
LIÇÕES EM MARCOS 
Lição 4:  PREOCUPADO COM OS OUTROS 
 

DISCUSSÃO: 

A. Você já conheceu uma pessoa que é um “sabe-tudo”? Como foi 

a experiência? Você já foi um “sabe-tudo” alguma vez? 

B. Você já precisou de ajuda alguma vez e agiu como se não 

precisasse? 

C. Você aceita ajuda com facilidade ou tem dificuldade em aceitar 

ajuda? 

D. E aqueles que somente querem ser ajudados? Isso é bom? 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:Marcos 2:13-22 
 

A. Quais os tipos de pessoas que encontramos nestas histórias? Quem 

são eles? (vss. 13, 14, 16, 18) 

B. Qual é a lição que Jesus quer ensinar no primeiro episódio? O que 

isso significa?(vs. 17) 

C. E no segundo? O que significa aquele provérbio de Jesus? Há 

alguma relação com o primeiro? Quais seriam? (vss. 21, 22) 

D. Qual é a frase, ou pergunta, ou ideia repetida nas duas histórias? 
(vss. 16 e 18) 

E. Por que os que se acham certos, justos, melhores estão sempre 

preocupados com os outros? 

F. Por que somos rápidos para falar dos outros? Os outros têm que ser 

iguais? Como você se sente quando alguém não pensa como você?  

G. Qual é a atitude daquele que reconhece que precisa de médico? Que 

atitudes você quer desenvolver a partir das lições dessas histórias? 
 

PONTO: 

Seguir Jesus deve trazer novidade de vida. Há um convite para 

preocupar-se com nossa própria vida e não com os outros, com as 

diferenças. Tudo é novo e melhor através de Jesus! 
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