PALAVRAS EM MARCOS
EVANGELHO (7 vezes + 1 vez no apêndice*) (euvagge,lion)
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc

(BOA NOVA, BOA NOTÍCIA)
1, 1|
1* Começo do EVANGELHO de Jesus, o CRISTO,
1, 14|
Galiléia, pregando O EVANGELHO de Deus:
1, 15 Convertam-se e acreditem no EVANGELHO.»
8, 35|
por causa de mim e do EVANGELHO, vai salvá-la.
10, 29|
por causa de mim e do EVANGELHO,
13, 10|
10 Mas antes o EVANGELHO deve ser anunciada
14, 9|
toda a parte, onde o EVANGELHO for pregada,

* Mc 16, 15

mundo inteiro e anunciem O EVANGELHO para toda a humanidade

CRISTO (7 vezes) (cristo,j Cristou/ cristo,n criste,)
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc

1, 1
8, 29
9, 41
12, 35
13, 21
14, 61
15, 32

EVANGELHO de Jesus, O CRISTO, o Filho de Deus.
Pedro respondeu: «Tu és O CRISTO.»
água porque vocês são de CRISTO, não ficará sem receber
doutores da Lei falam que O CRISTO é filho de Davi?
disser a vocês: ‘Aqui está o ´CRISTO`, ou: ‘Ele está ali’, não
interrogou..: «És tu O CRISTO, o Filho do Deus..»
Que O CRISTO, o rei de Israel... Desça

** Mc 13, 22

Porque vão aparecer falsos-cristos e falsos-profetas,

O NOME de JESUS (7 vezes) + (1 vez no apêndice*)
Mc 6, 14|
Mc 9, 37|
Mc 9, 38|
Mc 9, 39|
Mc 9, 41
Mc 13, 6|
Mc 13, 13|

ouviu falar de Jesus, cujo nome tinha-se tornado famoso.
37 «Quem receber em meu nome uma destas crianças, estará
expulsa demônios em teu nome. Mas nós lhe proibimos,
ninguém faz um milagre em meu nome e depois pode falar mal
quem der para vocês um copo de água em meu nome
6 Muitos virão em meu nome, dizendo: ‘Sou eu’. E enganarão
por todos por causa do meu nome. Quem perseverar até o fim,

*Mc 16, 17|
Mc 11, 9|

expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas;
Bendito aquele que vem em nome do Senhor! (Deus)

JESUS É O FILHO DE DEUS (7 vezes) (ui`ou/

qeou/)

Mc 1, 1 EVANGELHO de Jesus, o CRISTO, o FILHO DE DEUS.
Mc 3, 11
seus pés gritando: «Tu és o FILHO DE DEUS!»
Mc 5, 7
há entre mim e ti, Jesus, FILHO DE DEUS altíssimo?
* Mc 14, 61
novo: «És tu o CRISTO, o FILHO DE (DEUS) Bendito?»
Mc 15, 39
fato, esse homem era mesmo FILHO DE DEUS!»
Mc 1, 11
veio uma voz: «Tu és o meu FILHO AMADO; em ti encontro o
Mc 9, 7
saiu uma voz: «Este é o meu FILHO AMADO. Escutem o que

REINO DE DEUS (14 vezes) (h`

basilei,a tou/ qeou)
“vivam em paz uns com os outros” Mc 9,50d
A expressão REINO DE DEUS só é encontrada na boca de Jesus.(menos a ultima)
Mc 1, 15
tempo já se cumpriu, e o REINO DE DEUS está próximo.
Mc 4, 11
foi dado o mistério do REINO DE DEUS; para os que estão
Mc 4, 26
continuou dizendo: «O REINO DE DEUS é como um homem
Mc 4, 30 coisa podemos comparar o REINO DE DEUS? Que parábola
Mc 9, 1
morrerão sem ter visto o REINO DE DEUS chegar com poder.»
Mc 9, 47
É melhor você entrar no REINO DE DEUS com um olho só,
Mc 10, 14 Não lhes proíbam, porque o REINO DE DEUS pertence a elas.
Mc 10, 15 não receber como criança o REINO DE DEUS , nunca entrará nele.»
Mc 10, 23
para os ricos entrar no REINO DE DEUS!»
Mc 10, 24
como é difícil entrar no REINO DE DEUS!
Mc 10, 25
do que um rico entrar no REINO DE DEUS!»
Mc 12, 34
Você não está longe do REINO DE DEUS.» E ninguém mais
Mc 14, 25
beberei o vinho novo no REINO DE DEUS.»
*Mc 15, 43
também esperava o REINO DE DEUS. José encheu-se
SE REFERE AO REINO DE DAVI
Mc 11, 10
10 Bendito seja o Reino que vem,
Mc 11, 10
o reino de nosso pai Davi! Hosana

FILHO DO HOMEM (14 vezes) (o`
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc

ui`o.j tou/ avnqrw,pou)

2, 10 para que vocês saibam que o FILHO DO HOMEM tem poder na terra
2, 28
28 Portanto, o FILHO DO HOMEM é senhor até mesmo
8, 31
discípulos, dizendo: «O FILHO DO HOMEM deve sofrer muito,
8, 38 adúltera e pecadora, também o FILHO DO HOMEM se envergonhará
9, 9
tinham visto, até que o FILHO DO HOMEM tivesse ressuscitado
9, 12
como dizem as Escrituras, o FILHO DO HOMEM deve sofrer muito
9, 31
discípulos. E dizia-lhes: «O FILHO DO HOMEM vai ser entregue
10, 33 subindo para Jerusalém, e o FILHO DO HOMEM vai ser entregue
10, 45
45 Porque o FILHO DO HOMEM não veio para ser
13, 26
Então, eles verão o FILHO DO HOMEM vindo sobre as
14, 21
O FILHO DO HOMEM vai morrer
14, 21
ai daquele que trair o FILHO DO HOMEM! Seria melhor que
14, 41
Chegou a hora! Eis que o FILHO DO HOMEM vai ser entregue
14, 62
Eu sou. E vocês verão o FILHO DO HOMEM sentado à direita

Coração (12 vezes) (+ uma vez no apêndice: 16,14)
2,6 Ora, alguns doutores da Lei estavam aí sentados,
e começaram a pensar em seus corações(kardi,aij)(1/12):
2,8 Jesus, em seu espírito, logo percebeu o que eles estavam pensando no seu íntimo,
e disse: "Por que vocês pensam assim em seus corações(kardi,aij)(2/12)?
3,5 E olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eles (pessoas espiando) eram
duros de coração(kardi,aj) (3/12). E disse ao homem: "Estenda a mão." O homem
estendeu a mão e ela ficou boa.
6,51 Então subiu com eles na barca. E o vento parou. Mas eles ficaram ainda mais
espantados, 52 porque não tinham compreendido o acontecimento dos pães.
O coração(kardi,a)(4/12) deles(dos discípulos) estava endurecido.
7,6 Ele respondeu: "Isaías profetizou bem sobre vocês, hipócritas, como está escrito: 'Este
povo me honra com os lábios, mas o coração(kardi,a)(5/12) deles está longe de mim.
7 Não adianta nada eles me prestarem culto, porque o ensinamento que ensinam são
preceitos humanos'. (Is 29,13)
7,18 E disse: "Será que nem vocês entendem? Vocês não compreendem que nada do que
vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, 19 porque não entra em seu
coração(kardi,an)(6/12), mas em seu estômago, e vai para a privada?"
7,20 E continuou a dizer: "É o que sai da pessoa que a torna impura. 21 Pois é de dentro
do coração(kardi,aj)(7/12) das pessoas que saem as más intenções, como a
imoralidade, roubos, 22 crimes, adultérios, ambições sem limite, maldades, malícia,
devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. 23 Todas essas coisas más saem de
dentro da pessoa, e são elas que a tornam impura." (Cf.: Gl 5,19-21; Rm 1,28-31)
8,17 Mas Ele percebeu e perguntou: "Por que vocês (os discípulos) discutem sobre a falta
de pães? Vocês ainda não entendem e nem compreendem? Estão com o
coração(kardi,an)(8/12) endurecido?
10,5 Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do coração(sklhrokardi,an)(9/12) de
vocês (os fariseus) que ele escreveu esse mandamento. 6 Mas, desde o início da
criação, (Deus) os fez homem e mulher. 7 Por isso, o homem deixará seu pai e sua
mãe, e os dois serão uma só carne. 8 Portanto, eles já não são dois, mas uma só
carne. 9 Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar."
11,23 Em verdade digo a vocês: se alguém disser a esta montanha: 'Levante-se e jogue-se
no mar, e não duvidar no seu coração(kardi,a)(10/12), mas acreditar no que disse,
assim acontecerá'.
12,29 Jesus respondeu: "O primeiro mandamento é este: Ouve, ó Israel! O Senhor nosso
Deus é o único Senhor! 30 ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração(kardi,aj)
(11/12), com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força.
(Dt 6,4-5) 31 O segundo mandamento é este: Ame ao seu próximo como a si mesmo.
(Lv 19,18) Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois."
12, 32 O doutor da Lei disse: "Muito bem, MESTRE! Como disseste, ele é, na verdade, o
único (Deus), e não existe outro além dele. 33 E amá-lo de todo o coração(kardi,aj)
(12/12), de toda a mente, e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é
melhor do que todos os holocaustos e do que todos os sacrifícios." (Dt 6,4; 4,35)

