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Quarta Divisão 
  

  IV.  7:24 - 9:50     PORQUE VEIO O MESSIAS? 
 

PARA OS 
NECESITADOS 

PARA OS 
CONFUSOS 

PARA OS 
LIMITADOS 

PARA OS 
JULGADOS 

 
7:24-30 Necessidade 
Espiritual 
 
Mãe siro-fenícia e filha 
possessa pelo demônio 
Pão dos filhos 
Migalhas para 
cachorrinhos 
Judeu e Gentil 
 

 
8:14-21 Compreensão 
 
Pão sem fermento 
Guardai-vos do fermento 
dos fariseus e o de 
Herodes 
12 cestos? 7 cestos? 
Compreende? 

 
9:2-8 Glória 
 
Jesus está em Gloria 
com Moisés e Elias 
Na transfiguração– 
Os três estão 
assustados. Jesus só: 
Escuta meu filho! 
 

 
9:30-32  Condenação 
 
Jesus ensina discípulos 
 
Traição, morte, & 
ressurreição 
 
Jesus é julgado pelos 
líderes . 

 
7:31-37 Necessidade 
Social 
O surdo/mudo não pode 
comunicar com outros  
 
Ouvidos-abertos  
Língua-soltado 
 

 
8:22-26 Clareza 
 
Um cego meio curado, vê 
homens como arvores 
andando 
Ele é completamente 
curado e ele vê 
claramente  
 

 
9:9,10 Ressurreição 
 
Não falar sobre o que 
tinham vistos até a 
ressurreição   
 

 
9:33-37  Motivo 
 
Quem é o maior? 
Ultimo, servo – primeiro, 
 quem recebe em meu 
nome recebe o Pai.  
Nossos motivos são 
julgados. 

 
8:1-10 Necessidade 
Física 
 
No deserto a multidão 
com fome 
4000+ comeram 
7 cestos restantes 
 

 
8:27-30 Cristo 
 
O povo e a identidade de 
Jesus- profeta 
Os discípulos e a 
identidade de Jesus- o 
Cristo 

 
9:11-13 Sofrimentos 
 
Elias primeiro? Filho 
de Deus sofre e é 
rejeitado – fizeram o 
mesmo para Elias 
Uma experiência que 
não desejaram 
 

 
9:38-41 Recompensa 
 
Quem é por nós? Quem 
é contra? Aquele que 
der de beber água em 
meu nome será 
recompensado 

 
8:11-13 Sem 
 
Necessidades 
A geração que busca 
sinais – Os fariseus não 
tem sinais pois não 
tenham  necessidades 
Esta geração não 
receberá sinais.  Jesus 
deu sinais para 
necessitados  
 

 
8:31-9:1 A Cruz 
 
Os líderes judeus  e 
morte de Jesus- As 
coisas de homens e 
coisas de Deus. A si 
mesmo se negue, tomar a 
cruz seguir a Deus.  
A vergonha de uma 
geração pecadora e 
adúltera 

 
9:14-29  A Morte 
 
Fé e uma Oração – 
Uma experiência 
precisa 
Espirito surdo, 
discípulos  e os 
escribas discutindo 
Água, fogo 
Menino como morto é 
salvo 
Geração sem fé  
 

 
9:42-50 Rejeitado 
 
Os tropeços e 
julgamentos 
Quem fizer tropeçar- 
lançar no mar 
Olhos, pé, e mão – 
lançados no mar 
 
Sal e paz 

 


