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Series: Perguntas de Jesus para Você 

Lição 1 – Você quer ser curado? 

João 5:1-14 

Abertura: 

A. Qual é a importância de sua sa-
úde e por quê? 

B. Descreva uma época quando 
você estava muito doente e que-
ria ser curado? 

C. Se você tivesse o poder de curar 
uma doença no mundo, qual se-
ria e por quê? 

Examinando as Escrituras: 

João 5:1-14 

A. Por que Jesus perguntaria a um 
homem que estava doente por 
38 anos se ele gostaria de ser 
curado? 

B. É possível que algumas pessoas 
não querem ser curadas? Você 
pode dar alguns exemplos? 

C. Que tipos de doenças espirituais 
exigem a disposição da pessoa 
para serem curadas? 

D. Uma pessoa pode ser curada es-
piritualmente se não está ciente 
de sua doença? Por quê? 

E. Qual é a importância da per-
gunta de Jesus para você? 

Ponto: 

A. Qual é o ponto mais importante 
da pergunta de Jesus? 

Texto: 

1 Depois disso, Jesus foi para Jerusalém 
por causa de uma festa dos judeus. 2 Em 
Jerusalém, perto do Portão das Ovelhas, há 
um tanque rodeado por cinco pavilhões. Na 
língua dos judeus o tanque é chamado Be-
tezata. 3 Muitos doentes estavam deitados 
nestes pavilhões: cegos, aleijados e paralíti-
cos. 4-5 Havia um homem deitado ali, que 
estava doente há trinta e oito anos. 
6 Jesus, vendo este homem e sabendo que 
ele estava doente há muito tempo, pergun-
tou-lhe: — Você quer ser curado? 7 Ele res-
pondeu: — Senhor, não tenho ninguém que 
me ajude a entrar no tanque quando a água 
é agitada. Enquanto eu estou tentando en-
trar, outro doente entra antes de mim. 
8 Então Jesus disse: — Levante-se, pegue 
sua esteira, e ande. 9 No mesmo instante, o 
homem ficou curado, pegou sua esteira, e 
começou a andar. Isto aconteceu no sá-
bado.  
10 Então os judeus disseram ao homem que 
tinha sido curado: — Hoje é sábado, e 
nossa lei não permite que você carregue a 
esteira. 11 Ele respondeu: — O homem que 
me curou disse que eu pegasse minha es-
teira e andasse. 1 Os judeus perguntaram: 
— Quem foi o homem que mandou você 
carregar sua esteira? 
13 Mas ele não sabia quem o tinha curado, 
pois havia muita gente naquele lugar e Je-
sus já tinha desaparecido. 14 Mais tarde Je-
sus o encontrou no templo, e disse: — 
Agora você está curado. Não peque mais 
para que não lhe aconteça algo pior. 



Bem-vindo a mais um estudo “Perguntas de Jesus para você”  
Se amarem somente aqueles que os amam, que esperam receber? 

Lucas 6:27-36 
QUEBRA-GELO: Quem é o seu personagem favorito numa novela ou filme? E Por que você gosta 

dele/a? 
27 Mas eu digo a vocês que estão me escu-
tando: Amem os seus inimigos e façam o 
bem mesmo para aqueles que odeiam a vo-
cês. 28 Falem bem daqueles que amaldiçoam 
a vocês e orem por aqueles que maltratam a 
vocês. 29 Se alguém lhe bater num lado do 
rosto, vire-lhe também o outro lado. Se al-
guém pegar a sua capa, deixe levar a sua tú-
nica também. 30 Dê para todo aquele que lhe 
pedir alguma coisa e, se alguém levar o que 
é seu, não peça de volta. 31 Tratem as outras 
pessoas da maneira que vocês gostariam de 
ser tratados por elas. 
a. Quem são nossos inimigos? 
b. Por que nos odeiam? 
c. Qual é o nosso primeiro instinto quando 

alguém nos faz um mal? 
d. O que quer dizer “amem”? 
e. Se fizermos o que Jesus está dizendo, 

isso não vai reforçar o mau comporta-
mento da pessoa? 

f. O que a justiça exige? 
g. Devemos dar a qualquer pessoa, qual-

quer coisa que nos pedir? 
h. Jesus já disse “não” a algum pedido? 
i. Qual o princípio aqui que Jesus está 

querendo que pratiquemos? 
j. O que é a famosa “Regra Dourada”? 
k. Como seria se tratássemos as pessoas 

como elas nos tratam? 
l. Como podemos saber, em todas as si-

tuações, como devemos tratar al-
guém? 