GALILEIA (12 vezes com Jesus e 1 vez com Pedro)
Mc 1, 9|
Mc 1, 14|
Mc 1, 16|
Mc 1, 28|
Mc 1, 39|
Mc 3, 7|
Mc 6, 21|
Mc 7, 31|
Mc 9, 30|
Mc 14, 28|
Mc 15, 41|
Mc 16, 7|
Mc 14, 70|

Jesus chegou de Nazaré da Galiléia, e foi batizado por João
preso, Jesus voltou para a Galiléia, pregando a Boa Notícia
passar pela beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão
em toda a redondeza da Galiléia.
Jesus andava por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas
discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia.
cidadãos importantes da Galiléia.
e continuou até o mar da Galiléia, atravessando a região da
discípulos atravessavam a Galiléia. Jesus não queria
à frente de vocês para a Galiléia.»
desde quando ele estava na Galiléia. Muitas outras mulheres
a Pedro que ele vai para a Galiléia na frente de vocês. Lá vocês
Você (Pedro) é um deles, pois você é da Galiléia.»

MESTRE (12 vezes dida,skale) (+ 4 vezes Rabí
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc

r`abbouni, r`abbi)

4, 38 o acordaram e disseram: «MESTRE, não te importa que nós
5, 35 que você ainda incomoda o MESTRE?»
9, 17
da multidão respondeu: « MESTRE, eu trouxe a ti meu filho
9, 38
38 João disse a Jesus: « MESTRE, vimos um homem que
10, 17
e perguntou: «Bom MESTRE, que devo fazer para
10, 20
20 O homem afirmou: « MESTRE, desde jovem tenho
10, 35
Jesus e lhe disseram: « MESTRE, queremos que faças por
12, 14
disseram a Jesus: « MESTRE, sabemos que tu és verdadeiro,
12, 19
19 « MESTRE, Moisés escreveu para nós: ‘
12, 32 disse a Jesus: «Muito bem, MESTRE! Como disseste, ele é, na
13, 1
um discípulo comentou: « MESTRE, olha que pedras e que
14, 14
casa onde ele entrar: ‘O MESTRE manda dizer: Onde é a sala

Mc 9, 5
palavra e disse a Jesus: «RABÍ, é bom ficarmos aqui. r`abbi
Mc 11, 21
«Olha, RABÍ: a figueira que amaldiçoaste r`abbi,
Mc 14, 45 aproximou de Jesus, dizendo: « RABÍ » E o beijou. r`abbi
Mc 10, 51
O cego respondeu: « RABÚNI, eu quero ver de novo.» r`abbouni

SÁBADO (12 vezes + 1 vez no apêndice*)
Mc 1, 21|
cidade de Cafarnaum e, no sábado, Jesus entrou na sinagoga
Mc 2, 23|
23 Num dia de sábado, Jesus estava passando por
Mc 2, 24|
não é permitido em dia de sábado?»
Mc 2, 27|
E Jesus acrescentou: «O sábado foi feito para servir ao
Mc 2, 27|
não o homem para servir ao sábado.
Mc 2, 28| Homem é senhor até mesmo do sábado.»~
Mc 3, 2|
Jesus ia curá-lo em dia de sábado, e assim poderem acusá-lo.
Mc 3, 4|
que é que a Lei permite no sábado: fazer o bem ou fazer o
Mc 6, 2|
2 Quando chegou o sábado, Jesus começou a ensinar
Mc 15, 42 Preparação, isto é, a véspera do sábado,
Mc 16, 1|
1 Quando o sábado passou, Maria Madalena,
Mc 16, 2
no primeiro dia depois de sábado, ao nascer do sol, elas foram
*Mc 16, 9 madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro

ORAÇÃO ou REZAR (proseu,comai) (12 vezes)
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc

1, 35|
Jesus se levantou e foi rezar(proshu,ceto) num lugar deserto.
6, 46|
subiu ao monte para rezar(proseu,xasqai).
9, 29| nenhum modo, a não ser pela oração(proseuch).
11, 17| casa será chamada casa de oração (proseuch/j) para todos os povos’?
11, 24| tudo o que vocês pedirem na oração (proseu,cesqe),
11, 25|Quando vocês estiverem rezando(proseuco,menoi), perdoem tudo o que
12, 40| para disfarçar fazem longas orações(proseuco,menoi).
13, 18|
Rezem (proseu,cesqe) para que isso não aconteça
14, 32|
fiquem aqui, enquanto eu vou rezar(proseu,xwmai).
14, 35| prostrou-se por terra e rezava (proshu,ceto) que, se fosse possível,
14, 38|
38 Vigiem e rezem (proseu,cesqe), para não cair na tentação!
14, 39 Jesus se afastou de novo e rezou,(proshu,ceto) repetindo as mesmas palavras.

A PRESENÇA DE JESUS NAS CASAS (12 vezes)
Mc 1, 29|
Mc 2, 1|
Mc 2, 15|
Mc 3, 20|
Mc 5, 38|
Mc 6, 10|
Mc 7, 17|
Mc 7, 24|
Mc 9, 28|
Mc 9, 33|
Mc 10, 10|
Mc 14, 3|

sinagoga e foram logo para a casa (oivki,an) de Simão e André, junto
notícia de que Jesus estava em casa(oi;kw|).
Jesus estava comendo na casa(oivki,a|) de Levi. Havia vários cobradores
20 Jesus foi para casa(oi=kon), e de novo se reuniu tanta
38 Quando chegaram à casa(oi=kon) do chefe da sinagoga, Jesus
Quando vocês entrarem numa casa (oivki,an), fiquem aí até partirem.
17 Quando Jesus entrou em casa(oi=kon), longe da multidão, os discípulos
Tiro e Sidônia. Entrou numa casa (oivki,an) e não queria que ninguém
Depois que Jesus entrou em casa(oi=kon), os discípulos lhe perguntaram
de Cafarnaum e estavam em casa (oivki,a|), Jesus perguntou aos discípulos: «
10 Quando chegaram em casa (oivki,an), os discípulos fizeram de
Jesus estava em Betânia, na casa(oivki,a|) de Simão, o leproso. Enquanto

A PRESENÇA DE JESUS NA SINAGOGA (4 vezes)
Mc

Mc

sábado, Jesus entrou na sinagoga(sunagwgh,n) e começou a ensinar.
1, 39 E andava por toda a Galileia, pregando nas sinagogas(sunagwga.j)

1, 21- 29

e expulsando os demônios.
Mc
Mc

Jesus entrou de novo na sinagoga(sunagwgh,n), onde estava um homem com
Jesus começou a ensinar na sinagoga(sunagwgh/). Muitos que o escutavam

3, 1-6
6, 1-6a

A PRESENÇA DE JESUS NO TEMPLO (4 VEZES)
(só do capítulo 11 em diante)
entrou em Jerusalém, no Templo(i`ero.n), e olhou tudo ao redor.
Jesus entrou no Templo(i`ero.n) e começou a expulsar os
vendiam e os que compravam no Templo(i`erw). Derrubou as mesas dos cambista
carregar nada através do Templo(i`erou).

