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MARCOS: Conhecendo a Vida de Jesus.
Lição 1 - Jesus Tem Poder Para Nos Ajudar!
ABERTURA:
A. Quem é o melhor pescador entre os seus parentes / família?
B. Onde você foi a primeira vez que você saiu de casa?
C. Qual era o melhor professor que você já teve? Por que você acha isso?
INTRODUÇÃO:
Vamos conversar juntos sobre algumas lições no livro de Marcos sobre
a vida de Jesus. O tema deste livro é: Jesus Cristo o Servo. O versículo
chave é Marcos 10:45. A palavra chave no livro é “logo”. No livro vamos
ver Jesus ocupado ajudando vários tipos de pessoas com as suas
necessidades físicas e espirituais. Vamos ver que Jesus nos chama para
imitá-Lo e ajudar aqueles que tem dificuldades. A ajuda principal que
Jesus trouxe foi a Sua morte na cruz para nos!
O livro foi escrito por João Marcos, um auxiliar de Paulo na sua
primeira viagem missionária (Atos 13:5,13). A carta foi escrito aos
cristãos em Roma entre 55 a 65 d.C. Marcos queria deixar claro que Jesus
é um homem de poder e ação e não só de palavras. E Jesus usou toda a
Sua capacidade para servir os outros.
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos 1:14-34
A. Quais são as boas notícias de acordo com Jesus? Como a Sua
mensagem compara com a mensagem de João Batista, (1:2-4,7)?
1. Perdão dos pecados.
2. Notícias sobre Deus.
3. O Reino eterno está próximo.
4. A mensagem de João anunciava a chegada do Rei Jesus.
B. O que você acha que os discípulos entenderam neste momento com
a frase, “reino de Deus”?
1. Vai chegar logo.
2. Que o reino seria físico e que Jesus seria o rei como Davi era no
Velho Testamento. E que Jesus ia eliminar o reino de Roma.

C. Você acha que teria uma razão para que Jesus começasse Seu
ministério
público na sinagoga, (vs. 21)?
1. Era o lugar de louvor das pessoas religiosas.
2. Jesus era um judeu e seguia os seus costumes.
3. Havia muitas pessoas lá para ensinar.
4. Devia ser este povo judaico que aguardava a Sua chegada.
D. Quais são as duas coisas que maravilhou o povo sobre Jesus? Por que?
1. A maneira que Ele ensinou com autoridade, vs. 22.
2. Ele tinha autoridade sobre os demônios, vs. 27.
E. Como a cura que Jesus operou (vs. 30-34) compara com a Sua
capacidade de expelir demônios (vs. 25)? Que tipo de autoridade é
demonstrada agora pelas mãos de Jesus.
1. Quando Jesus mandou o demônio sair, mostrou a Sua autoridade
sobre os espíritos imundos.
2. Jesus curou uma mulher sem falar uma palavra.
3. Mostra que Jesus tem autoridade sobre o mundo dos espíritos e
sobre as doenças também.
APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA:
A. Os discípulos mostraram o que significa arrependimento e crença,
(vs. 15-20). Onde você está neste pedido de Jesus? (vs. 17)
1. Ainda pescando?
2. Mantendo o velho negócio em pé e passando os fins de semana
com Jesus?
3. Deixando o barco e nadando para a praia?
4. Caminhando com Jesus. (Explique)
B. O que você deixou para seguir Jesus?
1. Pouca coisa.
2. A minha vontade.
3. Eu estou disposto a deixar tudo.

C. O que é maravilhoso sobre o Reino de Deus, para você?
1. A maneira que Deus o planejou.
2. Que eu posso fazer parte.
3. Que o Reino vai durar para toda a eternidade.
D. Numa escala de 1-10, qual é a quantidade de autoridade que Jesus tem
na sua vida?
E. O que Jesus teria que “expelir” de sua vida para conseguir uma nota
10?
PONTOS:
A. Jesus nos mostra porque nós devemos segui-Lo!
1. Ele dá significativo valor para as nossas vidas. (Pescadores de
homens)
2. Ele dá segurança para o nosso destino. (Reino de Deus)
3. Ele tem toda autoridade e poder para nos ajudar em qualquer
situação.

MARCOS: Conhecendo a Vida de Jesus.
Lição 2 - O Que Jesus Nos Oferece.
ABERTURA:
A. Se você estivesse em apuros, mesmo no meio da noite, quem são os
quatro amigos que você ligaria para receber ajuda, e por quê?
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos 2:1-12
A. Se você fosse o paralítico e os seus amigos decidissem levá-lo em cima
da
casa, tirassem as telhas e abaixassem você dentro da sala, como você teria
se sentido?
1. Hesitante:
Vocês vão me envergonhar.
2. Assustado:
Vocês vão me deixar cair.
3. Duvidoso:
Vocês são loucos.
4. Agradecido:
Eu agradeço a sua preocupação.
5. Preocupado:
Eles vão nos expulsar da casa.
6. Misto:
Eu não acho que vai funcionar, mas vou confiar em
vocês.
B. O que teria sido necessário para você abaixar o seu amigo paralítico por
um buraco no teto da casa?
1. Organização
5. Planejamento com o relógio
2. Coragem
6. Desespero
3. Um bom senso de humor
7. O equipamento certo
4. Força física
C. Quando a multidão ouviu toda a agitação no telhado e viu o paralítico
sendo abaixado dentro da sala, como você acha que os espectadores se
sentiram?
1. Aborrecidos:
Estas pessoas não têm respeito?
2. Divertidos:
Esta é a melhor diversão da cidade.
3. Indignados:
Jogue os para fora!
4. Simpáticos:
Estes homens estão realmente preocupados
com o seu amigo.

D. Quando Jesus disse ao paralítico, “Filho, os teus pecados estão
perdoados”, o que você acha que os fariseus e professores da lei
estavam pensando?
1. Quem este homem acha que é?
2. Este Jesus deve ser processado por tratamento inadequado de um
paciente.
3. Espere um momento. Este homem não pecou, ele está doente.
4. Jesus está tentando dizer que a doença espiritual e a doença física estão
relacionadas?
E. Por que os escribas (professores da lei) estavam perturbados? Nas suas
mentes como o pecado e a autoridade de Deus estavam ligados? (João
9:1-3)
1. Eles pensavam que doença física veio por causa dos pecados.
2. Eles acreditavam que somente Deus pudesse perdoar pecados.
3. Eles não acreditavam que Jesus era Deus.
F. Por que Jesus não simplesmente curou o homem como todo mundo
esperava?
1. Ele queria curar primeiro o que era mais importante.
2. O espiritual é mais importante.
3. Ele queria provar que Ele é o Filho de Deus.
4. Ele queria provar que Ele tinha o poder para tirar os pecados.
5. Ele queria mostrar que Ele pudesse curar uma pessoa completamente,
(fisicamente e espiritualmente).

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA:
A. Pense por um momento sobre as áreas mais importantes na sua vida?
Avalie cada área numa escala de 1 a 10. A nota 1 significa “na lista dos
machucados” e 10 significa “saúde completa”. Vamos considerar 5 como
“normal”; você não está sofrendo o suficiente para pedir ajuda, mas você
não está sentindo-se ótimo nesta área também. (Veja Folha Extra)
1. Corpo:
Saúde completa
2. Mente:
Sem stress ou dor
3. Espírito:
Perto de Deus
4. Trabalho / Escola
Fazendo o que eu quero
5. Relacionamentos
Tudo azul em casa
6. Futuro
Sem preocupação e tenho segurança
B. Quais tipos de “doenças” ou “situações” nos ajuda a ver a nossa
necessidade de um médico espiritual?
1. Doença física
2. Stress
3. Problemas e dificuldades
4. O sentimento que algo está faltando na minha vida
5. Preocupação sobre o futuro
6. Problemas com relacionamentos
C. O que esta história nos conta sobre o poder de Jesus que pode trabalhar
em nossas vidas?
1. Ele pode perdoar pecados.
2. Ele pode curar.
3. Por Ele vem a vida eterna.
PONTOS:
A. Quando nós viermos a Jesus, Ele pode nos dar uma vida completa.
B. Somente Jesus pode nos perdoar!
C. Somente Jesus pode nos curar!
D. Jesus diz, “Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei”, Mateus 11:28.
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MARCOS: Conhecendo a Vida de Jesus.
Lição 3 - Jesus oferece ajuda a todos.
ABERTURA:
A. Se o seu salário triplicasse de repente, o que você faria com o dinheiro
extra?
B. O que você pensaria se um assassino e estuprador de crianças se tornasse
cristão?
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos 2:13-17
A. Os primeiros discípulos de Jesus (pescadores, 1:16-19) provavelmente
pagaram impostos exagerados para Levi durante anos. Como você acha
que eles se sentiram quando Jesus o chamou para seguí-Lo também?
1. Jesus aceita qualquer pessoa!
2. É estranho que Jesus aceitou esta pessoa, mas deve existir uma razão.
3. Se Jesus aceitar esta pessoa, com certeza Ele vai me aceitar.
4. Está tudo bem, Levi vai nos dar uma refeição de graça.
B. Por que Jesus chamou Levi para seguí-Lo e quanto isso custou para Levi?
1. Para mostrar o seu propósito aqui na terra.
2. Para esclarecer um ponto com os fariseus.
3. Para ajudar aqueles que precisavam Dele.
4. Ele perdeu um emprego que não podia recuperar. Foi um emprego com
o governo de Roma. Ele desistiu de mais do que os pescadores.
C. Quem são os “doentes” e “pecadores”? Quem são os “justos”?
1. Aqueles que não estavam seguindo Deus naquela época.
2. As pessoas que não se preocupavam com coisas espirituais.
3. As pessoas que precisavam de Deus nas suas vidas.
4. Aqueles que pensavam que estavam agindo corretamente, (fariseus).
D. Como Jesus mostrou que Ele aceitava qualquer pessoa?
1. Ele chamou vários tipos de pessoas.
2. Ele sentou à mesa e comeu uma refeição com os publicanos e
pecadores. Aqueles que não viviam a mesma vida religiosa dos
fariseus.

