O SERVO DE DEUS

Um curso de estudo por correspondência
16
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Querido estudante,
É um prazer lhe oferecer este curso do Servo de Deus. O seu livro texto será o
Evangelho de São Marcos, o qual nos conta da vida do nosso Senhor Jesus Cristo.
Esperamos que o curso lhe agrade e que sirva de ajuda a sua vida.
O curso tem uma secção de provas no meio do livro. Na página dois das provas você
achará instruções detalhadas do estudo deste curso.
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E AGORA…
O QUE SEGUE?
Nós o parabenizamos por ter completado este curso da vida do Senhor
Jesus Cristo. Quando recebermos suas provas nós as corrigiremos e
mandaremos para você o próximo curso desta série. Há muitos mais cursos
que nós oferecemos que serão de benefício espiritual para você.
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Lição 12

Lição 1

CRISTO DÁ SUA VIDA POR NÓS

FAZENDO A VONTADE DE DEUS

1.Leia do versículo 16 do capítulo 15 até o capítulo 16 do Evangelho de
Macos
2.Leia esta lição e faça prova número doze.
É triste ver Pilatos, o líder judeu, e o povo querendo que Cristo fosse
morto. Nos versículos de 15 à 19 os soldados ridicularizaram Cristo. Eles
colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dEle, bateram nEle e O levaram
para ser crucificado. Um africano de nome Simão ajudou Cristo carregando
Sua cruz por parte do caminho.
Cristo foi crucificado entre dois ladrões. Os soldados tiraram a sorte para
ver quem ficaria com a Sua roupa. O povo veio perto e ridicularizou e insultou
a Cristo. Os líderes religiosos disseram “Salvou os outros, e não pode salvarse a si mesmo”.
Quando a sexta hora chegou (meio-dia) ficou escuro. A escuridão durou
três horas. Durante este tempo Cristo exclamou “Deus meu, Deus meu, por
que me desamparaste?”. Um pouco depois disto Ele dando um grande brado
entregou Seu espírito ao Pai. Um soldado romano, um centurião de autoridade,
disse:”Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus”(versículo 39). Depois
de Sua morte José, um senador honrado, foi a Pilatos e pediu pelo corpo de
Jesus. O corpo foi enrolado em lençol fino e colocado num sepulcro lavrado
numa rocha.
Algumas das mulheres foram ao sepulcro cedo no domingo. Havia um
anjo lá que disse “Não vos assusteis; buscais a Jesus Nazareno, que foi
crucificado; já ressuscitou, não está aqui; eis aqui o lugar onde o puseram”.
Elas estavam com medo, mas entenderam que Jesus havia ressuscitado. Morte
não podia manter o Filho de Deus.
O Senhor apareceu muitas vezes para os discípulos. Ele os comandou
“Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura” (versículo 15).
Então Ele ascendeu ou subiu para o Céu e foi sentar à direita de Deus.
Nós vimos que o Filho de Deus veio do Céu para fazer toda a vontade ou
plano de Deus. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Deus O ressuscitou
dos mortos e Ele retornou ao Céu. Homens e mulheres O rejeitaram, mas Deus
O deu vida e honra e glória eterna.

