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“O livro de Marcos não é apenas um livro sobre 
Jesus, é também um livro sobre ser um seguidor de 

Jesus, um discípulo. Marcos preocupa-se em 
enfatizar que a cruz não era apenas essencial para 
se entender o ministério de Cristo, mas também 

um padrão para o discipulado” 

– Larry Hurtado 



Introdução



Introdução 
O Evangelho de Marcos é o mais antigo livro a respeito 
de Jesus Cristo que temos conhecimento. Ele registra a 
história do ministério público de Jesus, desde o seu 
batismo até sua ressurreição. Sua intenção é claramente 
contar a história de Jesus como uma explicação para sua 
morte e ressurreição. 

Entretanto, de modo artisticamente genial, o autor 
nos convida a entrar na história de Jesus como se 
pudéssemos participar com Ele e Seus discípulos dos 
eventos narrados nesse livro. A cada cena, estória, 
diálogo nós somos convidados a aprender mais sobre 
quem Ele é e o que Ele espera de nós como seus 
seguidores. 

Uma Jornada com Jesus 

E para fazer isso, Marcos descreve Jesus sempre em 
movimento, em uma jornada com seus discípulos em 
em direção a Jerusalém. Nesse evangelho temos a 
impressão de que Jesus está sempre à caminho de 
algum lugar. Isso fica evidente quando percebemos que 
a palavra grega para “caminho” (gr. ὁδός / hodós) 
aparece 16x nesse evangelho (1:2, 3, 2:23; 4:4, 15; 6:8; 
8:3, 27; 9:33, 34; 10:17, 32, 46, 52; 11:8, 12:14) 
sugerindo que o autor escolheu apresentar a história de 



Jesus através de uma jornada literária dividida em três 
partes: 

(1) Ministério na Galiléia: Marcos inicia seu 
evangelho contando a história do ministério de Jesus a 
Galiléia (1:1-8:21), focando em seus primeiros encontros 
com seus discípulos, sua relação inicial com a multidão, 
seus ensinos e conflitos iniciais com as autoridades 
judaicas. É nessa fase de sua história que Jesus faz seus 
primeiros convites para que pessoas passem a seguí-lo 
(1:16-20; 2:13-14, 3:13-19).  Com isso, Marcos nos ajuda 
a responder a pergunta: “Quem é Jesus?” (4:41 cf. 1:7-8, 
22-27, 34, 38; 2:5-12, 17, 28; 3:11, 20-29; 5:7; 6:3-4, 
14-16, 48-52; 7:36-37; 8:11-13). 

(2) Discipulado no Caminho: Na segunda parte 
do evangelho, Marcos passa a demonstrar o 
desenvolvimento da missão de Jesus com seus 
discípulos à caminho de Jerusalém (8:22-10:52). Nessa 
parte do evangelho, o autor nos convida observar o 
discipulado de Jesus com especial atenção ao seu 
relacionamento com os Doze Discípulos. Com isso, 
Marcos nos ajuda a responder a pergunta: “O que 
significa ser um discípulo de Jesus?” (cf. 8:34-38; cf. 
8:27-30, 31-33; 9:7-8, 9-10; 18, 24, 29; 30-32; 33-37, 
40, 42, 43-47; 49-50, 10:10-12; 10:15-16; 17-22, 26-31; 
32-34, 38, 43-45). 

(3) Morte em Jerusalém: Por fim, Marcos nos 
conta como o ministério de Jesus, que se inicia na 



Galiléia, se desenvolve à caminho com os discípulos, 
termina em Jerusalém com sua traição, sofrimento e 
morte de cruz (11:1-16:8). Ao que parece, todas as 
estórias narradas apontam para o momento da morte de 
Jesus, e o evangelho tem aqui seu ápice. E aqui Marcos 
nos ajuda a responder a pergunta: “O que Jesus espera 
dos seus seguidores?” (14:28; 16:7; cf. 11:7-11; 15-18; 
20-25; 27-28; 12:10-11; 16-17; 28-34; 41-44; 13:24-27, 
32-37; 14:3; 10, 20, 27-31, 37, 40, 41, 44, 47, 50, 51-52, 
54, 66-72; 15:12-15, 22-26, 27-32; 16:8).  

