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Enquanto desciam do 
monte, Jesus lhes 
ordenou que não 

contassem a ninguém o 
que tinham visto, até que 
o Filho do homem tivesse 
ressuscitado dos mortos.  

Mc 9.9 



Eles guardaram o 
assunto apenas entre 
si, discutindo o que 

significaria 
ressuscitar dos 

mortos. 
Mc 9.10 



Mas eles guardaram 
silêncio, porque no 

caminho haviam 
discutido sobre quem 

era o maior. 

Mc 9.34 



Assentando-se, Jesus 
chamou os Doze e 
disse: Se alguém 

quiser ser o primeiro, 
será o último, e servo 

de todos.  
Mc 9.35 



1º Valor:  
O Senhor valoriza o cooperador  



Onde quer que o apanhe, 
joga-o no chão. Ele 

espuma pela boca, range 
os dentes e fica rígido. 

Pedi aos teus discípulos 
que expulsassem o 

espírito, mas eles não 
conseguiram.  

Mc 9.18 



39 Não o impeçam, disse 
Jesus. Ninguém que faça 

um milagre em meu 
nome, pode falar mal de 

mim logo em seguida, 
 40 pois quem não é contra 

nós está a nosso favor. 
Mc 9 



Eu lhes digo a verdade: 
Quem lhes der um copo 
de água em meu nome, 

por vocês pertencerem a 
Cristo, de modo nenhum 

perderá a sua 
recompensa. 

Mc 9.41 



Se alguém fizer tropeçar 
um destes pequeninos 

que crêem em mim, seria 
melhor que fosse lançado 
no mar com uma grande 

pedra amarrada no 
pescoço 

Mc 9.42 



2º Valor:  
Senhor valoriza a criança 



Alguns traziam 
crianças a Jesus para 

que ele tocasse nelas, 
mas os discípulos os 

repreendiam.  

Mc 10.13 



Quando Jesus viu isso, ficou 
indignado e lhes disse: 

Deixem vir a mim as 
crianças, não as impeçam; 

pois o Reino de Deus 
pertence aos que são 
semelhantes a elas. 

Mc 10.14 



Digo-lhes a verdade: 
Quem não receber o 
Reino de Deus como 
uma criança, nunca 

entrará nele.  

Mc 10.15 



Em seguida, tomou 
as crianças nos 

braços, impôs-lhes 
as mãos e as 
abençoou. 

Mc 10.16 



3º Valor:  
O Senhor valoriza o viver por Sua causa  



Então Pedro 
começou a dizer-

lhe: Nós deixamos 
tudo para seguir-te.  

Mc 10.28 



Respondeu Jesus: Digo-
lhes a verdade: Ninguém 
que tenha deixado casa, 
irmãos, irmãs, mãe, pai, 
filhos, ou campos, por 

causa de mim e do 
evangelho,  

Mc 10.29 



deixará de receber cem 
vezes mais já no tempo 
presente casas, irmãos, 

irmãs, mães, filhos e 
campos, e com eles 

perseguição; e, na era 
futura, a vida eterna.  

Mc 10.30 



Contudo, muitos 
primeiros serão 

últimos, e os 
últimos serão 

primeiros. 
Mc 10.31 



4º Valor:  
O Senhor valoriza o espírito de servo  



Nisso Tiago e João, filhos 
de Zebedeu, 

aproximaram-se dele e 
disseram: Mestre, 

queremos que nos faças o 
que vamos te pedir.  

Mc 10.35 



O que vocês 
querem que eu 

lhes faça?, 
perguntou ele.  

Mc 10.36 



Eles responderam: 
Permite que, na tua 

glória, nos 
assentemos um à tua 

direita e o outro à 
tua esquerda. 

Mc 10.37 



Quando os outros 
dez ouviram essas 

coisas, ficaram 
indignados com 

Tiago e João. 
Mc 10.41 



mas o assentar-se à 
minha direita ou à minha 

esquerda não cabe a 
mim conceder. Esses 

lugares pertencem 
àqueles para quem foram 

preparados.  
Mc 10.40 



Não será assim entre 
vocês. Pelo contrário, 
quem quiser tornar-
se importante entre 

vocês deverá ser 
servo;  Mc 10.43 



e quem quiser ser 
o primeiro deverá 

ser escravo de 
todos.  

Mc 10.44 



Pois nem mesmo o 
Filho do homem veio 
para ser servido, mas 
para servir e dar a sua 

vida em resgate por 
muitos. 

Mc 10.45 



Conclusão:  


