
LIÇÕES EM MARCOS 
Lição 6:  LOUCO, POSSUÍDO OU DIVINO? 
 

DISCUSSÃO: 

A. Você já se enganou a respeito de alguém? Como foi a 

experiência? 

B. Alguém já se enganou a respeito de você alguma vez? 

C. Por que nos enganamos a respeito das pessoas? 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos3:20-35 
 

A. Como estas histórias estão entrelaçadas? (vss. 21, 31) 

B. Que relações você percebe nestas histórias? O que a família de Jesus 

e os religiosos têm em comum aqui? 

C. Por que a família de Jesus se enganou acerca dele? Como isso podia 

ter acontecido? 

D. Por que os religiosos se enganaram a respeito de Jesus? Por que 

você acha isso? 

E. O que a família de Jesus estava pensando acerca dele? (vs. 21) 

F. Se o miolo desse bloco textual é a discussão com os religiosos, qual é 

a lição que Marcos queria comunicar aos seus primeiros leitores? 

G. O que Jesus queria dizer no versículo 29? (vs. 30) 

 
H. O que nós diremos sobre este Jesus? 

 
I. O que pensar acerca da resposta de Jesus no versículo 35? 

 

PONTO: 

 O que nós estamos pensando sobre Jesus hoje em dia? O que 

nós achamos sobre os seus ensinamentos e sua maneira de viver?Um 

grande Mestre apenas? Teorias interessantes?  
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