Com essa narrativa, Marcos apresenta a jornada do 
discipulado com Jesus, em uma narrativa que mistura a 
apresentação poderosa da pessoa de Jesus com a 
completa incompreensão dos discípulos a respeito de 
quem Jesus realmente era. E nessa jornada do 
discipulado com Jesus Marcos também nos ensina que 
ser um discípulo de Jesus é seguir os seus passos em 
meio às dificuldades e lutas. E mais importante, uma 
questão de tomar a nossa cruz diariamente e seguir seus 
passos numa jornada com Ele por toda a vida.  

Isso fica muito claro quando o autor descreve a 
jornada do discipulado com a frase ‘no caminho’ (gr. ἐν 
τῇ ὁδῷ / en të hodöi; cf. 8:3, 27; 9:33, 34; 10:32,  52) no 
contexto de cada uma das três predições de sua morte 
feitas por Jesus (8:27; 9:33; 10:32). Em outras palavras, 
para Marcos seguir a Jesus é estar com Ele à caminho 
da cruz todos os dias. Seguir a Jesus é um compromisso 
de estar com Ele até a morte! 



Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, 
tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar 

a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por 
minha causa e pelo evangelho a salvará  

 - Marcos 8:34, 35 

Uma Jornada Fracassada 

Mas é interessante que essa jornada com Jesus 
apresentada por Marcos é apresentada como uma 
jornada de fracassos. A cada estória contada, Marcos 
demonstra que não era apenas a multidão, os opositores 
ou as autoridades que não haviam compreendido quem 
Ele era, mas que os próprios discípulos pareciam não 
entender quem Ele era (8:32), o que ele ensinava (7:18) 
e o que Mestre esperava deles (8:17-18).  

(1) Falta de Entendimento: Na primeira parte do 
livro (1:1-8:21), Marcos nos conta que os discípulos não 
haviam entendido quem Jesus de fato era (4:13; 7:18), 
pois eles o seguiam pelas razões erradas (1:21-45), não 
tinham fé (4:40), não acreditavam no seu poder (6:37, 
8:4), não o reconheciam (6:49) e não conseguiam 
entender o que Jesus estava fazendo através dos seus 
milagres (8:16-21).  

(2) Falta de Aceitação: Na segunda parte do livro 
(8:22-10:52) Marcos enfatiza as predições que Jesus faz 



a respeito de sua missão e morte, mas os discípulos 
parecem convencidos de que isso não iria acontecer de 
verdade. Pedro chega a exortar a Jesus procurando 
corrigi-lo de sua “tolice" (8:32), ao passo que os 
discípulos pareciam não querer aceitar que esse seria o 
destino de Seu mestre (9:32), ou preferiam ignorar 
completamente o que Ele havia ensinado sobre sua 
morte (10:35-45).  

(3) Falta de Fidelidade: Por fim, na terceira parte 
do livro (11:1-16:8) Marcos demonstra como os 
discípulos demonstraram-se infiéis a Jesus. Todo o 
entendimento equivocado sobre quem Ele de fato era e 
sobre qual seria Sua missão, os discípulos foram 
incapazes de serem fiéis ao Seu mestre: Judas, talvez o 
mais insatisfeito dos discípulos, decidiu traí-lo 
(14:10-11; 17-21). Pedro em toda sua autossuficiência, 
gabava-se de que não O abandonaria(14:27-31), mas 
acabou o negando três vezes (14:66-72). Os discípulos 
não foram capazes de orar com Seu mestre quando Ele 
mais precisou (14:32-41), e por fim todos eles fugiram 
deixando O sozinho para ser preso (14:50-52): nos 
últimos momentos de Sua vida e ministério, Jesus fora 
traído e abandonado por todos os Seus discípulos.  

Uma Nova Jornada com Jesus 

Em outras palavras, a jornada do discipulado de 
Jesus com seus discípulos tal como narrada por Marcos 
nada mais é do que uma jornada de repetidos fracassos 



dos seus discípulos diante de um Mestre que os ama até 
as últimas consequências. Ou seja, através dessa 
fracassada jornada, Marcos nos ensina que os 
seguidores de Jesus precisam (1) entender quem Ele é, 
(2) aceitar sua missão e (3) viver uma vida de fidelidade 
a Ele evitando os exemplos negativos dos seus 
discípulos. Em outras palavras, Marcos nos convida a 
uma nova jornada com Jesus, uma jornada de acordo 
com os ensinos e as expectativas do nosso Mestre, uma 
nova jornada com Ele a caminho da nova Jerusalém.  

