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Bendito seja o Senhor,

que fez com que todas as Escrituras Sagradas fossem escritas para 
nosso aprendizado:

nos ajude a ouvi-las,

para ler, gravar, aprender e digerir interiormente

a fim de que, através da paciência e do conforto de sua palavra sagrada,

possamos abraçar e manter firmes para sempre

a esperança de uma vida eterna,

que o senhor nos deu em nosso Salvador Jesus Cristo,

que vive e reina com contigo,

na unidade do Espírito Santo,

um só Deus, agora e para sempre.

Amém.
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O Evangelho de Marcos 
e as Cinco Marcas da Missão
Estes cinco estudos bíblicos, que serão usados no início de cada 
dia de trabalho do CCA-18, baseiam-se nos primeiros capítulos do 
evangelho de Marcos e especialmente nas passagens que mostram 
Jesus e os discípulos servindo a missão de Deus de várias maneiras. 
Seu objetivo é trazer inspiração para o trabalho do CCA, uma vez 
que envolve consulta às Cinco Marcas da Missão. Todos os dias, um 
estudo bíblico apresentará e refletirá sobre uma das Marcas, com a 
ajuda do evangelho de Marcos e proporcionará subsídios às consultas 
que forem realizadas.

Dentro de cada estudo bíblico, cada participante será convidada/o 
a compartilhar suas experiências sobre essa Marca da Missão, o 
que lhes permitirá contribuir para o pensamento do CCA e também 
possibilitará uma maior conscientização e entendimento por parte 
de todas as pessoas sobre as outras formas de cumprir a missão a 
partir de outros contextos. As/os participantes também verão como 
o evangelho de Marcos afirma e desafia, construtivamente, suas 
experiências e o entendimento da missão de formas diferentes.
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Cada estudo bíblico terá duração de 90 minutos, com as 
seguintes etapas: 

1. Oração de abertura e apresentação do estudo bíblico 
pela/o coordenador.

2. Breve depoimento de uma/um pessoa convidada/o das cinco 
regiões da Comunhão Anglicana (começando com as/os anfitriãs/
ões) sobre como a Marca da Missão designada encontra expressão 
em seu contexto e em sua vida pessoal, para estimular todas/
os a também compartilhar como ela encontra expressão em seus 
próprios contextos e vidas (5 minutos).

3. Divididas/os em mesas, as/os participantes compartilharão como 
esta Marca da Missão encontra expressão no contexto e nas vidas 
de todas/os (25 minutos).

4. Apresentação da passagem escolhida do evangelho de Marcos, por 
uma/um assessora/or teológica/o, mostrando como ele oferece 
as bases e a orientação sobre essa Marca da Missão (ver abaixo) 
(10 minutos).

5. Discussão sobre como a passagem do evangelho de Marcos dialoga 
com o que já foi compartilhado: como ele o afirma e como o 
desafia construtivamente?

6. A cada dia, três mesas oferecem suas conclusões ao plenário, 
permitindo que as/os delegadas/os falem ao Conselho como um 
todo. As/os delegadas/os também enviam feedback a um endereço 
de e-mail dedicado ou a um aplicativo especial (20 minutos).
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Primeira Sessão – Domingo

Contar

Marcos 1.9-15 e a primeira Marca da Missão: 
“Proclamar as Boas Novas do Reinado de Deus”

Segunda Sessão – Segunda-feira

Ensinar

Marcos 1.16-20 e a segunda Marca da Missão: 
“Ensinar, batizar e nutrir os novos crentes”

Terceira Sessão – Terça-feira

Cuidar

Marcos 1.21-39 e a Terceira Marca da Missão: 
“Responder às necessidades humanas com amor”

Quarta-Sessão – Quinta-feira

Transformar

Marcos 2.23-3.6 e a Quarta Marca da Missão: 
“Procurar a transformação das estruturas injustas da sociedade, 
desafiar toda espécie de violência, e buscar a paz e a reconciliação”

Quinta Sessão – Sexta-feira

Valorizar

Marcos 4.1-2, 24-36 e a Quinta Marca da Missão: 
“Lutar para salvaguardar a integridade da Criação, sustentar e renovar 
a vida da terra”
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Apresentação do Evangelho 
de Marcos

1 Donald Senior e Carroll Stuhlmueller, The Biblical Foundations of Mission, Orbis 1988, 
publicado pela Paulus em Português: Os Fundamentos Bíblicos da Missão, Paulus/Academia 
Cristã 2021. Esta obra se estabeleceu como a principal introdução a esse assunto.

Os quatro evangelhos são narrativas que contam uma história do 
passado. Eles fazem isso não apenas para transmitir informações, 
mas para instruir, estimular e inspirar seus leitores e leitoras. “Os 
Evangelhos evocam o passado para proclamar o significado da fé cristã 
no presente” (Senior e Stuhlmueller1, p.211). Em outras palavras, eles 
nascem dentro da vida missionária da igreja dos primeiros tempos para 
servir ao crescimento e extensão dessa missão, uma missão que vem 
do próprio Jesus, a missão de Deus.