3. Ele descreveu o seu ministério como se fosse um médico cuidando
de doentes.
E. Como as ações e atitudes dos fariseus impediram a visão deles de ver
as necessidades dos outros?
1. Eles se isolaram de pessoas que eram diferentes.
2. As suas tradições e rituais eram mais importantes do que pessoas.
3. Os fariseus pensavam que eles eram religiosamente perfeitos.
APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA:
A. Como era a sua vida antes que você visse a sua necessidade de um
medico espiritual? Explique.
1. Eu senti que algo estava faltando na minha vida.
2. Eu chequei no fundo do poço e precisava de ajuda.
3. Eu verifiquei os fatos da existência de Deus e a Sua Palavra e a minha
vida não estava de acordo. Eu decidi aceitar a graça de Deus.
B. Quais são algumas coisas que nós fazemos que possivelmente afastam ou
alienam as pessoas do Evangelho?
1. Isolamos a nós mesmos das outras pessoas.
2. Ficamos preocupados com as coisas não importantes.
3. Não procuramos ajudar os outros.
C. O que, nesta história, vai nos ajudar a alcançar outras pessoas para Jesus?
1. Jesus se importa com todas as pessoas.
2. Eu preciso passar tempo com as pessoas do mundo.
3. Eu não posso me isolar do mundo ou usar linguagem e ações que façam
isso.
4. Eu posso promover uma refeição na minha casa e convidar os vizinhos.
PONTOS:
A. Jesus não veio para aqueles que acham que são auto suficientes, mas
para aqueles que admitem a sua necessidade Dele e vão seguí-Lo.
B. Na realidade, todos necessitam Dele. Mas para receber a ajuda Dele,
temos que admitir isso. Jesus está pronto para aceitar qualquer um
e ajudá-lo com as suas dificuldades.

MARCOS: Conhecendo a Vida de Jesus.
Lição 4 - Jesus veio para curar, salvar e abençoar!
ABERTURA:
A. Você “conserta e remenda” ou “joga fora e repõe”? Por que?
B. Quem é (ou era) o “policial” de sua família? Aquele que sempre está
verificando se você está fazendo algo “da maneira certa”?
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos 2:18 - 3:6
A. Para fazer mais do que a lei pediu, os Fariseus jejuavam dois dias por
semana, como um ato de piedade. Os discípulos de Jesus não jejuavam.
O que isso implica?
1. Eles estavam quebrando a lei.
2. Eles não queriam seguir as tradições dos homens (dos fariseus).
3. Eles eram radicais.
4. No Velho Testamento a lei só exigia um dia de jejum por ano, era o
Dia de Expiação. (Lev. 16:29-34, Sl. 35:13, Is. 58:3, Atos 27:9)
B. Como as três parábolas pequenas (vs. 19-22) responderam a pergunta dos
discípulos de João e dos fariseus (vs. 18)? Qual é o “vinho novo”? Quais
são os “odres velhos”?
1. Com Jesus, foi como uma festa de casamento durante uma semana.
Durante este tempo, todos foram liberados das responsabilidades
religiosas.
2. A vida não deve ser um funeral, mas uma festa com Jesus.
3. O caminho de Jesus não é compatível com o velho caminho dos
fariseus.
4. Os “odres velhos” eram o sistema de tradição dos líderes religiosos
que não se importava com as necessidades do povo.
5. O “vinho novo” é a nova vida no Reino de Deus. O Evangelho.
C. Nos versículos 23-27 qual é o problema que os fariseus acham que Jesus
e os seus discípulos tinham?
1. Eles estão trabalhando no Sábado?
2. Eles estão roubando? (Dt. 23:24,25)

3. Os fariseus eram legalistas, julgando que eles não estavam
simplesmente comendo, mas ceifando no Sábado.
4. Não era o que eles estavam fazendo, mas quando.
5. Moisés proibiu o trabalho no Sábado, mas não deu muita coisa
específica, (Ex. 20:10; 35:3; Num. 15:32-36 ; Jer. 17:21-22 ; Nem.
10:31; 13:15-19).
6. Os fariseus acrescentaram muitos atos que eram proibidos no Sábado,
bem como, a distância que uma pessoa podia andar etc. Eram tradições
dos homens. O Sábado virou um dia de regras ao invés de um dia de
descanso.
D. Como a história sobre Davi se aplica na situação de Jesus? (Veja I
Samuel 21:1-6 e Lev. 24:5-9)
1. Jesus não negava o que a lei ensinava, mas com a interpretação rígida
deles da lei.
2. Davi quebrou a lei de Deus, mas mostra que em algumas situações a
necessidade de uma pessoa é mais importante do que a lei.
3. Os discípulos somente violaram uma tradição de homens. Deus se
importa mais com as necessidades do povo do que com tradição
religiosa. (Mt. 12:7)
E. O que causou a tensão na sinagoga (3:1-6)? Qual foi a preocupação dos
líderes religiosos? De Jesus? Do homem com a mão ressequida?
1. Os líderes religiosos se preocupavam com a possibilidade de Jesus
“curar” (trabalhar) no Sábado.
2. Eles se preocupavam com a tradição deles que disse que não pode curar
no Sábado a menos que seja uma vida em perigo.
3. Eles queriam ver se Jesus esperaria até o próximo dia ou violaria as
suas tradições.
4. Jesus se importa com as necessidades do povo.
F. O que incitou a raiva de Jesus? (vs. 5)
1. Os fariseus se importavam mais com as suas tradições do que com as
pessoas.
2. Eles estavam perdendo o ponto do Evangelho - misericórdia.
3. Eles não tinham interesse em agradar a Deus e ajudar o próximo.
4. A única preocupação deles era de livrar-se de Jesus.

G. O que é interessante (irônico) sobre versículos 4-6?
1. A pergunta de Jesus. (vs. 4)
2. A pergunta de Jesus sobre quem está realmente tentando fazer o bem,
os fariseus ou Ele?
3. Os fariseus só queriam fazer o que está mal, (vs. 6).
4. Eles nunca conseguiram pegar Jesus numa armadilha, então eles
planejaram outras armadilhas.
APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA:
A. Como o “vinho novo” de Jesus rompeu alguns dos seus “odres velhos”?
Onde o vinho está rompendo eles agora mesmo?
B. Onde você tem visto que as regras religiosas machucam as pessoas? O
que causa esta dor?
C. Baseado no exemplo de Jesus aqui e pelo exemplo de Davi antes, quando
seria certo para você ficar brabo com regras e colocar a necessidade
humana acima da lei? (Por exemplo: Você roubaria comida para
alimentara sua família morrendo de fome. Talvez você tenha um exemplo
do trânsito).
D. Como esta lição ajuda você a ter uma compreensão mais profunda do
propósito da vinda de Jesus?
PONTO:
Jesus não veio para estabelecer um sistema de regras, mas para curar, salvar
e abençoar.

