui-o… ‘(14:13). Normalmente só as mulheres é que carregavam água.
Eles encontraram o homem e ele conduziu-os a uma sala que estava
pronta para eles comerem a refeição da festa dos pães Ázimos. A refeição
incluía carne de cordeiro, pão ázimo (sem fermento), vinho, ervas e
molhos.
Esta última refeição contribuiria para lembrar a morte do seu Senhor.
Mas iria lembrar muito mais. Muitos anos antes, o sangue do cordeiro, no
primeiro dia da festa dos pães Ázimos, foi salpicado sobre os postes das
portas do Egipto (Êxodo 12:7,13). Ao fazerem isso, o anjo da morte
passava sobre os filhos de Israel e eles eram salvos. Agora, Jesus, o
verdadeiro “Cordeiro de Deus” morreria na altura da festa dos pães
Ázimos. Ele era “o Cordeiro de Deus” que em breve seria morto. O Seu
sangue foi derramado, para pagar o preço dos nossos pecados (Hebreus
9:12). A Sua morte poderia salvar a vida de todos os crentes.
Enquanto eles estavam à mesa, Jesus disse-lhes’ Um de vocês vai trair
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-Me - um que está a comer Comigo “ (14:18). Com isto Jesus queria dizer
que alguém O entregaria aos Seus inimigos. Por isso, cada um disse: ‘Não
sou eu, não é? “ (14:19). Judas foi o único que iria trair Jesus (Mateus
26:25).
Judas depois de comer algum pão com eles, saiu (João 13:30).
Então Jesus disse-lhes mais uma vez, “O Filho do Homem há-de ir
(morrer) assim como está escrito acerca d’Ele” (14:24; Isaías 53:8-9).

‘LEMEBREM-SE DE MIM’
Enquanto eles estavam comendo, Jesus tomou o pão. Ele deu graças e
partiu-o, e deu aos seus discípulos. ‘Este é o meu corpo dado a vocês, “Ele
disse. “Façam isso para que vocês se Lembrem de Mim ‘.
Após a refeição, Ele pegou no cálice e disse: “Este cálice é a Nova
Aliança (acordo) no meu sangue, que é derramado por vocês “.
Jesus chamou os discípulos e eles o seguiram. Ele ensinou-lhes sobre
o reino. Ele comeu a Sua “Última Ceia” com eles. Ele falou-lhes sobre a
Sua crucificação, ressurreição e ascensão. Agora iriam ver os Seus
inimigos a pô-Lo à morte.
Desde esse dia em diante iriam lembrar-se da ceia da festa dos pães
Ázimos como a Ceia do Senhor. Eles iriam se lembrar do significado do
pão e do vinho. Eles iriam se lembrar de Cristo que morreu para nos salvar
do pecado e da morte. Jesus convidou todos os Seus seguidores se
lembrarem da Sua morte, quando partiu o pão e derramaram o vinho em
conjunto.

JESUS PREPARA-SE PARA O FRACASSO DOS DISCÍPULOS
Jesus então advertiu os discípulos (14:27 – 30):

 que eles iriam todos abandonar;
 que Pedro diria três vezes que nem conhecia Jesus;
 que Jesus deve morrer como se diz na Sagrada Escritura (Zacarias
13:7);
 que, depois Ele ter morrido e ganhar a vida outra vez, Jesus vai
encontrá-los novamente na Galileia para explicar tudo.
Mas os discípulos não podiam compreender estas coisas, até que
acontecessem.

4

Falar disto:

1. Que pergunta fizeram os discípulos ao dono da casa onde Jesus iria
comer a festa dos pães Ázimos (14:14)?
2. Como Jesus mostrou quem iria traí-Lo (14:20)?
3. O que fez Judas (Mateus 26:14-16)?
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4. Você acredita que Deus sabe o que vai acontecer?
5. Você entendeu as advertências e promessas de Jesus?

2

Agora ler Marcos 14:32–52 (também em Mateus 26:36–56)

