
LIÇÕES EM MARCOS 
Lição 5:  INVEJAS E OUTROS MALES 
 

DISCUSSÃO: 

A. O que é a inveja? Por que você acha que existe inveja no 

mundo? Há uma inveja que é boa? 

B. Você já sentiu inveja em algum momento na vida? 

C. Quando há inveja, que outros sentimentos e atitudes aparecem 

juntos?Que relação pode existir entre inveja e violência? 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:Marcos 2:23-3:6 
 

A. O que estas histórias têm em comum?Qual era a preocupação 

principal dos religiosos? E qual era a principal preocupação de 

Jesus? 

B. Por que eles queriam acusar Jesus? (vs. 3:2) 

C. Como Jesus descreveu o coração de alguns? (vs. 5) 

D. Que outras atitudes e sentimentos estavam presentes também? E 

qual era o dia em que eles estavam agindo dessa forma? (vss. 3:2, 4, 6) 

E. Quais seriam boas atitudes/sentimentos que eles poderiam ter 

desenvolvido aqui? 

F. Até que ponto pode-se chegar quando nosso coração não está 

bem/bom? (vs. 6) 

G. De que forma podemos avaliar nosso próprio coração através dos 

exemplos dessas histórias? 

H. Como podemos ficar felizes com o sucesso e bem que acontece com 

os outros? 

I. Qual é o antídoto para inveja e fazer o mal para os outros aqui neste 

texto?  
 

PONTO: 

 Um antídoto para inveja e vontade de fazer o mal é bondade e 

serviço em prol do próximo. 
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