E nós que conhecemos a história, e que somos 
avisados desde o primeiro verso sobre quem Jesus é (cf. 
1:1), temos uma perspectiva privilegiada para estudar 
esse livro, procurando nessa jornada literária o que 
podemos aprender sobre quem Jesus é e sobre o que Ele 
espera de nós como seus seguidores. Quando lemos o 
evangelho de Marcos, somos convidados a caminhar 
com Jesus por uma jornada que irá transformar nossa 
perspectiva sobre quem Ele é e sobre o que significa ser 
Seu discípulo. 

Um Lecionário 

É por isso que durante a série “Seguindo a Jesus” nós 
queremos convidar a você a ler esse evangelho 
semanalmente como forma de preparação para a 
exposição das escrituras no culto dominical. Queremos 
oferecer uma oportunidade para que você possa crescer 



na sua jornada com Jesus lendo sobre Ele no evangelho 
de Marcos. 

Para isso, apresentamos aqui um lecionário 
marcano, isto é, um conjunto de perícopes do evangelho 
de Marcos organizados de acordo com a proposta da 
sér ie “Seguindo a Jesus” para serem l idas 
semanalmente. Nesse lecionário, você encontrará o 
texto do evangelho de Marcos de acordo com a Nova 
Versão Internacional (NVI), sendo o mesmo organizado 
em parágrafos de acordo com a vigésima oitava versão 
do texto grego da Nestlè-Aland. Já os títulos atribuídos 
aos parágrafos foram adaptado da Synopsis Quarttuor 
Evangeliorum, bem como as referências de textos 
paralelos sugeridos abaixo de cada um dos títulos 
oferecidos. Já os títulos de cada uma das perícopes 
foram atribuídos de acordo com a ênfase a ser 
apresentada durante a pregação no domingo.  

Como usar esse Lecionário? 

Um lecionário como esse que apresentamos aqui é 
apenas uma ferramenta de leitura e estudo, que pode ser 
usado para enriquecer seu entendimento da mensagem 
do evangelho de Marcos a medida que estudamos o livro 
juntos em comunidade no culto dominical. Como uma 
ferramenta simples, esse lecionário pode ser usado de 
três formas: 



(1) Como Devocional: Nossa primeira sugestão é 
que esse lecionário seja usado durante o seu tempo 
devocional com o Senhor como uma forma de ajudá-lo a 
ler as escrituras enquanto busca o Senhor em oração. 
Nesse modo de uso, o texto serve como guia para sua 
reflexão e oração, sem buscando ouvir aquilo que Deus 
tem a ensinar para você e como você pode tornar-se um 
discípulo cada vez mais parecido com o Nosso Mestre. 
Desse modo, o leitor deve dar pouca ou nenhuma 
atenção aos títulos apresentados no texto, e deve evitar 
completamente as referências cruzadas sugeridas. O 
foco é ler o texto sem divisões de versículos ou capítulos 
para buscar mergulhar em sua mensagem em oração e 
devoção a Deus. 

(2) Como Estudo Literário: Nossa segunda  
sugestão é que o material apresentado aqui seja 
estudado de uma perspectiva literária, isto é, 
procurando identificar as personagens da narrativa, os 
ambientes onde os eventos são narrados, a perspectiva 
do autor ao apresentar as estórias de Jesus. Nesse modo 
de estudo, os títulos servem com auxílio para a 
compreensão das divisões dos parágrafos e das muitas 
estórias apresentadas em cada uma das perícopes 
dominicais. Desse modo, você pode estudar o texto de 
modo a buscar entender o que é que Marcos está 
tentando nos ensinar ao colocar esses eventos na 
sequencia em que escolheu nos contar a história de 
Jesus. Para estudar desse modo, o leitor pode separar 
um caderno no qual pode fazer anotações sobre os 



detalhes literários do texto por perícope. Tendo feito 
isso durante toda a série, o leitor terá um registro de 
percepções de todo o evangelho de Marcos para revisitar 
em outras oportunidades no futuro. 

(3) Como um Estudo Teológico: Nossa terceira 
sugestão é estudar o material apresentado de modo 
teológico, isto é, procurando entender qual é a 
mensagem teológica de Marcos em cada uma das 
estórias apresentadas nas perícopes dominicais. Nesse 
modo de estudo, o leitor busca ler cada um dos 
parágrafos observando as referências cruzadas 
sugeridas abaixo dos títulos observando atentamente as 
diferenças de informações apresentadas em cada um 
dos evangelhos. Observando os parágrafos desse modo, 
o leito ganhará uma excelente perspectiva da mensagem 
teológica de Marcos em distinção dos outros autores, e 
poderá entender com ainda mais clareza o que é que 
Marcos está fazendo quando nos conta a história de 
Jesus como a conhecemos em seu evangelho. Para 
estudar desse modo, o leitor precisará ter à disposição 
pelo menos mais duas bíblias abertas junto com o 
lecionário. Com acesso rápido a três versões da mesma 
estória escrita por diferentes evangelistas, o leitor 
ganhará uma visão mais abrangente do evento narrado e 
das diferenças que Marcos tem com os outros 
evangelistas. Para enriquecer sua percepção, o leitor 
poderá fazer em um caderno suas anotações pessoais 
buscando entender com mais clareza qual é a mensagem 