JESUS ORA E SOFRE NO JARDIM
João, o discípulo de
Jesus, anotou para
nós muitas das
coisas que Jesus
disse no momento.
Leia-os para si
mesmo em João
14:1 a 17:25.
Então Jesus
levou os discípulos
para fora do outro
lado do rio e Kedron
num jardim chamado
Getsémani. Este
jardim estava sobre © GRN
o Monte das Oliveiras. A partir daqui, Jesus podia olhar para todo o vale da
sua amada Jerusalém. Ele muitas vezes foi lá para orar e Ele foi lá esta
última vez para orar com muita tristeza.
«Sentem-se aqui e vigiem”, disse ele. Ele foi mais adiante, para ficar
sozinho com o Seu Pai e ajoelhou-se e rezou. Ele estava tão triste Ele
sentiu como se estivesse a morrer.
‘Aba, Pai, Ele gritou,’ Tire este sofrimento de mim. Mas não seja o que
eu quero, mas oque Tu queres» (14:36). Jesus estava muito ofendido no
seu interior. Os pecados das pessoas iam matá-lo! O ódio dos líderes
religiosos ia levá-Lo à morte. Jesus estava a morrer pelos seus pecados e
não iria lutar contra eles. Ele não tinha feito nada de errado. Ele estava
disposto a morrer, como sacrifício perfeito de Deus, para que através da
doação do seu sangue Deus poderia perdoar os pecados do povo -, então
e agora. Jesus sabia disto. Mas ele estava sofrendo uma grande dor
interior, e cedo a dor estaria em toda a parte do seu corpo. Jesus sofreu
desta forma para todas as pessoas.
Jesus sofreu e morreu por seus pecados também! O plano de
Deus era de salvar todas as pessoas, em todos os momentos, em
todos os lugares. Vem a Jesus agora, para que o Seu sacrifício
não tenha sido um desperdício. A sua morte e o seu sangue
pagaram por seus pecados também, bem como os pecados do
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povo naquele momento. Peça a Deus que perdoe os seus
pecados, porque Jesus morreu no seu lugar.
Enquanto Jesus orava, os discípulos adormeceram. Jesus voltou para
eles e disse: ‘Vigiai e orai. Então vocês não irão cair no pecado quando
forem tentados. O espírito está pronto, mas o corpo é fraco. “
Jesus afastou-se novamente e orou. Uma vez, eles adormeceram. E
voltou terceira vez e disse-lhes: ‘Chega! A hora chegou. Olhem, o Filho do
Homem está prestes a ser entregue aos pecadores» (14:41). Jesus viu
lanternas e sabia que os soldados vinham para prendê-lo.
Os discípulos não conseguiram ‘vigiar e orar “, num momento em que
Jesus especialmente necessitava deles. Eles não entendiam o que estava
prestes a acontecer. Esta é um aviso para nós, “vigiar e orar”.

A PRISÃO DE JESUS
Logo então, Judas veio com os guardas do Templo e os chefes sacerdotes.
Eles traziam espadas e cacetes (14:43). «Aquele que eu beijar é o homem:
prendam-No,” disse-lhes Judas.
‘Será que tenho um exército,’ Jesus lhes perguntou: ‘vocês saíram com
espadas e cacetes para Me capturar? Todos os dias eu ensinava nos
recintos dos Templos, e vocês não me prenderam» (14:49).
Os soldados agarraram a Jesus, mas Ele enfrentou-os com serenidade.
Os discípulos não estavam tão calmos. ‘Senhor, podemos atacá-los com
as nossas espadas? “Gritou um deles (Lucas 22:49).
Mas Jesus deixou claro que Ele não queria uma luta. Então todos os
discípulos fugiram. Jesus foi levado ao Sumo-sacerdote para o início do
Seu julgamento.

2

Agora ler Marcos 14:53–72 (também em Mateus 26:57–75)

O TESTE AO PEDRO
Dois relatos correm lado a lado: (1) o julgamento de Jesus, e (2) como
Pedro foi testado - e como ele negou a Jesus. Pedro estava com medo,
mas mesmo assim ele seguiu a Ele (Jesus), a uma distância (14:54).
Em seguida, os soldados levaram Jesus ao pátio da casa do Sumosacerdote. Alguém deve ter deixado Pedro entrar. Uma menina serva veio
a ele e disse: ‘Você estava com Jesus. “Pedro negou. ‘Eu não sei o que
você está a falando’, disse ele, e ficou perto da porta (14:69,70). A menina
viu-o lá e disse aos que estavam perto de pé, ‘Este é um colega deles.
“Pedro negou novamente.
Em seguida, outros falaram com ele: ‘Você é um Galileu. Seu sotaque
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(vocal), revela-te “ (Mateus 26:73). Pedro começou a maldizer e jurou “Eu
não conheço esse homem!”
Então Pedro ouviu um galo cantar, e lembrou-se do que Jesus tinha dito
(14:30,72). Ele saiu para a escuridão e chorou amargamente. (Ele deve ter
dito isto a Marcos.) Não é o suficiente ser corajoso para seguir Cristo:
precisamos do Espírito Santo para nos tornar fortes (Romanos 8:26).

