
 OS ÚLTIMOS DIAS 

Lição 3 – Crentinhos 

ABERTURA:    

A. O que você mais valoriza no ser humano? 

B. Já perdeu alguma oportunidade por medo de tentar? 

INTRODUÇÃO: Jesus em seus últimos dias predissera que um dos discípulos o 
entregaria às autoridades judaicas para ser condenado. Se Jesus tivesse agido co-
mo um político esperto, falando palavras suaves para ganhar o apoio dos homens 
influentes, se tivesse oferecido para eles posições de influência no seu reino ou 
se tivesse procurado fazer acordos entre partidos para evitar ofensas, certamen-
te a reação dos líderes teria sido bem mais favorável. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: MATEUS 26.57-68 

A. Por que Pedro o seguiu de longe (v. 57, 58)? Comente. 

B. O que foi mais importante para os líderes do que honestidade e justiça? 

C. Por que Jesus ficou calado e não se defendeu (v. 62)? 

D. Qual foi à reação dos líderes à declaração de Jesus (v. 65-66)? 

E. Qual deveria ter sido a reação dos líderes? Explique. 

F. Como Jesus foi tratado (v. 67-68)? 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Você já sofreu ou foi maltratado por causa de sua honestidade ou fé?  Como 
você se sentiu? 

B. Jesus não mereceu o tratamento e julgamento que recebeu.  Quem merece? 

D. Os líderes dos Judeus preferiram mentir e matar um inocente antes de perder 
suas posições de honra e poder.  E você, tem algo do qual não abre mão, que o 
impede de aceitar Jesus? 

PONTOS: 

A. Os líderes religiosos, no texto, eram guias falsos.  Devemos confiar em Jesus e 
sua palavra em vez de seguir um homem cegamente.  Eles se importavam mais 
com poder e posição do que honestidade e justiça. Deus se importa mais com 
honestidade e justiça, nós devemos também fazer isto. 
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A parábola dos dois servos 
 

     Jesus Cristo está voltando! Desse fato podemos ter certeza. Além disso, sabe-
mos que a segunda vinda de Jesus será radicalmente diferente da Sua primeira 
vinda à terra. O que não sabemos é o dia e a hora dessa volta. 
Jesus prometeu que voltaria com poder e glória (24:29–31). Ele virá nas nuvens 
do céu e enviará “os Seus anjos, com grande clamor de trombeta, os quais reuni-
rão os Seus escolhidos”.  
    A promessa de Jesus, que voltaria para buscar os seus e encerrar a ordem de 
maldade e pecado que impera neste mundo, criou no coração dos primeiros 
cristãos uma ardente expectativa pelo fim. Porém, diante da demora, muitas 
pessoas têm se deixado envolver pela incredulidade quanto a realidade do fim.  
Em função disso, muitos estão se preocupando apenas em usufruir dos prazeres 
deste mundo, sem nenhuma preocupação com a eternidade. Enquanto o tempo 
passa, estão vivendo de uma forma que não condiz com o nome que carregam, 
cristãos, filhos de Deus, Discípulos de Jesus. 
 
"Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua 
casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu senhor 
encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de 
todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: 
‘Meu senhor se demora’, e então comece a bater em seus conservos e a comer 
e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele 
não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará 

lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes". Mateus 24:45-
51 

Conclusão.  
     Jesus alerta Seu povo para se prepararem para a Sua volta. Ele terminar este 
capítulo de Mateus com uma parábola que contrasta dois servos (24:45– 51). 
Um deles era “fiel e prudente”, cumprindo seus deveres com grande zelo. O ou-
tro servo era “mau ou infiel”, destratava seus colegas, desperdiçando os recur-
sos do seu senhor.  
    Assim que voltou, o senhor elevou o servo fiel, atribuindo-lhe mais responsa-
bilidades. O servo mau, porém, foi castigado.  



 

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 
 
- Ariel Bucco – saúde e vida espiritual; 
- Consuelo, Jefferson, Roslaine, Railuisa, Railui Jr, Rubson, Rúbia, Jacquelilson Villalba - por saúde e 
mais proximidade com Jesus. 
- Dalva Formighieri (por saúde - em tratamento com hemodiálise); 
- Daniele Patrícia - vida espiritual;- Edna e Elton Amaro, Elza e Guilherme Ferreira Silva (também 
por restauração do casamento); Lícia 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 Stephani Silva Bley Franco (tratamento de câncer) - saúde e mais proximida-
de com Jesus.; 
- 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; 
- 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. 

 Aulas de canto com a professora Cris 

Nas segundas-feiras, quinzenalmente, às 19h30. 

 Informações com Gilberto ou Ruy. 

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. 

 

 

 

 

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! 

             Atenção Jovens!  

Reserve essa data no seu calendário  

18 a 21 de Abril de 2019   

Retiro de Jovens em Curitiba 

Local confirmado: Chácara de Retiros 
Cristãos Monte Sião 

Em breve mais informações. 

 

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. 

 