Mc 11, 11|
Mc 11, 15|
Mc 11, 15|

Mc 11, 16|

Mc 11, 27|
Mc 12, 35|
Mc 13, 1|

Jesus estava andando no Templo(i`erw). E os chefes dos sacerdotes,
Jesus ensinava no Templo(i`erw), dizendo: «Como é que os
Quando Jesus saiu do Templo(i`erou), um discípulo comentou:

Mc 13, 3|
Mc 14, 49|

Oliveiras, de frente para o Templo(i`erou). Então Pedro, Tiago, João
dias eu estava com vocês no Templo(i`erw), ensinando, e vocês não

Mc 14, 58|
Mc 15, 29|

dizer: ‘Vou destruir esse templo(nao.n) feito por homens, e em três
Você que ia destruir o Templo(nao.n), e construí-lo de novo em

ESPÍRITO IMPURO (14 vezes)
Mc 1, 23
Mc 1, 26
Mc 1, 27
Mc 3 ,11
Mc 3, 30
Mc 5, 2
Mc 5, 8
Mc 5, 13
Mc 6 , 7
Mc 7, 25
Mc
Mc
Mc
Mc

9, 17
9, 20
9, 25
9, 25

um homem com um espírito impuro, que começou a gritar:
(a;nqrwpoj evn pneu,mati avkaqa,rtw|)
Então o espírito impuro (to. pneu/ma to. avka,qarton) sacudiu o homem com
Ele manda até nos espíritos impuros e eles obedecem!
(toi/j pneu,masi toi/j avkaqa,rtoij)
Vendo Ele, os espíritos impuros caíam a seus pés gritando:
(ta. pneu,mata ta. avka,qarta)
Ele está possuído (e;cei) por um espírito impuro (pneu/ma avka,qarton).
um homem com um espírito mau saiu de um cemitério
(a;nqrwpoj evn pneu,mati avkaqa,rtw|)
porque Jesus tinha dito: «espírito impuro, saia desse homem!»
(to. pneu/ma to. avka,qarton)
Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos
(ta. pneu,mata ta. avka,qarta)
e dava-lhes poder sobre os espíritos impuros. (tw/n pneuma,twn tw/n avkaqa,rtwn)
que tinha uma filha possuída com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus.
(ei=cen)
(pneu/ma avka,qarton)
Eu trouxe a ti meu filho possuído com um espírito mudo.(e;conta pneu/ma a;lalon)
Quando viu (Jesus), o espírito (to. pneu/ma) o sacudiu violentamente
Então ordenou ao espírito impuro: (tw/| pneu,mati tw/| avkaqa,rtw|)
espírito mudo e surdo (to. a;lalon kai. kwfo.n pneu/ma) , eu lhe ordeno

ENDEMONINHADOS (4 vezes) (possuído por demônio)
Mc
Mc
Mc
Mc

1, 32 que estavam endemoninhados. (daimonizome,nouj)
5, 15 Foram até Jesus, viram o endemoninhado (daimonizo,menon)sentado
5, 16 que tinha acontecido com o endemoninhado (daimonizome,nw|) e com os porcos.
5, 18 o homem que tinha sido endemoninhado (daimonisqei.j) pediu-lhe

JESUS EXPULSA OS DEMÔNIOS (8 vezes) + 2 vezes no Apêndice
Mc 1, 34
doença e expulsou muitos demônios. (daimo,nia)
Mc 1, 34 Os demônios(daimo,nia) sabiam quem era Jesus,
Mc 1, 39
sinagogas e expulsando os demônios.(daimo,nia)
Mc 3, 15
autoridade para expulsar os demônios.(daimo,nia)
Mc 7, 26 expulsasse de sua filha o demônio (daimo,nion).
Mc 7, 29
pode voltar para casa; o demônio (daimo,nion) já saiu da sua filha.»
Mc 7, 30
deitada na cama, pois o demônio (daimo,nion) já tinha saído dela.
Mc 9, 38
vimos um homem que expulsa demônios (daimo,nia) em teu nome.
*Mc 16, 9|
qual havia expulsado sete demônios (daimo,nia).
*Mc 16, 17| expulsarão demônios (daimo,nia) em meu nome, falarão novas
OS DISCÍPULOS EXPULSAM DEMÔNIOS
Mc 6, 13
Expulsavam muitos demônios (daimo,nia)e curavam muitos doentes,
ACUSAÇÃO CONTRA JESUS

Mc 3, 22
Mc 3, 22

«É pelo príncipe dos demônios (daimoni,wn)
que ele expulsa os demônios. (daimo,nia)

SATANÁS (6 vezes)
Mc 1,13
Mc 3, 23
Mc 3.23
Mc 3, 26
Mc 4,15
Mc 8, 33

e aí era tentado por Satanás (satana/)(1/6).
"Como é que Satanás (satana/j)(2/6)
pode expulsar Satanás (satana/n)(3/6)?
Portanto, se Satanás (satana/j)(4/6) se levanta
chega Satanás (satana/j)(5/6) e tira a Palavra que foi semeada neles.
"Fique longe de mim, satanás (satana/)(6/6)!

ESPÍRITO SANTO (4 vezes)
Mc 1, 8
Mc 3, 29
Mc 12, 36
Mc 13, 11

ele batizará vocês com o Espírito Santo. (evn pneu,mati a`gi,w|)
blasfemar contra o Espírito Santo, (to. pneu/ma to. a[gion)nunca será perdoado,
próprio Davi, movido pelo Espírito Santo (evn tw/| pneu,mati tw/| a`gi,w|), falou:
porque não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo (to. pneu/ma to. a[gion).

ESPÍRITO (3 vezes)
Mc 1, 10 viu o céu se rasgando, e o Espírito (to. pneu/ma), como pomba, desceu sobre
Mc 1, 12
Em seguida o Espírito (to. pneu/ma) impeliu Jesus para o deserto.
Mc 14,38
Porque o Espírito (to. pneu/ma) está pronto para resistir, mas a carne está fraca
Mc 2, 8
Mc 8,12

Jesus, em seu espírito (pneu,mati), logo percebeu
Mas Ele arrancou do íntimo de seu espírito (pneu,mati)

DEUS (30 vezes) 14+4+30= 48
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc

1, 14|
1, 24|
2, 7|
2, 12|
2, 26|
3, 35|
5, 7|
7, 8|
7, 9|
7, 13|
8, 33|
10, 9|
10, 18|
10, 27|
10, 27|
11, 22|
12, 14|
12, 17|
12, 17|

pregando o Evangelho de Deus:
tu és: tu és o Santo de Deus!»
perdoar pecados, porque só Deus tem poder para isso!»
muito admirados e louvaram a Deus dizendo: «Nunca vimos uma
26 Davi entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar
35 Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha
altíssimo? Eu te peço por Deus, não me atormentes!»
abandonam o mandamento de Deus para seguir a tradição dos
de lado o mandamento de Deus a fim de guardar as tradições
vocês esvaziam a Palavra de Deus com a tradição que vocês
Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens.»~
9 Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar.»~
você me chama de bom? Só Deus é bom, e ninguém mais.
impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível.»~
mas não para Deus. Para Deus tudo é possível.»~
para eles: «Tenham fé em Deus.
de verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não
César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.» E eles
César, e a Deus o que é de Deus.» E eles ficaram admirados

Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc

12, 24|
12, 26|
12, 26|
12, 26|
12, 26|
12, 27|
12, 29|
12, 30|
13, 19|
15, 34|
15, 34|

Mc 16, 19|

Escrituras nem o poder de Deus.
passagem da sarça ardente? Deus falou a Moisés: ‘Eu sou
falou a Moisés: ‘Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac
sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó’.
Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó’.
27 Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos!
ó Israel! O Senhor nosso Deus é o único Senhor!
30 E ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração,
início da criação feita por Deus, até agora; e nunca mais
que quer dizer: «Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?»
quer dizer: «Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?»
e sentou-se à direita de Deus.

JESUS chamado REI DOS JUDEUS ou DE ISRAEL (6 vezes)
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc

15, 2|
15, 9|
15, 12|
15, 18|
15, 26|
15, 32|

interrogou a Jesus: «Tu és o rei dos judeus?» Jesus respondeu: «
Vocês querem que eu solte o rei dos judeus?»
Jesus que vocês chamam de rei dos judeus?»
cumprimentá-lo: «Salve, rei dos judeus!»
motivo da condenação: «O Rei dos judeus.»
32 O Messias, o rei de Israel... Desça agora

DAVI
Mc
Mc

2, 25|
2, 26|

Mc 10, 47|
Mc 10, 48|

Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram
26 Davi entrou na casa de Deus,
gritar: «Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim!»
gritava mais ainda: «filho de Davi, tem piedade de mim!»