O JULGAMENTO DE JESUS
Primeiro eles levaram Jesus para Anás, o ex. Sumo-sacerdote. Caifás, seu
filho, era na altura o Sumo-sacerdote no Sinédrio, o mais alto tribunal
Judeu.
O tribunal reuniu-se para julgar Jesus (14:53), mas isto não foi feito de
uma forma justa:
O julgamento foi realizado à noite, o que íai contra a lei judaica.
Os juízes menores deveriam ter expresso os seus votos em primeiro
lugar, mas aqui o Sumo-sacerdote expressou primeiro o seu voto.
O prisioneiro não deve ser abusado, mas eles cuspiram sobre Jesus e
bateram-lhe.
Se o crime da pessoa era suficientemente mau para ele morrer, os
juízes não estavam autorizados a decidir até ao dia seguinte.
Todo o Sinédrio, com os professores e os anciãos, procuravam uma
forma de acusar Jesus “para que pudessem condená-Lo a morte” (14:55).
Muitos disseram mentiras contra ele, mas não encontraram nenhuma
coisa errada nele. Jesus não tinha nenhum pecado (Hebreus 4:15).
Falsas testemunhas foram trazidas para falar contra Jesus.
O que disseram sobre Jesus não fazia sentido, assim o Sumosacerdote perguntou a Jesus: ‘Você não vai responder? “Jesus não
respondeu às suas mentiras. Mas quando o Sumo-sacerdote Lhe
perguntou, ‘Você é o Cristo - Messias, o Filho do Bendito (Deus)? “Ele
disse:’ Eu sou. E você vai ver o Filho do Homem sentado à direita do
Poderoso (Deus) e vindo
sobre as nuvens do Céu
“(14:61-62).
O Sumo-sacerdote ficou
irritado. “Por que precisamos
de mais testemunhas?”,
Indagou. O tribunal
Sinédrico Judaico então
disse que Ele era culpado e
que deveria morrer (14:6364).
Os soldados cobriram o
© GRN
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rosto de Jesus com um pano e
bateram-Lhe com lanças e
bastões. Alguns cuspiram Nele.
Eles disseram, ‘Profecia para
nós, Cristo. Quem bateu a
Você? “ (Mateus 26:68).
Vemos como Jesus foi
corajoso. Ele sabia porque tinha
vindo a este mundo: «O Filho
do Homem não veio para ser
servido, mas para servir e dar
sua vida como preço para a
salvação de muitas pessoas
“ (10:45).
O julgamento de Jesus
correu por toda a noite. Isto era
contra a lei Judaica. Depois,
amarraram a Jesus e levaramno para o Pilatos, o governador
Romano da região da Judeia.
Apenas Pilatos poderia dar
permissão para alguém ser
crucificado (morto na cruz).

4

Falar sobre:

0

Como Pedro negou Jesus

Como Pedro negou Jesus
Pedro falhou o seu teste. Ele desapontou
Jesus por negar que ele era um seguidor
de Jesus. Aconteceu de forma gradual, a
pouco e pouco, desta forma:
Pedro seguia Jesus, mas não queria
que os outros soubessem que ele era um
discípulo -, ele seguiu a uma distância
(14:54).
Pedro temia ser preso, por isso negou
conhecer a Jesus (14:67-71).
Quanto mais Pedro O negava, sabia
que mais triste Jesus ficaria (14:71).
Pedro chorou muito quando ele se
lembrava do que Jesus tinha dito a ele
(14:72).
Então Judas traiu Jesus, Pedro negou a
Jesus e os outros discípulos fugiram.
Todos os 12 discípulos desapontaram a
Jesus. Judas perdeu toda a esperança de
ser perdoado e se matou, mas os outros
arrependeram-se e voltaram a Jesus.
Jesus perdoou a Pedro e os outros dez
discípulos e utilizou-os para construir a Sua
igreja em todo o mundo. No livro de Actos,
lemos sobre isso e como Pedro se tornou
um líder da igreja em Jerusalém.

1. Quando é que o mundo
inteiro verá Jesus (13:26)?
2. Quais foram as palavras de
Jesus que fizeram os líderes
religiosos dizerem que Ele tinha falado blasfémia? (14:61,62)
3. Quando as pessoas ouvem a verdade sobre Jesus, alguns ficam felizes
e outros ficam irritados. Está preparado para falar a verdade sobre
Jesus?
4. Já alguma vez você falou contra Jesus como Pedro fez?
5. Já alguma vez você não conseguiu falar em nome de Jesus?

