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Que fazeis de especial? 
                        Jesus, Mt 5:47 

 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO NOVO TESTAMENTO: 

O EVANGELHO SEGUNDO MARCOS 
 

Marcos, o autor do segundo Evangelho apresentado no Novo Testamento, era primo de Barnabé (Cl 4:10) e 

um amigo muito próximo de Pedro. É citado também pelo nome João Marcos – João, também chamado 

Marcos (At 12:12, 25; 15:37,39). 

Marcos seguiu com Barnabé e com Paulo na primeira viagem missionária do Apóstolo dos Gentios (At 12:25: 

13:5). 

Os pais da igreja primitiva concordam, de forma unânime, que Marcos foi quem escreveu o Evangelho que 

leva o seu nome – segundo Papias, bispo de Hierápolis, escrevendo no ano 140 d.C., “Marcos, tendo se tornado 

intérprete de Pedro, escreveu com precisão tudo de que se lembrou”; outrossim: Justino Mártir, por volta do 

ano 150 d.C., refere-se ao Evangelho que Marcos escreveu como sendo as “memórias de Pedro”. 

Estudiosos afirmam que o Evangelho escrito por Marcos o foi por volta do ano 50 d.C. (entre 50 e 70 d.C.). Há 

os que sustentam, inclusive, que a datação deste Evangelho é anterior ao ano 50 d.C. 

Se o Evangelho escrito por Mateus foi destinado ao público judeu, Marcos o fez para os cristãos romanos, 

particularmente para os gentios, tanto que ao utilizar termos aramaicos, Marcos os traduz (3:17; 5:41; 7:11,34; 

10:46; 14:36; 15:22,34); Marcos ainda utiliza expressões latinas em vez do grego (5:9; 6:27; 12:15,42; 

15:16,39); ele também conta o tempo segundo o sistema romano (6:48; 13:35). Não obstante, corroborando 

ainda essa tese, Marcos faz uma descrição pormenorizada dos costumes judaicos (7:3,4; 14:12; 15:42). 

Marcos, em seu Evangelho, foca mais os feitos de Jesus que, efetivamente, os seus ensinos. Para Marcos, Jesus 

é o servo sofredor de Deus (10:45). Ele omite os longos sermões encontrados nos outros Evangelhos. Marcos 

também dá um grande destaque à humanidade de Jesus, enfatizando as suas emoções (1:41; 3:5; 6:34; 8:12; 

9:36).] 

Marcos também omite qualquer referência aos ancestrais (à genealogia) de Jesus – o que fazem Mateus e 

Lucas –, bem como qualquer referência ao seu nascimento. O Evangelho de Marcos tem início com Jesus já 

exercendo o seu ministério público, quando fora batizado por João Batista. 

Para Marcos Deus é acessível (15:38) e único (2:7; 12:29) e Jesus é o seu servo (8:34-37; 9:35); 10:43-45). 

O Evangelho segundo Marcos é considerado um dos três Evangelhos Sinóticos e é o menor deles: são 16 

capítulos e 661 versículos. Os estudiosos o dividem em cinco partes: o prólogo no deserto (1:1-13), o início do 

ministério de Jesus na Galiléia e adjacências (1:14 – 7:23), a expansão do ministério de Jesus para várias regiões 

gentias (7:24 – 9:50), a conclusão do ministério de Jesus (10:1-52) e a consumação do ministério do Cristo 

(11:1 – 16:20). 
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