MARCOS: Conhecendo a Vida de Jesus.
Lição 5 - Como Você Ouve A Palavra de Deus?
ABERTURA:
A. Quem contava as melhores estórias quando você era uma criança, e por
que elas eram fáceis de lembrar?
B. Quanta experiência você tem na agricultura ou na plantação de uma
horta? As plantas dentro de casa crescem ou morrem com o seu cuidado?
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos 4:1-20

1. O estilo de vida de Jesus
2. Novos discípulos
3. Espiritualidade
E. No contexto do capítulo 3, como a parábola explica as diversas
respostas para o ensinamento de Jesus?
1. Os líderes religiosos - vs. 3:6 (corações duros)
2. A multidão - vs. 3:8 (superficial, o que Jesus pode me dar, sem
compromisso)
3. A Sua família - vs. 3:21 (preocupações erradas)
4. O discípulo - vs. 3:34,35 (faz a vontade de Deus, mais discípulos)

A. Quantos tipos de solos você pode identificar e que tipo de crescimento
aconteceu em cada solo?
1. Beira do caminho - sem crescimento (duro, não pode penetrar)
2. Solo rochoso - um pouco, mas não muito (nasceu, mas não continuou)
3. Solo com espinhos - planta viveu, mas o crescimento foi sufocado,
pelos espinhos (não produziu fruto)
4. Boa terra - ela produziu MUITO fruto (normal na época foi 7-10 vezes
o que foi plantado) Aqui foi 30, 60 e 100 por um.

F. O que Jesus realmente quer dizer nesta parábola?
1. Você é que tipo de solo?
2. Se você não está produzindo, não é a culpa da semente.
3. Ensinamento para os apóstolos para saberem as diversas maneiras
que pessoas vão receber o evangelho quando eles forem enviados.

B. Se você estivesse na multidão quando Jesus compartilhou esta parábola,
como você teria se sentido? (Explicação para os discípulos - vs. 10)
1. O que Ele está dizendo. Eu não compreendo.
2. Estou curioso por saber qual solo eu sou.
3. Ele está tentando dizer alguma coisa sobre a minha vida?
4. Quem Ele acha que é?

A. Peça que o grupo preencha a folha de participantes.

C. Por que você acha que Jesus usou esta ilustração para explicar como as
pessoas recebem a Sua mensagem?
1. Ele não queria seguidores que vão acompanhá-Lo, mas não fazem nada.
2. Todos da época entenderam o trabalho na lavoura.
3. Ele não queria gastar tempo debatendo com os fariseus e escribas. Ele
já deu ensinamento claro para eles (cap. 1-3) e eles rejeitaram Jesus,
(Marcos 3:6,22). Então ensinou em parábolas e explicava as parábolas
para aqueles que queriam saber mais sobre Jesus (Mt. 13:1-15)
D. Qual é o fruto que a semente deveria produzir?

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA:

B. Na época da sua vida onde você indicou a melhor “safra”, quais foram
os fatores que contribuíram para isso?
1. Eu participava numa comunidade espiritual de pessoas.
2. Eu estava buscando a vontade de Deus diariamente.
3. Eu tinha poucas distrações na minha vida.
4. Eu tinha as minhas prioridades em ordem.
C. Na época da sua vida onde você indicou a pior “safra”, quais foram
os fatores que contribuíram para isso?
1. Eu tinha muitos problemas.
2. Eu não sabia nada sobre Cristo.
3. Eu sabia sobre Cristo, mas eu estava ocupado com outras coisas.
4. Eu não tinha apoio da comunidade espiritual.

D. Se você quisesse ser o solo mais produtivo durante 30 dias, o que teria
que acontecer na sua vida, em termos práticos?
1. Eu preciso arar a terra e começar de novo.
2. Eu preciso tirar algumas pedras.
3. Eu preciso tirar o mato.
4. Eu preciso entregar a minha vida a Deus para que Ele possa me usar.
E. Quais dos seguintes fatos vão encorajar você enquanto você “semear”
a “semente” do Evangelho?
1. A semente pode germinar depois de ser armazenada durante séculos.
2. A semente tem que ser semeada em todos os corações.
3. Eu não estou responsável pela decisão das pessoas.
PONTOS:
A. Quando nós abrirmos os nossos corações para a Palavra de Deus, ela vai
produzir fruto em nossas vidas.
B. Nós precisamos semear a semente sem discriminação e deixar o
crescimento com Deus (I Coríntios 3:6,7)

Marcos - Lição 5 - Folha de Participantes
Se você tivesse que dividir a sua vida em quatro épocas, do nascimento até agora, como você
descreveria cada época de acordo com os valores espirituais que Jesus pregou e viveu?
DURO
______

ROCHOSO
__________

COM ESPINHOS
_______________

BOA
_____

SEGUNDA ÉPOCA ______

__________

_______________

_____

TERCEIRA ÉPOCA ______

__________

_______________

_____

QUARTA ÉPOCA

__________

_______________

_____

INFÂNCIA

______
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MARCOS: Conhecendo a Vida de Jesus.
Lição 6 - Jesus Pode Restaurar Paz Na Sua Vida
ABERTURA:
A. Quem era a pessoa “estranha” na cidade onde você cresceu, aquela que
todos tentaram evitar? Esta pessoa falou com você uma vez?
B. Você gosta dos filmes ou dos livros de terror? Por que ou Por que não?
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos 5:1-20
A. Como vocês acham que os discípulos se sentiram depois de encontrar
este homem, durante à noite, num cemitério?
1. Assustados. Estavam no território dos gentios e tinha um homem
gritando, nú, sangrando e fora de controle.
2. Calmos, Jesus já expulsou demônios antes (1:21-28,32-34).
3. Parece que só Jesus saiu do barco (5:2,18). Talvez os discípulos
ainda estão se recuperando da noite assustadora no mar (4:35-41).
B. O que vocês podem aprender sobre os demônios pelas ações do homem
endemoninhado?
1. O poder deles
2. A destruição que eles causam
3. O grande número deles (“Legião” significa entre 3.000 e 6.000)
4. O medo que eles têm de Jesus.
C. Como a cura aconteceu, e como este homem se sentiu depois?
1. Com esperança
2. Um desejo de se introsar na sociedade de novo
3. Modificado
4. Comprometido a Jesus
5. Saudável
6. Em controle de suas escolhas
D. Por que vocês acham que o povo reagiu deste jeito (vs. 14-17)?
1. Queriam saber o que aconteceu.
2. Quem vai pagar pelos porcos?
3. Quem é este homem Jesus?
4. Alguém pode ver Deus e viver? (vs. 7)

E. Por que eles tinham medo ao invés de alegria quando o homem foi
curado?
1. Eles tinham medo porque Jesus tinha mais poder do que os
demônios. Eles já estavam assustados com os demônios.
2. Eles tinham medo porque Jesus destruiu todos os seus porcos.
Ele é capaz de destruir o restante da economia.
3. Eles preferem cuidar da sua fonte de renda ao invés de conhecer
Jesus.
F. Por que vocês acham que Jesus queria que o homem voltasse para
casa?
1. Sem espaço no barco com Jesus.
2. Para ser reunido com a sua família.
3. A família dele precisava ouvir a história.
4. Ninguém ia acreditar sem ver a prova. E ele é a prova do poder de
Jesus.
5. Para que aquela área dos gentios pudesse saber sobre Jesus.
APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA:
A. Quando você já se sentiu como este homem endemoninhado, dividido
por várias vozes e sentimentos contraditórios?
B. Como Jesus trouxe paz no meio desta confusão?
C. Quando você já se sentiu como o povo da cidade, querendo que Jesus
fosse embora porque Ele estava mudando coisas demais?
D. Você já viu o sustento ou profissão de alguém afetado pela sua
conversão a Jesus?
E. Você estaria aberto para isso acontecer para você ou alguém de sua
família? Por que ou por que não?
PONTOS:
A. Jesus tem o poder de curar as nossas vidas.
B. Jesus pode trazer significado e propósito dentro de nossas vidas.

MARCOS: Conhecendo a Vida de Jesus.
Lição 7 - Ofereça a sua vida a Deus e Ele vai cuidar de você.
ABERTURA:
A. Escolha três itens da lista seguinte que arruinariam o seu descanso
durante as suas férias.
___ encontrar conhecidos da sua cidade
___ pernilongos e formigas
___ problemas com o carro
___ sete dias de chuva
___ perder as malas
___ trabalho do escritório que tem que ser feito
___ ligações do escritório
___ surpresas
___ perder a sua carteira
___ ficar de pé em filas longas
___ uma agenda lotada e apertada
___ levar os parentes juntos
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos 6:30-44
A. “Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco”, (vs.
31).
Se você fosse um dos discípulos, o que você teria esperado?
1. Férias por alguns dias, sozinhos
2. Tempo para estar com Jesus
3. Um tempo divertido
4. Qualquer coisa, menos pessoas
B. Surpresa! Há 5.000 pessoas esperando na praia. Como você se sente?
1. Animado
2. “Não pode ser” (Eles estavam cansados)
3. Compaixão
4. Raiva e frustração
5. Derrotado