2

Agora ler: Marcos 15:1–19

O JULGAMENTO DE JESUS PELO GOVERNADOR
ROMANO
Os líderes religiosos disseram a Pilatos o que tinham contra Jesus. Eles
disseram que:

 Ele disse mentiras ao povo.
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 Ele disse-lhes para não pagarem impostos a César.
 Ele intitulou-se um rei.
 Ele disse que Ele era o Messias, o ungido de Deus (Lucas 23:1-2).
Eles falaram palavras de ódio, mas Jesus não odiou os seus inimigos e
nem respondeu.
Pilatos não estava interessado na religião Judaica, mas ele queria saber
se Jesus tinha dito que Ele era um rei. És tu o rei dos Judeus? “, Perguntou
a Jesus.
‘Sim, é justamente como você diz,’ Jesus respondeu (Marcos 15:2).
Mas Jesus deixou as coisas claras a Pilatos que Ele não era um rei vulgar
do mundo (João 18:36).
Os chefes sacerdotes falaram mentiras contra Jesus. Eles não
acreditavam no que era verdade sobre Ele. Jesus disse a Pilatos, “A razão
pela qual vim ao mundo foi para ensinar e mostrar a verdade” (João 18:37).
A negação da verdade de Deus leva à rejeição do Filho de Deus. E uma
nação que já não ensina a verdade ao seu povo é facilmente destruída por
dentro.
Pilatos via que Jesus não tinha feito nada de errado. Era um costume
Romano deixar um recluso sair em liberdade, nesta festa dos pães Ázimos.
Pilatos não encontrou nenhuma culpa em Jesus e quis deixá-Lo ir. Ele
perguntou ao povo quem ele deveria deixar ir: Barrabás, um assassino, ou
Jesus?

0

O que os descrentes dizem sobre Jesus

Não devemos ficar surpreendidos pelo facto de as palavras e acções de Jesus
irritarem algumas pessoas. Mesmo antes de Jesus poder falar uma palavra, o
rei Herodes ficou zangado quando tomou conhecimento do nascimento de
Jesus (Mateus 2:16).
Hoje, os inimigos de Jesus continuam a fazer coisas ruins para o Corpo de
Cristo (a igreja), tal como o fizeram a Jesus:

 Muitas pessoas não querem acreditar em Jesus por isso eles dizem

mentiras sobre Ele (ver Marcos 14:56).
 Muitas pessoas tentam usar as palavras de Jesus para provar que Ele está
errado (14:58).
 Muitas pessoas ouvem a verdade sobre Jesus, mas ficam enfurecidos e se
recusam a acreditar (14:62-63).
 Muitas pessoas tentam condenar, destruir, corromper, amarrar, bater e
fazer troça daqueles que falam a verdade de Deus (14:64-65).
Talvez é por isso que Jesus advertiu os seus seguidores que teriam muitas
dificuldades na vida (13:8). Jesus nos disse para orar para os nossos inimigos
(Mateus 5:44). É preciso lembrar, também, que é através de Deus que os
nossos inimigos serão derrotados.
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Os chefes sacerdotes Agitaram a multidão (15:11). Ficaram animados e
gritaram a Pilatos que queriam que ele deixasse o assassino ir e crucificar
Jesus. (15:13). Pilatos perguntou novamente, ‘Por quê? Que crime é que
ele cometeu? “(15:14).

PILATOS LAVA AS MÄOS
A multidão gritou ainda mais alto. Pilatos temia que as pessoas fizessem
distúrbios, então ele pegou numa tijela de água e lavou as mãos defronte
da multidão. ‘Eu não sou culpado da morte deste homem “, disse ele
(Mateus 27:24). Todo o povo respondeu a Pilatos, ‘Deixe que o sangue
Dele fique sobre nós e sobre os nossos filhos “ (Mateus 27:25).
As multidões estavam dispostas a assumir a culpa pela morte de
Jesus, pois Pilatos libertou Barrabás, o assassino. Mas, ele ordenou aos
soldados para baterem a Jesus.
Em seguida, os soldados levaram a Jesus a uma distância. Eles tiraram
a Sua roupa e colocaram um manto roxo sobre ele – A vesti-Lo como um
rei. Depois disto, fizeram uma coroa de espinhos que puseram sobre a Sua
cabeça. Fizeram troça Dele e cuspiram sobre Ele, e bateram-Lhe na
cabeça com um pau, muitas vezes.

2

Agora ler Marcos 15:20–41 (também em Mateus 27:31–56)

A CRUCIFICAÇÄO DE JESUS
Eles colocaram a cruz sobre nos ombros de Jesus, e fizeram transportá-la
até que Ele caiu sob o peso dela. Então eles pegaram um homem na rua,
Simão de Cirene, (Norte de África). Este homem tinha percorrido 1.000
milhas para estar em Jerusalém para a festa dos pães Ázimos. Ele foi
obrigado a carregar a cruz de Jesus (15:21). Eles vieram a Gólgota, o
Lugar da Caveira, e lá eles crucificaram Jesus, pregando-Lhe na cruz de
madeira (15:22-24).