1.Leia capítulo 1 do Evangelho de Marcos.
2.Leia esta lição e faça prova número um.
Marcos nos conta a história da vida do Senhor Jesus Cristo, Servo de
Deus. Jesus agradou a Deus Pai em todas as coisas.
Nos versículos 1 ‘a 11, nós vemos João no rio Jordão batizando aqueles
que vêm a ele.
Um dia Cristo, que nunca pecou, veio para o batismo. Quando Cristo foi
batizado Deus falou dos Céus dizendo que estava satisfeito com Seu Filho.
Depois Satanás tentou fazer Cristo pecar (versículos 12,13), mas nós vemos
nestes versículos e outras partes da Bíblia que Ele nunca pecou.
Jesus encontrou quatro homens e os chamou para seguir a Ele e serem
servos de Deus (versículos 14 ‘a 20). Eles deixaram tudo e todos e O seguiram.
Eles queriam aprender a verdade e servir Jesus Cristo.
Na cidade de Cafarnaum, Jesus foi a sinagoga e curou um homem com um
espírito imundo. Depois Ele entrou numa casa e encontrou uma mulher doente,
a sogra de Simão. Ele tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre
passou (versículos 21 à 31). Mais tarde o povo veio procurando por ajuda. Ele
curou muitos. Deus ama as pessoas e Jesus, Seu servo, também as ama.
Um leproso veio a Cristo. Lepra é uma doença horrível. Um leproso não
pode se curar. Uma pessoa que tem desobedecido as leis de Deus é como se
fosse um leproso. Ele é um pecador que precisa ser salvo por causa do seu
pecado.
O leproso veio a Cristo. Ele disse “Se queres, bem podes limpar-me”.
Assim nós vemos que Cristo ama e tem poder de curar. Deus também nos ama,
pecadores como somos, e Cristo pode nos perdoar e nos salvar de nossos
pecados.
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Lição 2

Lição 11

ALGUNS ODEIAM O SERVO

O SENHOR JESUS EM FRENTE DE
JUÍZES HUMANOS

1.Leia capítulo 2 e 3 do Evangelho de Marcos.
2.Leia esta lição e faça prova número dois.
No capítulo 2, o grande servo de Deus cura outra pessoa doente.
Entretanto nós vemos que o que o homem mais precisava era de perdão. É por
isso que nós vemos no versículo 5 “Filho, perdoados estão os teus pecados”.
Os judeus sabiam que somente Deus pode perdoar pecado, mas eles
ignoravam o fato de que Jesus, o Filho de Deus, tem poder de perdoar pecado.
Por este motivo eles não se agradavam de Jesus (versículo 7).
O Senhor respondeu aos Seus críticos curando um homem doente e o
mandando para casa carregando sua cama. Alguns estavam admirados e outros
ainda mais aborrecidos. Eles criticavam Cristo por comer com pecadores
(versículo 16) e por não obrigar Seus discípulos a jejuar (versículo 18).
Num Sábado, o dia de descanso, Jesus e Seus discípulos caminhavam
por um campo de milho. Eles estavam com fome e os discípulos começaram a
colher o milho para comer. Os fariseus, líderes religiosos judeus, acreditavam
que era pecado trabalhar no sábado, mas o Senhor disse que Ele era o Senhor
do Sábado (versículo 28). É bom descansar um dia na semana, mas pecados
não são perdoados pela manutenção da lei. Deus nos ama e nos perdoará,
mas somente se nós acreditarmos que Cristo morreu pelos nossos pecados.
No capítulo 3 há outro homem doente, ele não podia usar uma da mãos.
Os judeus observaram Jesus de perto para ver se Ele poderia curar no dia do
descanso. Ele perguntou “ É lícito no sábado fazer bem, ou fazer mal?”. E eles
se calaram. Cristo olhou para eles indignado porque eles não acreditavam.
Mesmo assim muitas pessoas seguiram Cristo para ouví-lO e muitos acreditaram
nEle.
Hoje em dia, há muitos que falam contra Cristo, mas Ele é o Servo Perfeito
de Deus e sempre faz a vontade de Seu Pai. Aqueles que amam a Deus devem
vim a Ele através de Cristo. Não há outro caminho. Nunca houve e nunca
haverá outro caminho.
Nos versículos 31 à 35 nós vemos a mãe e irmãos de Cristo vindo O
chamar. Cristo disse que qualquer um que fizer a vontade de Deus são Seus
irmãos e Sua mãe. Nós precisamos de Cristo para nos levar a família de Deus.
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1.Leia capítulo 14 e 15 até o versículo 14 do Evangelho de Marcos.
2.Leia esta lição e faça prova número onze.
Jesus, o Servo Perfeito, sempre agradou ao Pai. Deus ama as pessoas e o
Seu Filho sempre ajudou os necessitados. Entretanto, os líderes judeus
odiavam Ele e sempre procuraram achar uma maneira de matá-lO (versículos 1
e 2).
Haviam pessoas que amavam Jesus. Uma mulher derramou nEle um
perfume muito caro (versículos 3 à 9). Todavia, Judas, um dos discípulos,
queria dinheiro e prometeu entregar Cristo nas mãos dos Seus inimigos
(versículos 10 e 11).
O Senhor sabia que Ele iria morrer (versículo 27). Ele foi com Seus
discípulos num lugar para rezar (versículo 32). Judas foi lá com um grupo
armado e eles prenderam Cristo. Cristo poderia ter escapado, mas foi com eles
sem resistir.
Primeiro Ele foi levado ao sumo sacerdote (versículo 53). Cristo respondeu
que Ele era o Filho de Deus e o sumo sacerdote reagiu violentamente, acusando
Cristo de blasfêmia. O povo começou a cuspir nEle e dar-lhe bofetadas
(versículo 65).
Pedro seguiu distante com medo. Quando o acusaram de serem um dos
seguidores de Cristo, Pedro negou. Mais tarde ele se arrependeu e chorou.
Os sacerdotes levaram Jesus a Pilatos. Cristo concordou com o fato de
que Ele era o Rei do Judeus (capítulo 15:2). Pilatos percebeu que Jesus não
havia feito nada de errado e queria O libertar. Estava na prisão um homem de
nome Barrabás. Ele havia matado muitas pessoas. Era tradição no dia da festa
soltar um preso. Pilatos disse “Quereis que vos solte o Rei dos Judeus?”. Os
sacerdotes influenciaram a multidão para pedirem que soltassem Barrabás e
crucificar Jesus. Pilatos estava preocupado em agradar ao povo, então ele
mandou Cristo para ser crucificado. Pilatos sabia que era errado condenar
Cristo. Ele acreditava que Jesus era um homem inocente. Você tem que resolver
o mesmo problema que Pilatos teve. O que você fará com Cristo? Você sabe
que Ele é o Filho de Deus. Ele morreu na cruz para pagar os seus pecados. Se
você O rejeitar morrerá nos seus pecados. Receba Jesus hoje e Deus perdoará
você e o receberá como filho ou filha.
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Lição 10

