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           Marcos: Jesus, o todo poderoso 
                                    Lição 6 - Temos que confiar em Jesus e não em nós. 

 Marcos 10:17-31 

       Jesus aponta mais dois aspectos da conversão que deve ocorrer no relaciona-
mento dos discípulos com os bens materiais (Mc 10,17-27) e no relacionamento dos 
discípulos entre si (Mc 10:28-31). Para poder entender todo o alcance das instruções 
de Jesus, é bom olhar, novamente, o contexto mais amplo em que Marcos coloca 
estes textos.  

      Jesus está subindo para Jerusalém, onde será crucificado (Mc 8,27; 9,30.33; 
10,1.17.32). Ele está entregando sua vida. Sabe que vão matá-lo, mas não volta 
atrás. Esta atitude de fidelidade e de entrega à missão que recebeu do Pai dá a Jesus 
as condições de apontar aquilo que realmente importa na vida. 

      As recomendações de Jesus valem para todos os tempos, tanto para o povo do 
tempo de Jesus e de Marcos como para nós hoje, aqui no Brasil. Pois o que importa, 
em cada época, é recomeçar a construção do Reino, renovando o relacionamento 
humano em todos os níveis, para que esteja de acordo com a vontade de Deus. 
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Uma Grande Família em Cristo, Comprometida a Viver para Deus, 
Valorizar Um ao Outro e Vencer Curitiba e o Mundo para Cristo! 

Perdão, a cura para os conflitos na família 

Gênesis 45: 15-21 

      Uma história belíssima de perdão pode ser lida no livro de Gênesis: a trajetória de José do Egito. Uma 
história de superação de um homem que tinha todos os motivos para odiar seus irmãos. Ele foi vendido 
como escravo por seus irmãos, que tomaram esta decisão após planejar até mesmo a sua morte. José rom-
pe com a razão humana quando perdoa seus irmãos, ele abre mão da herança familiar de erros e incoerên-
cias. 

     Ele era filho de Jacó, chamado de suplantador e enganador por ter enganado seu próprio pai, Isaque, 
roubando a primogenitura de seu irmão Esaú. Sua família não era uma fonte segura de exemplos para que 
ele pudesse se inspirar e decidir perdoar os seus irmãos de tamanha crueldade cometida contra ele. 

     Queridos irmãos, o acúmulo de mágoas em consequência de não perdoarmos pode nos levar a um nível 
de estresse tão grande que podemos acabar em um hospital! A falta de perdão gera amargura, por sua vez 
essa prolongada provoca doenças psicossomáticas como por exemplo, úlceras, pressão alta e descargas de 
adrenalina por causa da associação com a ira. 

As desculpas para não perdoar 

     Guilherme Kerr Neto, em seu livro "Consciência Limpa" (Ed. VPC), fornece uma boa lista de "desculpas" 
para não resolvermos o problema com a pessoa envolvida: 

“Ninguém é perfeito, errar é humano"- É justamente por isso que precisamos exercitar o perdão.  

“A ofensa foi tão pequena!"- Se foi "tão pequena", por que eu ainda me lembro dela?  

“Aconteceu há tanto tempo..."Pode ser verdade, mas o tempo não cura as feridas e nem traz o perdão.  

“A outra pessoa estava mais errada do que eu"- Diante de Deus, a SUA PARTE (mesmo que seja 5% da cul-
pa), são os SEUS 100%. 

“As coisas têm melhorado entre nós" Quando a causa do problema não é tratada, as "melhoras" são apa-
rentes e superficiais.  

“A pessoa não vai me entender" Quando temos uma atitude de humildade e arrependimento genuíno, isto, 
na maior parte das vezes, é bem recebido pelas outras pessoas.  

“A pessoa já se mudou"- Ótima desculpa! Só que você deve tentar. Não podemos continuar de corações 
endurecidos! Lembre-se do ditado: “Não deixe para amanhã o que você pode fazer HOJE”! 

Aplicação: 

Analise o seu próprio coração. Existe alguma animosidade nele? Você está guardando alguma mágoa ou 
rancor? Você precisa perdoar alguém? Se há, ore para que você tome a decisão de perdoar essa pessoa e, 
em seguida, peça a ajuda de Deus para amenizar suas emoções. Comece o processo de cura hoje. 
“Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra ou-
trem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós” (Colossenses 3.13). 



 

É tempo de           rar 
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Saúde e vida espiritual                                                                                                                                                                 

Jussara viana, Vanderly, Jana Rocha, Angela Gomes, Agatha Maciel, José João de Miranda Gomes, Beatriz 

Zanella Gomes, Jacira Miranda Gomes, Valéria, Sarah, Nicholas, Rebecca, Samuel dos Santos, Ronan 

Wuytack, Neuza, Vilmar e Diones Joel Kniecik, Marcelo Duarte, Patricia Pontel, Elizandra, Raissa e Nelson P. 

de Almeida, Josana Santos, Vera Terezinha dos santos Machado, Ladir, Claudio, Thalles (filho Silvania). 

Saúde                                                                                                                                                                                             

Lise, Claci (mãe de Leonardo), Eliane Barros (depressão), Valdemar Manoel dos Santos (recuperação de AVC), 

Irece Lima, Lícia e Lucio Almeida, Roberto Alarcón e Tita Villalba. 

Trabalho                                                                                                                                                                                            

Juliana Soares (também vida espiritual) e Debora Cunha (também por processo judicial e família). 

Casamento                                                                                                                                                                                       

Elfrida Rosa e João, Maria Fernanda e Paulo chaves, Lucas e Flávia Alves (também vida espiritual) e Fernando 

(também saúde e vida espiritual). 

Agradecimento                                                                                                                                                                                   

Maurício Travinski—Emprego 

Treinamento para todos os homens que já servem no culto 
e para os interessados em servir.  

 

 

                                                        Dia 15/06, às 15h no prédio da igreja.  

                                                      Dúvidas falar com Wagner  

 

 

 

 

 