32 — Pois, se vocês amarem somente aque-
les que os amam, que louvor vocês esperam 
receber? Até mesmo os pecadores amam 
aqueles que os amam! 33 E se vocês fizerem 
o bem somente para aqueles que fazem o 
bem para vocês, que louvor vocês esperam 

receber? Até mesmo os pecadores fazem 
isso. 34 Se vocês emprestarem somente para 
aqueles que vocês acham que vão pagar, 
que méritos vocês esperam ganhar? Até os 
pecadores emprestam a pecadores para re-
ceberem de volta a mesma quantia. 35 Ao 
contrário, amem os seus inimigos e façam o 
bem a eles. Emprestem e não esperem rece-
ber de volta o que emprestaram, pois assim 
a sua recompensa será grande e vocês se-
rão chamados filhos do Altíssimo. Façam isto 
porque Deus também é bom para com os in-
gratos e maus. 36 Sejam misericordiosos 
como o Pai de vocês é misericordioso. 
m. Que recompensa teremos se amarmos 

somente os que nos amam? 
n. O que acontece nesta vida quando al-

guém só ama a quem merece? 
o. Que recompensa tereis na vida porvir? 
p. Jesus está nos chamando a ser justos, 

ou algo mais? 
q. Como isto pode ajudar você a lidar com 

alguém difícil? 
r. Qual tipo de amor Jesus quer de nós? 
s. Qual é a prova de que este amor 

existe? 
t. Como Deus trata os maus? 
u. Jesus quer que ajamos como quem? 
APLICAÇÃO PESSOAL: 
1. Como esta descrição de amor é um de-

safio a você? 
2. Você mostrou amor por um inimigo re-

centemente? Como foi? 



Bem-vindo a mais um estudo “Perguntas de Jesus para você” 
Por que vocês me chamam: “Senhor”?  

Lucas 6:43-49 
QUEBRA-GELO: Se você pudesse escolher morar em qualquer lugar, onde seria? 
43 Não há árvore boa que dê maus frutos, 
nem árvore má que dê bons frutos. 44 Cada 
árvore é conhecida pelos seus próprios fru-
tos. Não se colhe figos de espinheiros e nem 
uvas de plantas espinhosas. 45 A boa pessoa 
faz coisas boas, pois do tesouro do seu co-
ração tira o bem. A má pessoa faz coisas 
más, pois do tesouro do seu coração tira o 
mal. Porque a boca fala do que está cheio o 
coração. 
a. O que ‘a árvore’ representa aqui? 
b. O que o ‘fruto’ representa? 
c. Qual seria o exemplo de um bom fruto 

que você produziu esta semana? 
d. Qual seria o exemplo de um mau fruto? 
e. A que devemos dar atenção para pro-

duzir bons frutos? 
f. O que é ‘tesouro do coração’? 
g. Como podemos controlar o que está 

em nosso coração? 
h. Como podemos controlar o que sai de 

nossa boca? 
46 Por que vocês me chamam: “Senhor, Se-
nhor” e não fazem o que eu digo? 47 Eu vou 
lhes dizer como é o homem que vem a mim, 
que ouve as minhas palavras e as obedece. 
48 Ele é como um homem que construiu uma 
casa. Ele cavou bem fundo e pôs os alicer-
ces sobre a rocha. Quando vieram as chuvas 
e as enchentes, a casa não se abalou, pois 
tinha sido bem construída. 49 Mas aquele que 
ouve as minhas palavras e não as obedece 
é como um homem que construiu sua casa 
sobre a terra, sem alicerces. Quando a água 
bateu sobre aquela casa, ela desabou e ficou 
completamente destruída. 

i. Por que alguém iria querer chamar Je-
sus de Senhor? 

j. O que implica em chamar Jesus de ‘Se-
nhor’ (v. 46). 

k. O que ‘a casa’ representa aqui? 
l. O que ‘as chuvas e as enchentes’ re-

presentam? 
m. O que significa ‘cavar bem fundo’ na 

nossa vida prática? 
n. Por que alguém construiria uma casa 

sem alicerces? 
o. O que é ‘a rocha’ de v. 48? 
p. O que representa a casa desabando e 

ficando completamente destruída? 
REFLEXÃO: 
1. Se pudesse ver o alicerce da sua vida 

agora, qual percentagem seria areia e 
quanta percentagem seria rocha? 