Mc 11, 10|

vem, o reino de nosso pai Davi! Hosana no mais alto do

Mc 12, 35|
Mc 12, 36|
Mc 12, 37|

que o Messias é filho de Davi?
36 O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo,
37 Portanto, o próprio Davi O chama de Senhor.

NAZARÉ
Mc 1, 9| Nesses dias, Jesus chegou de Nazaré (Nazare.t) da Galiléia, e foi batizado
Mc 1, 24 Que queres de nós, Jesus Nazareno (Nazarhne,)? Vieste para nos destruir?
Mc 10, 47| que era Jesus o Nazareno (Nazarhno,j) que estava passando, o cego
Mc 14, 67| também estava com Jesus Nazareno (Nazarhnou/)!»
Mc 16, 6|
estão procurando Jesus de Nazaré (Nazarhno.n), que foi crucificado? Ele

CAFARNAUM (3 vezes)
Mc 1, 21|
Foram à cidade de Cafarnaum e, no sábado, Jesus entrou
Mc 2, 1|
entrou de novo na cidade de Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia
Mc 9, 33| Quando chegaram à cidade de Cafarnaum e estavam em casa, Jesus

JERUSALÉM (10 vezes com Jesus e 1 com João Batista)
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc

3, 8|
3, 22|
7, 1|
10, 32|
10, 33|
11, 1|
11, 11|
11, 15|
11, 27|
15, 41|

Mc

1, 5|

muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Iduméia, do outro lado
da Lei, que tinham ido de Jerusalém, diziam: «Ele está possuído
doutores da Lei foram de Jerusalém e se reuniram em volta de
a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os
que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai
discípulos se aproximaram de Jerusalém, diante de Betfagé e de
11 Jesus entrou em Jerusalém, no Templo, e olhou tudo
15 Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no Templo
discípulos foram de novo a Jerusalém. Jesus estava andando no
pois tinham ido com Jesus a Jerusalém.
e todos os moradores de Jerusalém iam ao encontro de João.

TEMPO (kairo.j) = tempo oportuno (9 vezes)
TEMPO (cro,noj) = tempo cronometrado (2 vezes)
01. Mc 1, 15
«O tempo (kairo.j) já se cumpriu
02. Mc 4, 17 quando chega o tempo (pro,skairoi,) de uma tribulação ou perseguição
03. Mc 6, 21 chegou o tempo oportuno (euvkai,rou). Era o aniversário de Herodes.
04. Mc 6, 31
os discípulos não tinham tempo (euvkai,roun) nem para comer.
05. Mc 10, 30
Agora, neste tempo (kairw), vai receber casas, irmãos
06. Mc 11, 13
somente folhas, pois não era tempo (kairo.j) de figos.
07. Mc 12, 2 Na tempo(kairw/) oportuno (da colheita), ele mandou um empregado
08. Mc 13, 33
porque vocês não sabem quando vai ser o tempo. (kairo.j)
09. Mc 14,11 Judas começou a procurar o tempo oportuno (euvkai,rwj) para
entregar Jesus.
Mc
Mc

2, 19|
9, 21|

Durante o tempo (cro,non) em que o noivo está presente,
perguntou ao pai: «Há quanto tempo(cro,noj) ele está assim?»

PAZ
Mc
Mc

5, 34|
9, 50|

sua fé curou você. Vá em paz e fique curada dessa doença.»
sal em vocês, e vivam em paz uns com os outros.»

LOGO = IMEDIATAMENTE = (euvqu.j) (42 vezes)
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc

1, 10|
10 Logo(euvqu.j) que Jesus saiu da água,
1, 12|
12 Em seguida(euvqu.j) o Espírito impeliu Jesus
1, 18|
18 Eles imediatamente(euvqu.j) deixaram as redes e seguiram
1, 20|
20 Jesus logo (euvqu.j) os chamou. E eles deixaram
1, 21|
21 Foram à cidade de Cafarnaum e, no sábado, e logo(euvqu.j) Jesus entrou
1, 23|
23 Nesse momento(euvqu.j), estava na sinagoga um homem
1, 28|
28 E a fama de Jesus logo(euvqu.j) se espalhou por toda parte,
1, 29|
Saíram da sinagoga e foram logo(euvqu.j) para a casa de Simão e André,
1, 30|
estava de cama, com febre, e logo(euvqu.j) eles contaram isso a Jesus.
1, 42|
E logo(euvqu.j) a lepra desapareceu e o
1, 43|
Então Jesus o mandou logo(euvqu.j) embora, ameaçando-o severamente:
2, 8|
8 Jesus logo(euvqu.j) percebeu o que eles estavam
2, 12|
12 Logo (euvqu.j) o paralítico então se levantou e, carregando
3, 6|
6 Logo(euvqu.j) depois, os fariseus saíram
4, 5|
havia muita terra; brotou logo(euvqu.j), porque a terra não era
4, 15|
quais a Palavra foi semeada; logo(euvqu.j) que a ouvem, chega Satanás
4, 16|
pedregoso, são aqueles que ouvem a Palavra e logo(euvqu.j) a recebem com
4, 17|
por causa da Palavra, eles logo(euvqu.j) desistem.
4, 29|
Quando as espigas estão maduras, logo(euvqu.j) o homem corta com a foice,
5, 2|
2 Logo(euvqu.j) que Jesus saiu da barca,
5, 29|
29 A hemorragia parou imediatamente(euvqu.j). E a mulher sentiu no corpo
5, 30|
30 Jesus percebeu imediatamente(euvqu.j) que uma força tinha saído
5, 42|
42 A menina levantou-se imediatamente(euvqu.j) e começou a andar, pois
5, 42***
E logoÎeuvqu.jÐ todos ficaram muito admirados.
6, 25|
Logo(euvqu.j) a moça correu para a sala e pediu
6, 27|
27 Imediatamente (euvqu.j) o rei mandou que um soldado
6, 45|
45 Logo(euvqu.j) em seguida Jesus obrigou
6, 50| ficaram assustados. Mas Jesus logo(euvqu.j) falou: «Coragem! Sou eu,
6, 54|
54 Logo(euvqu.j) que desceram da barca, as
7, 25|
Logo(euvqu.j), uma mulher, que tinha uma filha com
7, 35 ***
(Imediatamente) Îeuvqe,wjÐ os ouvidos do homem se abriram,
8, 10|
Logo(euvqu.j) Jesus entrou na barca com seus discípulos e foi
9, 15|
15 Logo(euvqu.j) que a multidão viu Jesus,
9, 20| Quando o espírito viu Jesus, logo(euvqu.j) sacudiu violentamente o menino,
9, 24|
24 O pai do menino logo(euvqu.j) gritou: «Eu tenho fé, mas
10, 52|
fé curou você.» No mesmo instante(euvqu.j) o cego começou a ver de
11, 2|
está na frente de vocês, e logo(euvqu.j) que vocês entrarem aí, vão
11, 3|
Senhor precisa dele, mas logo(euvqu.j) o devolverá.»
14, 43|
43 Logo(euvqu.j) mais, enquanto Jesus ainda
14, 45|
45 Judas logo(euvqu.j) se aproximou de Jesus, dizendo:
14, 72|
72 Nesse instante(euvqu.j), o galo cantou pela segunda

“EM VERDADE DIGO A VOCÊS” (12+1)
(Amh.n le,gw u`mi/n)
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc

3, 28|
28 Eu garanto a vocês: tudo será perdoado
8, 12| geração pede um sinal? Eu garanto a vocês: a essa geração
9, 1|
1 E Jesus dizia: «Eu garanto a vocês: alguns dos que
9, 41|
41 Eu garanto a vocês: quem der para vocês
10, 15|
15 Eu garanto a vocês: quem não receber
10, 29|
29 Jesus respondeu: «Eu garanto a vocês: quem tiver deixado
11, 23|
23 Eu garanto a vocês: se alguém disser
12, 43| discípulos, e disse: «Eu garanto a vocês: essa viúva pobre
13, 30|
30 Eu garanto a vocês: tudo isso vai acontecer
14, 9|
9 Eu garanto a vocês: por toda a parte,
14, 18| comendo, Jesus disse: «Eu garanto a vocês: um de vocês vai
14, 25|
25 Eu garanto a vocês: nunca mais beberei