Lição 3

EVENTOS VINDO EM BREVE

ENSINANDO AS PESSOAS

1.Leia capítulo 12 a partir do versículo 18 até o capítulo 13 do Evangelho
de Marcos.
2.Leia esta lição e faça prova número dez.
Jesus foi a Jerusalém e Se ofereceu ao povo como Rei. Os líderes O
rejeitaram e tentaram achar uma maneira de matá-lO. Nesta lição nós vemos o
que o Senhor ensinou Seus discípulos sobre o que iria acontecer nos dias
finais da história humana.
Alguns dos líderes não acreditavam na ressurreição. Eles perguntaram a
Ele sobre sete irmãos que haviam morrido. Não foi uma pergunta sincera e o
Senhor respondeu que eles não sabiam as escrituras nem o poder de Deus
(versículo 24). A Bíblia diz que Deus ressuscitou Seu Filho dos mortos e que
um dia todas as pessoas serão ressuscitadas.
Denovo os líderes vieram a Ele com perguntas e Ele respondeu a todas
elas. Porém eles não poderam responder as perguntas de Jesus porque eles
não acreditavam que Ele era o Filho de Deus (versículos 35‘a 37). Jesus os
acusou de falta de sinceridade e então exaltou a viúva que colocou na oferta
tudo que ela tinha.
No capítulo 13, versículo 4, os discípulos perguntaram sobre o futuro.
Somente Deus sabe do futuro. Entretanto Jesus é também Deus e pôde
responder as perguntas. Ele disse que falsos Cristos viriam a Terra (versículos
6 e 21‘a 23), que haveria guerras e fome (versísulo 8). Ele também disse que
Seus discípulos seriam odiados (versículo 8) e alguns teriam que fugir para as
montanhas para escapar da morte (versículos 14 ‘a 20). Todas essas coisas
terríveis iriam acontecer no futuro.
Haveriam sinais e ocorrências nos Céus; o sol iria escurecer, a lua não
brilharia e as estrelas cairiam. O Senhor voltaria em grande glória e os anjos
voltariam com Ele. Os anjos trarão os cristãos de todas as partes da Terra
juntos e Cristo reinará na Terra por 1.000 anos.
Nós não sabemos quando o Senhor voltará. Aqueles que não O
conhecerem como Salvador serão mandados para o Inferno. Isto é, separação
eterna de Deus e nenhuma segunda chance de receber Cristo como Salvador.
Agora é a hora de ir a Ele e receber perdão dos pecados.

