
Mensagem: 

1. Data – aproximadamente 65 d.C. Provavelmente o 
primeiro evangelho a ser escrito. Um evangelho 
sinótico, deve ser visto conjuntamente com Mateus e 
Lucas. 

2. Autor – João Marcos (não foi apóstolo). Filho de uma 
mãe rica (possuía casa e escravos) que hospedava a 
igreja em sua casa (At 12). Era primo de Barnabé 
(homem piedoso). Participou da primeira viagem 
missionária com Paulo e Barnabé, mas abandonou a 
missão no meio. Quis seguir Paulo e Barnabé na 
segunda viagem missionária, mas Paulo não quis que 
ele fosse com eles. Depois de um tempo o vemos preso 
com Paulo, sendo chamado de cooperador de Paulo e 
de um homem útil para o ministério de Paulo. Foi 
discípulo de Pedro e provavelmente escreveu o seu 
evangelho com base nos relatos do apóstolo.  

3. Propósito – Produzir nos leitores um compromisso de 
fé em Jesus Cristo, o servo de Deus e o sacrifício pela 
humanidade. 

4. Destinatários – Romanos (os crentes) - Marcos enfatiza 
mais as obras de Cristo que os seus ensinos, apresenta 
Jesus como servo, se detém em explicar os termos 
judaicos aos seus leitores. Marcos preocupou-se em 
explicar os costumes judaicos, usou várias palavras 
latinas. Isso pode ser constatado observando alguns 
textos (5:9; 12:15, 42; 15:16, 39), foi o evangelista que 

menos citou o Antigo Testamento, 
usou a contagem de tempo romano. 

5. Características do Evangelho – É o 
evangelho da ação (imediatamente 
aparece 41 vezes), Jesus é enfatizado como o Servo de 
Deus, é o evangelho que mais enfatiza a Paixão de 
Cristo. 

Esboço da Mensagem 
“O princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho 

de Deus” (Mt 1.1) 
- o primeiro versículo é tanto a síntese do 

evangelho como o seu título! 
- O princípio do evangelho está ligado à 

encarnação de Jesus que não apenas pregou as 
boas novas, mas é a boa nova. Ele é o 
evangelho (A igreja precisa proclamar as 
virtudes de Cristo, 1Pe 2.9, sua encarnação, 
vida, obra, morte, ressurreição e vinda – o 
evangelho). 

- Jesus Cristo, Filho de Deus, enfatiza a: 
o Humanidade dele – Jesus (homem) 
o Missão dele – Cristo (Ungido, Messias) 
o Divindade dele – Filho de Deus 

- Como homem conhece nossa dor, como Cristo 
levou as nossas dores e pecados (aos que tem 
fé nele), como Filho de Deus veio como servo, 
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Introdução ao Evangelho de Marcos 
O servo de Deus: nas pegadas do Filho do 

Homem 

venceu o pecado, a morte, suportou o castigo 
pelos nossos pecados e foi recompensado. 

Louvores sugeridos: 

• Eu quero te servir (Paulo César Baruk) – ouça. 

Pedidos de oração do grupo: 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

Confraternizações do Ciclo: Quando? O que fazer? 

Trabalho Social: Quando? O que fazer? Quem ajudar? 
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