Mc 14, 30|
Mc 5, 41|
Mc 9, 13|
Mc 11, 24|
Mc 13, 37|
Mc 13, 37|

Jesus disse a Pedro: «Eu garanto a você: ainda hoje, esta
dizer: «Menina, - eu lhe digo - levante-se!»
13 Eu, porém, digo a vocês: Elias já veio e
24 É por isso que eu digo a vocês: tudo o que vocês
37 O que eu digo a vocês, digo a todos: Fiquem
37 O que eu digo a vocês, digo a todos: Fiquem vigiando.»~

OS DOZE (11 vezes)
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
**Mc
**Mc
**Mc
**Mc

3, 14|
3, 16|
4, 10|
6, 7|
9, 35|
10, 32|
11, 11|
14, 10|
14, 17|
14, 20|
14, 43|
5, 25|
5, 42|
6, 43|
8, 19|

Jesus constituiu o grupo dos Doze, para que ficassem com ele
16 Constituiu assim os Doze: Simão, a quem deu o nome
estavam com ele, junto com os Doze, perguntaram
7 Chamou os doze discípulos, começou a enviáJesus se sentou, chamou os Doze e disse: «Se alguém quer
Jesus chamou de novo os Doze à parte e começou a dizersaiu para Betânia com os Doze
Judas Iscariotes, um dos doze discípulos, foi ter com
tarde, Jesus chegou com os Doze.
Jesus lhes disse: «É um dos Doze. É aquele que põe comigo
chegou Judas, um dos Doze, com uma multidão armada
sofria de hemorragia já há doze anos;
começou a andar, pois já tinha doze anos. E todos ficaram
43 e recolheram doze cestos cheios de pedaços
pedaços?» Eles responderam: «Doze.»

DISCÍPULOS DOS FARISEUS E DE JOÃO BATISTA
*Mc
*Mc
*Mc
*Mc

2, 18|
2, 18|
2, 18|
6, 29|

Os discípulos(maqhtai.) de João Batista e os fariseus
perguntaram a Jesus: «Por que os discípulos(maqhtai.) de João e
e os discípulos(maqhtai.) dos fariseus fazem jejum
29 Ao saber disso, os discípulos(maqhtai.) de João foram, levaram o

DISCÍPULOS (maqhth,j) DE JESUS (42 vezes)
1. Mc 2, 15|
na mesa com Jesus e seus discípulos(maqhtai/j); com efeito, eram
2. Mc 2, 16| Então eles perguntaram aos discípulos(maqhtai/j): «Por que Jesus come
3. Mc 2, 18|
e os teus discípulos(maqhtai.) não fazem?»
4. Mc 2, 23| de trigo. Os discípulos(maqhtai.) iam abrindo caminho, e arrancando
5. Mc 3, 7| beira do mar, junto com seus discípulos(maqhtw/n). Muita gente da Galiléia
6. Mc 3, 9| Então Jesus pediu aos discípulos(maqhtai/j) que arrumassem uma barca,
7. Mc 4, 34|
quando estava sozinho com os discípulos(maqhtai/j), ele explicava tudo.
8. Mc 5, 31|
31 Os discípulos(maqhtai.) disseram: «Estás vendo a
9. Mc 6, 1|
Nazaré, sua terra, e seus discípulos(maqhtai.) o acompanharam.
10. Mc 6, 35| estava ficando tarde, os discípulos(maqhtai.) chegaram perto de Jesus
11. Mc 6, 41partiu os pães e ia dando aos discípulos(maqhtai/j), para que os distribuíssem
12. Mc 6, 45
seguida Jesus obrigou os discípulos(maqhta.j) a entrar na barca e ir na
13. Mc 7, 2| Eles viram que alguns discípulos(maqhtw/n) comiam pão com mãos impuras,
14. Mc 7, 5 Jesus: «Por que os teus discípulos(maqhtai.) não seguem a tradição dos
15. Mc 7, 17 casa, longe da multidão, os discípulos(maqhtai.) lhe perguntaram sobre essa
16. Mc 8, 1|
que comer. Jesus chamou os discípulos(maqhta.j) e disse:
17. Mc 8, 4|
4 Os discípulos(maqhtai.) disseram: «Onde alguém poderia
18. Mc 8, 6| partiu-os e ia dando aos discípulos(maqhtai/j), para que os distribuíssem.
19. Mc 8, 10| na barca com seus discípulos(maqhtw/n) e foi para a região de Dalmanuta.
20. Mc 8, 27 Jesus partiu com seus discípulos(maqhtai.) para os povoados de Cesaréia
21. Mc 8, 27caminho, ele perguntou a seus discípulos(maqhta.j): «Quem dizem os homens
22. Mc 8, 33 virou-se, olhou para os discípulos(maqhta.j) e repreendeu a Pedro, dizendo:
23. Mc 8, 34Jesus chamou a multidão e os discípulos(maqhtai/j). E disse:«Se alguém quer
24. Mc 9, 14|
chegaram perto dos outros discípulos(maqhta.j), viram que eles estavam
25. Mc 9, 18| Eu pedi aos teus discípulos(maqhtai/j) para expulsarem o espírito,
26. Mc 9, 28
Jesus entrou em casa, os discípulos(maqhtai.) lhe perguntaram à parte: «
27. Mc 9, 31 porque estava ensinando seus discípulos(maqhta.j). E dizia-lhes: «O Filho
28. Mc10,10Quando chegaram em casa, os discípulos(maqhtai.) fizeram de novo pergunta
29. Mc 10, 13|
Jesus tocasse nelas. Mas os discípulos(maqhtai.) os repreendiam.
30. Mc 10, 23 olhou em volta e disse aos discípulos(maqhtai/j): «Como é difícil para os
31. Mc 10, 24
24 Os discípulos(maqhtai.) se admiraram com o que Jesus
32. Mc 10, 46
de Jericó, junto com seus discípulos(maqhtw/n) e uma grande multidão.
33. Mc 11, 1|
Jesus e seus discípulos(maqhtw/n) se aproximaram de Jerusalém,
34. Mc 11,14 coma de seus figos.» E os discípulos(maqhtai.) escutaram o que ele disse.~
35. Mc 12, 43|
Então Jesus chamou os discípulos(maqhta.j), e disse: «Eu garanto a
37. Mc 13, 1
Jesus saiu do Templo, um discípulo(maqhtw/n) comentou: «Mestre, olha
37. Mc 14,12cordeiros para a Páscoa, os discípulos(maqhtai.) perguntaram a Jesus:
38. Mc 14,13 mandou então dois de seus discípulos(maqhtw/n), dizendo: «Vão à cidade.
39. Mc 14,14 sala em que eu e os meus discípulos(maqhtw/n) vamos comer a Páscoa?’
40. Mc 14, 16
16 Os discípulos(maqhtai.) saíram e foram à cidade.
41. Mc 14,32 Getsêmani. Então Jesus disse aos discípulos(maqhtai/j): «Sentem-se aqui,
42. Mc 16, 7 vocês devem ir e dizer aos discípulos(maqhtai/j) dele e a Pedro que ele vai

FARISEUS (Farisai/oi) (12 vezes)
(sempre contra JESUS – Não participam do SINÉDRIO)
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc

2, 16|
doutores da Lei, que eram fariseus(Farisai,wn), viram que Jesus estava
2, 18| discípulos de João Batista e os fariseus(Farisai/oi) estavam fazendo jejum.
2, 18|
João e os discípulos dos fariseus(Farisai,wn) fazem jejum e os teus dis
2, 24|
Então os fariseus(Farisai/oi) perguntaram a Jesus: «Vê:
3, 6|
Logo depois, os fariseus(Farisai/oi) saíram da sinagoga e, junto
7, 1|
Os fariseus(Farisai/oi) e alguns doutores da Lei
7, 3|
Os fariseus(Farisai/oi), assim como todos os judeus,
7, 5|
Os fariseus (Farisai/oi) e os doutores da Lei perguntaram
8, 11|
Foram então os fariseus (Farisai/oi) e começaram a discutir com
8, 15| cuidado com o fermento dos fariseus(Farisai,wn) e com o fermento de Herodes.
10, 2|
Alguns fariseus(Farisai/oi) se aproximaram de Jesus.
12, 13| autoridades mandaram alguns fariseus(Farisai,wn) e alguns partidários