1. Os soldados e Jesus
Os Soldados Romanos não se importavam a quem matavam, ou quão
cruéis eram. Para eles Jesus era apenas mais um criminoso. Eles
ridicularizaram e zombaram Dele e deram-Lhe vinagre para beber (15:36).
‘Não vamos rasgar a Sua túnica,’ disse um, ‘vamos sortear para ver
com quem fica “ (João 19:24). A túnica era “tecida, num pedaço de cima
para baixo” (João 19:23).
A sagrada escritura profetizou: ‘Eles dividem as Minhas roupas entre si,
e sorteiam minha túnica “ (Salmo 22:18).
Eles esperaram por Jesus para morrer. Enquanto vigiavam, Ele orou
por eles: “Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem” (Lucas
23:34).
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2. Outras pessoas à volta da cruz
Eles eram:






a multidão curiosa;
Simão carregando a cruz;
os discípulos tristes;
As mulheres que ‘choraram por Ele “ (Lucas 23:27).
Jesus disse-lhes: «Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem
por vós e por vossos filhos” (Lucas 23:28).
As pessoas que passaram perto da cruz sacudiam as suas cabeças e
diziam, ‘Salve-se! Desça ... Se Tu és o Filho de Deus “ (Marcos 15:30-32:
Mateus 27:40). Os líderes religiosos ridicularizavam Jesus (Mateus 27:41).
A mãe de Jesus, Maria, ficou perto da cruz, com a tia Dele Maria, e
Maria Madalena (João 19:25).
Quando Jesus viu estas mulheres fiéis, Ele disse à Sua mãe, ‘Querida
mulher, aqui está o seu filho. “E ao seu discípulo, João, Ele disse:’ Eis a tua
mãe” (João 19:26-27). Então, João levou a Maria à sua própria casa para
cuidar dela. Nessa altura Maria era uma viúva.

3. Dois criminosos pendurados em cruzes ao lado de Jesus
Dois criminosos pendurados em cruzes um de cada lado da cruz de Jesus.
Estes dois homens falaram a Jesus. Um tinha um coração duro e amargo.
Ele divertiu-se de Jesus, dizendo: ‘Você não é o Cristo? Salve-se e a nós
“ (Lucas 23:39). Isto perturbou o outro criminoso. Disse ele, dizendo: ‘Você
não teme a Deus, uma vez que está sob a mesma pena? Nós somos
punidos de forma justa, pois as nossas acções estão recebendo o que
merecem, mas este homem (Jesus) não fez nada de errado “ (Lucas 23:4041). Jesus perdoou os pecados deste homem e disse-lhe que Ele iria
encontrá-lo no céu (Lucas 23:43).
Depois, o segundo criminoso virou-se para Jesus, “Lembre-se de mim ‘,
ele implorou,” quando
você entrar no Seu reino
“ (Lucas 23:42). A este
homem Jesus disse: ‘O
que lhe estou dizendo é
verdade. Hoje, estarás
comigo no paraíso
“ (Lucas 23:43).

OS MILAGRES NA
CRUCIFIÇÃO
Note aqui que Jesus
clama por Deus, Seu pai.
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Jesus sentiu-se totalmente
0 Julgamento de Jesus
impotente, sozinho e abandonado O julgamento de Jesus durou apenas
por Deus. Isso fazia parte do
uma noite e um dia, mas havia muitas
sofrimento da cruz.
partes nele.
Quando Jesus morreu, Deus
Ele foi interrogado três vezes
deu muitos sinais:
pelos Judeus e três vezes pelos
A escuridão ao meio-dia (Lucas Romanos:
23:44-45). «A partir da sexta hora
1. Jesus perante Anás o ex. sumoaté a hora nona houve trevas sobre
sacerdote. (João 18:12–13).
a terra” (Mateus 27:45). O sol, não
2. Caifás, o actual sumo-sacerdote,
saiu do Céu, mas uma sombra caiu
realizou um pré-julgamento de
sobre a Terra. (Estas três horas de
madrugada (João 18:24).
escuridão igualmente chegaram a
Roma, centenas de quilómetros de 3. Um julgamento perante o tribunal
Sinédrico Judaico (Marcos 14:60distância, como registado pelo
64),
historiador Romano, Thallus.)
4. Um julgamento perante Pilatos
A cortina do Templo, que
(Lucas 23:1–5).
mantinha as pessoas comuns
longe de Deus, foi rasgada de cima 5. Um julgamento perante Herodes
(Lucas 23:7–11).
para baixo (15:38). A mensagem
era clara. As pessoas podem agora 6. Um último julgamento perante
Pilatos (Lucas 23:13-25).
entrar directamente a Deus, por
causa do sacrifício de Jesus
(Hebreus 9:12, 10:19-20). Nós já não precisamos de um sumo-sacerdote
para ir atrás da cortina no Templo ou igreja para pedir a Deus para perdoar
os nossos pecados. Jesus é o nosso Sumo-sacerdote. Através do Seu
sangue e Sua morte, podemos chegar a Deus.
O milagre do terramoto. “A terra estremeceu e as rochas
quebraram” (Mateus 27:51). Deus sacudiu a terra com o Seu grande poder.
As sepulturas naquela zona se abriram e muitas pessoas de Deus
foram ressuscitadas (Mateus 27:52). Os seus espíritos e seus corpos
voltaram e eles viveram de novo! Havia tanta alegria no céu que os santos
saíram das suas sepulturas. E “depois Jesus ressuscitou” eles entraram na
cidade para mostrar que o seu Salvador tinha ressuscitado! Eles eram o
povo de Deus em vida, e Deus utilizou-os mesmo depois de terem morrido.

