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INTRODUÇÃO:INTRODUÇÃO: 
 
João Marcos, um dos líderes da igreja primitiva é autor do segundo Evangelho que leva o seu nome. Era 
ele filho de Maria, em cuja casa os discípulos oravam quando Pedro tinha sido preso a mando de 
Herodes Agripa (Atos 12.120). Algumas vezes ele era chamado pelo seu nome Hebraico, João, e às 
vezes pelo Latim, Marcos. Sendo ele influenciado pelo seu tio Barnabé (Cl 4.10), após ter terminado uma 
tarefa de ajuda humanitária à Jerusalém, partiu, juntamente com ele e Paulo à Antioquia da Picídea (Atos 
12.25). Durante o percurso entre Antioquia, Chipre e Panfília (Atos 13.5), Marcos deixou Barnabé e 
Paulo, regressando à Jerusalém (Atos 13.13). A razão mais provável era porque Paulo se tinha 
transformado um missionário apaixonado pelos Gentios (Atos 13.4-12). Mais tarde, quando Paulo e 
Barnabé planearam uma outra viagem, Barnabé mostrou, novamente, o interesse de levar Marcos 
consigo. Recusando-se Paulo, Barnabé e a Marcos se separaram, e Paulo e Silas ficaram junto (Atos 
15:36-40).  Mais tarde, quando Paulo escreveu a Filemon, Marcos era um dos seus cooperadores que 
enviou cumprimentos — “Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores” (Filemon 1.24). 
 
 
 
ESBOÇO: 
 

1. Necessitamos mais um toque em nosso corpo: (1 Rs 17.21) “Então, se mediu sobre o menino três 
vezes, e clamou ao SENHOR, e disse: Ó SENHOR, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a 
entrar nele. E o SENHOR ouviu a voz de Elias; e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu.” 

 
2. Necessitamos mais um toque em nossas emoções: (1 Rs 19.7) “E o anjo do SENHOR tornou 

segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque mui comprido te será o caminho.” 
 

 
3. Necessitamos mais um toque em nossa vida cristã: (1 Rs 19.13) “E sucedeu que, ouvindo-a Elias, 

envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna; e eis que veio a ele 
uma voz, que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo SENHOR, 
Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e 
mataram os teus profetas à espada; e eu fiquei só, e buscam a minha vida para ma tirarem.” 

 
4. Necessitamos mais um toque em nosso ministério: (1 Rs 18.41) “E disse ao seu moço: Sobe 

agora e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e disse: Não há nada. Então, disse ele: Torna lá 
sete vezes. E sucedeu que, à sétima vez, disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um 
homem, subindo do mar. Então, disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a 
chuva te não apanhe.” 
 

 



CONCLUSÃO: 
 
Quando Paulo escreveu a sua última carta à Timóteo, pediu para que ele trouxesse Marcos consigo (2 
Tm 4:11). O relutante Marcos alcança a graça de Deus no seu ministério, quando Pedro o chama de 
meu “filho” (Pe 5.13).Tendo isso em mente, João Marcos escreve o episódio do cego, narrado com um 
coração agradecido, por ter sido a ele mesmo muitas oportunidades concedidas; ele lembra, como ele, o 
cego necessitava de mais um outro toque de Jesus para que vista ficasse perfeita! Necessitamos, a vezes, 
ser encorajados a prosseguir adiante! 
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