Os evangelhos foram escritos para as comunidades religiosas 
compostas por pessoas cristãs judias e uma maioria crescente de 
cristãos gentios. Como se vê hoje em dia em muitas igrejas, ser uma 
comunidade mista causa tensões e, às vezes, discordâncias abertas. 
Assim, “parece provável que os Evangelhos tenham sido destinados a 
dar a essas mesmas comunidades uma nova perspectiva em tempos 
difíceis, à medida que se debatiam com questões básicas sobre a 
responsabilidade cristã para com o mundo” (p. 211). Podemos também 
encontrar uma nova perspectiva ao ler os evangelhos em novos 
ambientes, com novas/os colegas e aprender sobre o ministério que 
transcende fronteiras do próprio Jesus.

A maioria das pessoas que estudam o Novo Testamento consideram 
que o evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Marcos era 
o gênio criativo que reuniu tudo o que ele aprendeu sobre a vida 
de Cristo e o ensinou e o comunicou por meio de uma narrativa 
totalmente organizada, e com isso se tornou a inspiração e uma das 
fontes do trabalho de Mateus e Lucas. Houve também um extenso 
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debate sobre quem ele era, quando escreveu e onde escreveu seu 
evangelho. Ele pode muito bem ser o João Marcos mencionado em 
Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo e em 1 Pedro. Provavelmente, 
ele escreveu o evangelho pouco antes ou pouco depois da queda 
de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C. Existe uma referência ao 
destino de Jerusalém e seu templo em 13.2, mas é difícil decidir se 
este versículo é uma projeção futura de uma destruição iminente ou 
se narra um evento que já ocorreu, que teria sido muito perturbador 
para a igreja dos primeiros tempos. Muitos estudiosos acreditam que 
o evangelho de Marcos foi escrito em Roma, provavelmente logo após 
a destruição do templo: “Seu propósito era… rearticular a mensagem 
de Cristo para uma comunidade cristã assustada e desnorteada, que 
precisava desesperadamente de uma nova perspectiva” (p. 212).

Há uma urgência para a missão de Jesus: o “tempo é chegado” e o 
“reino está próximo” (1.14-15, 9.1, 13.30); a narrativa usa muitas vezes 
a palavra “imediatamente”, mostrando como um evento acontece 
rapidamente logo após outro; a festa das bodas é preparada (2.19); 
a semente já está plantada (4.3-9, 26, 30, que é o assunto do quinto 
estudo bíblico); o esperado Elias já chegou (9.13); os discípulos 
são enviados para proclamar e curar (3.13-19, 6.7-13) e dedicar-se 
totalmente à missão do Reino de Deus (1.17, 8.34, 10.29-31, 42-5). 
Sobre o futuro do reinado, não há dúvida… Jesus exala uma sensação 
de vitória final, uma confiança suprema sobre o triunfo final do 
domínio de Deus” (p.214).

Em seu conjunto, o evangelho de Marcos mostra que a vida cristã 
é uma jornada. Ela começa com o primeiro versículo do evangelho: 
“O início do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus”, e como 
colocam Senior e Stuhlmueller (inspirados em R. Pesch), 

parece haver uma temática de “caminho” ou “viagem” que 
permeia toda a extensão do Evangelho de Marcos. A jornada é 
anunciada na citação de abertura de Isaías (1.2-3), proclamando 
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o “caminho do Senhor”. O ministério de João (Mc 1.4-8) é 
o advento do “caminho” e Jesus é sua encarnação. Ele é 
claramente designado como o Filho amado de Deus (1.11, 9.7, 
12.6), como o último mensageiro a ser enviado (12.6), como 
aquele que é movido pelo Espírito (1.10). Seu caminho o leva 
para a Galileia, para um ministério vigoroso e quase inebriante 
de cura, exorcismo, ensino e conflito. (p.215)

Jesus encontra hostilidade logo no início dessa jornada (ver 2.1-3.6). 
Senior e Stuhlmueller acrescentam que esse conflito 

sinaliza a direção que a jornada do Filho de Deus deve tomar. 
O Filho do homem tem que ir para Jerusalém e dar sua vida 
para a salvação de todos (ver 10.33; também 8.31, 9.31, 14.21). 
Assim como os discípulos são chamados a seguir o caminho de 
Jesus no início da história do Evangelho (ver 1.16-21; 2.13-15), 
também esse chamado é intensificado à medida que a direção se 
desloca rumo a Jerusalém. Hoje, o discipulado é definido como 
compartilhar o ato de dar a própria vida, na morte e ressurreição 
de Jesus (8.34). Marcos destaca sua temática comparando a 
determinação firme de Jesus de ir a Jerusalém e a cruz com a 
perplexidade e mesmo a resistência de Pedro e dos discípulos… 
(pp.215-6)