1.Leia capítulo 4 do Evangelho de Marcos.
2.Leia esta lição e faça prova número três.
Nós vemos que Cristo, o Servo de Deus, curou um doente. Porém os
homens precisam mais do que um corpo saudável. Eles precisam conhecer a
Deus e também saber o que Deus quer para os homens. Por este motivo, neste
capítulo, o Senhor nos ensina muito.
Muitas pessoas estavam perto do mar quando Jesus ensinou a estória do
semeador (versículos 1 à 9). Depois Ele explicou a parábola para Seus discípulos.
Uma parte da semente caiu junto do caminho e as aves a comeram. Isto
acontece quando alguém ouve a Palavra de Deus e não A entende. Satanás
tira a Palavra que foi semeada. Satanás odeia Deus e as pessoas. Ele não quer
que a Palavra de Deus entre no coração humano.
Uma parte da semente caiu sobre pedregais onde não havia muita terra. A
semente cresceu rápido, mas quando o sol saiu a queimou. Há pessoas que
ouvem a Palavra de Deus com prazer, mas quando perseguição aparece eles
voltam para o mesmo tipo de vida que tinham antes.
Uma parte da semente caiu sobre espinhos. Os espinhos cresceram e
sufocaram a semente e não deu fruto. Isto acontece quando alguém ouve a
Palavra de Deus, mas os cuidados deste mundo empurram a Palavra para fora
do coração. O amor a outras coisas não deixa a Palavra crescer.
Parte da semente caiu em terra boa e produziu muito fruto. Isto acontece
quando alguém ouve a Palavra de Deus, pede para Deus encher o seu coração
e o deixar entendê-lA. Desse jeito a Palavra produzirá resultados.
Jesus e os discípulos entraram no barco para ir ao outro lado da costa
(versículos 35 à 40). Levantou-se um grande temporal de vento e as ondas
começaram a encher o barco. Cristo não estava com medo. Ele tinha paz
porque Ele sabia que Deus estava em controle, mas os discípulos estavam
com medo e O acordaram. Ele, como o Filho de Deus, repreendeu o vento e
tudo aquietou-se.
Nos problemas da vida, Cristo é o único que nos pode dar vida. Porque
não se dar para Cristo agora? Ele ama você e perdoará os seus pecados e lhe
dará paz.
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Lição 4

