
 OS ÚLTIMOS DIAS 

Lição 2 – Amigo Da Onça 

ABERTURA:    

A. Como você reage ao perigo? 

B. Conhece alguém que consiga ficar calmo nos momentos de perigo? Quem? 

INTRODUÇÃO: Os líderes dos Judeus já tinham feito seus planos para matar Jesus.  Os últimos 
dias estavam próximos. As palavras de Jesus para Judas são notoriamente difíceis de entender. 
Embora Jesus tenha usado a ironia, não nos parece razoável que Ele chame Judas de "amigo" por 
esse motivo. É mais provável que, até o último momento Jesus ainda deixava a porta aberta para 
Judas. Contudo, Jesus sabia o que Judas estava fazendo. Mesmo que Jesus tenha o considerado 
um dos seus inimigos, ele ainda o tratava como sempre ensinou - com amor (Mt 5:44). Será que a 
dificuldade de entender estas palavras diz mais sobre nós do que sobre Jesus? 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: MATEUS 26.47-56 

A. O que aconteceu com Jesus no texto? 

B. Por que Judas traiu Jesus (v. 46)? 

C. Quando Judas beijou Jesus, Ele o chamou de amigo, por quê (v. 50)? 

D. Por que Pedro usou a espada (v. 51)?  

E. O que a reação de Jesus, à multidão armada, ensina sobre sua missão e ministério (v. 52-54)? 

F. O que Jesus nos ensina nestes versículos (v. 53, 54)? 

G. Qual foi a reação dos discípulos de Jesus quando ele foi preso (v. 56)? 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Em momentos difíceis como você reage? 

B. Por que Judas traiu o Mestre pelo qual nutria tanto amor? 

C. Quais coisas ou situações nos fazem pensar em abandonar Cristo? 

D. Como Pedro, você já sentiu que há uma maneira melhor, do que a de Jesus, de lidar com uma 
situação?  Deu certo? 

E. Baseados neste exemplo de Jesus, o que você aprendeu sobre situações difíceis? 

PONTOS: 

A. Um amigo o traiu.  Uma multidão veio prendê-lo e seus melhores amigos, seus discípulos, o 
abandonaram. Mas, Jesus enfrentou uma situação difícil com calma.  Isto foi possível porque Je-
sus se lembrava do seu propósito em obedecer a Deus. 

B. Devemos reagir às situações difíceis como Jesus e não como Pedro, que achava que sabia me-

lhor do que Jesus e reagiu com violência.  Também não devemos reagir como os discípulos que 

abandonaram Jesus e fugiram.  Nossos amigos e parentes podem nos decepcionar, mas com Deus 

podemos enfrentar qualquer situação e Ele nunca vai nos abandonar. 
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Uma Grande Família em Cristo, Comprometida a Viver para Deus, 
Valorizar Um ao Outro e Vencer Curitiba e o Mundo para Cristo! 

 
 

As Histórias de Jesus 

Obedecendo a vontade de Deus 

     “Parábola, do grego parabolé, significa ‘colocar ao lado de’, e leva a ideia de colocar 
uma coisa ao lado de outra com o objetivo de comparar. A parábola envolve uma con-
tradição aparente apresentada em forma de narração, relatando fatos naturais ou 
acontecimentos possíveis, sempre com objetivo de declarar ou ilustrar uma ou várias 
verdades importantes”. 

     Estudaremos uma parábola conhecida como a “parábola dos dois filhos” (Mt 21.28-
32). Uma das curiosidades desta parábola é que ela ocorre apenas em Mateus. Ela ensi-
na grandes lições e retrata o perigo da indiferença espiritual e a necessidade de obede-
cer a vontade de Deus a fim de que possamos ser participantes do Reino. 

 
     A parábola relata a história de um proprietário em busca de trabalhadores para a sua 
vinha que, desta vez, na narrativa, são seus próprios filhos (v.28). 

Mateus 21.28-32 
 
28 – Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos e, dirigindo-se ao primeiro, 
disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha.  
29 – Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas, depois, arrependendo-se, foi.  
30 – E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo; e, respondendo ele, disse: Eu 
vou, senhor; e não foi.  
31 – Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: 
Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no Reino 
de Deus.  
32 – Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e 
as meretrizes o creram; vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o 
crer.  
 
APLICAÇÃO 
     Identifique que tipo de filho você é. Aquele de muitas palavras sem ações, ou aquele 
que, através das ações mostra que realmente ama a Deus e quer ser-lhe agradável. Ve-
rifique se não tem sido uma postura habitual liberar palavras sem real intenção de cum-
pri-las. Procure corrigir posturas assim, caso existam. 



 

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 
 

- Dalva Formighieri (por saúde - em tratamento com hemodiálise); 
- Daniele Patricia - vida espiritual;- Edna e Elton Amaro, Elza e Guilherme Ferreira Silva (também 
por restauração do casamento); Licia Almeida e Marcelo Duarte; Mariane e Carlos H M Almeida; 
Cebela Rosa, Irece de Lima; 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 e 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, Aristina Lemos e famí-
lia; Ronan Wuytack, Valeria, Sarah, Nicholas, Rebecca e Samuel dos Santos e Valdemar Manoel dos 
Santos (vítima de um AVC); Sany Saraiva (Câncer); Tallis Thomaz Martins - por saúde e mais proxi-
midade de Jesus; 
- Fabiano e Ana Paula Steghani Silva Bley Franco (tratamento de câncer) - saúde e mais proximida-
de com Jesus.; 
- Iraci (amiga Juliana) - saúde e vida espiritual; 
- Jurandir Santos e filhos, Roberto, Adriana, Rodrigo e Marcelo Alarcón; Lavínia Bittencourt; There-
za, Rodrigo e Jaqueline Bley Franco, Edelaine Haddad, Lara, Valentina e Suliane Lima; Caroline dos 
Santos, Agatha, Emily e Ryan; Wagner (também pela aposentadoria) e Valdenis Calderari - por saú-
de e mais proximidade com 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; 
- Adenilda - Câncer de mama; 
- Edivaldo Alves ( Tio de Séfora)- Transplante de fígado. 

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. 


