
O Jesus Que Eu Não Conhecia 

LIÇÃO 1 – O JESUS DA MULTIDÃO 
 

ABERTURA: 

1. Como você reagiria ao ver alguém que tanto ama ser excluído? 

2. O que lhe fizeram que marcou muito em sua vida? 
 

PROPÓSITO:   Ver o quanto Jesus nos ama e conhece o nosso interior. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  MARCOS 2.1-12 

1. O que atrai a Jesus, até mesmo as autoridades? (v. 2) 

2. Por que Jesus não excluía as pessoas? (v. 3-4) 

3. É possível ver a fé em uma pessoa? Como? (v.5) 

4. Por que Jesus chamou o paralítico de filho? (v. 5, 8) 
 

 

APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS: 
 

1. O que tem atraído você a Jesus? 

2. Você já se sentiu excluído? 

3. Como você tem demonstrado sua fé? 

4. Existe alguma barreira que você precisa vencer? 

 

PONTO:  

Jesus ama a todos sem distinção de pessoas. 
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LIÇÃO 2 – O JESUS DOS REJEITADOS 
 

ABERTURA: 

1. Como era o seu professor da infância? 

2. Qual foi o médico que marcou sua vida? Por quê? 
 

PROPÓSITO:   Reconhecer o quanto Jesus ama a todos, inclusive os rejeitados.  

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  MARCOS 2.13-17 

1. Por que Jesus atrai grande multidão? (v. 13) 

2. Que tipo de professor Jesus era? (v. 13) 

3. Por que Jesus estava com os rejeitados? (v. 14, 15) 

4. Por que Jesus não veio chamar os justos? (v. 17) 
 

 

APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS: 
 

1. Se você vivesse na época de Jesus, você o seguiria? Por quê? 

2. O que você viu em Jesus que o atraiu? 

3. Como você lida com as pessoas rejeitadas? 

4. Como você reage ao convite de Jesus? 

 

PONTO:  

Ouvindo isso, Jesus lhes disse: “Não são os que têm saúde que precisam de 

médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas 

pecadores”. Marcos 2.17 

 

 

 

 

  



O Jesus Que Eu Não Conhecia 

LIÇÃO 3 – O JESUS DA SEMENTE PODEROSA 
 

ABERTURA: 
 

1. Como agricultor, qual planta que você mais se identificava? Por quê? 

2. Você tem algum projeto na sua vida que você começou e não concluiu? 

Conte-nos qual foi. 
 

PROPÓSITO: Quando estamos pronto a ouvir e praticar a palavra, Deus vai 

produzir grandes frutos através de nossas vidas. 
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  MARCOS 4.1-20 

1. Quais são os significados das seguintes figuras usadas nesta 
parábola: semeador, semente, solo?  

2. O que faz com que as plantas no segundo tipo de solo murchem?           

(v. 16-17)  
 

3. Que três condições sufocaram a terceira semente? (v.18-19) 
 

4. O que Jesus quis dizer com: “não tem raiz em si mesmo”?  
 

5. O que seria a terra boa que Jesus falou? (v. 8, 20) 
 

 

APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS: 
 

1. Qual é a sua reação “quando lhe sobrevém angústia ou perseguição 

por causa da palavra”? 

1. Que tipo de solo melhor descreve sua reação ao evangelho pela 

primeira vez? 
 

2. Qual tipo de solo descreve a condição do seu coração hoje? 

3. Se você se considera uma terra boa o que fazer para continuar 

produzindo? 

 

PONTO: 

1. Quando nós abrirmos os nossos corações para a Palavra de Deus, ela 

vai produzir fruto em nossas vidas. 
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LIÇÃO 4 – O JESUS COMPASSIVO 

 
ABERTURA: 

1. Você já recebeu para jantar, mais pessoas do que esperava? O que 

você fez? 
 

2. Qual foi o maior jantar que você já deu? O que serviu? Todos tinham 

o bastante para comer? 
 

PROPÓSITO: Hoje iremos aprender que aquilo que é imposível aos homens, 

para Jesus é posível. Ele é o Todo Poderoso! 
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  MARCOS 6.30-44 

1. Os discípulos imaginaram que estavam indo para um lugar de 

descanso (v.31), mas acabaram servindo. Se fosse você, como teria 

se sentido? 

2. Por que Jesus comparou a multidão à ovelhas sem pastor? (v.34) 
 

3. Por que Jesus mandou que dessem comida à multidão? (v.37)  

4. No versículo 38, “Jesus perguntou quantos pães vocês tem”? Por 

que você acha que Jesus fez esta pergunta?  
 

5. Se você fosse um dos discípulos, como se sentiria ao catar as sobras? 
 

 

APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS: 
 

1. Como Jesus o alimenta quando você está espiritualmente faminto? 
 

2. Se você fosse a um lugar solitário com Jesus, o que falaria? 

3. Como você vai lidar a partir de agora com a dificuldade que parece 

impossível de resolver?   