COMO A CRUZ MUDOU A HISTÓRIA DO MUNDO
O Velho Testamento narra como Deus iria enviar o Seu Messias para
salvar o seu povo dos seus pecados. O Novo Testamento narra como
Deus enviou o Seu próprio Filho para sofrer e morrer e depois ressuscitar,
para que possamos ser perdoados (Efésios 4:32), e tenhamos vida eterna
com Deus.
Para algumas pessoas a cruz não significa nada mais do que uma
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história estranha. Mas para aqueles que vêem na cruz o amor de Deus, é a
maior coisa que já aconteceu. A cruz e a morte de Jesus Cristo tornou-se o
evento mais importante na história!
Para todos os povos, a cruz significa, ‘eu amo-te. Eu morri por você.
Não havia outra maneira de ser salvos do ódio de Deus pelo pecado.
“Todos merecemos o castigo de Deus, pois todos nós pecamos (Romanos
3:9,10). Deus salva-nos do castigo que merecemos (Salmo 103:10-12).
Jesus assumiu o castigo em nosso lugar (Romanos 5:8). E aqueles que se
voltam para a cruz e aceitam que Jesus morreu por eles, as suas vidas são
mudadas. Os seus pecados serão perdoados. Eles se aproximaram a
Deus. E eles se tornam mais como Jesus. E eles têm esperança de ir para
o céu.

2

Agora ler Marcos 15:42–47 (também em Mateus 27:57–66)

MANUTENÇÃO DO CORPO DE JESUS
Após a morte de Jesus, eventos aconteceram rapidamente, porque em
breve seria o pôr-do-sol naquela a Sexta-Feira à noite. Seria para eles o
início do Sábado Judaico quando nenhum trabalho era permitido.
As duas Marias assistiram
José de Arimateia a trazer o
corpo de Jesus da cruz para
baixo. Pilatos deu permissão
a José para sepultar Jesus.
José embrulhou o corpo num
pano limpo e colocou-o num
túmulo. Esta era um pequeno
quarto de pedra
especialmente talhada para
enterrar corpos. José rolou
uma pedra grande e pesada e
© GRN
colocou à frente do túmulo.
Ele saiu e deixou duas mulheres sentadas fora do túmulo.
No dia seguinte, Pilatos ordenou que os soldados vigiassem o túmulo
de modo que ninguém pudesse roubar o corpo de Jesus. Isto porque
alguns dos líderes Judaicos lembraram-se de Jesus dizendo que, após três
dias Ele iria ressuscitar (27:63). Mas os discípulos não acreditavam nisso.
Eles não entenderam o que Jesus lhes tinha dito (Lucas 18:34).

2

Agora ler: Marcos 16:1–14

JESUS CRISTO RESSUSCITA
Cedo no domingo três mulheres trouxeram especiarias (pedaços de
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plantas secas que tinham
um cheiro doce forte).
Levaram as especiarias para
o sepulcro onde o corpo de
Jesus havia sido colocado.
Eles queriam colocá-las no
cadáver de Jesus.
A caminho do túmulo
elas perguntaram-se uns
aos outros, ‘Quem vai
remover a pedra da entrada
do túmulo? “(16:3). A pedra
© GRN
que cobria a abertura para o
túmulo era grande e pesada. Mas, quando olharam, eles notaram que a
pedra tinha sido removida. Um anjo de Deus tinha feito isso (Mateus 28:2).
«Não tenham medo”, disse ele a elas. ‘Eu sei que vocês estão a
procura de Jesus ... Ele não está aqui: Ele ressuscitou, conforme Ele
disse ... Venham e vejam o lugar onde Ele estava jazendo. Então, vão
rapidamente dizer aos Seus discípulos que Ele ressuscitou da morte. “Note
que o anjo falou especialmente de Pedro, que negou Jesus (16:7), mas
não de Judas que traiu Jesus. O anjo então disse que Jesus iria a Galileia
para se encontrar com os discípulos - «tal como Ele disse vos” (16:7).
As mulheres fugiram do túmulo, com medo e ainda cheias de alegria
(Mateus 28:8). Quando elas regressaram a cidade, disseram aos onze
discípulos e aos outros. Mas “as suas palavras pareciam-lhes como um
disparate” (Lucas 24:11). Esta foi a forma como a manhã da primeira
Páscoa começou.