teológica que Marcos nos quer comunicar em cada uma 
das perícopes estudadas. 

Tendo apresentado os diferentes modos de uso desse 
lecionário, gostaríamos por fim de sugerir que o ideal 
seria que o leitor separasse três dias durante a semana 
para realizar cada uma dessas formas de estudo como 
preparação para a mensagem dominical. Se o leitor 
assim o fizer, será, com certeza, desafiado pelo texto e 
sua mensagem a viver como um seguidor que honra o 
Seu Mestre com uma clareza que talvez não o tivesse 
antes.  

Certamente o leitor será grandemente abençoado se 
usar esse lecionário como uma ferramenta de 
desenvolvimento pessoal como discípulo de Cristo. 
Entretanto, sabemos que nem todos terão nessa ocasião 
tempo para realizar todos os tipos de leituras sugeridas 
acima. Entretanto, gostaríamos de encorajá-lo a fazê-lo, 
pois estamos plenamente convencidos que tal empenho 
será deveras frutífero na sua vida. 

Nosso desejo é que esse lecionário, bem como a série 
de mensagem que a acompanha seja usada por Deus 
para transformar sua vida, para que você seja inspirado 
a seguir a Jesus mais de perto em sua vida. Vamos 
iniciar essa jornada com Jesus juntos? 

Soli Deo Gloria 
Marcelo Berti 



PARTE I 
Ministério na Galiléia



Início da Jornada 
Perícope 1: Marcos 1:1-20 

Título do Livro 

Princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus 

Apresentação de João Batista 
(Mateus 3:1-6; Lucas 3:1-6) 

Conforme está escrito no profeta Isaías:  Enviarei à tua 
frente o meu mensageiro; ele preparará o teu caminho – 
voz do que clama no deserto: “Preparem o caminho para 
o Senhor, endireitem as veredas para Ele.”  

Assim veio João, batizando no deserto e pregando um 
batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. 
A ele vinha toda a região da Judeia e todo o povo de 
Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram 
batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas 
feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e 
comia gafanhotos e mel silvestre.  

A Mensagem de João Batista 
(Mateus 3:11-12; Lucas 3:15-18) 

E esta era a sua mensagem: “Depois de mim vem 
alguém mais poderoso do que eu, cujas correias das 
sandálias não sou digno de, curvando-me, desamarrar. 

5 Jan



Eu os batizo com água, mas Ele os batizará com o 
Espírito Santo”.  

O Batismo de Jesus 
(Mateus 3:13-17; Lucas 3:21-22) 

Naquela ocasião Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi 
batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, 
Jesus viu os céus se abrindo, e o Espírito descendo como 
pomba sobre Ele. Então veio dos céus uma voz: “Tu és o 
meu Filho amado; em Ti me agrado”.  

A Tentação de Jesus 
(Mateus 4:1-11; Lucas 4:1-13) 

Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. Ali 
esteve quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estava 
com os animais selvagens, e os anjos o serviam.  

Início do Ministério na Galiléia 
(Mateus 4:12; Lucas 4:14; João 4:1-3) 

Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, 
proclamando as boas novas de Deus. “O tempo é 
chegado”, dizia Ele. “O Reino de Deus está próximo. 
Arrependam-se e creiam nas boas novas!”  

O Chamado dos Primeiros Discípulos 
(Mateus 4:18-22; Lucas 5:1-11) 

Andando à beira do Mar da Galileia, Jesus viu Simão e 
seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram 



pescadores. E disse Jesus: “Sigam-me, e eu os farei 
pescadores de homens”. Imediatamente eles deixaram 
as suas redes e o seguiram.  

Indo um pouco mais adiante viu num barco Tiago, filho 
de Zebedeu, e seu irmão João, preparando as suas redes. 
Imediatamente os chamou, e eles o seguiram, deixando 
seu pai Zebedeu com os empregados no barco.  