2. Você está construindo “sua casa” sobre 
a rocha? 

3. Numa escala de 1 a 10, quanto você se 
sente preparado para uma grande “en-
chente” (doenças, mortes na família, 
desemprego, etc.) chegar a sua casa? 

4. O que podia fazer diferente para co-
meça agora, a ter Jesus mais “Senhor” 
da sua vida? 



Bem-vindo a mais uma pergunta de Jesus!  

POR QUE NÃO CONFIOU? 
Lucas 19:11-27 

QUEBRA-GELO: Você já ficou responsável por um objeto de outra pessoa, por um tempo? Como foi? 
11 Todos ouviam o que Jesus dizia. 
Então, como estavam perto de 
Jerusalém e como eles pensavam 
que o reino de Deus estava prestes 
a aparecer, Jesus continuou e lhes 
contou esta parábola: 12 — Um 
homem nascido de família 
importante foi para um país distante 
a fim de tomar posse de um reino e 
depois voltar. 13 Então, chamou 
seus dez servos, deu-lhes dez 
sacos de dinheiro e lhes disse: 
“Vejam o que vocês podem fazer 
com este dinheiro até eu voltar”. 
a. O que o povo estava 

querendo saber? 
b. O que aconteceu com o 

homem, o que confiou em 
seus servos? 

c. Qual a ordem dada por ele? 
d. Qual o critério utilizado pelo 

homem na distribuição dos 
seus bens para com os 
servos? 

14 Mas o povo do seu reino o odiava, 
e mandou, então, uma delegação 
atrás dele, dizendo: “Nós não 
queremos que este homem reine 
sobre nós”. 15 O homem, porém, foi, 
tomou posse do seu reino e voltou 
para casa. Aí mandou chamar os 
servos a quem tinha dado o 
dinheiro, a fim de verificar os lucros 
que eles tinham conseguido.” 
e. Por que o povo não queria 

que o homem fosse rei? 
f. A intenção do povo foi 

concretizada? 
g. O que aconteceu com o 

homem e o que ele queria dos 
seus servos? 

16 O primeiro chegou e disse: 
“Senhor, o dinheiro que o senhor me 

deu rendeu dez vezes mais”. 17 O 
senhor, então, lhe disse: “Muito 
bem! Você é um bom servo! Como 
você foi fiel em uma coisa pequena, 
vou nomeá-lo para tomar conta de 
dez cidades”. 
h. Em sua opinião, qual ou quais 

motivos que levaram o 1º 
servo a multiplicar o dinheiro? 

i. Por que o servo foi elogiado e 
considerado ‘bom’? 

18 Depois veio o segundo e disse: 
“Senhor, o dinheiro que o senhor me 
deu rendeu cinco vezes mais”. 19 Ele 
disse a este: “Vou nomeá-lo para 
tomar conta de cinco cidades”. 
j. Qual ou quais motivos do 2º 

servo não ter tido o mesmo 
desempenho do 1º. 

k. Por que o servo foi elogiado? 
l. Qual a razão do senhor ter 

premiado os dois servos em 
quantidades diferentes? 

20 Então, veio o outro e disse: “Aqui 
está o seu saco de dinheiro, senhor. 
Eu o embrulhei num lenço e o 
guardei. 21 Eu tive medo porque sei 
que o senhor é um homem duro, 
pois tira o que não deu e colhe o que 
não plantou”. 22 O senhor então lhe 
disse: “Você é um mau servo! Eu 
usarei as suas próprias palavras 
para condená-lo! Se você sabia que 
eu era um homem duro, que tira o 
que não dá e colhe o que não 
planta, 23 por que não colocou o 
meu dinheiro num banco? Se 
tivesse feito isso, eu receberia o 
dinheiro de volta com juros!” 
24 Então, disse para as pessoas que 
estavam perto: “Tirem dele o saco 
de dinheiro e dêem ao que tem dez 
sacos”. 

m. Por que o 3º servo não 
conseguiu multiplicar o 
dinheiro recebido? 

n. Qual ou quais motivos do 
Senhor ter considerado o 
servo ‘mau’? 

o. Por que o Senhor lhe tirou o 
saco de dinheiro e deu ao que 
tinha dez e não ao que tinha 
cinco? 

