
Marcos 15 – Jesus é Condenado, Crucificado, Morto e Sepultado 
 

O cristianismo não é sobre política. Pessoas por séculos tentaram usar Jesus para apoiar suas 
posições em vários assuntos políticos. Isso é triste, porque pode obscurecer a principal razão que Jesus 
veio à Terra, que era buscar e salvar aquilo que estava perdido (ver Lucas 19:10).  
A pressão dos colegas é basicamente ter medo de fazer o que você acredita que é certo. O medo nos faz 
fazer coisas que de outra forma não faríamos, e vemos que é a história de Pilatos e como ele tratou Jesus. 
Pilatos queria libertar Jesus, mas ele era fraco e cedeu quando o barulho da multidão ficou mais alto. Neste 
segmento, Jesus carrega seu próprio instrumento de morte em seu caminho para o Calvário. O caminho 
para a cruz marcou sua humilhação pública em contraste com a entrada triunfal em Jerusalém do domingo 
anterior. No Antigo Testamento, a nação de Israel se aproximou de Deus através do Templo. O sumo 
sacerdote, uma vez por ano, trazia um sacrifício ao Santo dos Santos para expiar os pecados do povo. O 
Santo dos Santos foi separado do resto do Templo por um grande véu. Foi este véu que foi rasgado quando 
Jesus morreu, mostrando que o caminho para Deus era agora através da morte de Jesus, não através de 
qualquer sacrifício trazido por um sacerdote. Depois que Jesus morreu, um homem chamado José de 
Arimatéia foi a Pilatos pedir o corpo de Jesus. Ele demonstrou coragem em pedir permissão a Pilatos para 
enterrar Jesus, um ato de compaixão por alguém que não podia retribuir sua bravura. 
 

Passo # 1: Assista ao vídeo uma vez 

Passo # 2: Peça a um membro do grupo para contar a história do segmento com suas próprias 
palavras. Permita que o grupo preencha quaisquer lacunas na história ou faça quaisquer correções. 

Passo # 3: Assista ao vídeo uma segunda vez. Permita que os demais participem 
recontando o que assistiram. 

Passo # 4: Perguntas para discussão: 

1. O que você mais gostou da história? O que te chamou a atenção? 

2. Por que os líderes religiosos precisariam levar Jesus a Pilatos? 

3. Jesus estava sendo acusado de ser o rei dos judeus? Por que os líderes religiosos acusariam Jesus 
disso ao governador Pilatos?  

4. Você acha que algum dos ensinamentos de Jesus ameaçou o domínio romano em Israel? O que 
você acha que Jesus estava tentando realizar com o Seu ensinamento para as multidões sobre o 
Seu ministério? Jesus pleiteava ser um governante político? 

5. Pilatos, percebendo a inveja dos principais sacerdotes, deu a opção de soltarem a Jesus. O que a 
multidão escolheu? Por quê? 

6. O que os soldados fizeram com Jesus dentro do Palácio? 

7. Durante a crucificação que insultos Jesus recebeu? Quais profecias se cumpriram? (Salmo 22:18, 
Isaías 53:12) 

8. O que o Centurião presente na hora que Jesus expirou disse? 

9. Por quê você acha que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo? 

10. Quem mais Marcos relata que estava presente no momento que Jesus morreu? 

 
Pergunta de aplicação: 

 Como você descreveria em uma escala de 1 a 10 o quanto você deixa Cristo governar em seu 
coração? Como a opinião das pessoas (multidão) influenciam suas decisões? O que é mais difícil para você: 
lidar com o sofrimento físico ou com o sofrimento emocional? 

 