Por fim, a conclusão do evangelho, como destacam Senior e 
Stuhlmueller, reafirma a temática básica de jornada:

Esse “caminho do Senhor”, que começou na Galileia e que 
resultou em oposição, ignorância e mesmo a morte em 
Jerusalém, será seguido novamente por Jesus e os discípulos. 
Esta é a promessa de… Jesus na ceia (14.28) e sua mensagem 
final transmitida às mulheres na tumba: “Mas ide, dizei a seus 
discípulos, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia; ali 
o vereis, como ele vos disse” (16.7). O Jesus ressuscitado reúne 
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sua comunidade na Galileia para a continuação triunfante do 
“caminho”. (p.216)

Então, nós, suas discípulas e discípulos de hoje, somos chamadas/
os a continuar nesse caminho do Senhor, servindo à missão de Deus, 
que é levar a salvação a seu povo, ao mundo e a toda a criação. Mas 
como vamos seguir nesse caminho? Os cinco estudos bíblicos são 
oportunidades para ouvir, refletir e compartilhar nossas respostas a 
essa pergunta entre nós.
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Apresentação das Cinco Marcas 
da Missão 
www.anglicancommunion.org/mission/marks-of-mission.aspx

A missão da Igreja é a missão de Cristo

• proclamar as Boas Novas do Reinado de Deus 

• ensinar, batizar e nutrir os novos crentes 

• responder às necessidades humanas com amor 

• procurar a transformação das estruturas injustas da sociedade, 
desafiar toda espécie de violência, e buscar a paz e a reconciliação

• lutar para salvaguardar a integridade da Criação, sustentar e 
renovar a vida da terra

As Cinco Marcas da Missão 

• são amplamente adotadas em toda a Comunhão Anglicana e têm 
sido adotadas por outras Igrejas; 

• elas não foram determinadas por uma Conferência de Lambeth ou 
uma Reunião dos Primazes. Elas evoluíram gradualmente por meio 
do CCA e da Comunhão desde 1984. Elas se tornaram uma forma 
popular de entender a missão, em torno da qual se unem diferentes 
tradições dentro do anglicanismo; 

• elas funcionam como a âncora de toda a missão de Deus, como 
fica claro na introdução: “A missão da Igreja é a missão de Cristo”. 
Sua base está em João 20.21 onde Jesus diz aos discípulos: “Assim 
como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós”. Isso mostra 
que não possuímos ou controlamos a missão, e sim que somos 
privilegiados por participar da forma que podemos. A missão de 
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Deus é muito maior do que nossas contribuições, felizmente. 
Entretanto, somos chamados: “Ide por todo o mundo, pregai o 
evangelho a toda criatura” (Marcos 16.15); 

• as cinco Marcas da Missão estão resumidas na primeira Marca, 
inicialmente identificada com o evangelismo pessoal no Conselho 
Consultivo Anglicano em 1984 (CCA-6), mas agora foi ampliada 
para incluir todas as dimensões da missão. O motivo é que a 
primeira marca se baseia no resumo de sua Missão feito pelo 
próprio Jesus em Marcos 1.14-15 (ver abaixo): “Essa deve ser a 
afirmação essencial sobre tudo o que fazemos em missão”  
(www.anglicancommunion.org/mission/marks-of-mission.aspx);

• a primeira marca, portanto, inclui todos os tipos de proclamações, 
incluindo o evangelismo, o culto público e toda a vida de uma 
comunidade religiosa, pois ela tem impacto nos arredores ou no 
bairro que atende.
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Primeira Sessão – Domingo 

Contar
Marcos 1.9-15 e a primeira Marca da Missão:

“Proclamar as Boas Novas do Reinado de Deus”

9E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, 
foi batizado por João, no Jordão. 10E, logo que saiu da água, viu os céus 
abertos, e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. 11E ouviu-
se uma voz dos céus, que dizia: “Tu és o meu Filho amado em quem 
me comprazo.”

12E logo o Espírito o impeliu para o deserto. 13E ali esteve no deserto 
quarenta dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos 
o serviam.

14E, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, 
pregando o evangelho do reino de Deus, 15E dizendo: “O tempo está 
cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede 
no evangelho”.

1. Oração de abertura e apresentação do estudo bíblico 

2. Breve depoimento sobre como a primeira Marca da Missão 
encontra expressão na África (5 minutos).

3. Discussão nas mesas: como esta Marca da Missão encontra 
expressão em meu contexto e em minha vida? (25 minutos).

4. Introdução ao evangelho de Marcos e especialmente a passagem 
1.9-15, mostrando como ele traz as bases e a orientação sobre 
a primeira Marca da Missão – ver notas explicativas abaixo 
(10 minutos).
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5. Discussão em mesas: Como esta passagem do evangelho de 
Marcos dialoga com o que já foi compartilhado sobre a primeira 
Marca da Missão? Como ela o afirma e como ela o desafia 
construtivamente? (30 minutos).

