
LIÇÕES EM MARCOS 
Lição 3:  CUIDAR DO NOSSO INTERIOR 
 

DISCUSSÃO: 

A. Por que falar é sempre mais fácil do que fazer? O que você acha 

que está envolvido em falar mais do que fazer? 

B. Você conhece pessoas que falam demais e fazem “de menos”? 

C. Que perigos estão envolvidos na questão de falar muito e fazer 

pouco? 

D. Quando você vê situações na vida de outras pessoas, você é 

apenas observador, é positivo, ou crítico? 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Marcos 2:1-12 
 

A. O que está acontecendo nesta história? Que tipos de pessoas nós 

temos aqui? 

B. Que diferenças há entre os 4 homens e os professores sentados? 

Como você acha que era a vida deles e dos professores? 

C. Por que os professores acabaram se dando mal nesta situação? (Vs. 8) 

D. O que você acha do fato de Jesus saber o que pensamos? Como você 

se sente a respeito? 

E. Qual era a preocupação dos professores? Como eles esconderam 

sua real aparência e suas desconfianças sobre Jesus? (Vss. 7, 10) 

F. Que outros pensamentos, os professores poderiam ter tido ao invés 

daqueles? 

G. Que lições você gostaria de compartilhar pensando acerca da 

atitude daqueles professores? 
 

PONTO: 

Tenhamos cuidado com o nosso interior para que possamos 

desenvolver atitudes positivas e de serviço para com os outros e 

não de críticas e orgulho. 
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