
MARCOS -  Jesus: o Todo Poderoso 

Lição 1 - Jesus tem poder para nos ajudar! 

ABERTURA: 

A. Quem é o melhor pescador entre os seus parentes / família? 

B. Onde você foi a primeira vez que saiu de casa? 

C. Qual foi o melhor professor que você já teve? Por que você acha isso? 

INTRODUÇÃO: 

     Vamos conversar juntos sobre algumas lições da vida de Jesus no livro de Marcos. O tema 

deste livro é: Jesus Cristo o Servo Poderoso, o versículo chave encontra-se no capítulo 10, 

versículo 45, sua palavra-chave é “logo”.  

No livro vamos ver Jesus ocupado ajudando vários tipos de pessoas com as suas necessidades 

físicas e espirituais. Ele também nos chama para imita-lo e ajudar àqueles que tem dificuldades. 

A sua ajuda principal foi a sua morte na cruz por nós. 

     O livro foi escrito por João Marcos, um auxiliar de Paulo na sua primeira viagem missionária 

(Atos 13:5,13) e escrita aos cristãos em Roma entre 55 a 65 d.C. Marcos queria deixar claro que 

Jesus é um homem de poder e ação e não só de palavras e que Ele usou toda a sua capacidade 

para servir os outros. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos 1:14-34 

A. Quais são as boas notícias de acordo com Jesus? Como a sua mensagem é comparada com a 

mensagem de João Batista (1:2-4,7)? 

B. O que você acha que os discípulos entenderam neste momento com a frase, “reino de Deus” 

(15)? 

C. Qual a razão para que Jesus começasse seu ministério público na sinagoga (vs. 21)? 

D. Quais são as duas coisas que maravilhou o povo sobre Jesus? Por que? vs. 22, vs. 27. 

E. Como a cura que Jesus operou (vs. 30-34) compara com a Sua capacidade de expelir 

demônios (vs. 25)? Que tipo de autoridade é demonstrada agora pelas mãos de Jesus. 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Os discípulos mostraram o que significa arrependimento e crença, (vs. 15-20). Onde você 

está neste pedido de Jesus? (vs. 17) 

B. O que você deixou para seguir Jesus? 

C. O que é maravilhoso sobre o Reino de Deus, para você? 

D. Numa escala de 1-10, qual é a quantidade de autoridade que Jesus tem na sua vida? 

E. O que Jesus teria que “expelir” de sua vida para conseguir uma nota 10? 

PONTOS: 

A. Jesus nos mostra porque nós devemos segui-lo! 

B. Ele tem toda autoridade e poder para nos ajudar em qualquer situação. 



 

MARCOS -  Jesus: o Todo Poderoso 

Lição 2 - Jesus oferece ajuda a todos. 

ABERTURA: 

A. Se o seu salário triplicasse de repente, o que você faria com o dinheiro extra? 

B. O que você pensaria se um assassino e estuprador de crianças se tornasse cristão? 

INTRODUÇÃO: 

Para os fariseus, era absolutamente escandaloso manter contatos com um pecador notório como 

Levi. Na época, um cobrador de impostos não podia fazer parte da comunidade farisaica; não 

podia ser juiz, nem prestar testemunho em tribunal, sendo, para efeitos judiciais, equiparado a 

um escravo; estava também privado de certos direitos cívicos, políticos e religiosos. Jesus vai 

demonstrar, àqueles que o criticam, que a lógica dos fariseus (criadora de exclusão e de 

marginalidade) está em oposição à lógica de Deus. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos 2:13-17 

A. Os primeiros discípulos de Jesus (pescadores, 1:16-19) provavelmente pagaram impostos 

exagerados para Levi durante anos. Como você acha que eles se sentiram quando Jesus o 

chamou para segui-lo? 

B. Por que Jesus chamou Levi para segui-lo e quanto isso custou para ele (v. 14)? Comente. 

D. Como Jesus mostrou que Ele aceitava qualquer pessoa (v. 15)? O que você pensa sobre este 

ato de Jesus? 

E. Como as ações e atitudes dos fariseus impediram a visão deles de ver as necessidades dos 

outros (v. 16)? 

F. Quem precisa de ajuda neste mundo? Por que? 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Como era a sua vida antes de conhecer Jesus?  

B. Quais são algumas coisas que nós fazemos que possivelmente afastam ou alienam as pessoas 

do Evangelho? 

C. O que, nesta história, vai nos ajudar a alcançar outras pessoas para Jesus? 

PONTOS: 

A. Jesus não veio para aqueles que acham que são auto-suficientes, mas para aqueles que 

admitem a sua necessidade Dele e vão segui-lo. 

B. Na realidade, todos necessitam de Jesus, mas para receber a sua ajuda, temos que admitir 

isso. Ele está pronto para aceitar qualquer um e ajudá-lo com as suas dificuldades. 