Lição 9

UM HOMEM, UMA MULHER E UMA
FILHA

JESUS SE APRESENTA COMO REI

1.Leia capítulo 5 do Evangelho de Marcos.
2.Leia esta lição e faça prova número quatro.
No capítulo 5 nós vemos como Cristo ajudou um homem, uma mulher e
uma menina. O homem tinha um espírito imundo (versículos 1 à 20) e morava
no cemitério. Ele era tão forte que não podia ser preso, mesmo com correntes.
Ele chorava e gritava dia e noite e se cortava com pedras. Ele era controlado
completamente por Satanás, o malígno. Satanás nos deseja manter separados
de Deus. Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode nos salvar.
O Senhor ordenou o espírito imundo para sair do homem. Imediatamente
o homem se vestiu e estava em perfeito juízo, conversando com Jesus (versículo
15). Somente Cristo pode nos dar a paz verdadeira e salvação. O Senhor o
mandou aos seus amigos dizendo: “Vai para tua casa para os teus, e anuncialhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti.”
(versículo 19).
Mais tarde, quando Jesus partiu indo em seu caminho, muitas pessoas O
seguiram (versículo 24). Havia uma mulher na multidão que tinha sofrido por
12 anos de uma doença incurável. Ela tocou a roupa de Jesus e Ele notou
que uma virtude tinha saído dEle. Ele chamou a mulher e disse “Filha, a tua fé
te salvou; vai em paz” (versículo 34). O Senhor pode resolver seus problemas
e lhe dar paz.
Um dos principais da sinagoga tinha uma filha doente. Ele implorou que
Jesus a curasse (versículo 23). Quando Ele estava a caminho de sua casa,
chegou a notícia de que sua filha estava morta (versículo 36). Quando Jesus
chegou a sua casa Ele a ressuscitou dos mortos. A multidão estava admirada.
Jesus mandou darem algo para a menina comer e para não dizer a ninguém.
Ele que está morto precisa de vida. Agora, você pode ter vida necessária
aqui na terra, mas a vida necessária no Céu só pode ser recebida no momento
que você colocar sua fé em Cristo. Não pode ser comprada ou conquistada
por você. Deus dá de graça para aqueles que recebem Cristo como Salvador.
Neste capítulo Jesus livrou um homem do poder de Satanás, curou uma
mulher e ressuscitou uma menina. Ele é um Salvador maravilhoso! Ele pode
lhe dar paz se você se arrepender e acreditar Nele como Salvador agora mesmo.

1.Leia capítulos 11 e 12 até o versículo 17 do Evangelho de Marcos.
2.Leia esta lição e faça prova número nove.
Antes de Jesus vir ao mundo os profetas de Deus anunciaram que um
grande rei viria ao mundo. Eles disseram que o rei viria em paz, montado num
jumento ou num poltro.
O Senhor não foi apenas o Servo de Deus que cumpriu toda a vontade de
Deus, mas Deus O escolheu para ser o rei de todo o mundo. Neste capítulo Ele
vai a Jerusalém e se apresenta ou se oferece como Rei dos Judeus. Os pobres
receberam-nO com alegria (versículos 9 e 10), mas Ele sabia que não tinha
havido um mudança no coração em relação ao pecado. Ele teve muitas
discussões com os judeus, especialmente os líderes. A figueira mencionada
nos versículos 12 à 14 ilustrava a condição do povo judeu. Eles não tinham
nunhum fruto para Deus e tinham colocado Ele de lado por uns tempos.
Em Jerusalém o Senhor foi ao templo e colocou para fora aqueles que
estavam fazendo negócios lá (versículos 20 à 25). Os líderes religiosos
confrontaram Cristo perguntando quem havia dado autoridade a Ele para
fazer essas coisas, mas Cristo não achou necessário responder a pergunta.
A estória do homem que plantou um vinha foi contada no capítulo 12. A
vinha foi deixada a cuidado dos lavradores enquanto o patrão foi numa viagem.
Quando ele voltou mandou um servente buscar a colheita, mas os lavradores
o feriram e não o deram nada. Outro servente foi mandado e também foi ferido
pelos lavradores. Outros foram mandados pelo patrão e foram todos feridos e
alguns mortos. No final ele mandou o seu filho e os lavradores o mataram
também.
Isto ilutra o que Deus fez por Israel. Ele fez um pacto com Israel, mas eles
não o honraram. Deus mandou profetas e alguns foram mortos. Finalmente
Ele mandou o Seu Filho e eles O mataram. Deus puni aqueles que se rebelam
contra Ele desta maneira.
Os fariseus tentaram encurralar o Senhor, mas Ele os surpreendeu com a
sua sabedoria e os envergonhou (versículos 13 à 27).
Realmente, muitos O aceitaram como um grande mestre, mas não houve
nunhama mudança em suas vidas. Eles continuaram a pecar. Deus julga todos
aqueles que rejeitam Seu Filho, mas salvará aqueles que acreditam nEle. Um
dia Cristo voltará a Terra como Rei. Nós não sabemos quando isto acontecerá.
Quando Ele voltar, Ele punirá aqueles que não acreditaram nEle. Acredite em
Cristo hoje e você não terá que temer o futuro.
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Lição 10