6. Três mesas apresentam suas conclusões ao plenário. Os grupos 
também enviam feedback a um endereço de e-mail dedicado ou a 
um aplicativo (20 minutos)

Notas Explicativas

Depois que Jesus foi batizado por João e foi enchido do Espírito, e 
depois de passar um tempo no deserto se preparando para o que iria 
enfrentar, ele lança poderosamente seu ministério na Galileia. Marcos 
1.14-15 mostra claramente que os ensinamentos de Jesus sobre o 
reino de Deus devem ser a essência de seu ministério. 

Isso é revelador, porque mostra que a missão não tem duas partes, 
o salvador de um lado e o povo da Galileia que precisa de salvação 
do outro. Ela tem três partes: o reino ou reinado salvador de Deus 
que está próximo e que está começando a mudar tudo; Jesus e seus 
seguidores que são os arautos e, às vezes, os instrumentos dessa 
realidade que está chegando; e o povo da Galileia que ouve e responde 
ao que está acontecendo e o torna uma realidade em suas próprias 
vidas. Jesus, então, não aponta para si e sim para o que Deus está 
fazendo nas vidas das pessoas que estão ao seu redor. Às vezes, ele 
chega a ser surpreendido pela forma como as pessoas encontram 
salvação por meio dele (como quando a mulher toca suas vestes). Essa 
humildade pode ser vista na maneira como ele usa o título de “filho do 
homem” para si, em vez de títulos mais grandiosos como Messias ou 
Filho de Deus. Tudo isso traz uma lição importante para missionários 
e evangelistas – eles nunca são o centro da missão de Deus, são 
meramente os seus arautos e, às vezes, seus instrumentos.
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O evangelho de Marcos “dá continuidade a esse anúncio programático 
apresentando toda a gama de atividades de Jesus, que define o 
significado do reinado” (Senior and Stuhlmueller2 p.213). Isso acontece 
de forma resumida ao longo dos três primeiros capítulos e então de 
forma mais ampla nos outros capítulos do evangelho. Nestes estudos 
bíblicos, examinamos cinco dimensões principais dessa atividade, que 
correspondem amplamente às Cinco Marcas da Missão. 

A primeira dessas dimensões é vista nesses versículos, uma atividade 
fundamental – a proclamação do reinado por meio do evangelismo. 
Trata-se do uso de palavras de exortação, a quem queira ouvir, assumir 
de coração a boa nova do reinado de Deus que está próximo e então 
permitir que isso transforme suas vidas. Porém, como vimos, este 
versículo também resume tudo o que Jesus e seus seguidores fazem, 
assim inclui outros tipos de proclamação, como seu ministério de cura, 
sua maneira de viver, orar e adorar, incluindo como ele se refugia em 
lugares isolados para orar, e então a jornada para Jerusalém e sua 
paixão, morte e ressurreição. Fica claro que, nas diferentes situações, 
eles se encontram em Jesus e os discípulos proclamam a boa nova de 
Deus de formas muito diferentes. 

Como pessoas cristãs e igrejas, também nos encontramos em muitas 
circunstâncias e situações diferentes. Em nossos estudos bíblicos, 
vamos pensar sobre como a proclamação pode se encaixar melhor 
nessas situações, pensando não somente em evangelismo, mas em 
outros tipos de atividade. Desta forma, vamos explorar qual é a melhor 
maneira de expressar a primeira Marca da Missão: “A missão da Igreja é 
a missão de Cristo, de proclamar as Boas Novas do Reinado de Deus”.

2 Donald Senior e Carroll Stuhlmueller, Os Fundamentos Bíblicos da Missão, Orbis 1988.
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Segunda Sessão – Segunda-feira 

Ensinar
Marcos 1.16-20 e a segunda Marca da Missão:

“Ensinar, batizar e nutrir os novos crentes”

16E, andando junto do mar da Galileia, viu Simão, e André, seu irmão, 
que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. 17E Jesus lhes 
disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. 
18E, deixando logo as suas redes, o seguiram. 19E, passando dali um 
pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, 
que estavam no barco consertando as redes, 20E logo os chamou. 
E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram 
após ele.

1. Orações de abertura e apresentação do estudo bíblico 

2. Breve depoimento sobre como a segunda Marca da Missão 
encontra expressão na Ásia (5 minutos).

3. Discussão nas mesas: como esta segunda a Marca da Missão 
encontra expressão em meu contexto e em minha vida? 
(25 minutos).

4. Introdução a Marcos 1.16-20, mostrando como ele traz as bases 
e a orientação sobre a segunda Marca da Missão – ver notas 
explicativas abaixo (10 minutos).

5. Discussão nas mesas: Como esta passagem do evangelho 
de Marcos dialoga com o que já foi compartilhado sobre a 
segunda Marca da Missão: como ele o afirma e como o desafia 
construtivamente? (30 minutos).
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6. Três mesas apresentam suas respostas ao plenário. As/os 
delegadas/os também enviam feedback a um endereço de e-mail 
ou a um aplicativo (20 minutos).