 

 

 

 



 

MARCOS -  Jesus: o Todo Poderoso 

Lição 3 - Jesus pode restaurar paz na sua vida 

ABERTURA: 

A. Quem era a pessoa “estranha” na cidade onde você cresceu, aquela que todos tentaram 

evitar? Esta pessoa falou com você alguma uma vez? 

B. Você gosta dos filmes ou dos livros de terror? Comente. 

INTRODUÇÃO: 

Depois de atravessar o mar da Galiléia, Jesus chegou com seus discípulos à província de 

Gadara, onde encontrou um homem endemoniado. Ele o libertou do território dos gentios, sob o 

domínio do império romano. A identificação do demônio que o possuía era “legião, 6.000”, este 

descreve as legiões romanas que ocupavam aquela região e aos porcos que se arremetem ao mar 

e perecem assemelham-se ao exército do faraó no mar Vermelho, no Êxodo. 

O homem libertado por Jesus sai a anunciar a sua misericórdia, tornando-se um missionário 

gentio entre os gentios. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos 5:1-20 

A. Como vocês acham que os discípulos se sentiram depois de encontrar este homem, durante à 

noite, num cemitério? 

B. O que vocês podem aprender sobre as ações do homem endemoniado? 

C. Como a cura aconteceu, e como este homem se sentiu depois? 

D. Por que vocês acham que o povo reagiu deste jeito (v. 14-17)? 

E. Por que eles tinham medo ao invés de alegria quando o homem foi curado (v. 15)? 

F. Por que vocês acham que Jesus queria que o homem voltasse para casa (vs. 18, 19)? 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Quando você já se sentiu como este homem endemoniado, dividido por várias vozes e 

sentimentos contraditórios? 

B. Como Jesus trouxe paz no meio desta confusão? 

C. Você já se sentiu como o povo da cidade, querendo que Jesus fosse embora porque Ele 

estava mudando coisas demais? 

D. Você já viu o sustento ou profissão de alguém afetar a sua conversão a Jesus? 

PONTOS: 

A. Jesus tem o poder de curar as nossas vidas. 

B. Jesus pode trazer significado e propósito para nossas vidas. 

 

 



 

MARCOS – Jesus: o Todo Poderoso 

Lição 4 - Ele vai cuidar de você. 

ABERTURA: 

A. O que poderia arruinar o seu descanso durante as suas férias? 

INTRODUÇÃO: 

Jesus parte com os seus para “o lugar deserto”, mas sua intenção é percebida pela multidão, que 

o seguia por “ todas as cidades”, no dizer de Marcos, e “chega lá antes deles” (v. 33). Descendo 

do barco, Jesus tem compaixão. Ao lado da “indignação”, a “compaixão” é um sentimento 

recorrente em Jesus, segundo Marcos. Desde o encontro com o leproso, no dia de Cafarnaum 

(Mc 1,41), Jesus muitas vezes ficará compadecido ou outros implorarão pela sua compaixão 

(Mc 8,2; 9,22; 10,47). Aqui, a compaixão de Jesus se dirige ao desamparo da multidão, que 

pede ajuda “como ovelhas sem pastor” (v. 34). Onde estão os pastores, senão com as ovelhas 

confiadas a seus cuidados? 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos 6:30-44 

A. “Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco”, (vs. 31). Se você fosse um 

dos discípulos, o que você teria esperado? 

B. Surpresa! Há 5.000 pessoas esperando na praia. Como você se sentiria? 

C. Quais emoções talvez fossem expressadas pelos discípulos no versículo 37? 

D. “Quantos pães vocês têm”? (vs. 38) O que Jesus estava pedindo que os discípulos fizessem? 

E. Se você fosse um dos discípulos, como se sentiria recolhendo os alimentos que sobraram? (v. 

43) 

F. O que esta história ensina sobre a identidade e missão de Jesus? 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Como você reage quando você tem que encarar uma situação que é maior do que a sua 

capacidade? 

B. Como você se sente quando você reconhece que tem habilidades para contribuir para as 

necessidades do mundo? 

C. Qual é a sua maneira favorita de evitar a sua responsabilidade? 

D. Onde você está agora para atender o chamamento de Deus para ação? 

PONTO: 

A. Quando nos oferecemos para Deus e o seu serviço, Ele cuida das nossas vidas. Vamos 

confiar Nele!!! 

 

 

 



 

MARCOS -  Jesus: o Todo Poderoso 

Lição 5 - Temos que seguir Jesus para recebermos bênçãos. 