Lição 5

UM HOMEM QUE ERA RICO E OUTRO
QUE ERA POBRE

O AMOR DE DEUS

1.Leia capítulo 10 do Evangelho de Marcos.
2.Leia esta lição e faça prova número oito.
No mundo nós encontramos pessoa ricas e pobres. Algumas pessoas se
tornam ricas ensinando mentiras. Quando o Filho de Deus estava no Céu, Ele
tinha de tudo. Mas Ele deixou tudo e veio a Terra para ser o nosso Salvador.
Ele trabalhou como carpenteiro. Ele sempre foi pobre, mas ensinava a verdade.
No capítulo 10 nós aprendemos Seus ensinamentos sobre casamento
(versículos 13 à 16). Leia os versículos cuidadosamente.
Um homem rico veio perguntar a Jesus o que ele tinha que fazer para ter
a vida eterna. O Senhor disse que ele tinha que manter os mandamentos
(versículo 19). Este homem acreditava que ele sempre tinha obedecido Deus,
mas realmente o seu dinheiro o impedia de acreditar em Deus. Jesus por amor
lhe disse a verdade, mas ele partiu triste. Jesus comentou com os Seus
discípulos que era difícil de uma pessoa rica ser salva. Verdadeiramente é
impossível uma pessoa rica salvar a si mesma. Mas com Deus nada é
impossível. Cristo pode salvar!
Cristo deixou tudo para nos salvar e quer que nós estejamos prontos
para deixar tudo e O seguir. No versículo 28 Pedro disse que os discípulos
haviam deixado tudo. Mas Tiago e João queriam um lugar ou posição
privilegiada quando Jesus estivesse em glória (versículos 35 à 37). O Senhor
não os prometeu nenhum lugar ou posição.
Perto de Jericó um mendigo cego estava sentado no caminho pedindo
esmola. A multidão não deixou ele chegar perto de Jesus (versículo 48), mas
Jesus parou e o deu sua vista de volta.
Hoje muitas pessoas tentam manter outras afastadas de Cristo. Entretanto
Cristo ainda nos chama ao arrependimento e nos chama para O seguir. Se
você for a Ele, Ele o ajudará. Cristo não deu dinheiro ao mendigo, mas o deu
algo muito mais valioso. Para você Ele dará perdão dos pecados e vida eterna.
Para nos dar vida eterna, Ele deu a vida dEle. Ele morreu pelos nossos
pecados. Como pecador você deve, mas Cristo pagou a conta por todos nós.
Com a conta paga você está livre. Cristo fez tudo e só pede que você se
arrependa, acredite e aceite. Agradeça pelo que Ele lhe oferece.