25 E eles responderam: “Mas 
senhor, ele já tem dez sacos!” 26 E o 
senhor afirmou: “Pois eu lhes digo 
que, a todo aquele que tem, mais 
será dado, mas aquele que não tem, 
até o que ele tem lhe será tirado. 
27 E agora tragam aqui aqueles 
meus inimigos que não queriam 
mais que eu fosse rei deles e 
matem-nos na minha presença”. 
p. Qual o motivo do 

questionamento do Senhor ter 
dado o saco de dinheiro ao 
servo que já tinha dez? 

q. O que você entende por: “a 
todo aquele que tem, mais 
será dado, mas aquele que 
não tem, até o que ele tem lhe 
será tirado”? 

r. Na sua opinião, qual a razão 
da sentença proferida àqueles 
que não o queriam como Rei? 

APLICAÇÃO PESSOAL: 
1. Quais bens você acha que o 

Senhor o tem confiado? 
2. O que você tem feito com 

estes bens? 
3. Se o Senhor lhe pedisse 

contas o que responderia? 



Bem-vindo ao estudo “Perguntas de Jesus para você” 

POR QUE TODO ESTE DESESPERO? 
Marcos 5:21-43 

QUEBRA-GELO: Se você pudesse 
ressuscitar alguém da morte, quem 
seria e por que esta pessoa? 
21 Jesus voltou para o outro lado do 
lago e uma grande multidão se reuniu 
em volta dele na praia. 22 Um homem 
chamado Jairo, chefe da sinagoga, 
também foi. Assim que viu a Jesus, 
ajoelhou-se aos seus pés, 23 e 
insistentemente começou a suplicar: 
— Minha filhinha está morrendo! Eu 
lhe peço que venha e coloque as 
suas mãos sobre ela, para que seja 
curada e que viva. 24 Jesus foi com 
ele e uma grande multidão o seguia, 
apertando-o de todos os lados. 

a. Por que muitas pessoas 
procuravam Jesus? 

b. Quem era Jairo? 
c. Por que ele procurou Jesus? 
d. Como sabemos que ele tinha fé? 
25 Havia na multidão uma mulher que 
há doze anos sofria de hemorragia. 
26 Ela já tinha sofrido muito e já tinha 
gasto tudo o que possuía tratando-se 
com vários médicos, mas ao invés de 
melhorar, ia piorando cada vez mais. 
27 Quando ouviu falar de Jesus, 
atravessou pelo meio da multidão e, 
aproximando-se por trás dele, tocou 
em suas roupas. 28 Ela dizia consigo 
mesma: “Se eu puder ao menos tocar 
nas roupas dele, ficarei curada”. 
29 Assim que tocou nele, o sangue 
parou de correr e ela sentiu em seu 
corpo que estava curada da sua 
enfermidade. 

e. Qual foi a problema desta 
mulher? 

f. Como ela tinha procurado cura 
antes? 

g. Qual foi o resultado dos 
tratamentos? 

h. Como ela se sentiu com tanto 
fracasso? 

i. Como sabemos que ela tinha fé? 

30 No mesmo instante Jesus 
percebeu que dele havia saído poder. 
Virou-se então para a multidão e 
perguntou: — Quem tocou na minha 
roupa? 31 Os seus discípulos 
disseram: — Está vendo que a 
multidão o empurra de todos os lados 
e ainda pergunta quem o tocou? 
32 Jesus, porém, continuou a olhar 
para todos para ver quem tinha feito 
aquilo. 

j. O que Jesus se sentiu? 
k. Qual foi a reação dos seus 

discípulos? 
l. Por que Jesus queria identificar 

a pessoa? 
33 A mulher, então, tremendo de 
medo e ciente do que havia 
acontecido, aproximou-se dele, 
ajoelhou-se aos seus pés, e disse-lhe 
toda a verdade. 34 Jesus disse a ela: 
— Filha, a sua fé a curou! Vá em paz; 
você está curada da sua 
enfermidade. 