ABERTURA: 

A. Uma porção de pequenas coisas boas é o caminho certo para a felicidade? Explique. 

B. Qual é a coisa que você mais gostaria de fazer para mudar o mundo? 

INTRODUÇÃO: 

Jesus perguntou: ''Quem diz o povo que eu sou?'' Eles responderam relatando as várias opiniões 

do povo: ''João Batista'', ''Elias ou um dos profetas''. Depois de ouvir as opiniões dos outros, 

Jesus perguntou: ''E vocês, quem dizem que eu sou?'' Pedro respondeu: ''Tu és o Cristo, o 

Messias''. Isto é, és aquele que o povo está esperando. Jesus concordou com Pedro, mas proibiu 

de falar sobre isso ao povo. Jesus proibiu porque naquele tempo, todos esperavam a vinda do 

messias, mas cada um do seu jeito: uns como rei, outros como sacerdote, doutor, guerreiro, juiz 

ou profeta. Ninguém parecia estar esperando o Messias servidor, anunciado por Isaías (Is 42,1-

9). 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos 8:27-9:1 

A. “Tu és o Cristo”. Quando Pedro respondeu desta maneira, o que ele queria dizer (v. 29)? 

B. Por que Pedro ficou tão agitado quando Jesus explicou a cruz (v. 32)? 

C. O que Jesus está dizendo? “Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua 

cruz e siga-me”, (v. 34)? Explique. 

D. O que Jesus está dizendo? “Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua 

alma”, (v. 36)? 

E. Como vocês acham que Pedro sentiu depois desta experiência (9:5)? 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Quem é Jesus para você? 

B. Como você está na sua jornada espiritual neste momento? 

C. Como você descreveria a sua resposta para o chamado de Jesus para negar si mesmo, tomar a 

sua cruz e segui-lo? 

D. Qual o próximo passo que você precisa tomar na sua vida espiritual? 

E. Qual é o valor de seguir Jesus Cristo para você? 

PONTO:  

A. Jesus é o Cristo e quando nós negamos a nós mesmos e o seguimos, podemos fazer parte do 

seu Reino eterno. 

 

 

 



 

MARCOS -  Jesus: o Todo Poderoso 

Lição 6 - Temos que confiar em Jesus e não em nós. 

ABERTURA: 

A. Se você tivesse que se livrar de uma coisa de “luxo” na sua casa, qual seria a primeira coisa e 

a última coisa a deixar? 

B. Por que os prêmios da loteria aumentam cada vez mais? 

INTRODUÇÃO: 

Jesus aponta mais dois aspectos da conversão que deve ocorrer no relacionamento dos 

discípulos com os bens materiais (Mc 10,17-27) e no relacionamento dos discípulos entre si (Mc 

10,28-31). Para poder entender todo o alcance das instruções de Jesus, é bom olhar, novamente, 

o contexto mais amplo em que Marcos coloca estes textos. Jesus está subindo para Jerusalém, 

onde será crucificado (Mc 8,27; 9,30.33; 10,1.17.32). Ele está entregando sua vida. Sabe que 

vão matá-lo, mas não volta atrás. Esta atitude de fidelidade e de entrega à missão que recebeu 

do Pai dá a Jesus as condições de apontar aquilo que realmente importa na vida. 

As recomendações de Jesus valem para todos os tempos, tanto para o povo do tempo de Jesus e 

de Marcos como para nós hoje, aqui no Brasil. Pois o que importa, em cada época, é recomeçar 

a construção do Reino, renovando o relacionamento humano em todos os níveis, para que esteja 

de acordo com a vontade de Deus. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos 10:17-31 

A. Qual é a questão mais importante na sua vida hoje em dia? 

B. De acordo com a resposta de Jesus (v. 19,20), qual é o primeiro passo para se obter a vida 

eterna? 

C. Por que Jesus pediu que o jovem vendesse todas as suas posses (v. 21)? 

D. É possível obedecer aos mandamentos e ainda não obter a vida eterna? Por quê? 

E. O jovem rico estava triste por quê (v. 22)? 

F. O que Jesus queria dizer com, “Para os homens é impossível; não para Deus”, (v. 27)? 

Explique. 

G. O que o jovem rico receberia se tivesse vendido os seus bens (v. 29,30)? 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Se Jesus, pedisse para que você vendesse tudo e desse aos pobres, o que você faria? 

B. Suponha que você esteja iniciando uma jornada para o céu. Qual será o seu primeiro passo 

(ou próximo passo) em sua vida? 

C. O que você precisa deixar nesta vida? 

D. Você tem confiado mesmo em Jesus? 

PONTOS: 

A. Nós não devemos deixar nada nos impedir de seguir Jesus e encontrar a vida eterna. 



B. Nós somos salvos pela graça de Deus e não pelas obras quando seguimos Jesus. 

C. Os prêmios de seguir Jesus são maiores do que qualquer coisa que vamos deixar ou 

abandonar nesta vida. 
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Lição 7 - Jesus é o rei. Vamos nos Submeter a Ele. 