C. Quais emoções talvez fossem expressadas pelos discípulos no versículo
37?
1. O “tanque” deles estava vazio, não tinha condições de fazer nada.
2. Eles não gostavam de providenciar benevolência.
3. Eles estavam bravos porque as suas férias foram descartadas.
4. Eles tinham medo de atrair aproveitadores.
D. “Quantos pães vocês têm”? (vs. 38) O que Jesus estava pedindo que os
discípulos fizessem?
1. Avaliar os seus recursos.
2. Parar de pensar em seus próprios interesses.
3. Ver a impossibilidade da situação.
4. Começar com o que eles tinham.
5. Confiar que Ele tinha um plano.
E. Como você teria se sentido, como um discípulo, enquanto você recolheu
o que sobrou?
1. Jesus pode usar o que eu tenho para fazer muita coisa.
2. Como Jesus fez isso?
3. Eu posso confiar em Cristo para solucionar qualquer situação.
4. Quando eu entrego o que tenho, Jesus sempre cuida melhor da minha
vida.
F. O que esta história ensina sobre a identidade e missão de Jesus?
1. Há várias lembranças na história que mostra que Jesus é o
cumprimento
da profecia. (a) vs. 34 - fazia deles lembrar de Moisés e Davi e as
profecias sobre o Messias que veria (Num. 27:17 e Eze. 34). (b) vs. 40
- fazia deles lembrar de Moisés de novo (Ex. 18:21 e Dt. 18:15,18) e
(c) vs 43 - o número 12 ajudavam os a lembrar dos 12 tribos e o que
Jesus estava fazendo está relacionado com a obra de Deus. (d) Jesus
alimentava o povo no deserto como Moisés fez.
2. Jesus é o Cristo. Ele foi identificado como o profeta parecido com
Moisés que viria para guiar o povo.
3. Jesus veio ajudar os necessitados.
4. Nós precisamos confiar Nele.

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA:
A. Como você reage quando você tem que encarar uma situação que é maior
do que a sua capacidade?
1. Não tenho certeza sobre o que devo fazer.
2. Entro em pânico.
3. Eu me sinto inadequado.
4. Vamos fazer alguma coisa.
5. Eu não posso fazer nada.
6. Não vou fazer nada, e vou me sentir culpado depois.

5. Motivação espiritual (fazendo coisas boas)
6. Preocupação genuína
E. Onde você está agora para atender o chamamento de Deus para ação?
(Coloque um X algum lugar entre os dois extremos).
Deus está no
Eu verifico que não estou
telefone agora _____________________ em casa quando Deus liga.
mesmo
PONTO:

B. Como você se sente quando você reconhece que tem habilidades
especiais
para contribuir para as necessidades do mundo?
1. Eu fico nervoso.
2. Eu fico apavorado.
3. É uma grande responsabilidade.
4. Pronto para fazer alguma coisa, mas o que devo fazer?
5. Sentimentos confusos.
6. Vou questionar porque Deus me escolheu para fazer isso.
C. Qual é a sua maneira favorita de evitar a sua responsabilidade?
1. Eu não sei o que fazer.
2. Não tenho tempo.
3. O problema é grande demais.
4. A culpa é de uma outra pessoa.
5. Eu não posso fazer nenhuma diferença.
6. Eu ligo a televisão e ignoro o assunto.
7. Eu vou me ocupar com uma outra coisa.
D. Se você pudesse ajuntar os recursos do seu grupo para fazer alguma
coisa sobre as necessidades da sua comunidade, qual seria a força
maior entre vocês?
1. Financeira
2. Liderança
3. Ligações políticas
4. Ação na comunidade

A. Quando nós oferecemos nos mesmos para Deus e o Seu serviço, Ele vai
cuidar das nossas vidas. Vamos confiar Nele!!!

Marcos - Lição 7 - Folha de Participantes
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MARCOS: Conhecendo a Vida de Jesus.
Lição 8 - Temos Que Seguir Jesus Para Receber Os Benefícios.
ABERTURA:
A. Quando você era jovem, como a pressão ou a influência dos seus
amigos afetou a sua escolha de roupas? Música?
B. Se você perguntasse uma pessoa comum onde você trabalha, “Quem
é Jesus”?, o que ela diria?
1. Um louco religioso
2. O homem mais famoso que já viveu.
3. Filho de Deus
4. Um mistério
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos 8:27-9:1
A. “Tu és o Cristo”. Quando Pedro respondeu desta maneira, o que ele
queria dizer?
1. Ele é o Messias que eles esperavam. O Ungido para ser Rei de
Israel.
2. O Governador do novo Israel.
3. O sacrifício pelo pecado
4. A resposta para a sua busca nesta vida.
5. Eles estavam começando a entender sobre Quem Ele é, mais ainda,
não entenderam tudo.
B. Por que Pedro ficou tão agitado quando Jesus explicou a cruz?
1. Ele não entendeu as profecias, nem a natureza do Reino de Cristo
ou as implicações de Ele ser o Messias, 9:10.
2. Ele não queria que Jesus sofresse.
3. Ele não queria sofrer.
4. Ele não queria perder o seu líder.
5. Ele estava fingindo ser forte.
C. O que Jesus está dizendo? “Se alguém quer vir após mim, a si
mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me” (vs. 34)?
1. Não é fácil seguir Jesus.

2. Se você está com dúvidas, agora é a hora de cair fora.
3. Seguir Jesus vai custar tudo que você tem.
4. Está na hora de modificar a sua vida de acordo com a vontade de
Deus.
5. Jesus morreu na cruz que Ele carregou.
6. A cruz é: Qualquer responsabilidade, mudança ou sacrifício
necessário para seguí-Lo.
7. A multidão não estava atraída a Jesus por que Ele negou si mesmo,
mas por causa das curas, ensinamento, etc.
D. O que Jesus está dizendo? “Que aproveita ao homem ganhar o
mundo
inteiro e perder a sua alma”, (vs. 36)?
1. Quais são as nossas prioridades?
2. Porque pagar o preço mais caro pela felicidade temporária?
3. É tudo ou nada.
4. Temos que calcular as despesas antes de seguir Jesus.
E. Como vocês acham que Pedro sentiu depois desta experiência?
1. Confuso, mas pronto para seguir! (9:5)
2. Deprimido
3. Assustado
4. Pronto para seguir.
APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA:
A. Para cada época de sua vida, coloque um símbolo para indicar como
você experienciou Jesus.
C = Jesus é alguém para CONHECER.
A = Jesus é alguém sobre quem devemos APRENDER.
S = Jesus é alguém para SEGUIR.
E = Jesus é alguém para EVITAR.
CRIANÇA _____ JOVEM _____ UNIVERSITÁRIO _____
ADULTO JOVEM _____ ADULTO _____ APOSENTADO _____
ADULTO MAIS VELHO ______

B. Como você compararia onde você está na sua jornada espiritual com
um jogo de futebol?
1. Um torcedor
2. Jogador sentado no banco
3. Jogando no ataque
4. Jogando na defesa
5. Na lista dos machucados
C. Como você descreveria a sua resposta para o chamado de Jesus para
negar si mesmo, tomar a sua cruz e seguí-Lo?
1. Eu não estou pronto para isso.
2. Eu tenho uma longa caminhada para chegar a esta decisão.
3. Eu estou bem perto.
4. Há mais envolvido do que eu imaginava.
5. Fale comigo amanhã.
D. Para você, qual é o próximo passo que você precisa tomar para a sua
vida espiritual?
1. Eu preciso orar mais e ler a Bíblia mais, etc. As coisas básicas.
2. Eu preciso olhar para Jesus nas minhas decisões diárias.
3. Eu preciso fazer um compromisso mais íntimo com as pessoas
no meu grupo pequeno.
4. Eu preciso reavaliar os meus alvos e prioridades.
E. Qual é o valor de seguir Jesus Cristo para você?
1. Eu teria um relacionamento com o Filho de Deus.
2. Eu esqueceria a mim mesmo e pensaria nos outros.
3. Eu receberia a vida eterna.
4. Eu posso fazer parte do Seu Reino eterno.
PONTO: Jesus é o Cristo e quando nós negamos a nós mesmos e O
seguimos, então nós podemos fazer parte do seu Reino eterno.
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MARCOS: Conhecendo a Vida de Jesus.
Lição 9 - Mais Provas Sobre Quem É Jesus.
ABERTURA:
A. De todos os lugares bonitos no Brasil que você visitou ou viu numa
revista, qual deles foi o mais impressionante?
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos 9:2-13
A. O que impressiona você sobre Pedro nesta história?
1. O entusiasmo dele.
2. Os pensamentos rápidos dele numa situação assustadora.
3. Ele estava disposto a agir com a sua fé.
4. Ele sempre falava antes de pensar.
B. Já faz seis dias desde que Pedro confessou que Jesus é o Cristo e Jesus
predisse a Sua morte. Por que é importante conhecer o contexto para
entender o que aconteceu aqui?
1. Jesus precisa se preparar para a Sua morte. Talvez isso fosse
encorajamento para Ele depois de tanta rejeição.
2. Os discípulos precisavam de mais confirmação sobre o Rei e
Seu Reino, depois de ouvir a notícias sobre a cruz.
C. O que significa ser “transfigurado”?
1. Modificar ou dar uma nova forma.
2. Jesus tomou de volta por alguns minutos a forma de Deus que Ele
tinha antes. Ele é um Rei celestial e não físico. (Apoc. 1:9-18)
3. A morte não vai impedir que Ele seja o Rei e que o Reino seja
estabelecido.
D. Qual é o propósito da presença de Moisés e Elias?
1. A presença de Moisés representava a Lei de Deus. A Lei está cheia
das profecias sobre a vinda do Messias.
2. Moisés está vivo e Jesus também será depois da cruz.
3. A presença de Elias representava os profetas do Velho Testamento.
Os profetas predisseram a Sua vinda, morte e ressurreição.