JESUS ENCONTRA OS SEUS SEGUIDORES
Pedro e João correram ao túmulo. João chegou lá primeiro. Ele olhou e viu
as tiras de linho, mas ele não entrou. Pedro veio trás de João e foi ao
túmulo. Ele viu as tiras de linho, e também os panos de enterro que
estavam em redor da cabeça de Jesus. O pano foi dobrado por si só.
Quando eles viram isto aperceberam-se de que Jesus havia ressuscitado
da morte! (João 20:6-8).
Maria Madalena voltou ao túmulo e ficou do lado de fora chorando.
Depois, ela viu um homem e pensou que ele fosse o jardineiro. ‘Se você o
retirou, diga-me onde o colocou ...’ implorou ela.
Então Jesus disse o nome dela, ‘Maria’. Ela conhecia aquela voz! Ela
caiu em seus pés e adorou-O, agarrada a Seus pés.
“Não se agarre a mim,” disse-Lhe ele ‘, pois ainda não retornei para o
Pai “(João 20:17).
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Ele Ressuscitou!

Coisas memoráveis escritas como
provas da ressurreição:

 O terramoto (Mateus 28:2).
 A pedra rolada e afastada do






túmulo (Marcos 16:4).
O anjo sentado na pedra,
brilhante como um relâmpago
(Mateus 28:2-3).
Guardas Romanos tremendo
com medo e incapazes de se
moverem (Mateus 28:4).
Um anjo diz às duas Marias’ Ele
ressuscitou’ (Mateus 28:5-6).
O anjo convida-as para entrar
no túmulo (Mateus 28:6).
Eles são mostrados o túmulo








vazio pelo anjo (Marcos 16:5).
O anjo disse-lhes para irem e
dizerem aos discípulos a boa
notícia (Mateus 28:7; Marcos
16:7).
O anjo especialmente menciona
Pedro que negou a Jesus
(Marcos 16:7).
O anjo dá instruções para ir à
Galileia para encontrar Jesus
(Mateus 28:7; Marcos 16:7).
Jesus encontra as mulheres
(Mateus 28:9; Marcos 16:9).
Pedro vê o túmulo vazio e as
roupas usadas para embrulhar
cadáveres (Lucas 24:12, João
20:6.

Maria Madalena apressada voltou aos discípulos.
Essa noite, os discípulos estavam no Cenáculo. As portas estavam
trancadas porque tinham medo dos líderes Judaicos (João 20:19). Jesus
veio e ficou entre eles e disse: ‘A paz esteja convosco’.
Depois de Ele ter dito isto, mostrou-lhes as feridas nas Suas mãos e
nos Seus lados. Os discípulos estavam cheios de alegria quando viram o
Senhor (João 20:20).
Entretanto, os líderes religiosos subornaram os guardas Romanos para
dizerem a todos que o corpo de Jesus tinha sido roubado pelos discípulos
(Mateus 28:12-14).

2

Agora ler Marcos 16:15-20

O QUE JESUS DISSE ANTES DA SUA ASCENSÃO
Dpois da ressurreição de Jesus, os onze discípulos foram a Galileia como
Jesus e o anjo lhes disse.
1. Estes são os últimos ensinamentos de Jesus:
2. Ele lhes disse, “toda autoridade no céu e na terra foi dada a
Mim” (Mateus 28:18).
3. Os Seus seguidores devem ir a todos os países e fazer discípulos
(Mateus 28:19, Marcos 16:15).
4. Os Seus seguidores devem baptizar os crentes em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo (Mateus 28:19).
5. Os seguidores de Jesus devem ensinar as coisas que Jesus ensinou
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Prova da ressurreição de 6. Jesus aparece especialmente ao
Tomás (João 20:26-29).
Jesus

Depois da ressurreição, Jesus
apareceu pelo menos 12 vezes:
1. Maria encontra-se com Jesus
(Marcos 16:9, João 20:14-17).
2. As duas Marias vêem Jesus
(Mateus 28:1,8-10).
3. Jesus fala a Pedro (Lucas
24:34).
4. Jesus na estrada para Emaús
(Marcos 16:12, Lucas 24:13-32).
5. Jesus aparece à espera dos
discípulos (Lucas 24:36-49).