Notas Explicativas

É significativo que, assim que Jesus inicia sua missão, ele chama gente 
para segui-lo (1.16-20). Sua missão não é a de um herói atuando por 
conta própria, e sim de uma comunidade de companheiros. Ele chama 
um grupo heterogêneo, incluindo pescadores pobres que jogam suas 
redes na costa, pescadores “ricos” que têm seus próprios barcos e 
homens contratados, coletores de impostos que colaboram com os 
governantes romanos, revolucionários que querem combatê-los e um 
amplo grupo de mulheres e homens que o acompanham e o ajudam. 

Ele as/os chama em uma linguagem que podem entender: “Vinde após 
mim, e eu farei que sejais pescadores de gente”. Ele as/os chama para 
transformar seus modos de vida antigos e a percorrer a jornada com 
ele, vendo o mundo com novos olhos e uma nova visão, um mundo no 
qual a graça do reino salvador de Deus está irrompendo por toda parte, 
uma mensagem que é tão boa que tem que ser compartilhada com 
todos, seja onde for. Isso mostra Jesus não apenas oferecendo novos 
ensinamentos, e sim fundando um movimento no qual todas as pessoas 
serão vistas de forma diferente, um movimento de transformação. 

Ele chama doze discípulos, um número significativo que simboliza a 
restauração das doze tribos de Israel. Isso mostra que o movimento 
é de restauração de toda a nação. Em breve, porém, ele também 
começa a receber gentios nesse movimento, um evento que mais 
tarde será levado além das fronteiras da Palestina e por todo o mundo 
mediterrâneo e mais além. 

As pessoas que o seguem (discípulas e discípulos) são chamadas, 
ensinadas, formadas e nutridas por ele e entre si, durante sua jornada 
na Galileia convivendo como uma comunidade de missionários. 
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Quando eles tomam a estrada para Jerusalém, ele dedica mais tempo 
a ensiná-los, encorajá-los e, às vezes, criticá-los. Eles o acompanham 
como aprendizes, não apenas ouvindo seus ensinamentos, mas sendo 
formados em seus corações e hábitos pelo exemplo de seu modo 
de viver. A eles é dado saber os mistérios do reino de Deus (4.11) e, 
significativamente são enviados a proclamar e curar (3.13-19, 6.7-13), 
ampliando o movimento. Eles são chamados a dedicar uma devoção 
total à missão do reino (1.17, 8.34, 10.29-31, 42-5). Nem sempre é 
fácil e às vezes eles não conseguem entender o que Jesus lhes mostra. 
Porém, de forma geral, tudo isso ilustra a verdade do provérbio 
africano: “Se você quer ir rápido, vá sozinho; mas se quer ir longe, 
vá acompanhado”.

Este modelo de aprendizado pode ser encontrado em muitos aspectos 
da vida da igreja na Comunhão Anglicana atualmente, embora às vezes 
não seja reconhecido como tal. É uma expressão da segunda Marca da 
Missão, “A missão da Igreja é a missão de Cristo de ensinar, batizar e 
nutrir os novos crentes”. Até que ponto ela está presente em sua igreja, 
diocese ou província e como poderia ser encorajada e ampliada através 
de programas religiosos e diocesanos e por meio de seminários?
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Terceira Sessão – Terça-feira

Cuidar
Marcos 1.21-39 e a Terceira Marca da Missão:

“Responder às necessidades humanas com amor”

21Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, 
ali ensinava. 22E maravilharam-se da sua doutrina, porque os 
ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. 23E estava 
na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, 24o qual 
exclamou, Dizendo: Ah! que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste 
destruir-nos? Bem sei quem és: o Santo de Deus. 25E repreendeu-o 
Jesus, dizendo: Cala-te, e sai dele. 26Então o espírito imundo, 
convulsionando-o, e clamando com grande voz, saiu dele. 27E todos 
se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? 
Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos 
imundos, e eles lhe obedecem! 28E logo correu a sua fama por toda a 
província da Galileia.

29E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com 
Tiago e João. 30E a sogra de Simão estava deitada com febre; e logo 
lhe falaram dela. 31Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, e 
levantou-a; e imediatamente a febre a deixou, e servia-os.

32E, tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o 
sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos, e os 
endemoninhados. 33E toda a cidade se ajuntou à porta. 34E curou 
muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e 
expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, 
porque o conheciam.

35E, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, 
e foi para um lugar deserto, e ali orava. 36E seguiram-no Simão e os 



Estudos bíblicos para o CCA-18

19

que com ele estavam. 37E, achando-o, lhe disseram: Todos te buscam. 
38E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também 
pregue; porque para isso vim. 39E pregava nas sinagogas deles, por 
toda a Galileia, e expulsava os demônios.

1. Oração de abertura e apresentação do estudo bíblico 

2. Breve depoimento sobre como a terceira Marca da Missão 
encontra expressão na Europa (5 minutos).

3. Discussão nas mesas: como esta terceira Marca da Missão encontra 
expressão em meu contexto e em minha vida? (25 minutos).