m. Qual foi a reação da mulher? 
n. Por que ela reagiu assim? 
o. Qual foi a atitude de Jesus? 
p. Como nós poderíamos ter medo 

de Jesus? 
q. O que Jesus quer para cada um 

de nós? 
35 Jesus ainda estava falando quando 
alguns homens chegaram, vindos da 
casa de Jairo, chefe da sinagoga, 
dizendo: — A sua filha já morreu, 
Jairo. Não há mais razão para 
continuar incomodando o Mestre. 
36 Jesus tinha ouvido o que os 
homens tinham dito ao chefe da 
sinagoga e lhe disse: — Não tenha 
medo; simplesmente tenha fé. 

r. Qual foi o conselho destes 
homens? 

s. O que o pai sentiu? 
t. O que Jesus pediu a Jairo? 

37 E Jesus não deixou que ninguém o 
acompanhasse a não ser Pedro, 
Tiago e João, o irmão de Tiago. 
38 Eles chegaram à casa do chefe da 
sinagoga, e lá Jesus viu pessoas 
desesperadas, chorando muito e 
lamentando alto. 39 Ele entrou e disse 
a todos: — Por que todo este 
desespero e todo este choro? A 
menina não está morta; ela está 
apenas dormindo. 40 Todos 
caçoaram dele. Então, pedindo a 
todos que se retirassem, levou os 
pais da criança e os três que estavam 
com ele para o quarto onde estava a 
menina. 

u. Qual foi a cena dentro da casa? 
v. Qual foi a atitude de Jesus? 
w. Qual foi a reação das pessoas na 

casa? 
41 Depois, pegou na mão dela e 
disse: — Talita cumi! — (que quer 
dizer: “Menina, eu lhe mando que se 
levante!”). 42 No mesmo instante a 
menina se levantou e começou a 
andar pelo quarto, e todos ficaram 
muito admirados. (A menina tinha 
doze anos.) 43 Jesus, então, lhes 
ordenou que de jeito nenhum 
contassem nada daquilo a ninguém e 
também que dessem de comer à 
menina. 

x. O que Jesus fez para ressuscitar 
ela? 

y. O que aconteceu? 
z. Qual foi a reação das 

testemunhas? 

Reflexão: 
1. Quando foi que você se sentiu 

desesperado como Jairo? 
2. O que você fez? 
3. O que aconteceu? 
4. O que Deus quer que nós 

aprendamos disso? 
5. Como este conhecimento afeta 

você? 



Bem-vindo ao estudo “Perguntas de Jesus para você” 

QUEM ME TOCOU? 

Marcos 5:25-34 

QUEBRA-GELO: Qual doença você tem mais medo de pegar? Por que esta?

25 Havia na multidão uma mulher que há doze 

anos sofria de hemorragia. 26 Ela já tinha 

sofrido muito e já tinha gasto tudo o que 

possuía tratando-se com vários médicos, mas 

ao invés de melhorar, ia piorando cada vez 

mais. 27 Quando ouviu falar de Jesus, 

atravessou pelo meio da multidão e, 

aproximando-se por trás dele, tocou em suas 

roupas. 28 Ela dizia consigo mesma: “Se eu 
puder ao menos tocar nas roupas dele, ficarei 

curada”. 29 Assim que tocou nele, o sangue 

parou de correr e ela sentiu em seu corpo que 

estava curada da sua enfermidade. 

a. Qual foi o problema dessa mulher? 

b. Como ela havia procurado cura antes? 

c. Qual foi o resultado de todos os 

tratamentos? 

d. Como ela deve ter se sentida sobre si 

mesma diante de tanto fracasso? 

e. Por que ela pensou que podia ser 

rejeitada por Jesus ou seus discípulos? 

f. Como sabemos que ela tinha fé? 

g. O que aconteceu quando ela finalmente 

conseguiu tocar em Jesus? 

h. Por que ela tinha medo de Jesus? 