4. Elias está vivo e também Jesus estará depois da morte!
5. Os dois estavam testificando da verdade de quem Jesus é - o Rei!
6. Leia Dt. 18:15-19 e pensem sobre os elementos aqui que são
parecidos com a situação de Moisés no Monte Sinai quando Deus
deu os 10 mandamentos, (monte, nuvem, voz, reação de medo do
povo, transformação, etc.) Ao invés de ouvir Moisés, agora vamos
ouvir só Jesus. Moisés “partiu” do Egito com o povo, oferecendo
liberdade. Jesus “partiu” desta vida, oferecendo liberdade ao povo,
(Lucas 9:30,31 - “partida” é “Êxodo” em grego).
E. Por que Pedro queria edificar três tendas?
1. Para honrar Elias, Moisés e Jesus.
2. Para se lembrar do momento.
3. Para segurar esta experiência em cima do monte por mais tempo.
4. Ele não podia pensar em mais nada para fazer.
5. Ele estava nervoso e agiu sem pensar de novo.
F. Qual é a importância do que a voz dos nuvens disse sobre Jesus?
1. Fique quieto e ouça o que Jesus tem para dizer.
2. O que você tem visto é prova que Jesus é o Meu Filho.
3. Jesus é o Messias e mesmo morrendo Ele vai reinar!
G. Quando os discípulos desceram do monte, o que vocês acham que era
a conclusão deles?
1. Isso faz sentido.
2. Isso não faz sentido.
3. Nós precisamos mais informação.
4. Isso é contraditório com o que nós achávamos antes sobre o
Filho do Homem.
H. O que a pergunta sobre Elias tem a ver com a identidade de Jesus?
1. Um homem parecido com Elias deveria chegar antes para
anunciar a chegada do Messias.
2. João Batista era o cumprimento desta profecia.

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA:
A. Qual foi o seu monte da transfiguração, onde você entendeu mais da
glória de Jesus de uma maneira especial? (Conte a sua história).
B. Como a cena, de um Messias que sofre, influencia a sua visão sobre
como é a vida cristã?
C. Como você veio a reconhecer que Jesus é Aquele, sobre todos os
outros, que você deve ouvir?
D. Como este conhecimento mudou a sua vida?
PONTOS:
A. Como os discípulos, cada pessoa deve avaliar as suas expectativas de
Jesus e olhar de novo para Ele de um outro ângulo.
B. Cada pessoa precisa considerar as implicações de Jesus ser o Messias
e de Sua morte e pensar sobre qual é o significado disso para a sua
vida.

MARCOS: Conhecendo a Vida de Jesus.
Lição 10 - Temos Que Confiar em Jesus E Não Em Nós Mesmos.
ABERTURA:
A. Você escolheu o emprego onde você está agora por causa do(a):
1. dinheiro?
2. satisfação?
3. oportunidade de fazer uma contribuição na sociedade?
B. Se você tivesse que se livrar de uma coisa de “luxo” na sua casa, qual
seria a primeira coisa e a última coisa a deixar?
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos 10:17-31
A. Qual é a pergunta mais importante na sua vida hoje em dia?
1. Por que eu?
2. Como eu posso ser um pai / mãe melhor?
3. O que eu posso fazer para me dar melhor com . . .?
4. Como eu vou pagar por isso?
5. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna?
B. De acordo com a resposta de Jesus nos versículos 19,20, qual é o
primeiro
passo para se obter a vida eterna?
1. Conhecer os mandamentos
2. Praticar os mandamentos
3. Praticar o que seus pais lhe ensinaram
4. Praticar o que você já sabe que deve fazer
C. Por que Jesus pediu que o jovem vendesse todas as suas possessões?
1. Os pobres precisavam delas.
2. As suas possessões eram um obstáculo para a sua salvação.
3. Enquanto ele era rico, ele não confiariam em Deus como uma
criança, (vs. 13-16).
4. A fé dele estava nas suas possessões.

D. É possível obedecer todos os mandamentos e ainda não obter a vida
eterna? Sim ou Não? Por que?
E. O jovem rico estava triste porque:
1. Ele esperava um elogio de Jesus.
2. Este pedido de Jesus foi mais do que ele tinha em mente.
3. Ele pensava em dar tudo, mas não conseguia.
4. Ele sabia que perderia a vida eterna.
F. O que Jesus queria dizer com, “Para os homens é impossível; contudo,
não para Deus, porque para Deus tudo é possível”, vs 27.
1. Deus estabelece padrões impossíveis para mostrar o Seu poder.
2. Até pessoas que não têm riqueza têm dificuldade em vender as suas
possessões.
3. Podemos ser salvo só pela graça de Deus ao invés de nossas obras,
(vs. 17 - Bom Mestre, que FAREI para herdar a vida eterna?)
G. O que o jovem rico receberia se tivesse vendido os seus bens?
1. Vida eterna
2. Bens materiais (vs. 29,30)
3. Bênçãos espirituais nesta vida
4. Um bom sentimento que fez a coisa certa
5. Perseguições
APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA:
A. Esta história:
1. me perturba
2. me confunde
3. me encoraja
4. me desafia
5. não faz sentido para mim.

B. Se Jesus pedisse que você vendesse tudo e desse aos pobres, o que
você faria?
1. Verificaria se eu tinha ouvido corretamente.
2. Verificaria quanto eu tenho e pensaria a respeito.
3. De jeito nenhum!
4. Eu faria um anúncio no jornal que estou vendendo as coisas hoje.
5. Eu começaria a dar mais para a obra do Senhor.
C. Eu descreveria a minha situação financeira agora como:
1. Sobrevivendo um dia de cada vez.
2. Cuidando das moedas.
3. Tentando manter o mesmo nível do meu vizinho.
4. Confortável.
5. Rico.
D. Suponha que você esteja iniciando uma jornada para o céu. Qual será
o seu primeiro passo (ou próximo passo) naquela direção?
1. Preciso evitar outros destinos - arrependimento de pecado
2. Preciso seguir a sinalização - obedecer a vontade de Deus
3. Preciso aliviar a minha mochila - vender algumas possessões
4. Preciso verificar o mapa - consultar a Bíblia
5. Preciso segurar na mão de alguém - confiar em Jesus para me guiar
6. Preciso estabelecer comunicação - crescer na minha vida de oração
7. Preciso alcançar os outros - procurar encorajamento na comunhão
cristã
8. Preciso convidar mais andarilhos - compartilhar a minha fé com
outros
PONTOS:
A. Nós não devemos deixar nada nos impedir de seguir Jesus e encontrar
a vida eterna.
B. Nós somos salvos pela graça de Deus e não pelas obras quando
seguimos Jesus.

C. Os prêmios de seguir Jesus são maiores do que qualquer coisa que
vamos deixar ou abandonar nesta vida.

MARCOS: Conhecendo a Vida de Jesus.
Lição 11 - Jesus É O Rei. Vamos Nos Submeter A Ele.
ABERTURA:
A. Você já teve a oportunidade a conhecer um líder mundial ou uma
celebridade? Já chegou perto de falar com ele?
B. Quando foi a última vez que você ficou tão bravo sobre uma injustiça
ou alguma coisa falsa e que fez você fazer algo para corrigir a situação?
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos 11:1-25
A. Como a maneira que Jesus entrou na cidade de Jerusalém confirmou a
sua identidade e caráter? (veja Zacarias 9:9; 14:4-5)
1. Ele chegou como o Messias deveria chegar.
2. A sua entrada foi um cumprimento de profecia sobre o Messias.
3. Ele entrou montado num jumentinho e não um cavalo de guerra.
B. Quando pensamos sobre a recepção que Ele recebeu, qual foi a
expectativa da multidão? Dos discípulos (10:37)? De Jesus?
1. A multidão mostrou o respeito que era dado aos reis, mas ela está
pensando fisicamente. Daqui alguns dias, a mesma multidão vai
gritar, “Crucifique-O”. A multidão adorou o Rei, sem submissão.
2. Provavelmente os discípulos ainda estavam confusos sobre a
natureza do Reino. Jesus entrou na cidade com calma ao invés de um
grito de guerra.
3. Jesus estava pronto para declarar abertamente que Ele é o Messias.
Isso vai forçar os Seus inimigos a agir e crucificá-Lo.
C. O que você acha interessante sobre a entrada triunfal de Jesus em
Jerusalém?
1. A maneira que Ele entrou na cidade.
2. A recepção do povo.
D. Como a história da figueira sem fruto é relacionada com a purificação
do templo? (vs. 12-14, 20,21)

