


Marcos, o rapaz que deu a 
volta por cima



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber cientificar-se de que falhar não significa 
fracassar permanentemente; 

sentir motivar-se a erguer-se sempre após uma 
queda; 

agir aplicar-se para não pecar (falhar) perante 
Deus. 



Marcos
Quem foi?



João era seu nome hebraico e Marcos seu nome
romano. Provavelmente ficou conhecido como Marcos
após sua conversão ao cristianismo. Seu desejo era
espalhar o Evangelho entre os gentios.

Introdução



É impressionante que João Marcos, mesmo mal vestido,
seguia a Jesus, na via crucis; quem sabe olhando de
longe, mas o seguia. Mesmo sem preparo ou mal vestido,
disfarçado, ele procurou seguir a Jesus.

I. O jovem que fugiu desnudo 
(Mc 14.51-52)



aplicação

E nós, como acompanhamos Jesus? De longe?
Mal equipados? Disfarçados? Ou com as
armaduras da fé (Ef 6.13)?



Em meio à perseguição e hostilidade enfrentadas
pelos judeus não cristãos, que bom haver um lugar
onde se pudesse orar e ter comunhão com irmãos na
fé! Esse lugar era a casa de Maria, mãe de João
Marcos, que no meio de tanta oposição nos deixa um
legado de princípios a imitarmos hoje: o da
comunhão e da oração.

II. Um lar abençoado 
(At 12.9-17)



Em companhia de seu tio Barnabé, João Marcos
acompanhou Paulo em sua primeira viagem
missionária até Perge, de onde Marcos voltou, por
motivos não declarados (At 13.13). Rejeitado por
Paulo para a segunda viagem missionária, ele e
Barnabé partiram para Chipre (At 15.38-40).

III. Seu fracasso como 
missionário (At 12.25-13-13)



aplicação

Tanto Marcos como qualquer um de nós que
almejamos o ministério, antes de tudo
precisamos ser crentes firmes, e ter estrutura
(física, psicológica, espiritual) para pagar o
preço do ofício (Mc 8.34).



1. João Marcos e Barnabé 

IV. Sua segunda chance 
(At 15.36-39; 2Tm 4.11)



aplicação

Na sua igreja os crentes mais experientes
discipulam os mais novos na fé?



1. João Marcos e Barnabé

2. João Marcos e Pedro

3. João Marcos e Paulo 

IV. Sua segunda chance 
(At 15.36-39; 2Tm 4.11)



João Marcos contribuiu muito para o crescimento da
igreja no primeiro século, embora não tenha se
destacado na liderança como Paulo, Pedro ou Tiago.
Ele impactou a igreja e, mais tarde, o mundo inteiro
com seu Evangelho - o primeiro dos quatro que
foram escritos.

V. Autor do segundo evangelho



Depois do que aprendemos da vida de João Marcos,
cabe a cada um de nós fazer uma reflexão muito séria
sobre nossa atitude em relação às pessoas que
aparentemente fracassaram na obra do Senhor.
Estamos dispostos a dar uma segunda chance a elas? E
quando nós falhamos, estamos dispostos a dar a volta
por cima e nos firmar no Senhor, no serviço do Mestre?

Conclusão



aplicação

E com você, como foi o seu chamado? Você
tem seguido o Mestre de longe ou de perto?
O desafio que Deus tem lhe colocado é difícil?
Como você tem participado dos ministérios
de sua igreja? Que tal dar a volta por cima,
para que o Evangelho cresça, Deus seja
glorificado e Sua Igreja edificada?


