
Marcos 3.20-35



A liderança marcante de Jesus atraia as 
multidões, mas também a oposição tanto da 

sua família como por parte da liderança 
judaica



I) A multidão segue Jesus 

❖Jesus atraía as multidões e não tinha 
privacidade em casa

❖Jesus atraía as multidões e não tinha 
tempo para comer



II) A acusação contra  Jesus 

❖Quem fez a acusação - os escribas e a 
família

❖Qual o conteúdo da acusação - afirmavam 
que Jesus estava possesso de espírito 
imundo e a família de que estava fora de si.



III) A resposta firme de Jesus  

❖Uma parábola que revela falta de 
conhecimento - reino dividido perece, 
casa dividida perece. 

❖Uma verdade que revela um amor 
imenso e um terrível sofrimento.



O que não é O pecado contra o Espírito Santo: 
s  

❖Não é incredulidade final.
❖Não é rechaçar por um tempo a graça de Deus.
❖Não é negação de Cristo.
❖Não é a negação da divindade do Espírito Santo.
❖Não é a mesma coisa do pecado contra o Espírito Santo

❖Não é entristecer o Espírito Santo (Ef 4.30)
❖Não é apagar o Espírito Santo (1Ts 5.19)
❖Não é resistir ao Espírito Santo (At 5.3)
❖Não é a queda dos salvos.

❖



O que  é O pecado contra o Espírito Santo: 
s  

❖A  blasfêmia  contra  o  Espírito  é  a  atitude  consciente  e 
deliberada de negar a obra de Deus em Cristo pelo poder 
do Espírito e atribuir o que Cristo faz ao poder de Satanás. 
A blasfêmia constitui no fato de afirmar que o poder que 
age  em  Cristo  não  é  o  Espírito  Santo,  mas  Satanás.  É 
afirmar que Cristo está não apenas possesso, mas possesso 
do maioral dos demônios. É dizer que Cristo é aliado de 
Satanás, em vez de estar engajado contra ele.

❖



IV) A família espiritual de Jesus 
❖A atitude da família terrena de Jesus

❖Aparente cuidado com Jesus - “saíram para o prender”. 
❖Julgamento precipitado sobre Jesus - “diziam: está fora de 

si”. 
❖Concretização do plano de prender Jesus - “chegaram sua 

mãe e seus irmãos e, tendo ficado do lado de fora, 
mandaram chamá-lo”. 

❖A conceito de Jesus sobre a Sua família