1. Cada história ajuda interpretar a outra.
2. Ambas ilustram o julgamento que vem sobre Jerusalém.
3. A figueira tinha a aparência de fruto, mas enganava Jesus. O templo
tinha a aparência de louvor, mas realmente foi um local de negócios
para aproveitar do povo.
E. O que Jesus estava ameaçando quando Ele chamou o templo um “covil
de salteadores”? (Jeremias 7:9-15)
1. Ele fez os líderes religiosos lembrarem do que aconteceu no
passado quando os seus antepassados fizeram a mesma coisa.
2. Ele estava tirando a máscara de religião falsa deles na frente do
público.
F. Por que os sacerdotes e líderes religiosos tinham que planejar bem
para tirar a vida de Jesus? (vs. 18)
G. Quais são as condições de oração eficaz anotadas aqui? (vs. 22-25)
1. Pedir
2. Fé
3. Perdão aos outros
4. Reconhecer o poder de Deus
APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA:
A. Como Jesus andou dentro de sua vida?
1. Como um herói conquistador que forçou você a se submeter?
2. Como um Rei com brandura, que trouxe paz para você?
3. Como um cavaleiro branco que salvou você do perigo?
B. Você já mal entendeu os propósitos de Jesus, louvando-O um dia e
desesperado no próximo dia? Qual foi a base do seu entendimento?
C. Jerusalém era o destino de Jesus para salvar a humanidade. Qual é a
sua “Jerusalém” - o destino ou cumprimento de sua vida? Onde você
está nesta estrada agora?

D. Se você fosse uma árvore, o que ajudaria você a produzir mais fruto?
1. É precisa cortar alguns ramos - eliminar coisas ruins da minha vida
2. Eu preciso bastante água - acrescentar coisas espirituais na minha
vida
3. Eu preciso ser colocado num outro solo - sair do ambiente que
atrapalha a minha vida.
4. Eu preciso de adubo - eu preciso de encorajamento na minha vida
5. Eu preciso de uma estaca - eu preciso de apoio
6. Por que?
PONTOS:
A. Nós precisamos reconhecer que Jesus é o Messias e colocar as nossas
vidas debaixo de Sua autoridade.
B. A aparência de religião não vai enganar Jesus. Vamos agir de acordo
com a palavra e não simplesmente mostrar “folhas”.

MARCOS: Conhecendo a Vida de Jesus.
Lição 12 - Jesus Deve Ser A Prioridade Em Nossa Vida
ABERTURA:
A. Se você tivesse um ano de salário para gastar nos seus amigos, qual você
escolheria?
1. Uma festa grande para todos.
2. Uma viagem gloriosa para alguns.
3. Um presente extravagante para um amigo.
B. Qual presente que você recebeu é bem destacado na sua mente? Por que?
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos 14:1-11
A. Por que você acha que a mulher gastou um ano de salário neste perfume?
1. Para expressar devoção a Jesus.
2. Para desfilar com todo o brilho.
3. Para chegar no céu.
4. Ela seguiu um impulso momentâneo.
B. Por que os amigos de Jesus estavam tão perturbados?
1. Ela não devia estar na festa.
2. Ela gastou muito dinheiro.
3. Ela deixou os outros parecerem baratos.
4. Ela foi uma prostituta conhecida.
C. Se você fosse um dos discípulos, o que você teria dito para a mulher?
1. Vamos poupar o dinheiro para os pobres.
2. Faça o que quiser, é seu dinheiro.
3. Que desperdício.
4. Por que você está fazendo isso?
5. Saia daqui.
D. Qual foi o motivo das pessoas que criticaram a mulher?
1. Preocupação pelos pobres.
2. Cobiça - Judas era um ladrão (João 12:6).
3. Ciúmes para com a mulher.
4. Uma esperança de envergonhar Jesus.
E. O que Jesus realmente estava dizendo quando defendeu a ação da mulher?
1. O motivo dela era válido.
2. Não se preocupe com os pobres.
3. Não julgue os motivos dos outros.

F. Para Judas, esta foi a última gota da água. Por que?
1. Jesus confraternizou com uma mulher.
2. Jesus não se preocupava com os pobres.
3. Jesus predisse a Sua própria morte.
4. Jesus se achava muito importante.
5. Judas deixou Satanás guiá-lo (João 13:27; Lucas 22:3; Mt. 26:14-16)
APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA:
A. Quando você gasta dinheiro numa outra pessoa, qual é a sua
preocupação?
1. Eu tenho este dinheiro para gastar?
2. O dinheiro vai ajudar a pessoa de verdade?
3. Esta pessoa vai se sentir obrigada a dar um presente parecido para
mim?
4. Eu gastei o suficiente para mostrar que os meus sentimentos são sérios?
5. Ela vai gostar do que eu comprei?
6. Eu devia dar este presente para mais alguém?
B. Qual é o maior problema que você tem quando se trata de decisões sobre
dinheiro?
1. Nunca tenho o suficiente para tudo que quero fazer.
2. Não tenho um plano financeiro.
3. Não tenho prioridades claras nesta área da minha vida.
4. Eu tenho cartão de créditos demais.
C. Se você tivesse dez vezes o dinheiro que você tem agora para dar aos
outros, você faria melhor com a sua oferta?
1. Eu gostaria de pensar que sim.
2. Eu tentaria com certeza.
3. Provavelmente não.
4. Fale comigo amanhã.
D. Se você tivesse um ano de salário ou um ano de tempo para usar para
Cristo, como você usaria?
E. Como esta idéia está refletida no seu orçamento ou prioridades agora?
PONTO:
A. Nós devemos ser encorajados por esta mulher para estabelecer Jesus
como a prioridade número um com o nosso tempo e recursos.

MARCOS: Conhecendo a Vida de Jesus.
Lição 13 - Mesmo Em Momentos Difíceis Deus Está Presente conosco.
ABERTURA:
A. Se você soubesse que só tem alguns dias para viver, o que você faria com
o seu tempo? Escolha três.
1. Não falaria para ninguém.
11. Viajar
2. Colocar os negócios em ordem 12. Oferecer o corpo para a ciência
3. Teria uma grande festa
13. Passaria tempo com Deus
4. Passaria tempo com os amados 14. Lembraria os dias passados
5. Escreveria para todos os amigos
com amigos.
6. Me divertiria muito
15. Pescar
7. Planejaria o meu funeral
16. Faria o que sempre quiz fazer
8. Isolaria me mesmo de todos
17. Apostar tudo em jogos de sorte.
9. Doar todas as minhas posses
18. Não faria nada.
10. Ligaria para os amigos para dizer tchau.

D. Por que os discípulos não estão compartilhando com Jesus este
sentimento de urgência e como esta urgência se relaciona com as
suas frases nos versículos antes (14:18,19,27)?
1. Eles ainda não entenderam o que estava acontecendo.
2. Eles estavam cansados depois de seguir Jesus.
E. Por que Jesus insistiu especificamente que Pedro “vigiasse e orasse” e
qual erro você pode ver aqui?
1. Seja espiritualmente alerta. Uma guerra espiritual está acontecendo.
2. Eles não entenderam ou teriam se preparados e ajudado a Jesus.
F. Dá perspectiva de Deus Pai, qual foi a prova?
1. Deixar Jesus, Seu Filho, sozinho para tomar a sua decisão.
2. Cancelar a missão e salvar o Seu Filho.
3. Não atacar Satanás nesta hora.
4. Continuar com o plano de salvar a humanidade do julgamento.

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos 14:32-42

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA:

A. Por que Jesus levou Pedro, Tiago e João junto com Ele?
1. Ele precisava da comunhão deles.
2. Para provar a persistência deles.
3. Para experienciar a sua aflição para que pudessem escrever sobre isso.
4. Para orar por Ele.

A. Qual é a decisão na sua vida agora que é uma luta?
1. O que fazer com a minha vida.
2. O que Deus quer?
3. Eu devia mudar de emprego?
4. Como eu posso melhorar o meu casamento?
5. O que eu devia fazer para os meus filhos?
6. Como eu posso fazer Cristo uma parte da minha vida?
7. Como eu posso sair da situação terrível em que eu estou?
8. Como eu posso ser um cristão e também ter sucesso?