DOUTORES DA LEI ou ESCRIBAS ou MESTRES DA LEI (grammateu,j)
(19 vezes contra Jesus e 2 vezes a favor* - São membros do SINÉDRIO)
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc
Mc

1, 22|
autoridade e não como os doutores da Lei(grammatei/j).
2, 6|
Ora, alguns doutores da Lei(grammate,wn) estavam aí sentados,
2, 16|
Alguns doutores da Lei(grammatei/j), que eram fariseus,
3, 22|
Alguns doutores da Lei(grammatei/j), que tinham ido de
7, 1|
Os fariseus e alguns doutores da Lei(grammate,wn) foram de Jerusalém
7, 5|
Os fariseus e os doutores da Lei(grammatei/j) perguntaram então
8, 31|
chefes dos sacerdotes e doutores da Lei(grammate,wn), deve ser morto,
9, 11| perguntaram a Jesus: «Por que os doutores da Lei(grammatei/j) dizem que antes deve
9, 14|
grande multidão. Alguns doutores da Lei(grammatei/j) estavam discutindo
10, 33|
chefes dos sacerdotes e aos doutores da Lei(grammateu/sin). Eles o condenarão
11, 18|
chefes dos sacerdotes e os doutores da Lei(grammatei/j) ouviram isso
11, 27|
chefes dos sacerdotes, os doutores da Lei(grammatei/j) e os anciãos se aprox
12, 35|
dizendo: «Como é que os doutores da Lei(grammatei/j) falam que o Messias
12, 38|
Tenham cuidado com os doutores da Lei(grammate,wn). Eles gostam de andar
14, 1|
chefes dos sacerdotes e os doutores da Lei(grammatei/j) procuravam um modo
14, 43|
chefes dos sacerdotes, dos doutores da Lei(grammate,wn) e dos anciãos do
14, 53|
sacerdotes, os anciãos e os doutores da Lei(grammatei/j).
15, 1|
sacerdotes, com os anciãos, os doutores da Lei(grammate,wn) e todo o Sinédrio,
15, 31|
sacerdotes, junto com os doutores da Lei(grammate,wn), zombavam dele diz

*Mc 12, 28|
*Mc 12, 32|

Um dos doutores da Lei(grammate,wn) estava aí, e ouviu
O doutor da Lei(grammateu,j) disse a Jesus: «Muito

CHEFES DOS SACERDOTES (avrciereu,j) (14 vezes)
(as primeiras duas vezes na boca de Jesus*)
*Mc 8, 31| rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes(avrciere,wn) e doutores
*Mc 10, 33|
Homem vai ser entregue aos chefes dos sacerdotes(avrciereu/sin) e aos doutores
Mc 11, 18|
18 Os chefes dos sacerdotes(avrcierei/j) e os doutores
Mc 11, 27|
andando no Templo. E os chefes dos sacerdotes(avrcierei/j), os doutores
Mc 14, 1|
para a festa dos Ázimos. Os chefes dos sacerdotes(avrcierei/j) e os doutores
Mc 14, 10|
discípulos, foi ter com os chefes dos sacerdotes(avrcierei/j), para entregar
Mc 14, 43|
e paus. Iam da parte dos chefes dos sacerdotes(avrciere,wn), dos doutores
Mc 14, 53|
E se reuniram todos os chefes dos sacerdotes(avrcierei/j), os anciãos
Mc 14, 55|
55 Ora, os chefes dos sacerdotes(avrcierei/j) e todo o
Mc 15, 1|
1 De manhã, os chefes dos sacerdotes(avrcierei/j), com os anciãos,
Mc 15, 3|
3 E os chefes dos sacerdotes(avrcierei/j) faziam muitas
Mc 15, 10|
Pilatos bem sabia que os chefes dos sacerdotes(avrcierei/j) haviam entregado
Mc 15, 11|
11 Porém os chefes dos sacerdotes(avrcierei/j) atiçaram
Mc 15, 31|
31 Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes(avrcierei/j), junto com

ANÇIÃOS (presbu,teroj) (uma vez na boca de Jesus*)
*Mc 8, 31|
muito, ser rejeitado pelos anciãos(presbute,rwn), pelos chefes dos sacerdotes
Mc 11, 27|
os doutores da Lei e os anciãos(presbu,teroi) se aproximaram dele.
Mc 14, 43|
dos doutores da Lei e dos anciãos(presbute,rwn).
Mc 14, 53|
chefes dos sacerdotes, os anciãos(presbu,teroi) e os doutores da Lei.
Mc 15, 1| chefes dos sacerdotes, com os anciãos(presbute,rwn), os doutores da Lei e todo Sinédrio

Tribunal Superior dos Judeus = SINÉDRIO (sune,drion)
Tribunais locais (sune,dria)
Mc 13, 9
Entregarão vocês aos tribunais(sune,dria)
Mc 14, 55|
dos sacerdotes e todo o Sinédrio(sune,drion) procuravam contra Jesus
Mc 15, 1|
doutores da Lei e todo o Sinédrio(sune,drion), prepararam um conselho.
*Mc 15, 43| era conselheiro ilustre (bouleuth,j) (do Sinédrio), e também esperava o Reino

OUVIR (avkou,w)
Mc 2, 17|
Mc 3, 8|
Mc 3, 21
Mc 4, 3|
Mc 4, 9|
Mc 4,12

17 Jesus ouviu(avkou,saj) e respondeu: «As pessoas
até Jesus, porque tinha ouvido (avkou,ontej) de tudo o que ele
Quando ouviram(avkou,santej) isso, os seus parentes foram segurá-lo,
3 «Ouçam(VAkou,ete). Um homem saiu para semear.
Quem tem ouvidos(w=ta) para ouvir(avkou,ein), ouça(avkoue,tw)!»
para que olhando, olhem(ble,pontej ble,pwsin)
mas não vê (percebem)(mh. i;dwsin),
ouvindo, ouvem (avkou,ontej avkou,wsin),
mas não compreendam(mh. suniw/sin),

para que não se convertam(mh, pote evpistre,ywsin)
e não sejam perdoados (curados)(avfeqh) ."
Mc 4, 15|
foi semeada; logo que a ouvem(avkou,swsin(), chega Satanás e tira a
Mc 4, 16|
pedregoso, são aqueles que ouvem(avkou,swsin() a Palavra e a recebem com
Mc 4, 18|
espinhos: são aqueles que ouvem(avkou,santej) a Palavra;
Mc 4, 20|
terreno bom, são os que ouvem(avkou,ousin) a Palavra, a recebem e dão
Mc 4, 23|
23 Se alguém tem ouvidos(w=ta) para ouvir(avkou,ein), ouça(avkoue,tw).
Mc 4, 24| Prestem atenção no que vocês ouvem(avkou,ete): com a mesma medida
Mc 4, 33|
essa, conforme eles tinham capacidade de ouvir(avkou,ein).
Mc 5, 27|
27 A mulher tinha ouvido(avkou,sasa) falar de Jesus. Então ela
Mc 5, 36|
36 Jesus ouviu(parakou,sa) a notícia e disse ao chefe
Mc 6, 2| Muitos que o ouviam(avkou,ontej) ficavam admirados e diziam:
Mc 6, 11|
o povo não virou(avkou,swsin() vocês, quando saírem sacudam
Mc 6, 14|
O rei Herodes ouviu(h;kousen) falar de Jesus, cujo nome
Mc 6, 16|
Ouvindo (avkou,saj) essas coisas, Herodes disse: «
Mc 6, 20|
o protegia. Gostava de ouvi-lo(avkou,saj)
Mc 6, 20|
embora ficasse embaraçado quando o ouvia(h;kouen)
Mc 6, 29
Ao ouvir(avkou,santej) isso, os discípulos de João foram,
Mc 6, 55|
camas para o lugar onde ouviam(h;kouon) falar que Jesus estava.
Mc 7, 14 perto dele e disse: «Ouçam(avkou,sate,) todos e compreendam(su,nete):
*Mc 7, 16|
16 Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.»
Mc 7, 25|
filha com um espírito mau, ouviu(avkou,sasa) falar de Jesus. Foi até
Mc 7, 37|
as coisas. Faz os surdos ouvir (avkou,ein) e os mudos falar.»
Mc 8, 18|
têm ouvidos(w=ta) e não ouvem (ouvk avkou,ete)? Não se lembram
Mc 9, 7|
Este é o meu Filho amado. Ouvi-o(avkou,ete)!»
Mc 10, 41|
os outros dez discípulos ouviram(avkou,santej) isso, começaram a ficar
Mc 10, 47|
47 Quando ouviu(avkou,saj) que era Jesus Nazareno
Mc 11, 14| figos.» E os discípulos ouviram(h;kouon) isto.
Mc 11, 18| sacerdotes e os doutores da Lei ouviram(h;kousan) isso e começaram a
Mc 12, 37| E uma grande multidão ouvia-o(h;kouen) com gosto.
Mc 12, 28|
doutor da Lei estava aí, e ouviu (avkou,saj) a discussão. Vendo que Jesus
Mc 13, 7|
7 Quando vocês ouvirem(avkou,shte) falar de guerras e de rumores
Mc 14, 11| ficaram muito contentes quando ouviram(avkou,santej) isso, e prometeram
dar dinheiro
Mc 14, 58|
dizendo: «Nós o ouvimos(hvkou,samen) dizer: ‘Vou destruir esse
Mc 14, 64|
64 Vocês ouviram(hvkou,sate) a blasfêmia! O que parece
Mc 15, 35|
dos que estavam aí junto, ouvindo(avkou,santej) isso, disseram: «Vejam,
Mc 16, 11|
11 Quando ouviram(avkou,santej) que ele estava vivo e fora
Mc 10,38