4. Introdução a Marcos 1.21-39, mostrando como ele traz as bases 
e a orientação sobre a terceira Marca da Missão – ver notas 
explicativas abaixo (10 minutos).

5. Discussão nas mesas: Como esta passagem do evangelho de 
Marcos dialoga com o que já foi compartilhado? Como ela o afirma 
e como ela o desafia construtivamente? (30 minutos).

6. Três mesas apresentam suas respostas ao plenário. As/os 
delegadas/os também enviam feedback a um endereço de e-mail 
dedicado ou a um aplicativo (20 minutos).

Notas Explicativas

Vemos que a atividade curativa de Jesus é parte integrante de 
sua proclamação porque ela acontece logo após sua afirmativa 
fundamental em 1.14-15. A passagem em 1.21-45 traz uma ilustração 
direta da presença do reino. “Nesta exousia [poder, autoridade] de 
Jesus, é possível encontrar o poder salvador do reino, precisamente o 
“evangelho de Deus” (1.14)” (p.213). Jesus tem uma abertura especial 
para com as pessoas excluídas e marginalizadas, como mulheres, 
crianças, leprosos e gentios.
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Mas existe uma surpresa no texto. Em primeiro lugar, a pessoa na 
sinagoga se aproxima de Jesus, e não o contrário. Jesus provavelmente 
foi surpreendido pela aspereza e força de sua abordagem – afinal, esta 
foi a primeira cura de Jesus. Analisando mais à frente, é perceptível 
que outras pessoas fazem o mesmo, abordando-o primeiro, como 
Simão e André, o leproso, os amigos do homem paralisado, Jairo e 
a mulher com hemorragia. O ministério de cura é sobre Jesus ou os 
discípulos fazendo coisas às pessoas, e sim sobre pessoas necessitadas 
que buscam o reino de Deus por meio dele ou deles. Isto nos lembra 
que não há duas, mas três partes na missão de Deus (ver Notas 
Explicativas da Sessão 1). 

Jesus não sai em busca dos doentes e aflitos. Sua tarefa mais 
importante é “proclamar a mensagem”. Isso é visto quando ele deixa 
Cafarnaum antes que todos estejam curados, porque precisa proclamar 
a mensagem em outras cidades “porque para isso vim” (1.38). Portanto, 
o chamado de seus seguidores e da igreja é dar testemunho da 
presença do reino de Deus, não apenas cuidar das pessoas. Mas ao se 
aproximar das pessoas necessitadas, Jesus responde de forma imediata 
e generosa, com a ajuda prática apropriada.

Outra surpresa é a variedade de seus métodos. Ele usa palavras, toque, 
saliva, orações de longa distância… Mas sempre com espontaneidade e 
direto do coração, e não a partir de um programa pré-planejado. Ele é 
um amador, no melhor sentido da palavra, respondendo à necessidade 
humana com amor, e não como um profissional remunerado. Com a 
sogra de Simão, há um pequeno, mas maravilhoso detalhe, de que ele 
a pegou pela mão, da mesma forma que com a filha de Jairo. Em nosso 
mundo socialmente distanciado, esse detalhe se destaca e nos lembra 
do poder do simples toque humano.

Todas as pessoas anglicanas podem oferecer essa mão amiga e orar 
pela cura de Deus para quem elas conhecem. Algumas/uns anglicanas/
os em diferentes partes do mundo também ajudaram a fundar clínicas 
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e hospitais de uma forma mais organizada, que algumas dioceses ainda 
possuem e conduzem. Este é um ministério chave, especialmente em 
lugares em que a assistência médica pública é escassa. Todas essas 
ações são uma expressão da terceira Marca da Missão. “A missão da 
Igreja é a missão de Cristo de responder às necessidades humanas 
com amor”.

Isso acontece em sua igreja, diocese e província? Como a assistência 
médica e outros serviços oferecidos em resposta às necessidades 
humanas apoiam a proclamação do reinado? Como poderia ser 
ainda melhor?
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Quarta-Sessão – Quinta-feira 

Transformar
Marcos 2.23-3.6 e a quarta Marca da Missão:

“Procurar a transformação das estruturas injustas da sociedade, 
desafiar toda espécie de violência, e buscar a paz e a reconciliação”

23E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus 
discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. 24E os fariseus 
lhe disseram: Vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? 
25Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando estava 
em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? 26Como 
entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e 
comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão 
aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? 27E disse-
lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por 
causa do sábado. 28Assim o Filho do homem até do sábado é Senhor.

1E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha 
uma das mãos mirrada. 2E estavam observando-o se curaria no 
sábado, para o acusarem. 3E disse ao homem que tinha a mão mirrada: 
Levanta-te e vem para o meio. 4E perguntou-lhes: É lícito no sábado 
fazer bem, ou fazer mal? salvar a vida, ou matar? E eles calaram-se. 
5E, olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da 
dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a 
estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. 6E, tendo 
saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra 
ele, procurando ver como o matariam.