1.Leia capítulo 6 do Evangelho de Marcos.
2.Leia esta lição e faça prova número cinco.
No capítulo 2 nós vimos como líderes judeus adiavam o Servo Perfeito de
Deus. Neste capítulo Cristo volta a sua pátria e o Seu próprio povo não
acredita Nele (versículos 1 à 6). É difícil servir Deus no meio das pessoas que
nos conhecem, mas é o que Deus quer que façamos.
Quando Cristo viu que o povo em Nazaré não acreditava Nele, o Senhor
mandou Seus discípulos as aldeias vizinhas para pregar o Evangelho
(versículos 7 à 13). Deus ama as pessoas mesmo que elas não acreditem em
Cristo; por esta razão Ele envia Seus servos para pregar o Evangelho.
O rei Herodes mandou que cortassem a cabeça de João Batista. João
tinha pregado que o rei Herodes estava pecando com a mulher de seu irmão,
Filipe. A mulher do irmão de Herodes, Herodias, pediu Herodes que matasse
João. João era primo e amigo de Jesus. O Senhor ficour triste com a morte de
João. Hoje, muitas pessoas ainda sofrem por servirem a Cristo e a verdade.
Deus os recompensará quando Cristo retornar.
O Senhor e os discípulos tentaram se livrar da multidão para poderem ir
rezar e descansar, mas muitos os seguiram. Cristo falou para eles do amor de
Deus. Ficou tarde e a multidão não havia comido e todos estavam com fome.
Eles estavam no deserto e não havia nenhum lugar para comprar comida.
Os discípulos disseram “Mande-os embora”, mas Cristo ainda queria
ensinar a eles. Eles tinham cinco pães e dois peixes. O Senhor tomou os cinco
pães e dois peixes, abençoou-os e os deu aos Seus discípulos para que
repartissem com a multidão. O poder criador de Deus foi manifestado e havia
comida suficiente para todos. E ainda sobraram doze cestas de pedaços de
pão e peixe!
Deus, no Seu amor, nos dá o sol, a chuva e comida. Ele também nos dá
algo mais importante: a Sua Palavra. É a comida para as nossas almas. O
Evangelho de Marcos é um dos 66 livros da Bíblia. Você não está agradecido
por tudo que Ele nos tem dado?
Quando os discípulos estavam atravessando o mar voltando para
Betsaida, o Senhor veio a eles andando sobre o mar. Os discípulos estavam
com medo, mas o Senhor disse a eles “Não tenham medo”.
Cristo também não quer que a gente tenha medo. Ele morreu pelos nossos
pecados e agora Ele vive para ouvir nossas orações. Por que não pedir a Ele
a salvação?
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Lição 6