ABERTURA: 

A. Você já teve a oportunidade de conhecer alguém muito importante? Comente. 

B. Quando foi a última vez que você ficou tão bravo sobre uma injustiça?  

INTRODUÇÃO: 

Esta última entrada de Jesus em Jerusalém marca o início da semana da sua crucificação. Aqui 

se inicia a contagem regressiva da maior demonstração de amor dada a humanidade (Marcos 

11.1–10). 

É o momento em que Deus se fez homem, viveu entre nós, conheceu nossas dores e se entregou 

como sacrifício de expiação perfeito pelos nossos pecados. Não podemos apenas ter aparência 

de cristãos. As pessoas esperam que nós tenhamos frutos para alimentá-las. Elas querem vir até 

nós e encontrar a paz que o mundo não tem (11.11–14). Nos nossos dias, os cristãos são tão 

ansiosos ou estressados como qualquer pessoa. Não inspiram a presença de um Deus real e 

pessoal em suas vidas. A estes está reservado o mesmo fim da figueira cheia de folhas. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos 11:1-25 

A. Como a maneira que Jesus entrou na cidade de Jerusalém confirmou a sua identidade e 

caráter?  (veja Zacarias 9:9; 14:4-5) 

B. Quando pensamos sobre a recepção que Ele recebeu, qual foi a expectativa da multidão?  

Dos discípulos (10:37)?  De Jesus? 

C. O que você acha interessante sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? 

D. Como a história da figueira sem fruto é relacionada com a purificação do templo? (v. 12-14, 

20,21) 

E. O que Jesus estava ameaçando quando Ele chamou o templo de um “covil de salteadores”? 

(Jeremias 7:9-15) 

F. Por que os sacerdotes e líderes religiosos tiveram que planejar bem para tirar a vida de Jesus? 

(v. 18) 

G. Quais são as condições de oração eficaz anotadas aqui? (v. 22-25) 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Como Jesus anda em sua vida? 

B. Se você fosse uma árvore, o que ajudaria você a produzir mais fruto? 

PONTOS: 

A. Nós precisamos reconhecer que Jesus é o Messias e colocar as nossas vidas debaixo de Sua 

autoridade. 

B. A aparência de religioso não vai enganar Jesus. Vamos agir de acordo com a palavra e não 

simplesmente mostrar “folhas”. 



 

MARCOS -  Jesus: o Todo Poderoso 

Lição 8 – Jesus, o nosso exemplo. 

ABERTURA: 

A. Como se sentiu quando percebeu que julgou ou interpretou mal alguém? 

B. Você se lembra de momentos em que alguém o julgou antes de te conhecer? 

INTRODUÇÃO: 

Alguns julgamentos marcaram a história da humanidade. Alguns inspiraram e ainda inspiram as 

pessoas a estudarem direito. Outros julgamentos, por outro lado, criaram ódio nas pessoas para 

com o sistema jurídico. 

Mas nenhum julgamento foi tão fascinante e tão importante para a história da humanidade como 

o de Jesus. Nenhum julgamento foi tão injusto como aquele. Os depoimentos vieram por falsas 

testemunhas, houve uma total falta de provas, mesmo assim foi condenado. Que essa cena do 

julgamento de Jesus te leve a um ódio ainda maior para com os seus pecados, uma revolta ainda 

maior para com as injustiças e um coração mais grato pelo que Jesus passou no seu lugar. Ele 

foi condenado injustamente para que nós pudéssemos ser justificados e libertos! 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos 14:43-65 

A. Por que a multidão estava armada?  (v. 43,48) 

B. Como você explica as reações dos discípulos?  (v. 47,50-52) 

C. Como você acha que Judas se sentiu sobre Jesus, após a traição? 

D. Pedro seguiu Jesus de longe, por quê? 

E. Quais são as evidências que os principais sacerdotes procuravam contra Jesus? Comente. 

    1. Evidência para comprovar um crime que merece a morte (v. 55).  

    2. O testemunho igual de pelo menos duas testemunhas (v. 56, 59). 

    3. Uma acusação falsa sobre algo que Ele falou sobre o templo (v. 58). 

F. Quem Jesus disse que Ele era (v. 61,62)? 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Em momentos de crise, como você reage?   

B. O que ajudaria você a reagir como Jesus reagiu? 

C. Como o comportamento de Jesus foi diferente do comportamento dos sacerdotes, anciãos e 

escribas? 

PONTOS: 

A. Jesus é o Filho de Deus e pelo Seu sacrifício, Ele está chamando todos a aceitá-lo ou rejeitá-

Lo. 

B. Tenham cuidado! Que a opinião popular sobre Jesus não influencie a sua decisão de segui-lo. 