Não entendeis (oi;date) o que pedis.
Mc 10,42
Entendeis (oi;date) que os que são considerados governadores dos povos
Mc 13,33
porque não entendeis (oi;date) quando será o tempo.
Mc 13,35
porque não sabeis(oi;date) quando virá o dono da casa:
Mc 4, 13| perguntou: «Vocês não entendem (oi;date) essa parábola?
Mc 4, 13|
Como então vão compreender(gnw,sesqe) todas as outras parábolas?~

Mc 7, 18| vocês entendem?(avsu,netoi,) Vocês não compreendem (noei/te)que nada do que
vem de fora
Mc 7, 33|
seguida pôs os dedos no ouvido(w=ta) do homem, cuspiu e com a
Mc 7, 35|
35 Imediatamente os ouvidos(avkoai,) do homem se abriram, sua
Mc 8, 21| disse: «E vocês ainda não compreendem(suni,ete)?
Mc 9, 32| Mas os discípulos não compreendiam(hvgno,oun) o que Jesus estava dizendo,
Mc 6, 52| porque não tinham compreendido(sunh/kan) o acontecimento dos pães.
Mc 14, 68| Pedro negou: «Não sei, nem compreendo(evpi,stamai) o que você diz!» E o galo

AS 7 PARÁBOLAS DE JESUS EM MARCOS
3, 23 Então Ele chamou as pessoas e falou com parábolas: (1/13)
-------1 - O Reino que briga entre si .... Expulsar o homem forte (Cf.:3,22-30)
4,2 E lhes ensinava muitas coisas com parábolas (2/13).No seu ensinamento dizia
para eles:
-------2 - A parábola do semeador (Cf.: 4,1-20)
4,10 Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os Doze,
perguntaram o que significavam as parábolas(3/13).
11 Disse para eles: "Para vocês, foi dado o mistério do REINO DE DEUS;
para os que estão fora tudo acontece em parábolas(4/13),
12 para que olhando, olhem(ble,pontej ble,pwsin) mas não vê (percebem)(mh. i;dwsin),
ouvindo, ouvem (avkou,ontej avkou,wsin), mas não compreendam(mh. suniw/sin),
para que não se convertam(mh, pote evpistre,ywsin)
e não sejam perdoados (curados)(avfeqh) ." (Is 6,9-10)
4,13 E lhes perguntou:"Vocês não compreendem essa parábola5/13)(?
Como então vão compreender todas as outras parábolas(6/13)?
4,26 E continuou dizendo:
"O REINO DE DEUS é como um homem que espalha a semente na terra.
-------3 - A parábola da semente que cresce sozinha (Cf.: 4, 26-29)
4,30 E dizia ainda: "Com que coisa podemos comparar o REINO DE DEUS?
Que parábola(7/13) podemos usar?
-------4 - A parábola da semente de mostarda (Cf.: 4, 30-34)

4,33 Anunciava a Palavra usando muitas outras parábolas(8/13)
como essa, conforme eles podiam compreender.
34
Para eles só falava com parábolas(9/13),
mas, quando estava sozinho com os discípulos, ele explicava tudo.
7,14-17 Quando entrou em casa, longe da MULTIDÃO,
os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola(10/13).
------5 – Não o que entra pela boca..... (Cf.: 7,14-23)
12,1 Começou a falar para eles em parábolas(11/13):
(chefes-dos-sacerdotes, os doutores da Lei e os anciãos)
------6 - Parábola dos vinhateiros assassinos (Cf.: 12,1-12)
12,12 Então eles (chefes dos sacerdotes, os doutores da Lei e os anciãos)
procuraram prender-lo. Eles tinham entendido muito bem
que havia contado essa parábola(12/13) contra eles.
Mas ficaram com medo da MULTIDÃO e, deixando-o foram embora.
13,28 "Aprendam, portanto, a parábola(13/13) da figueira:
-------7 - A parábola da figueira (Cf.: 13, 28-32)
A MULTIDÃO NA GALILEIA E REDONDEZA
Mc 2,4 Mas eles não conseguiam chegar até Ele,
por causa da MULTIDÃO (o;clon)(1/40).
Mc 2,13 Ele saiu de novo para a beira do mar.
Toda a MULTIDÃO (o;cloj) (2/40) ia ao seu encontro.
Mc 3,7 Jesus(12/80) se retirou para a beira do mar,
junto com seus discípulos.
Grande MULTIDÃO (plh/qoj) (3/40)
da GALILÉIA o seguia.
Mc 3,8 E também da Judéia,
de Jerusalém,
da Iduméia,
do outro lado do Jordão,
dos territórios de Tiro e
da Sidônia,
uma grande MULTIDÃO (plh/qoj) (4/40) foi até Ele,
porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia.
Mc 3,9 Então Ele pediu aos discípulos que arrumassem uma barca,
para ele não ficar espremido no meio da MULTIDÃO (o;clon) (5/40).
Mc 3,20 Ele foi para casa, e de novo se reuniu uma MULTIDÃO (o;cloj) (6/40)
que eles não podiam comer nem sequer um pedaço de pão.

Mc 3,32 Havia uma MULTIDÃO (o;cloj)(7/40) sentada em torno dele.
Mc 4,1 Uma MULTIDÃO (o;cloj)(8/40) se reuniu em volta dele.
Mc 4,1 A barca estava no mar,
enquanto a MULTIDÃO (o;cloj)(9/40) estava junto ao mar, na praia.
4,35 Nesse dia, quando chegou a tarde, lhes disse:
"Vamos para o outro lado do mar."
36 Então eles deixaram a MULTIDÃO(10/40)
Mc 5,21 Jesus(17/80) atravessou de barca de novo para o outro lado do mar.
Uma numerosa MULTIDÃO (o;cloj)(11/40) se reuniu junto dele, e ficou na praia.
Mc 5, 24 Acompanhou Jairo.
E numerosa MULTIDÃO (o;cloj)(12/40) o seguia e o apertava de todos os lados.
Mc 5,27 A mulher tinha ouvido falar de Jesus(18/80). Então ela foi no meio
da MULTIDÃO (o;clw)(13/40), aproximou-se dele por trás e tocou na roupa dele,
Mc 5,30 Então virou-se no meio da MULTIDÃO (o;clw)(14/40) e perguntou:
"Quem foi que tocou na minha roupa?"