B. Da perspectiva de Jesus, qual foi a prova?
1. Para fazer a vontade de Deus ou a Sua própria.
2. Para procurar uma saída fácil.
3. Para não mostrar as Suas emoções.
4. Para dizer, “Não”, para Satanás.
C. Para os discípulos, qual foi a prova?
1. Ficar acordados e orar.
2. Ficar presente com Jesus durante a sua agonia.
3. Tentar não dar conselho.
4. Assistir o sofrimento de Jesus.

B. Onde você está agora nesta decisão?
1. Ainda estou orando sobre isso.
2. Dividido entre várias alternativas.
3. Estou esperando uma ligação de Deus.
4. Estou começando a agir na minha decisão.
5. Estou sobrevivendo um dia de cada vez.
6. Não tenho certeza que Deus está ouvindo.

C. Qual é mais difícil para você?
1. Lutar para conhecer a vontade de Deus.
2. Fazer o que eu sei que Deus quer.
3. Fazer esta luta junto com alguém que eu amo.
4. Manter uma mente aberta e sempre disponível para Deus para uma
mudança de direção.
D. Para quem você liga quando você precisa de ajuda?
1. Para ninguém, só para Deus.
2. Para alguém que vai ouvir e não dar conselho.
3. Para alguém que já tem experiência com dificuldades.
4. Para alguém que é objetivo.
5. Para alguém que tem bom conselho.
E. Como você sabe quando identificou a vontade de Deus para a sua vida?
1. Eu tenho paz com a decisão.
2. Os meus amigos concordam com a minha decisão.
3. As Escrituras me falam qual é a vontade de Deus nesta decisão.
4. As circunstâncias acontecem de acordo com a vontade de Deus.
5. Eu não tenho certeza que vou conhecer a vontade de Deus.
6. O passado me mostra o que foi a vontade de Deus.
PONTOS:
A. Mesmo em momentos difíceis da vida, Deus está presente.
B. Ele nos dá poder para encarar as dificuldades quando elas chegam.
C. Quando nós seguimos a vontade de Deus, Ele vai trazer significado para
os problemas que tenho. Foi o propósito da morte de Jesus!!!

MARCOS: Conhecendo a Vida de Jesus.
Lição 14 - Jesus é o Cristo!!
ABERTURA:
A. Como você reagiria se um dos seus filhos (ou pais) fosse preso?
B. Você já esteve num tribunal? (Como mandante, testemunha, acusado,
júri ou amigo?) Como foi?
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos 14:43-65
A. Por que a multidão estava armada? (vs. 43,48)
1. Ela pensou que Jesus estava liderando uma rebelião.
2. Ela pensou que Jesus queria reinar sobre um reino físico.
B. Como você explica as reações dos discípulos? (vs. 47,50-52)
1. Prontos para lutar pelo novo Rei.
2. Confusos sobre o que estava acontecendo.
3. Com medo.
C. Você tem um pouco de empatia para com Judas? Como você acha que
ele se sentiu sobre Jesus?
1. Talvez ele não soubesse que eles realmente matariam Jesus.
2. Ele caiu na armadilha da ilusão de dinheiro e poder.
3. Ele ficou desiludido com Jesus e pensou que Ele era um falso.

(Dt. 19:15)
3. Uma acusação falsa sobre algo que Ele falou sobre o templo, (vs. 58).
F. Sobre qual evidência é baseada a decisão final, sobre Jesus ?
1. Que Jesus disse que Ele é o Filho de Deus, (vs. 61,62).
2. Para eles foi blasfêmia, porque nas suas mentes era loucura
pensar que Jesus é o Filho de Deus. (Lev. 24:10-16)
G. Por que você acha que Jesus ficou quieto durante a maior parte do
tribunal? Qual é o significado de Jesus anunciar pela primeira vez
que Ele é o Filho de Deus?
1. Ele sabia o resto da história.
2. Ele nunca tinha falado isso antes. Ele sempre se chamava de Filho do
homem.
3. Não há dúvida agora sobre quem Ele é.
4. Isso iniciou o plano de Deus para redimir a humanidade pela morte de
Jesus.
H. Qual foi a perversão de justiça que você viu neste tribunal?
1. Testemunhas falsas.
2. Mal representação dos eventos do passado (a frase que Jesus falou
sobre o templo).
3. Eles procuravam um jeito de conseguir a penalidade de morte, porque
a blasfêmia não foi o suficiente para as autoridades romanas, (15:14).
APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA:

D. O quê o fato; que Pedro seguiu Jesus de longe, conta sobre o caráter
de Pedro?
1. Ele foi leal a Jesus.
2. Ele se importava com o seu amigo.
3. Ele estava pronto para morrer por Jesus, mas confuso porque Jesus
pediu que ele guardasse a sua espada.
E. Quais são as evidências que os principais sacerdotes procuravam contra
Jesus?
1. Evidência para comprovar um crime que merece a morte, (vs. 55).
2. O testemunho igual de pelo menos duas testemunhas, (vs. 56, 59).

A. Em momentos de crise, como você reage: Como o discípulo impulsivo?
Como Judas? Ou como o discípulo que correu tão rápido que perdeu a
roupa?
B. O que ajudaria você a reagir como Jesus reagiu?
1. Lembrar que Deus está em controle.
2. Pedir a ajudar de Deus.
3. Conhecer no meu coração que tudo coopera para o bem daqueles que
amam a Deus.

C. Como o comportamento de Jesus foi diferente do comportamento
dos sacerdotes, anciãos e escribas? O que isso fala sobre o caráter de
cada um?
D. Quando você é, como o Sinédrio, tentado a fazer julgamentos rápidos,
baseados em interesses próprios?
1. Quando eu deixo que as coisas me irritem.
2. Quando eu tenho pressa e não oro ou avalio.
3. Quando eu faço o que eu quero ao invés do que eu devia.
E. Qual é a coisa mais impressionante, para você, sobre Jesus aqui?
1. Ele estava disposto a seguir a vontade de Deus para a sua vida.
2. Ele continuou fiel mesmo com perseguição.
3. Ele não tinha medo de ficar de pé sobre o que Ele sabia que é certo.
4. Ele cumpriu o Seu destino.
PONTOS:
A. Jesus é o Filho de Deus e pelo Seu sacrifício, Ele está chamando todos a
aceitá-lo ou rejeitá-Lo.
B. Tenham cuidado que a opinião popular sobre Jesus não influencie a
sua decisão de seguir Jesus.

MARCOS: Conhecendo a Vida de Jesus.
Lição 15 - Como Ficar Mais Forte Pelas Falhas.
ABERTURA:
A. Qual foi o momento na sua vida em que você ficou fortemente
desapontado consigo mesmo?
B. Qual foi um momento na sua vida em que você ficou muito
abalado?
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos 14:66-72
A. Como você reage com o comportamento de Pedro nesta história?
1. Eu provavelmente teria feito a mesma coisa.
2. Ele era um covarde.
3. Com empatia e compaixão.
4. Eu não acredito que ele poderia ter feito uma coisa tão estúpida.
5. Eu fiquei bravo com Pedro.
B. Por que, você acha, que Pedro seguiu Jesus para a cena do tribunal?
(14:54)
1. Para satisfazer a sua curiosidade.
2. Para salvar Jesus.
3. Para cumprir a sua promessa. (14:29)
4. Para ficar perto de Jesus.
5. Para registrar o evento para os outros discípulos.
C. O que causou Pedro a declarar que ele não conhecia Jesus?
1. Medo por sua vida.
2. Fraqueza espiritual.
3. Insanidade momentânea.
4. Confuso sobre porque Jesus não estava lutando.
D. Se você pudesse falar uma boa palavra sobre Pedro, o que seria?
1. Ele tentou.
2. Ele tinha boas intenções.
3. Ele voltou e se arrependeu.

4. Ele ficou confuso.
5. Ele é somente um humano.
E. Depois de tudo isso, por que, você acha, que Jesus escolheu Pedro
no início?
1. Pedro era a melhor pessoa disponível.
2. Jesus acreditou em pensamento positivo.
3. Jesus acreditou que Pedro faria muito bem, mesmo com falhas na vida.
4. Para ilustrar o poder de Deus na vida de alguém.
F. Qual foi o impacto, você acha, que esta falha tinha sobre o futuro da vida
de Pedro?
1. Provavelmente tirou a arrogância dele.
2. Provavelmente tirou a sua auto-suficiência.
3. Provavelmente fez dele uma pessoa mais sensível.
4. Provavelmente fez dele o homem de Deus que ele se tornou.
APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA:
A. Como você normalmente reage com falhas na sua vida?
1. Eu fico irritado comigo mesmo por muitos dias.
2. Eu fujo da situação.
3. Eu escondo os meus sentimentos de todo mundo.
4. Eu peço perdão e vou em frente.
5. Eu tento ser uma pessoa melhor.
B. Quando você falha, o que você tem encontrado, que funciona?
1. Eu falo sobre a falha com um amigo.
2. Eu faço algo de bom para compensar o problema que criei.
3. Eu a esqueço.
4. Eu tento aprender da falha.
5. Eu vou parar tudo e tentar colocar tudo em ordem de novo.
6. Eu escrevo uma carta longa para mim mesmo.
7. Eu passo tempo com Deus.