Lição 7

AQUILO QUE OS NOSSOS PAIS
ACREDITARAM

O FILHO DE DEUS

1.Leia capítulo 7 e capítulo 8 até o versículo 26 do Evangelho de Marcos.
2.Leia esta lição e faça prova número seis.
O Senhor alimentou 5.000 pessoas, curou o doente e ensinou a Palavra de
Deus. Por que os líderes judeus O odiavam? Eles diziam que eram Servos de
Deus, mas não aceitavam os ensinamentos de Jesus. Eles preferiram os
ensinamentos de seus ancestrais. O Senhor nos ensina a honrar nossos pais
(versículo 10), mas é mais importante obedecer a Deus.
No capítulo 7, os judeus criticam Cristo porque Seus discípulos não
lavaram suas mãos. É bom ser limpo, mas os fariseus estavam indo a extremidade
e diziam que era por causa da Lei de Deus. Deus não nos salva por manter a lei.
Nós só podemos ser salvos porque Cristo morreu pelos nossos pecados na
cruz. O Senhor também disse que comida não contamina uma pessoa – é
aquilo que vem do coração, de dentro, as palavras e ações (versículos 14 à
23).
O Senhor fez uma viagem longa e curou a filha de uma estrangeira
(versículos 24 à 30). Ela não era judia e se comparou com os cachorrinhos que
comem as migalhas que caem debaixo da mesa das crianças. Cristo a deu o
que ela havia pedido – mostrando de novo o Seu amor por toda as pessoas.
Depois Ele curou um homem surdo e mudo (versículos 31 à 37). O povo estava
certo quando exclamaram; “Ele faz tudo bem”.
No capítulo 8 outra vez Cristo alimentou 4.000 pessoas com pouca comida.
Desta vez sobraram sete cestos (versículos 1 à 9). Mesmo fazendo todas
estas obras, os fariseus, mais uma vez , procuraram uma maneira de tentá-lO.
Eles pediram por um sinal, mas muitos sinais já haviam sido dados. Nenhum
sinal or milagre pode convencer uma pessoa quando ela não quer acreditar.
O Senhor instruiu Seus discípulos a não serem como os fariseus. Os
fariseus mantiam as tradições dos homens ao invés de procurarem caminhos
que agradem a Deus. Somente na Bíblia nós podemos encontrar a vontade de
Deus.
Deus enviou muitos profetas. Alguns escreveram suas mensagens e
estas mensagens estão na Bíblia. Alguns livros são escritos por homens para
nos dar a verdade enquanto outros contradizem a Bíblia. Nós podemos ter
certeza de que a Bíblia nos ensina a verdade. A Bíblia contém a história de
Cristo e nos diz que se nos arrependermos e acreditarmos em Cristo teremos
vida eterna.
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1.Leia do versículo 27 no capítulo 8 até o fim do capítulo 9 do Evangelho
de Marcos.
2.Leia esta lição e faça prova número sete.
Jesus foi o Servo Perfeito de Deus, mas nós vimos que alguns não
acreditaram nEle. Algumas pessoas pensavam que Ele era um homem mau
enquanto outras O consideravam um grande profeta.
Pedro e seus discípulos acreditavam Nele. Eles sabiam que Ele era o
Cristo e o Salvador do mundo (versículo 29), mas eles não entendiam porque
Ele tinha que morrer para nos salvar (leia capítulo 8:31-38 e capítulo 9:31).
Deus havia declarado que todos os homens são pecadores e que pecadores
têm que morrer para pagarem o preço. Jesus não era um pecador e Ele morreu
por nós. Nós podemos ser salvos acreditando nEle. O Senhor também disse
que Ele ressuscitaria (capítulo 8:31 e capítulo 9:31). Hoje, Ele está vivo e pode
salvar quem acredita Nele.
No capítulo 9:1-13, o Senhor subiu um monte com Pedro, Tiago e João. Lá
Sua aparência mudou diante deles e Sua roupa tornou-se brilhosa e branca.
Os discípulos viram Moisés e Elias falando com Jesus. Eles ouviram a voz de
Deus dizer “Este é o meu filho amado; a ele ouvi”. Antes da criação do mundo
Cristo, o Filho de Deus, estava com o Pai no Céu.
Deus criou o Céu, a terra e todas as pessoas. Ele pode fazer de tudo. Ele
foi capaz de vir a terra como um homem. Ele amou as pessoas e por esta razão
veio para o mundo e foi feito homem. Isto aconteceu quando a Virgem Maria
deu à luz a Jesus. Seu nome foi Jesus e Ele era o Filho de Deus. Quando é dito
que Jesus é o Filho de Deus nós devemos lembrar que Ele estava com o Pai
antes da criação do mundo. Ele e o Pai são um.
Sendo homem foi possível que Jesus desse Sua vida e sofresse a morte.
Sendo perfeito e sem pecado Ele morreu no nosso lugar. Sendo Filho de Deus
Sua vida teve valor infinito e sendo ambos Deus e homem Ele pôde tomar o
nosso lugar e satisfazer um Deus Sagrado. Esta foi a maneira que Ele deu Sua
vida na cruz por todos nós (capítulo 10:45).
Na última parte do capítulo 9 nós vemos o Filho de Deus curando o
doente e ensinando muitas coisas. Lendo estes versículos e lembrando estas
coisas por que não se perguntar “ O Filho de Deus é realmente meu Salvador
pessoal?”
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