
LIÇÕES EM MARCOS 
Lição 8:  MEDOS 
 

DISCUSSÃO: 

A. Qual foi o maior medo que você já enfrentou na vida? 

B. De que tipo são os medos que você lida? 

C. Pense em um medo que já passou. Como você reagiria se 

acontecesse novamente hoje? O que você diria para alguém que 

estivesse enfrentando algo semelhante? 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos4:35-41 
 

A. Que tipo de tempestade era aquela? Por que ficaram com medo? 

Qual era a profissão de alguns deles? 

B. Por que Jesus fez a pergunta no vs. 40 sobre estar com medo? Há 

alguma relação com a falta de fé? Estar com medo é estar sem fé? 

Até que ponto? O que você acha? 

C. O que o medo fez com eles? Como eles reagiram diante da situação? 
Vs. 38 

D. Qual você acha que é a lição principal desse bloco textual? Vs. 41 

E. O que esta ação de Jesus demonstra sobre Ele mesmo? 

F. O que a fala deles no vs. 41 revela sobre como estavam 

experimentando aquilo tudo? Qual era a impressão deles? 

G. O que esta história pode ensinar a você sobre medo, fé e Jesus? 

H. O que você já tem visto sobre Jesus na sua vida que está ajudando 

na sua jornada cristã? 

I. O que podemos fazer para desenvolver mais fé em nossa vida 

diária? 

 

 

PONTO: 

 Com Cristo no barco tudo vai muito bem! Jesus é soberano, até 

sobre a natureza tem poder. Que dirá sobre nossos temores? 
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