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Primeira Divisão 
 

  I.   1:1-13     DE QUEM SE TRATA ESTE EVANGELHO? 
 

 
ANUNCIADO 
(Os Profetas) 

 

 
APROVADO 

(Deus) 

 
1:1-3 TÍTULO DE MARCOS E PROFECIA DE          
ISAÍAS: “O Senhor” 
 
1) O Título 
Boas       - se trata de algo bom 
Novas     - é algo para anunciar 
Jesus      - "o Salvador" 
Cristo    - "o ungido" (o Messias) 
Filho        - a família 
De Deus  - a família de Deus 
 
2) Referencias no VT 
Os profetas Isaías, Malaquias e Moisés anunciam a 
vinda do Senhor e do profeta que estava anunciando 
sua chegada iminente 
 
Uma voz no deserto é humano. Muitas vezes Deus 
usa uma voz humana para comunicar sua 
mensagem 
 

 
1:9-11 BATISMO E UNGIMENTO: “Meu Filho 
amado” 
 
Jesus veio de Nazaré 
 
1) Ele é batizado por João. – Jesus é identificado 
com pecadores 
 
2) Quando subia da agua:  

-  Ele viu os céus abrir 
-  O Espirito como uma pomba desceu sobre    
Ele 
-  Uma voz do céu disse:  "Tu és meu filho 
amado, em ti me comprazo” – Deus se 
identifica com Jesus 

 
 
Uma voz dos céus é a de Deus. A través da historia 
sagrada, Deus fala poucas vezes diretamente 

 
1:4-8 AS “DUAS” PREGACÕES DE JOÃO: “Maior 
do que João” 
 
1) Sua pregação – batizar no deserto e pregar o 
batismo de arrependimento para perdão de pecados 
 
A resposta – saíam de Judéia e de Jerusalém 
 
As vestes     – pelos de camelo e cinto de couro 
Alimentação-  gafanhotos e mel silvestre 
 
2) Sua pregação (anuncio): 

-  Vem um              
-  Mais poderoso  
-  Não sou digno 
-  Batizará com o Espírito Santo 

 
Confissão e arrependimento dos pecados 
 

 
1:12,13  TENTACÃO E SERVICO: “Maior do que 
os anjos”  
 
 O Espírito o impeliu ou deserto– Jesus é guiado 
pelo Espírito 
 
Está no deserto por 40 dias - Estava com as feras 
 
1) Tentado por Satanás – Jesus tem Satanás como 
inimigo, o anjo mais poderoso  
 
2) Mas os anjos os serviam– Jesus é servido pelos 
anjos que continuaram fiéis a Deus durante a 
rebelião de Satanás 
 
 
Tentação de pecados 
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