C. O que você descobriu que funciona, para ajudar um amigo a lidar com
alguma falha dele.
1. Ficar com a boca fechada.
2. Compartilhar algumas das minhas falhas.
3. Deixar o seu amigo falar sobre a falha com você.
4. Fazer algo juntos para tirar a mente dele do assunto.
5. Não deixar a pessoa pensar mais no assunto.
PONTO:
A. Quando nós olhamos para Deus, Ele pode usar as nossas falhas
para nos ajudar a ter um caráter mais forte.

MARCOS: Conhecendo a Vida de Jesus.
Lição 16 - Jesus Morreu Pelos Nossos Pecados!
ABERTURA:
A. Qual morte, entre estas, você se lembra mais:
1. Airton Senna
2. Tancredo Neves
3. Leandro (da dupla sertaneja Leandro e Leonardo)
4. Princesa Diana
B. Qual morte afetou mais a sua vida?
C. No final, qual pessoa entre estas vai ser lembrada mais? Por que?
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos 15:1-41
A. Por que o povo (depois de testemunhar os milagres de Jesus, ouvir os
Seus ensinamentos e louvar o Seu nome) agora exige que Ele seja
crucificado?
1. A emoção do momento.
2. Foi uma multidão diferente?
3. O povo foi influenciado pelos líderes religiosos (vs. 8-15)
B. Qual brutalidade física, mental e emocional que os soldados infligiram
em Jesus? Por que?
1. Eles colocaram uma coroa de espinhos na Sua cabeça.
2. Eles escarneceram Jesus.
3. Eles vestiram-no de púrpura, como se fosse um rei.
4. Eles bateram Nele com um caniço.
5. Eles açoitaram Jesus.
C. Por que Simão foi preciso para carregar a cruz (14:65; 15:15,19) e como
isso afetou a sua vida? (15:21)
1. Por causa das injúrias de Jesus.
2. Parece que Alexandre e Rufo se tornaram cristãos mais tarde (Rom.
16:13). É interessante que Marcos incluiu o nome dos filhos dele.

D. Que tipo de pessoas normalmente eram crucificadas (vs. 27) e como
Jesus estava com elas?
1. Assassinos, ladrões, rebeldes contra o governo e criminosos.
2. Talvez eles pensassem que Ele fosse um rebelde contra o governo.
E. Por que houve trevas sobre toda a terra por três horas?
1. Deus estava bravo com o mundo.
2. As trevas do pecado estavam reinando nos corações das pessoas.
3. Mostra o significado da morte de Jesus.
F. O que causou Jesus a gritar: “Deus meu, Deus meu, por que me
desamparaste”?
1. A dor física que Ele estava sofrendo.
2. O sentimento que Deus o abandonou.
3. Deus não O salvou.
4. Ele foi separado de Deus. (Primeira vez em toda a eternidade).
G. Qual foi o significado do véu do santuário sendo rasgado em duas
partes?
1. A barreira entre Deus e homem foi tirada.
2. Todos podem chegar a Deus por meio de Jesus.
3. Comunhão entre Deus e homem foi restaurado.
4. “De alto a baixo” (vs. 38) foi a ação de Deus.
APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA:
A. Quando você pensa sobre a morte de Jesus, qual pessoa nesta história
descreve a sua vida?
1. A multidão no templo - afastado e cínico
2. Aquele que trouxe a esponja - fazendo piadas
3. O centurião - com medo mas maravilhado com a situação
4. As mulheres que seguiram - se importando com o sofrimento Dele.
B. O que continua a ser um mistério para você sobre a morte de Jesus?
1. Por que a morte Dele aconteceu.
2. Como Deus deixou que isso acontecesse.
3. Por que ninguém veio para salvá-Lo.

4. Por que o povo não entendeu.
5. As trevas.
C. Como um Deus amoroso podia abandonar o Seu Filho obediente -- e
pelos meus pecados (Isaías 53:6,12)? Como você explicaria a morte de
Cristo em poucas palavras?
D. Qual foi o momento na sua vida que você reconheceu que Jesus morreu
por você?
1. Quando era uma criança.
2. Quando era um jovem.
3. Recentemente.
4. Ainda não reconheci isso.
E. Qual “véu” você acha que ainda separa você de Deus?
F. Como você descreveria como a morte de Jesus influenciou a sua vida,
estilo de vida e sistema de valores?
1. Um pouco
2. Muito
3. Não tanto como deveria.
4. Mais agora do que no passado.
5. Não tenho certeza.
PONTOS:
A. Jesus morreu na cruz pelo nosso pecado.
B. Cada pessoa precisa encarar o fato que Jesus tomou o seu lugar na cruz
para que ela possa ter um relacionamento com Deus.
C. A disposição de Jesus para sofrer e morrer mostra o quanto Ele me ama!

MARCOS: Conhecendo a Vida de Jesus.
Lição 17 - O Túmulo Vazio Prova Que Jesus É o Senhor!!
ABERTURA:
A. Como você se sente lá no fundo do seu coração quando você participa
num funeral?
B. Qual é o evento mais inacreditável que você já testemunhou?
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos 15:42-16:14
A. Qual é a importância das testemunhas oculares do enterro de Jesus?
(vs. 40-41,47; Mateus 28:11-15)
1. Eles viram Jesus crucificado.
2. Eles sabiam que Ele morreu.
3. Eles sabiam onde Ele foi sepultado.
B. Por que, você acha, as mulheres foram para o túmulo na hora que foram
e o que isso revela sobre elas? (16:1-3)
1. O Sábado já terminou e as lojas estavam abertas para que elas
pudessem comprar aromas para o corpo de Cristo.
2. Elas não esperavam que Jesus ressuscitasse dos mortos, porque os
aromas que compraram eram caros.
3. Elas ainda estavam cuidando das necessidades de Jesus (15:40-41).
C. Quais eram os problemas que elas teriam que enfrentar e o que elas
encontraram ao invés de problemas?
1. Primeiro, como remover a pedra da entrada do túmulo, (16:3).
2. Segundo, haviam guardas cuidando do túmulo selado, (Mt. 27:65-66).
3. Terceiro, o túmulo estava aberto e Jesus não estava lá dentro.
D. Quando elas viram o túmulo vazio e o homem sentado lá, quais
pensamentos, você acha, que estavam passando pelas suas cabeças?
1. Onde está Jesus?
2. O que está acontecendo agora?
3. Jesus disse algo sobre isso, não é?

E. Você acha que elas acreditaram no homem e como as suas reações
apóiam a sua resposta?
1. Provavelmente não, porque não fizeram o que ele disse, (vs. 6-8).
2. Não, porque elas estavam confusas e com medo.
F. Por que, você acha, que o anjo pediu que as mulheres falassem aos
discípulos e para Pedro especificamente?
1. Para deixar os apóstolos saberem que Jesus ressuscitou.
2. Para preparar os apóstolos para encontrar Jesus.
3. Para provar que Jesus ressuscitou.
APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA:
A. Você teria tido dificuldade em acreditar nas palavras do anjo? Por que ou
por que não?
B. Você é uma pessoa que acreditou “rápido” ou você duvidou um pouco?
Por que?
C. Como você foi convencido da ressurreição de Jesus?
D. Como você argumentaria contra as idéias que:
1. Os discípulos roubaram o corpo?
a. Eles não sabiam que Ele tinha sumido do túmulo.
b. Eles estavam tão confusos sobre a morte Dele que achavam que o
sonho acabou.
c. Qual é o propósito de um Messias morto?
d. Eles não podiam roubar o corpo. Os soldados romanos estavam
guardando o túmulo com o selo do governador.
2. Jesus simplesmente desmaiou na cruz e acordou dentro do túmulo?
a. As Suas feridas e a tortura O teriam matado.
b. O centurião e muitos outros viram que Jesus morreu, (37,39).
c. José embrulhou o corpo com um lençol como uma múmia.
d. Os soldados perfuraram, com uma lança, o lado Dele e saiu sangue
e água que somente acontece na morte, (vs. 44,45; João 19:31-37).

3. A ressurreição é uma lenda que começou?
a. A morte, sepultamento e ressurreição de Jesus foi profetizado com
detalhes antes que acontecesse.
b. Haviam testemunhas oculares.
c. É um fato da história.
E. Como a ressurreição de Jesus transformou a sua vida?
PONTOS:
A. O túmulo vazio é uma prova que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus!
B. É prova que o poder de Deus pode ressuscitar os Seus seguidores da
mesma forma.
C. A ressurreição nos dá muita esperança na face da morte.