30 No mesmo instante Jesus percebeu que 

dele havia saído poder. Virou-se então para a 

multidão e perguntou: — Quem tocou na 

minha roupa? 31 Os seus discípulos disseram: 

— Está vendo que a multidão a empurra de 

todos os lados e ainda pergunta quem o 

tocou? 32 Jesus, porém, continuou a olhar para 

todos para ver quem tinha feito aquilo. 

i. O que Jesus percebeu? 

j. Qual foi a reação dos discípulos à 

pergunta de Jesus? 

k. Por que Jesus queria identificar a 

pessoa que o tocou? 

33 A mulher, então, tremendo de medo e ciente 

do que havia acontecido, aproximou-se dele, 

ajoelhou-se aos seus pés, e disse-lhe toda a 

verdade. 34 Jesus disse a ela: — Filha, a sua 

fé a curou! Vá em paz; você está curada da 

sua enfermidade. 

l. Qual foi a reação da mulher? 

m. Por que ela reagiu assim? 

n. Qual foi a atitude de Jesus? 

o. O que Jesus ensinou aqui? 

p. O que Deus quer que aprendamos a 

partir do exemplo dessa mulher? 

q. O que Jesus quer para cada um de nós? 

REFLEXÃO: 

1. Pessoas têm medo de Jesus hoje em dia? 

Explique. 

2. Você já sentiu medo a respeito de Jesus 

(ou Deus)? 

3. Como alguém pode ter medo de Jesus 

sendo ele tão manso e meigo? 

4. Você acha que é justo dizer que Jesus faz 

tudo para nosso bem? 

5. Qual é a origem de medo? 

6. O que devemos fazer sobre isso? 



Bem-vindo ao estudo “Perguntas de Jesus para você” 

POR QUE VOCÊ ME CHAMA DE BOM? 
Marcos 10:17-31 

Quebra-Gelo: Se a sua casa fosse desmoronar, quais três coisas você tentaria salvar? Por que estas? 
17 Quando Jesus estava começando de novo a sua 
viagem, um homem correu ao seu encontro e, 
ajoelhando-se aos seus pés, perguntou: — Bom 
Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida 
eterna? 
a. Qual foi a pergunta do homem para Jesus? 
b. Por que este homem fez esta pergunta? 
c. Por que ele fez a pergunta a Jesus? 
d. O que quer dizer “herdar a vida eterna”? 
18 Jesus lhe respondeu: — Por que você me 
chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém! 
19 Você conhece os mandamentos: “Não mate, 
não cometa adultério, não roube, não dê falso 
testemunho, não seja desonesto, honre o seu pai 
e a sua mãe”. 
e. Por que Jesus perguntou ao homem sobre 

sua opinião quanto a pessoa de Jesus? 
f. Ao dizer que só Deus é bom, o que Jesus 

estava dizendo sobre si mesmo? 
g. Jesus aponta o homem para onde em v. 19? 
20 O homem, então, disse: — Mestre, desde 
pequeno tenho obedecido a todos esses 
mandamentos. 21 Jesus olhou para ele e, sentindo 
um grande amor por ele, disse-lhe: — Está 
faltando somente uma coisa: Vá, venda tudo o que 
você tem e distribua o dinheiro entre os pobres, 
pois assim você terá tesouro no céu. Depois venha 
e siga-me. 22 O homem, porém, ficou contrariado 
ao ouvir isso e foi embora triste, pois ele tinha 
muitos bens. 
h. Que tipo de pessoa este homem era? 
i. O que Jesus viu que estava faltando nele? 
j. Por que Jesus disse para este homem para 

ele vender suas coisas e dá aos pobres? 
k. Qual foi a segunda coisa que Jesus instruiu 

este homem a fazer? 
l. Como ele reagiu ao pedido de Jesus? 
m. O que nos mostra o fato deste homem ter 

saído triste? 
23 Jesus olhou ao seu redor e disse aos discípulos: 
— Como é difícil para os ricos entrarem no reino 
de Deus! 24 Os discípulos acharam estranho o que 
Jesus tinha dito, mas ele disse novamente: — 

Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus! 
25 É mais fácil um camelo passar pelo buraco de 
uma agulha, do que um rico entrar no reino de 
Deus! 26 Eles acharam isso ainda mais estranho e 
começaram a perguntar uns aos outros: — Então, 
quem é que pode ser salvo? 
n. Por que é tão difícil para os ricos entrarem no 

