
 OS ÚLTIMOS DIAS 

Lição 4 - Amizade A Parte 

ABERTURA:  

A. Quais são as suas metas de vida? 

B. Qual a pior atitude que um amigo pode tomar contra você? 

INTRODUÇÃO: O tempo da morte de Jesus estava próximo. Pedro foi o único discípulo 
a ter a experiência de andar sobre o mar, Ele ouve a voz do próprio Deus dizendo que  
Jesus é seu filho amado o qual se alegra. Pedro teve muitas experiências com Jesus, pre-
senciou muitos milagres, viu Jesus se transfigurando no monte e Elias e Moisés conver-
sando com Jesus. Pedro pescou um peixe com uma moeda dentro, viu Jesus ressuscitar 
Lázaro e o filho da viúva de Naim. Mas o que levou um homem com tamanha experiência 
a negar que conhecia a Jesus? O que podemos aprender com este fato? 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: MATEUS 26.69--75 

A. Por que Pedro seguiu Jesus até a cena de acusação (v. 69)? Comente. 

C. Qual foi a palavra que Pedro usou para afirmar sua negação (v. 72)? Explique. 

D. Se você pudesse dizer alguma coisa a Pedro nesta situação, o que seria (v. 74)? 

E. Sabendo o que Pedro faria, por que Jesus o escolheu como um discípulo? 

F. Do que Pedro se lembrou (v. 75)? O que ele fez quando a ficha caiu? 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. O que você faria para ajudar um amigo que falhou numa determinada situação? 

B. Como você reage quando enfraquece ou não tem sucesso como se esperava numa 
situação difícil? 

C. O que você aprendeu neste exemplo de Pedro que pode te ajudar no futuro? 

PONTOS: 

A. Jesus escolheu Pedro como um dos seus apóstolos, mesmo sabendo o que Ele iria fa-
zer.  Deus pode usar a gente mesmo que tenhamos nossas falhas. 

B. Deus usou Pedro depois desta falha, porque Ele teve uma atitude de arrependimento.   
Devemos estar prontos para nos arrepender dos nossos erros também. 

C. Não devemos deixar uma falha do passado impedir nosso serviço a Deus.  Devemos 

nos arrepender, pedir perdão e ir à frente, servindo a Deus. 
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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! 

 
 

O tesouro do cristão 

 
Entre os termos Reino dos céus e Reino de Deus (neste contexto), não 

existe distinção. (Mt 5.3; Lc 6.20) Mateus preferiu usar o primeiro, para evitar o 

uso direto do nome de Deus, já que os destinatários do seu evangelho, os ju-

deus, evitavam pronunciá-Lo. Notemos que as três parábolas em destaque inici-

aram com a frase: “O reino dos céus é semelhante”. (Mt 13.44,45;47) 

 

O que você faria se descobrisse que no terreno que está à venda ao lado 

da sua casa estão enterrados alguns milhões de dólares? Certamente você reu-

niria todas as suas economias, venderia até alguns bens, faria de tudo e compra-

ria aquele lugar. Afinal, qualquer sacrifício ou investimento valeria a pena em se 

tratando do lucro que você teria. 

 

"O Reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo ho-

mem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e, então, cheio de ale-

gria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O Reino dos 

céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. En-

contrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a 

comprou". (Mateus 13: 44-46) 

 

Conclusão: 

Jesus Cristo é o Tesouro encontrado, Nele podemos achar alegria, paz, 

justiça, esperança e vida eterna.  

Através das Escrituras temos a revelação desse Tesouro, e nelas somos 

edificados e cheios da plenitude de Deus. Que a alegria do Senhor seja a sua for-

ça nessa caminhada cristã e que sua vida seja totalmente dedicada e entregue a 

Ele. 



 

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 

 

- Alcimar-saúde e mais proximidade com Jesus; 
- 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 - saúde e mais proximidade com Jesus; 
- Familia da Geiser-saúde e mais proximidade com Jesus; 
- Familia Juliana – saúde; 
- Fabiano e Ana Paula Steghani Silva Bley Franco (tratamento de câncer) - saúde e 
mais proximidade com Jesus; 
- Giovanna, João Eduardo, Simone e Luiz E F M Pereira (também restauração do casa-
mento); Lucio, Elizandra, Raissa e Nelson Almeida - Por Saúde e mais proximidade 
com Jesus. 
- José João de Miranda Gomes - saúde; 
- Jurandir Santos e filhos, Roberto, Adriana, Rodrigo e Marcelo Alarcón; Lavínia Bitten-
court; Thereza, Rodrigo e Jaqueline Bley Franco, Edelaine Haddad, Lara, Valentina e 
Suliane Lima; Caroline dos Santos, Agatha, Emily e Ryan; Wagner (também pela apo-
sentadoria) e Valdenis Calderari - por saúde e mais proximidade com Jesus; 
- Rosane (amiga Cris) - tratamento de câncer; 
-Adenilda (câncer de mama) 
-Edivaldo– tio da 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 
homens e das mulheres. 

Não perca a aula dominical! 

Atenção Jovens!  

Reserve esta data no seu calendário. 

18 a 21 de Abril de 2019   

Retiro de Jovens em Curitiba 

Local confirmado: Chácara de Retiros Cristãos Monte Sião 

Valor: R$ 200,00 

Pagamento com desconto até 31/03/2019 —R$190,00 

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. 

Treinamento de  

líderes e auxiliares de grupos 
de CASA no próximo sábado 

dia 24/11 às 15:00h 