Mc 5,31 Os discípulos disseram:
"Estás vendo a MULTIDÃO (o;clon)(15/40) que te aperta e ainda perguntas:
Mc 6,34 Quando saiu da barca, viu uma grande MULTIDÃO (o;clon)(16/40)
e teve compaixão, porque eles estavam como ovelhas sem pastor.
Mc 6,45 Logo em seguida obrigou os discípulos
a entrar na barca e ir na frente para Betsaida,
enquanto ele despedia a MULTIDÃO (o;clon) (17/40).
Mc 7,14 Em seguida, chamou de novo a MULTIDÃO (o;clon)(18/40)
para perto dele e disse: "Ouçam todos e compreendam:
15 o que vem de fora e entra numa pessoa, não a torna impura;
as coisas que saem de dentro da pessoa é que a tornam impura.
16 *Quem tem ouvidos para ouvir, ouça*."
Mc 7,17 Quando entrou em casa, longe da MULTIDÃO (o;clou)(19/40),
os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola.
Mc 7,33 Ele se afastou com o homem para longe da MULTIDÃO (o;clou) (20/40);
em seguida pôs os dedos no ouvido do homem,

cuspiu e com a sua saliva tocou a língua dele.
Mc 8,1 Naqueles dias, havia de novo uma grande MULTIDÃO (o;clou)(21/40)
e não tinham o que comer. Chamou os discípulos e disse:
Mc 8,2 "Tenho compaixão dessa MULTIDÃO (o;clon)(22/40),
porque já faz três dias que está comigo e não têm nada para comer.
3 Se eu os mandar para casa sem comer,
vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe."
Mc 8,6 Mandou que a MULTIDÃO (o;clw)(23/40) se sentasse no chão.
e pegou os sete pães, agradeceu,
partiu-os e ia dando aos discípulos,
para que os distribuíssem entre a MULTIDÃO.(o;clw)(24/40)
Mc 8,34 Então chamou a MULTIDÃO (o;clon)(25/40) e os discípulos.
E disse: "Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz e me siga. 35 Pois, quem quiser salvar a sua vida,
vai perdê-la; mas, quem perde a sua vida
por causa de mim e do EVANGELHO, vai salvá-la.
Mc 9,14 Chegaram perto dos outros discípulos, viram que eles estavam rodeados
por uma grande MULTIDÃO (o;clon)(26/40).
Alguns doutores da Lei estavam discutindo com eles.

Mc 9,15 Logo que a MULTIDÃO (o;cloj)(27/40) O viu,
ficou surpresa e correu para cumprimentá-lo. 16 Ele perguntou-lhes:
"O que é que vocês estão discutindo com eles?"
Mc 9,17 Alguém da MULTIDÃO (o;clou)(28/40) respondeu:
"MESTRE, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito-mudo.
Mc 9,25 Jesus viu que a MULTIDÃO (o;cloj)(29/40) corria para junto dele.
Então ordenou ao espírito-impuro: "espírito-mudo-surdo,
eu lhe ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele."
Mc 10,1 Partiu daí e foi para o território da Judéia,
do outro lado do rio Jordão.
As MULTIDÕES(o;cloi) (30/40) se reuniram de novo(12/27) em torno dele.
E ele, de novo(13/27), as ensinava (15/20).
Mc10,46 Chegaram a Jericó. Saiu de Jericó, junto com seus discípulos
e uma grande MULTIDÃO (o;clou)(31/38).

A MULTIDÃO EM JERUSALÉM
AS AUTORIDADES TEM MEDO DA MULTIDÃO (3vezes)
Mc 11,17 E ensinava o povo, dizendo: "Não está escrito: (Is 56,7)
'Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos'?
No entanto, vocês fizeram dela um covil de ladrões." (Jr 7,11)
Mc 11,18 Os chefes dos sacerdotes e os doutores da Lei ouviram isso
e começaram a procurar um modo de matá-lo.
Mas tinham medo dele, porque a MULTIDÃO (o;cloj)(32/40)
estava maravilhada com o ensinamento dele.
Mc 11,27 Foram de novo a Jerusalém. Enquanto estava andando no Templo,
Os chefes dos sacerdotes, os doutores da Lei e os anciãos se aproximaram dele.
28 Perguntaram: "Com que autoridade fazes tais coisas?
Quem te deu autoridade para fazer isso?"
29 Jesus respondeu: "Vou fazer uma só pergunta. (palavra)
Respondam-me, e eu direi com que autoridade faço isso.
30 O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondam-me."
31 Eles comentavam entre si: "Se respondemos que vinha do céu, ele vai dizer:
'Então, por que vocês não acreditaram em João?'
Mc 11,32 Devemos então dizer que vinha dos homens?"
Mas eles tinham medo da MULTIDÃO (o;clon)(33/40),
porque todos consideravam João como verdadeiro profeta.
Mc 12,12 Então eles(chefes dos sacerdotes, os doutores da Lei e os anciãos)
procuraram prender-lo. Eles tinham entendido muito bem que havia contado
essa parábola contra eles. Mas ficaram com medo da MULTIDÃO (o;clon)(34/40)
e, deixando-o foram embora.
AINDA A MULTIDÃO ADMIRA JESUS
Mc 12, 37 Portanto, o próprio Davi O chama de Senhor.
Como é que ele pode então ser seu filho?"
E uma grande MULTIDÃO (o;cloj)(35/40) ouvia-o com gosto.
JESUS OBSERVA A MULTIDÃO
Mc 12,41 Estava sentado diante do Tesouro e olhava
a MULTIDÃO (o;cloj)(36/40) que depositava moedas no Tesouro.
Muitos ricos depositavam muito dinheiro.
A MULTIDÃO DA CIDADE MANIPULADA
Mc 14,43 E logo, enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos Doze,

com uma MULTIDÃO (o;cloj)(37/40) armada de espadas e paus. Iam
da parte dos chefes dos sacerdotes, dos doutores da Lei e dos anciãos.
8 A MULTIDÃO (o;cloj)(38/40) subiu,
e começou a pedir que lhes fizesse como costumava.
Mc 15,11 Porém os chefes dos sacerdotes atiçaram a MULTIDÃO (o;clon)(39/40)
para que lhes soltasse Barrabás.
12 Pilatos perguntou de novo:
"O que farei então com Ele que vocês chamam de REI DOS JUDEUS?"
13 Mas eles gritaram de novo: "Crucifique!"
14 Pilatos perguntou: "Mas, que mal fez ele?"
Eles, porém, gritaram com mais força: "Crucifique!"
Mc 15,15 Pilatos queria agradar à MULTIDÃO (o;clw)(40/40). Soltou Barrabás,
mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado.

MONTANHA – (7 vezes)
3,13 Ele subiu ao monte (o;roj) e chamou os que desejava escolher.
6,46 Tendo se despedido dela subiu ao monte(o;roj) para orar.
9,2 Seis dias depois,
Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João, e os levou sozinhos a um
lugar à parte, sobre uma alta montanha(o;roj). E se transfigurou diante deles.
9,9 Ao descerem da montanha(o;rouj), recomendou-lhes que não contassem a
ninguém o que tinham visto,
até que o FILHO DO HOMEM tivesse
ressuscitado dos mortos.
11,1 Ao se aproximaram de Jerusalém, diante de Betfagé e de Betânia, perto do
monte(o;roj) das Oliveiras. Então enviou dois,
13,3 Estava sentado no monte(o;roj) das Oliveiras, de frente para o Templo. Então
Pedro, Tiago, João e André lhe disseram em particular:
14,26 Tendo cantado o hino, sairam para o monte(o;roj) das Oliveiras.

DESERTO
Esta é a voz daquele que grita no deserto(evrh,mw|):
Preparem o caminho do Senhor,
endireitem suas estradas!" (Mal 3,1; Is 40,3)
1,4 E foi assim que João, o Batista apareceu no deserto(evrh,mw|),
1,3

pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados.
1,12 E logo o Espírito O impeliu para o deserto(e;rhmon).
1,13 E ficou no deserto(evrh,mw|) durante quarenta dias,
1,35 De madrugada, quando ainda estava escuro,
se levantou e foi orar num lugar deserto(e;rhmon) (ermo).
1, 45 Mas o homem foi embora e começou a pregar muito e a espalhar a notícia (a
palavra). Por isso, não podia mais entrar publicamente numa cidade: ele ficava fora,
em lugares desertos(evrh,moij) (ermos). E de toda parte as pessoas iam procurá-lo.
6,31 Havia aí tanta gente que chegava e saía, a tal ponto que não tinham tempo oportuno
nem para comer. Então disse para eles: "Vamos sozinhos para algum lugar
deserto(e;rhmon) (ermo), para que vocês descansem um pouco."
6,32 Então foram sozinhos, de barca, para um lugar deserto(e;rhmon) (ermo).
6,35 Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto e disseram: "Este lugar é
deserto(e;rhmo,j) e já é tarde.
8,4 Os discípulos disseram: "Onde alguém poderia saciar essa gente de pão, aqui no
deserto(evrhmi,aj)?"