1. Oração de abertura e apresentação do estudo bíblico 

2. Breve depoimento sobre como a quarta Marca da Missão encontra 
expressão nas Américas (5 minutos).
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3. Discussão nas mesas: como esta quarta Marca da Missão encontra 
expressão em meu contexto e em minha vida? (25 minutos).

4. Introdução a Marcos 2.23-3.6, sobre a cura de Jesus no sábado e a 
revolução na ordem religiosa e política que ela implicou: como ela 
oferece fundamentos e orientação sobre a quarta Marca da Missão 
– ver notas explicativas abaixo (10 minutos).

5. Discussão nas mesas: Como esta passagem do evangelho de 
Marcos dialoga com o que já foi compartilhado? Como ela o afirma 
e como ela o desafia construtivamente? (30 minutos).

6. Três mesas apresentam suas respostas ao plenário. As/os 
delegadas/os também enviam feedback a um endereço de e-mail 
dedicado ou a um aplicativo (20 minutos).

Notas Explicativas

Esta passagem de Marcos 2.23-3.6 mostra outra dimensão da missão 
de Jesus. Nestas duas histórias, atos aparentemente pequenos de 
Jesus e seus discípulos acarretam grandes implicações. Colher espigas 
e comê-las no sábado e curar um homem com a mão mirrada no sábado 
são atos que se tornam nada menos que um desafio fundamental a todo 
o sistema nacional, cultural e político em que as pessoas vivem. 

Isso porque a estrita observância do sábado era uma das principais 
formas com que o povo judeu da Palestina mantinha sua vida 
diferenciada em face dos povos gentios hostis em torno dele. Mas 
Jesus, na narrativa, mostra que atender às necessidades humanas é 
mais importante que manter um sistema cultural nacional: atender 
às necessidades humanas deve vir antes de manter as estruturas que 
fazem o contrário. Isso significa que mudar essas leis e estruturas se 
torna parte integrante da vinda do reinado de Deus, que é a missão 
de Cristo. 
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A ação de Jesus gera conflito com as autoridades: os fariseus se 
aliam a seus piores inimigos, os herodianos. Eles eram piores inimigos 
porque os herodianos colaboravam com os dominadores romanos, 
que os fariseus consideravam contaminados. Porém, eles deixaram 
esse ódio de lado para tentar destruir Jesus, o que é chocante e 
demonstra a profundidade do antagonismo que Jesus enfrentou. Esse 
conflito atinge seu clímax quando Jesus entra em Jerusalém e limpa o 
Templo (11.15-18), um evento que leva à sua prisão, paixão e morte 
(capítulos 14 e 15).

Claramente, Jesus não era apenas um mestre e curandeiro itinerante. 
Sua proclamação do reinado de Deus tinha implicações radicais para 
toda a sociedade. O evangelho de Marcos destaca a natureza profética 
do ministério de Jesus, mostrando como ele desafiou o status quo 
religioso e político e as estruturas com as quais eles governavam. 
Isso nos mostra que a chegada do Reino é transformar não apenas as 
vidas individuais, mas as estruturas sociais, como afirmado na quarta 
Marca da Missão: “A missão da Igreja é a missão de Cristo de procurar 
a transformação das estruturas injustas da sociedade, desafiar toda 
espécie de violência, e buscar a paz e a reconciliação”.

Estas histórias mostram que pequenas ações escolhidas com cuidado 
podem transmitir grandes mensagens – mensagens com grandes 
implicações para toda a sociedade.

E quanto aos dias de hoje? Que ações em pequena escala e com 
grandes implicações a igreja é chamada a realizar? Que ações 
proféticas podemos realizar, com nossas comunidades religiosas, 
nos próximos meses e anos, para ajudar a transformar a violência e a 
injustiça nas sociedades em que vivemos? Como podemos ajudá-las 
a avançar em direção à justiça, à paz e à reconciliação? Como Deus 
está chamando a igreja local, ou a diocese ou a província a encarnar e 
promulgar a vida socialmente transformadora de seu reino? 
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Quinta Sessão – Sexta-feira 

Valorizar
Marcos 4.1-2,24-36 e a quinta Marca da Missão:

“Lutar para salvaguardar a integridade da Criação,  
sustentar e renovar a vida da terra”

1E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele 
grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco, 
sobre o mar; e toda a multidão estava em terra junto do mar. 2E 
ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua 
doutrina… 26E dizia: O reino de Deus é assim como se um homem 
lançasse semente à terra. 27E dormisse, e se levantasse de noite ou 
de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. 
28Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a 
espiga, por último o grão cheio na espiga. 29E, quando já o fruto se 
mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa.

30E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? ou com que 
parábola o representaremos? 31É como um grão de mostarda, que, 
quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há 
na terra; 32Mas, tendo sido semeado, cresce; e faz-se a maior de todas 
as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu 
podem aninhar-se debaixo da sua sombra.