Reino de Deus? 
o. Com que Jesus compara a entrada de um 

rico no Reino de Deus? 
p. Quem pode ser salvo? 
27 Olhando para eles, Jesus explicou: — É 
impossível para as pessoas, mas não para Deus, 
porque para Deus tudo é possível. 28 Pedro, então, 
disse: — Olhe, nós deixamos tudo e seguimos o 
senhor. 29 E Jesus respondeu: — Digo a verdade 
a vocês: Aquele que deixar casa, irmãos, irmãs, 
mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa 
e por causa das Boas Novas, 30 receberá muito 
mais, ainda nesta vida. Ele receberá cem vezes 
mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e 
propriedades, com perseguições. E no futuro 
receberá a vida eterna. 31 Muitos dos que agora 
são os primeiros serão os últimos e muitos dos que 
agora são os últimos serão os primeiros. 
q. Segundo v. 27, como alguém pode ser 

salvo? 
r. O que preocupou Pedro aqui? 
s. O que Jesus prometeu aos seus seguidores? 
t. Qual é a melhor e qual a pior das coisas que 

Jesus prometeu? 
u. O que v. 31 quer dizer? 

Reflexão: 
1. Como você se sente sobre este homem rico? 
2. O que Jesus está nos ensinado nesta 

passagem? 
3. Como você responderia se Jesus dissesse 

esta mesma coisa para você hoje? 
4. O que acha mais atrapalha na sua busca pelo 

Reino de Deus? 



Bem-vindo a mais um estudo “Perguntas de Jesus para você” 

QUEM É MINHA MÃE, E MEUS IRMÃOS? 
Mateus 12:43-50 

Quebra-gelo: Há alguém fora de sua família física, com que você conta como família? Quem 
e por que esta pessoa? 

43 — Quando um demônio sai de uma 
pessoa, ele atravessa lugares desertos à 
procura de descanso. Como não 
encontra, 44 diz: “Voltarei para a casa de 
onde vim”. Quando ele volta, encontra a 
casa vazia, limpa e arrumada. 45 Então, 
sai e vai buscar outros sete demônios 
piores ainda do que ele e ali vão viver. 
Assim, o último estado daquela pessoa se 
torna ainda pior do que o primeiro. E isso 
é exatamente o que vai acontecer com as 
pessoas más de hoje. 

a. O que ‘a casa’ representa aqui? 
b. O que ‘um demônio’ pode 

representar aqui? 
c. Quando o demônio voltou para 

casa, o que trouxe com ele? 
d. Qual é o perigo de alguém 

abandonar seus vícios? 
e. Qual é o perigo de alguém não se 

tornar um Cristão? 
f. Qual pode ser o perigo quando 

alguém se torna um Cristão? 

46 Jesus ainda estava falando para a 
multidão quando sua mãe e seus irmãos 
chegaram. Eles ficaram do lado de fora, 
mas pediram para falar com Ele. 
47 Alguém, então, disse a Jesus: — Sua 
mãe e seus irmãos estão lá fora, pedindo 
para falar com o senhor. 48 Jesus, então, 
respondeu: — Quem é a minha mãe e 
quem são os meus irmãos? 49 E 
apontando para os seus discípulos, disse: 

— Aqui estão a minha mãe e os meus 
irmãos. 50 Todo aquele que faz a vontade 
do meu Pai que está no céu é meu irmão, 
minha irmã e minha mãe. 

g. O que Jesus queria dizer com a 
pergunta ele faz à multidão? 

h. Qual foi a resposta de Jesus? 
i. Analisando o texto (bíblico), 

podemos ver algum tipo de 
relevância espiritual da família física 
de Jesus? 

j. O que isso significa? 
k. Como alguém pode fazer parte da 

família de Jesus? 
l. Como podemos saber qual é a 

vontade do Pai? 

Aplicação Pessoal: 

1. Existe uma conexão entre estas 
duas passagens? Qual? 

2. O que Jesus quer de você além de 
um coração “limpo e arrumado”? 

3. De acordo com a sua vida esta 
semana, outras pessoas 
reconhecerem você como “irmão” 
ou “irmã” de Jesus ou um parente 
distante? Por quê? 

4. Você quer ser “irmão” de Jesus? 
5. O que precisa fazer? 


