
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

O SERVO DE DEUS: 
NAS PEGADAS DO 
FILHO DO HOMEM

EVANGELHO DE MARCOS

“Pois o próprio Filho do Homem não veio 
para ser servido, mas para servir e dar a sua 
vida em resgate por muitos” Marcos 10.45
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PROPÓSITO

Produzir nos leitores um 
compromisso de fé com 

Jesus Cristo, que é o Servo 
de Deus e o Sacrifício pela 

humanidade.
DR.CARLOS OSVALDO CARDOSO PINTO - COP



AUTOR

O autor se chama “João”, do 
grego Ioannes, derivado do 

hebraico Yohana, isto é, “Javé tem 
sido gracioso”. Em Atos 12:12 
acrescenta-se “Marcos”, nome 

latino que significa “grande 
martelo”. Em Atos 13:13 ele é 

chamado simplesmente de “João”; 
a partir daí o Novo Testamento 

denomina-o tão-somente “Marcos” 
(Cl 4:10; 2 Tm 4:11; Fm 24; 1 Pe 

5:13)



1.Marcos era filho de Maria, uma cristã que hospedava 
cristãos em sua casa (At 12:12) 

2.Marcos participou da primeira viagem missionária de 
Paulo e Barnabé (At 12:25) 

3.Marcos desistiu da primeira viagem missionária no meio 
do caminho (At 13:13) 

4.Marcos é rejeitado por Paulo na segunda viagem 
missionária (At 15:37–40) 

5.Marcos era primo de Barnabé (Cl 4:10)

6.  Marcos esteve preso com Paulo em 
Roma (Cl 4:10)

7.  Marcos tornou-se um cooperador de 
Paulo (Fm 24)

8.  Marcos foi chamado por Paulo para 
assisti-lo no final da sua vida (2 Tm 4:11)
9.  Marcos era considerado um filho de 

Pedro na fé (1 Pe 5:13)

AUTOR



Uma datação mais tradicional para Marcos gira em torno 
de 65 d.C., em Roma. Isso concorda com o fato de que: 
Muito	  provavelmente	  Marcos	  estava	  em	  companhia	  de	  Pedro	  ao	  
fim	  da	  vida	  do	  apóstolo	  (1Pe	  5.13);	  
Se	  a	  primeira	  epístola	  petrina	  surgiu	  de	  Roma	  é	  provável	  que	  o	  
evangelho	  de	  Marcos	  também	  tenha	  vindo	  de	  lá;	  	  
Concorda	  com	  a	  tradição	  cristã	  que	  coloca	  o	  segundo	  evangelho	  
próximo	  à	  morte	  de	  Pedro;	  
Concorda	  com	  o	  testemunho	  de	  Clemente	  de	  Alexandria	  que	  
afirmou	  que	  o	  evangelho	  foi	  escrito	  a	  pedido	  dos	  crentes	  de	  Roma,	  
com	  a	  finalidade	  de	  preservar	  a	  tradição	  petrina.	  

PERÍODO



• O termo sinótico vem de duas palavras gregas, cujo significado 
é “ver conjuntamente”. Dessa maneira, Mateus, Marcos e Lucas 
tratam basicamente dos mesmos aspectos da vida e ministério 
de Cristo.

• O Evangelho de Marcos é geralmente considerado o primeiro 
evangelho que foi escrito

• Dos 661 versículos de Marcos, Mateus reproduz 606. Há apenas 
55 versículos de Marcos que não se encontram em Mateus, mas 
Lucas utiliza 31 destes. O resultado é que há somente 24 
versículos de Marcos que não se encontram em Mateus ou 
Lucas. Isso parece provar que tanto Mateus quanto Lucas 
usaram o evangelho de Marcos como fonte

EVANGELHO SINÓTICO



PERÍODO

“Marcos, que foi o intérprete de Pedro, escreveu 
acuradamente tudo o que ele relembrou, tanto sobre o 

que Cristo disse quanto o que Cristo fez, porém não em 
ordem. Embora Marcos não tenha ouvido nem 

acompanhado o Senhor, mais tarde acompanhou Pedro, 
de quem recebeu todas as informações, de tal maneira 

que ele não cometeu nenhum engano em seu relato, não 
omitindo nada do que ouviu nem acrescentando qualquer 

falsa afirmação acerca do que recebeu”.



PARALELOS ENTRE A PREGAÇÃO DE PEDRO E MARCOS

Atos%10% Marcos%
“evangelho”%(v.36)% “princípio)do)evangelho”)(1.1))

“Deus% ungiu% a% Jesus% de% Nazaré% com% o%
Espírito%Santo”%(v.38)%

A)vinda)do)Espírito)sobre)Jesus)(1.10))

“tendo%começado%desde%a%Galileia”%(v.37)% O)ministério)na)Galileia)(1.16C8.26))

“Jesus% andou% por% toda% parte,% fazendo% o%
bem% e% curando% a% todos% os% oprimidos% do%
diabo”%(v.38)%

O) ministério) de) Jesus) concentraCse) em)

curas)e)expulsões)de)demônios)

“nós% somos% testemunhas% de% tudo% o% que%
ele%fez%[...]%em%Jerusalém”%(v.39)%

O)ministério)em)Jerusalém)(caps.)11C14))

“ao% qual% também% Rraram% a% vida,%
pendurandoSo%no%madeiro”%(v.39)%

Destaque)à)morte)de)Cristo)(cap.)15))

“a% este% ressuscitou% Deus% no% terceiro%
dia”%(v.40)%

“ele)ressuscitou,)não)está)mais)aqui”)(16.6))



DESTINATÁRIOS
1.Marcos enfatiza mais as obras de Cristo que os seus ensinos
2.Marcos apresenta Jesus como servo.
3.Marcos se detém em explicar os termos judaicos aos seus 

leitores. 
4.Marcos preocupou-se em explicar os costumes judaicos
5.Marcos usou várias palavras latinas. Isso pode ser 

constatado observando alguns textos (5:9; 12:15, 42; 15:16, 
39).

6.Marcos foi o evangelista que menos citou o Antigo 
Testamento.

7.Marcos usou a contagem de tempo romano.



PERÍODO
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CARACTERÍSTICAS

KERIGMÁTICO
ENFATIZA A POPULARIDADE DE JESUS

IDENTIDADE DE JESUS
EVANGELHO DA AÇÃO

APRESENTA JESUS COMO SERVO
SOFRIMENTO DE JESUS



MARCOS 1.1

A MENSAGEM CENTRAL DE MARCOS:
“O PRINCÍPIO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO, O 

FILHO DE DEUS”. 

3 PRINCÍPIOS:

1. NO PRINCÍPIO ERA O 
VERBO

2. NO PRINCÍPIO CRIOU 
DEUS

3. O PRINCÍPIO DO 
EVANGELHO

JESUS:

1. SUA HUMANIDADE
2. SUA MISSÃO
3. SUA DIVINDADE
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