
 OS ÚLTIMOS DIAS 

Lição 1- A Conspiração 

ABERTURA:    

A. Se você pudesse falar algo antes de sua morte, o que seria? 

B. O que consegue te tirar do sério? 

 

INTRODUÇÃO: Jesus tinha acabado de passar uma importante lição a todos os ouvintes 
sobre a Sua volta, no qual Ele separará as ovelhas, os fiéis, dos cabritos, os infiéis, dando 
a cada um a devida sentença (Mt 25:31-46). Depois, Ele se volta a seus discípulos e des-
creve o que acontecerá no decorrer dos dias. O tempo de sua morte estava próximo.  
Nesta série de lições vamos examinar os últimos dias de Jesus. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: MATEUS 26.1-6 

A: Por que Jesus foi entregue aos inimigos (v. 2)? 

B. O que este ato revela sobre os inimigos? Comente. 

C. Qual foi a reação dos discípulos ao ouvirem Jesus? Explique. 

D. Por que Jesus foi entregue como um malfeitor (v. 2)? 

E. Por que Jesus foi entregue a morte pelos religiosos (v. 3, 4)? 

F. Por que o sumo sacerdote juntamente com as autoridades religiosas tramaram execu-
tar o plano contra Jesus as escondidas do povo (v. 5)? Comente. 

 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A: Como as pessoas traem Jesus hoje? 

B: Por que aqueles que deveriam receber Jesus como o Senhor na verdade o rejeitam? 

C: O que você tem sacrificado para seguir Jesus? 

D: O que você está disposto a sacrificar para seguir o Senhor Jesus? 

PONTOS: 

A: Como você quer ser lembrado?  Nós temos que decidir se vamos nos sacrificar para 
seguir Jesus.  Caso contrário, estamos vivendo uma vida de traição, traindo Jesus que 
morreu em nosso lugar. 

B: Confiemos sem hesitar no grande Sumo Sacerdote e Salvador de nossas almas, Jesus. 
Entregando-nos e servindo a Ele em todas as circunstâncias, e rejeitemos àqueles que se 
dizem sacerdotes de Cristo, mas na verdade não passam de ministros do engano. 

28 
Outubro 

2018 

Uma Grande Família em Cristo, Comprometida a Viver para Deus, 
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Livrando-se da incredulidade – Hb 3: 12-19 

     A incredulidade é a falta de confiança em Deus, que nos impede de receber suas bênçãos prometidas. 
Israel vagou durante quarenta anos no deserto por não crer na provisão e proteção do Senhor. Aquele po-
vo evidenciou o que é próprio da incredulidade que leva à re-beldia: espírito crítico, que é a prontidão para 
questionar tudo e encontrar defeito em todos. Portanto, fica a advertência do Espírito Santo para a igreja 
contemporânea: “Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação” (Hb 
3.15). 

I - A INCREDULIDADE OPÕE-SE A DEUS. A carta aos hebreus é contundente ao nos alertar quanto ao peri-
go mortal da incredulidade (Hb 11.6) que, quando é difundida, desafia a verdade absoluta de Deus por 
meio da dureza de coração. Portanto: 

Ela perverte o plano de Deus - O versículo doze traz uma séria advertência: “Vede, irmãos, que nunca haja 
em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo”.  

Ela incita à rebeldia e a desobediência - Os versículos 15 e 18 mencionam a provocação e desobediência de 
Israel no deserto.  

II - A INCREDULIDADE TRAZ TERRÍVEIS CONSEQUÊNCIAS. A carreira cristã é uma maravilhosa aventura de 
fé que traz bênçãos e desafios.  

Ela atrai a ira de Deus - Grandes foram as oportunidades e os privilégios do povo de Deus. Contudo, mesmo 
tendo ouvido a Sua voz, provocaram-no (vv. 15,16). Daí, indignação e ira divinas lhes sobrevie-ram.  

Ela nos afasta de Deus - É a presença de Deus que nos man-têm vivos. Um coração mau e infiel nos afasta 
Dele (v. 12).  

Ela nos priva das promessas de Deus - Aos judeus céticos e de-sobedientes, Deus jurou que não entrariam 
no seu descanso (vv. 18,19) e assim aconteceu.  

III - A INCREDULIDADE DEVE SER COMBATIDA. Inúmeras são as orientações dadas por Deus na Sua Pala-
vra para que: “alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma” (1Pe 1.9), possamos, no dia final, declarar 
ousadamente: “combati o bom com-bate, acabei a carreira, guardei a fé” (2Tm 4.7).  

Reconhecendo os feitos do Senhor - Mesmo após a maravilhosa redenção (Ex 19.4), Israel foi ingrato e quis 
fazer tudo da sua própria maneira, eles “esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera 
ver” (Sl 78.11).  

Encorajando-nos mutuamente - Este é um poderoso instrumento de combate contra a incredulidade.  

Permanecendo em Cristo até o fim - Jesus nos adverte: “permanecei em mim” (Jo 15.4). Portanto, precisa-
mos menos de palavras e mais de obediência por amor leal. 