1. Oração de abertura e apresentação do estudo bíblico 

2. Breve depoimento sobre como a primeira Marca da Missão 
encontra expressão na Oceania (5 minutos).

3. Discussão nas mesas: como esta quinta Marca da Missão encontra 
expressão em meu contexto e em minha vida? (25 minutos).
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4. Introdução a Marcos 4.24-36: Como os ensinamentos de Jesus 
baseados na natureza podem transformar nosso modo de ver 
o mundo, passando de um paradigma instrumentalista para um 
relacional e como a passagem oferece os fundamentos e orientação 
sobre a quinta Marca da Missão – ver notas explicativas abaixo 
(10 minutos).

5. Discussão nas mesas: Como esta passagem do evangelho de 
Marcos dialoga com o que já foi compartilhado? Como ela o afirma 
e como ela o desafia construtivamente? (30 minutos).

6. Três mesas apresentam suas respostas ao plenário. As/os 
delegadas/os também enviam feedback a um endereço de e-mail 
dedicado ou a um aplicativo (20 minutos).

Notas Explicativas

Depois do terrível episódio em que os fariseus e herodianos juntam 
forças para destrui-lo, Jesus e os discípulos partem em uma série de 
jornadas ao redor e através do mar, subindo montanhas e entrando em 
terras selvagens. Eles são pegos em uma tempestade assustadora no 
mar e na jornada longe de casa. Em outras palavras, a companhia sai em 
jornadas, ao ar livre, perto dos elementos, perto da natureza. 

Isto se reflete na forma como Jesus ensina quem se aproxima para 
ouvi-lo. No capítulo 4, primeira apresentação sustentada desses 
ensinamentos no evangelho de Marcos, é impactante como Jesus 
ensina o povo à beira-mar, pois ele entra em um barco para ensinar 
enquanto o povo se senta na praia. Isso é revelador, porque acreditava-
se que a costa era uma fronteira, um lugar liminar de encontro, entre 
as forças da natureza contidas nas águas profundas do mar e a terra 
onde as pessoas vivem e cultivam suas colheitas. Jesus mostra que 
sua mensagem abrange os dois domínios: que o reinado de Deus é 
transformar tanto a terra como as águas profundas, trazendo a graça 
da salvação para toda a criação. Mas como? 
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Em seus ensinamentos, ele usa imagens principalmente da natureza, 
em especial do crescimento das sementes em plantas, para descrever 
a chegada de seu reinado. Ele faz uma conexão entre os processos 
orgânicos e ritmos da natureza e a forma como Deus está trazendo 
seu reino para os corações e vidas das pessoas. Assim, aprendemos 
com os versículos 3 a 9 e 13 a 20 que a forma como a semente cresce 
nos diferentes tipos de solo descreve as várias maneiras com que a 
chegada do reinado é recebida por pessoas diferentes. Em seguida, nos 
versículos 26 a 32, lemos sobre a semente que cresce secretamente e 
a pequena semente de mostarda que cresce até se tornar uma enorme 
hortaliça. Em outras palavras, a forma que as sementes crescem 
invisivelmente e “em segredo” descreve como o reinado cresce fora da 
vista do mundo. Além disso, o contraste entre a pequenez da semente 
de mostarda e a grandeza de seu crescimento mostra como o reino de 
Deus surge de inícios muito pequenos, mas cresce para se tornar uma 
realidade preponderante nas vidas das pessoas. 

Tudo isso é importante porque mostra como o reinado de Deus 
está vindo ao mundo. Jesus não usa imagens militares de invasão 
e conquista, ou imagens mecânicas e instrumentais de oficinas ou 
fábricas, para descrever como a graça e a salvação do reino se realizam, 
e sim imagens orgânicas e especialmente com base em como os 
fazendeiros interagem com a natureza. É o tipo de processo relacional 
envolvido no cultivo de sementes que mostra como as vidas humanas 
e o mundo podem ser transformados pela missão de Deus. Em outras 
palavras, em seu ensinamento principal, Jesus convida seus ouvintes a 
sintonizar seu modo de pensar com o mundo natural e suas estações e 
ritmos e aprender com isso.

Ao pensarmos em missão hoje, como podemos nos tornar mais 
sintonizados com o mundo natural e suas estações e ritmos – não 
para tratá-lo como um objeto a ser manipulado e explorado a partir 
de uma visão da realidade centrada no homem (um antropocentrismo 
prejudicial), mas como um organismo vivo do qual fazemos parte e 
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ao qual somos chamados a respeitar e a valorizar? Nas palavras do 
Papa Francisco em Laudato si’, como podemos realizar uma conversão 
ecológica? Como, em outras palavras, podemos vivenciar a quinta 
Marca da Missão, de “Lutar para salvaguardar a integridade da Criação, 
sustentar e renovar a vida da terra”?
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