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

7. Jesus aparece a sete discípulos,
no Mar da Galileia (João 21).
8. Jesus ensina os onze discípulos
numa montanha (Mateus 28:16).
9. Jesus reúne os Seus seguidores
para uma refeição (Actos 1:4).
10. Jesus aparece a 500 crentes (1
Coríntios 15:6).
11. Jesus aparece a Tiago, Seu meio
-irmão (1 Coríntios 15:7).
12. Jesus aparece pela última vez na
sua ascensão ao céu (Lucas
24:50-51).

(Mateus 28:20).
Jesus estará com o Seu povo todos os tempos (Mateus 28:20).
Aqueles que crêem em Jesus serão salvos, mas quem não crê em Jesus
será punido (Marcos 16:16).
Aqueles que crêem em Jesus farão grandes milagres e serão dados o dom
de falar em línguas desconhecidas (Marcos 16:17).
Tudo o que está escrito sobre Jesus nos livros de Moisés, os profetas e os
Salmos deverão tornar-se realidade (Lucas 24:44).
Os seguidores dirão as pessoas sobre Jesus e ensiná-las a afastarem-se
dos seus pecados e serem perdoadas (Lucas 24:47).
Pessoas de todas as nações irão ouvir falar no nome de Jesus (Lucas
24:47).
Eles estavam para começar este trabalho em Jerusalém (Lucas 24:47).
Os discípulos deverão esperar até Deus lhes envie o Seu poder do Céu
(Lucas 24:49).

SEGUINDO JESUS HOJE
Devemos tentar seguir estas instruções de Jesus. Paulo tentou copiar o
ministério de Jesus. Aqui é apenas um exemplo dos Actos 14:21-23:
Paulo pregou a boa nova da salvação de Deus para conquistar novos
seguidores de Jesus (v.21).
Paulo ensinou aos crentes como para permanecer fiel à fé e ter força nos
momentos de sofrimento (v. 22).
Paulo nomeou líderes nas igrejas que tinham uma fé forte em Deus (v.23).
Paulo orou a Deus para cuidar da igreja e dos seus líderes (v.23).
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A história dos primeiros anos da igreja Cristã é relatada a nós por Lucas
no seu livro ‘Os Actos dos Apóstolos’
Continue a ler a sua Bíblia para entender mais o que significa ser um seguidor
de Cristo e como servir na Sua igreja com o poder do Espírito Santo.

4

Falar sobre:

1. O que disse o anjo mensageiro à mulher no túmulo (Mateus 28:5-7)?
2. Será que os discípulos acreditaram que
0 O apóstolo João
a Maria tinha visto Jesus?
3. Será que a Maria Madalena viu o
escreveu:
‘Estas coisas são escritas de
jardineiro ou Jesus (João 20:15)?
modo que você possa
4. Quais foram “as últimas ordens de
acreditar que Jesus é o
Jesus aos seus discípulos (Mateus
Cristo, Filho de Deus, e por
28:18-20)?
acreditar que você pode ter
5. O que é que a cruz significa para si?
vida, porque você pertence a
6. Você está obedecendo “as últimas
Ele.’ (João 20:31).
ordens de Jesus”?
7. Como é que você poderia dizer às
pessoas que os seus pecados podem ser perdoados?

A ASCENSÃO DE JESUS AO CÉU
Depois destas coisas os discípulos estavam cheios de muita alegria (Lucas
24:52,53).
Os últimos dez versículos em Marcos relatam como Jesus foi levado
para o céu (Ver também Actos 1:9). Eles podem ter sido escritos mais
tarde pois, não se encontram nas cópias mais antigas do seu livro. O
Evangelho de Marcos pode ter sido terminado em 16:8.
A história de Jesus relatada por Marcos acaba repentinamente. Mas ela
não termina com a morte de Jesus. Termina com o relato da ressurreição e
da instrução no sentido de ir ao encontro de Jesus para receber as Suas
instruções (16:7).
Jesus não voltou para discutir com os líderes religiosos e o Pôncio
Pilatos. Ele saiu para a Galileia para ensinar aqueles que acreditaram Nele.
Ele disse aos Seus seguidores ‘ide por todo o mundo dizer a boa nova a
todos» (16:15). Isso faz parte da sua instrução para todos os Seus
seguidores. (Mais instruções de Jesus podem ser encontradas em Mateus
28:18-20, Lucas 24:46-49, Actos 1:8.).
A ascensão de Jesus ao céu significa que a Sua vida na terra tinha
terminado. Mas logo após isso Ele enviou o Seu Espírito para estar com os
seus seguidores. Desta forma Jesus pode estar com todos, em todos os
lugares e em todos os tempos. A história da igreja de Jesus Cristo é a
história de todas as pessoas que acreditam Nele e têm o Espírito Santo.
[Mark part 2, 1e rev, Portuguese, June 2020]
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A Igreja de Jesus Cristo será mantida viva pela sua fé no Senhor
Jesus ressuscitado e através do trabalho do Seu Espírito.
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