
QUEM É  ‘O SENHOR’ em Marcos 1-16,8? 

DEUS    -    JESUS     -     Dono ou Patrão 

Mc  1,  3:  Preparem o caminho do Senhor(_______), endireitem suas estradas!» 
 

Mc  2,28:  Portanto, o Filho do Homem é Senhor(_______) até mesmo do sábado. 
 

Mc  5,19:  Jesus lhe disse: "Vá para sua casa, para junto dos seus, e anuncie para 
eles tudo o que o Senhor(_______), em sua misericórdia, fez por você."   

 

Mc  7,28:  A mulher respondeu: "É verdade, Senhor(_______); mas também os 
cachorrinhos ficam debaixo da mesa e comem as migalhas que as 
crianças deixam cair."  

 

Mc 11,  3: Se alguém lhes falar: 'Por que estão fazendo isso?', digam: 
                 'O Senhor(_______) precisa dele, mas logo devolverá de novo." 
 

Mc 11,  9: Os que iam na frente e os que seguiam gritavam:  
                 "Hosana! Bendito aquele que vem em nome do Senhor(_______)!  
 

Mc 12, 9: Que fará o Senhor(_______) da vinha?  
                  Ele virá, destruirá os agricultores, e entregará a vinha a outros.    
 

Mc 12, 10 Por acaso, vocês não leram na Escritura:   
                  'A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular  
            11 isso foi feito pelo Senhor(_______) e é admirável aos nossos olhos'?"                        
 

Mc 12,29 Jesus  respondeu: "O primeiro mandamento é este: Ouve, ó Israel!  
                O Senhor (_______)  nosso Deus é o único Senhor(_______)!    
           30 E ame ao Senhor(_______) seu Deus com todo o seu  coração,  
                com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. 
            

Mc 12,36 O próprio Davi, movido pelo ESPÍRITO SANTO, falou:  
                 'O Senhor(_______) disse ao meu Senhor(_______):  sente-se à minha 

direita,  até que eu ponha seus inimigos debaixo de seus pés'.    
           37  Portanto, o próprio Davi O (Messias) chama de Senhor(_______).  
                 Como é que ele pode então ser seu filho?"  
 

Mc 13,20: Se o Senhor(_______)  não abreviasse esses dias, ninguém conseguiria 
salvar-se. Mas, Ele abreviou aqueles dias, por causa dos eleitos que 
escolheu.  

 

Mc 13,35: Vigiem, portanto, porque vocês não sabem  quando o Senhor(_______) 
da casa vai voltar; pode ser à tarde, à meia-noite, de madrugada ou pelo 
amanhecer. 36 Se ele vier de repente, não deve encontrá-los dormindo. 

 

                     Quantas vezes O SENHOR se refere a DEUS?_____ 
                     Quantas vezes O SENHOR se refere a JESUS?_____ 
                     Quantas vezes O SENHOR se refere a DONO?_____ 

 

No Apêndice: Mc16,19: O Senhor Jesus = o Ressuscitado e 
                       Mc16,20: O Senhor = Espírito Santo. 