 

CONCLUSÃO: A roupagem do pecado e rebelião contra Deus é a incredulidade. É dela que parte qualquer 
ato nosso contra Ele. Ela é a falta de confiança no Deus que já se revelou e tem demonstrado o Seu poder. 
Pelo fato de opor-se a Deus, atraímos terríveis consequências.  

A incredulidade deve ser combatida por meio da gratidão em cada provisão, pelo mútuo encorajamento e 
pela permanência Nele. 



 

É tempo de           rar 

 

Endereço - Rua Almirante Gonçalves, 1664    Rebouças    F- (41) 3332-7498     
E-mail - idcristo@terra.com.br     
www.igrejadecristo-curitiba.org.br   

Escola Dominical -  09h15    

Pedidos de oração 
 

- Daniele Patricia - vida espiritual; 
- Edna, Elza e Guilherme Ferreira Silva (também por restauração do casamento); Licia Al-
meida e Marcelo Duarte; Mariane e Carlos H M Almeida; Cebela dos Santos, Irece de Li-
ma; Agatha Maciel; Angela Gomes ( saúde e reencontro com a mãe); Osny, Margarete e 
família; Elaine Silva e Mariana Fidelis; Jane Kapazi e José Félix, Marcia, Miguel Izabel V 
Félix; Amanda e Lara Mirandula; Clari Martins; Juliana, Alceu, Pietro e Ana Romanhuk; Jhe 
e Grazi Mainardes.; Bruna Maciel; Aracy e filhos Sérgio Galvão, Wilson e Célio Silva, Aristi-
na Lemos e família; Ronan Wuytack, Valeria, Sarah, Nicholas, Rebecca e Samuel dos San-
tos e Valdemar Manoel dos Santos (vítima de um AVC); Sany Saraiva (Câncer); Tallis Tho-
maz Martins - por saúde e mais proximidade de Jesus 
- Iraci (amiga Juliana) - saúde e vida espiritual; 
- Jurandir Santos e filhos, Roberto, Adriana, Rodrigo e Marcelo Alarcón; Lavínia Bitten-
court; Terezinha, Rodrigo e Jaqueline Bley Franco, Edelaine Haddad, Lara, Valentina e Suli-
ane Lima; Caroline dos Santos, Agatha, Emily e Ryan; Wagner (também pela aposentado-
ria) e Valdenis Calderari - por saúde e mais proximidade com Jesus; 
- Leila Zanatta e Elza Lazzarotto - por saúde; 
- Lucio, Elizandra, Raissa e Nelson Pazeto de Almeida; Simone, João Eduardo, Giovanna e 
Luiz E M Pereira (Também por restauração do casamento; Raelson Galvão (Também por 
emprego) - Por saúde e mais proximidade de Jesus; 
- Michele Gerber e Vera Terezinha - saúde física e espiritual; 
- Rosane (amiga Cris) - tratamento de câncer; 
- Suzana (sobrinha Cris) - tratamento de câncer e cirurgia; Miguel (filho Susana) – autismo; 
 

Atenção aos critérios  para os pedidos de oração 

 Os pedidos permanecerão na lista durante 4 semanas. Se o seu pedido for atendido antes, favor 
informar aos membros do Ministério de Oração para que a igreja possa agradecer pelas bênçãos 

recebidas.  

Se após 4 semanas você desejar manter o seu pedido na lista, favor solicitá-lo novamente através 
de internet ou da caixinha de pedidos sobre o balcão. 

  

 

 

Aulas de canto com a professora Cris 

Nas segundas-feiras, quinzenalmente, 
às 19h30. 

 Informações com Gilberto ou Ruy. 

 

 

 

 

Em Novembro e Dezembro não haverá 
aula nas salas dos jovens e dos casais.  

As aulas acontecerão nas salas dos ho-
mens e das mulheres. 

Não perca a aula dominical! 

 Acampamento de Jovens Cristãos de Londrina —AJOC  

 02 a 05 de Março de 2019  

Até 30/11/18 -  R$170,00 em 1 a 3 vezes  
01/12/18 até 31/01/19 -  R$180,00 em 1 a 3 vezes   
01/02/19 até o dia do evento -  R$190,00 em 1 ou 2 vezes  
O depósito poderá ser feito  na conta:  
Agência 3770 -  Banco Itaú  
Conta POUPANÇA 52681 -6/500  
Favorecido: Francisco Vanderlei  Conceição  

Palestrantes: Josué Louzada de Porto Alegre e Raniere Vieira do Cajuru  

 

NOVA SÉRIE DE C.A.S.A. 

 

Os Últimos Dias 

Se alguém muito importante em sua vida 
lhe desse um conselho, e você sabendo 
que ele iria morrer em breve, que valor 
teria as suas palavras? Jesus se voltou a 
seus discípulos e descreveu o que aconte-
ceria no decorrer dos seus últimos dias.   

Na nova série de lições vamos examinar os 
últimos dias de Jesus. 

 

Vamos ajudar os adolescentes irem ao retiro 
comendo um pastel gostoso! 

Noite no Pastel  

 

 

 

 

Sabores: Carne, palmito e pizza 

Dia 10/11/2018 às 19 horas, no prédio da 
Igreja do Centro. 