 

PONTO: 

1. Precisamos desenvolver a compaixão em nossa vida. 

2. Vamos confiar que Jesus pode suprir todas as nossas necessidades.  
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LIÇÃO 5 – O JESUS QUE CURA 
 

ABERTURA: 

1. Você acredita em fantasmas? 
 

2. O que deixa você com medo? 
 

PROPÓSITO:   Aprender que Jesus acalma meus medos e cura minhas doenças 

fisicas e espirituais. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  MARCOS 6.45-56 

1. Por que os discípulos ficaram com medo quando viram Jesus? (v. 47-50) 
 

2. O que Jesus queria ensinar aos discípulos, indo até eles andando 

sobre as águas? (v. 49-52) 
 

3. Por que o povo procurava Jesus? O que eles queriam? (v. 54-56) 
 

4. O que podemos aprender de Jesus nesse texto de Marcos?  

(verifique também o texto semelhante em Mateus 14.27-33)  
 

 

APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS: 
 

1. Como Jesus me ajuda a enfrentar meus medos? (v. 50) 
 

2. Quando eu estou doente ou necessitado, por que eu procuro Jesus? 

3. Como eu posso me achegar a Jesus e conseguir o que necessito? 

 

PONTO:  

1. Minha fé em Jesus me ajuda a superar meus medos. 

2. Procure Jesus, ande com ele, suplique, toque no seu manto e você 

será curado. 
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LIÇÃO 6 – O JESUS QUE PURIFICA 
 

ABERTURA: 

1. Existe algum alimento que você não come por considerá-lo impuro? 
 

2. Você tem mania de limpeza? 
 

PROPÓSITO:   Aprender sobre o que torna o homem impuro e como Jesus 

pode purificar meu coração. 
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  MARCOS 7.14-23 

1. Compare o verso 15 com o que Jesus falou no capítulo 7:2-7. 
 

2. O que Jesus queria ensinar com as perguntas que fez no verso 18? 
 

3. O que torna o homem impuro? Por quê? (vs. 20-23) 
 

4. Por que Jesus considerou todos os alimentos puros? (v. 19) 
 

 

APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS: 
 

1. Como eu posso purificar meu coração? 

i. Não praticando coisas impuras; 

ii. Não praticando ritos religiosos criados por homens; 

iii. Obedecendo a Deus. 
 

2. Quais as consequências de se praticar os males citados nos                      

versos 21 a 23? 

3. Como eu posso cuidar do meu coração para não torná-lo impuro? 

 

PONTO:  

1. Devo viver em obediência, separando o puro do impuro. 

2. A vacina para não cair nas impurezas é sempre ouvir Jesus. (vs 14-16) 
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LIÇÃO 7 – APRENDENDO COMO CHEGAR A JESUS 
 

ABERTURA: 

1. Você já precisou da ajuda de um estranho? O que ele fez por você?  
 

2. Você consultaria um médico que não confia? 
 

PROPÓSITO: Hoje vamos conhecer quem pode nos ajudar em todos os 

problemas, conhecidos ou não? 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  MARCOS 7.24-37 

1. De que forma Jesus chegava nas regiões? Ele chama a atenção? 

(v.24) 
 

2. Uma desconhecida gentia tinha um pedido a fazer, qual foi a sua 

atitude perante Jesus? (v. 25)  
 

3. Por que Jesus falou que não era correto tomar o pão dos filhos 

(Judeus) e dar aos cachorrinhos (Gentios)? (v.25) 
 

4. Por que as pessoas falavam dos milagres de Jesus, mesmo depois 

Dele pedir que para não falar? (v. 36) 
 

APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS: 
 

1. De que maneira Jesus quer que eu use a minha fé? 
 

2. Você tem testemunhado das bênçãos de Jesus? Fale sobre elas? 
 

3. Você já saiu e voltou para casa resplandecendo as bênçãos de Jesus 

para você e sua família? (v. 30-37) 

 

PONTO: 

1. Precisamos testemunhar a respeito de Jesus, alguém vai ouvir e virá 

até Ele. 

2. Se nos apresentarmos com humildade, Jesus nos concede cura e 

libertação. 
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LIÇÃO 8 – RIQUEZA MATERIAL VERSUS 
BUSCANDO RIQUEZA COM SABEDORIA 

 

ABERTURA: 

1. Qual a sua avaliação do conceito de riquezas e que efeito pode 

produzir em você? 
 

2. O que você faria se pedissem para que entregasse os seus bens e em 

troca disso te dessem a garantia de algo melhor? 
 

PROPÓSITO: Entender que não basta apenas ser religioso, conhecer os 

mandamentos, mas precisamos ser praticantes da palavra. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  MARCOS 10.17-31 

1. Por que o homem se ajoelhou diante de Jesus? E o que ele queria 

saber? (v. 17-19) 
 

2. Quando Jesus convocou o jovem rico a abandonar os seus bens, 

qual foi sua reação? (v. 19-22) 
 

3. Qual era a dúvida dos discípulos com relação ao futuro dos homens 

ricos? A reposta de Jesus foi esperançosa? (v. 23-27)  
 

4. Todas as pessoas têm um preço a pagar por seguir Jesus, que 

garantia Jesus nos dá? (v. 28-31) 
 

 

APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS: 
 

1. De que forma você prioriza os ensinos de Deus em relação ao que o 

mundo oferece? 
 

2. Você sente que está faltando algo em sua vida para que você 

alcance a vida eterna? 

3. Hoje, onde você está investindo seu tempo? Acumulando na terra, 

ou na vida eterna?  
 

PONTO: 

1. Nunca troque o que é Eterno pelo passageiro e supérfluo nesta vida. 

2. Uma das maiores motivações para você seguir Jesus deve ser a vida 

eterna. 

  


