
 OS ÚLTIMOS DIAS 

Lição 5 – Mente Dividida 

ABERTURA:    

A. O que é uma mente dividida? 

B. Se você tivesse o poder de mudar o mundo, o que mudaria? 

INTRODUÇÃO: Nesta lição vamos examinar os últimos dias de Jesus até sua crucifica-
ção. Judas era um seguidor de Jesus e um pregador do evangelho, mas existia uma men-
te dividida nele. Ele andou com Jesus por três anos, o viu de perto e pessoalmente. Você 
não pode ter exemplo de fé melhor do que Jesus, ou melhor, ambiente para formação 
de fé do que Judas teve andando com o Salvador. No final, ele abandonou a fé que antes 
professava. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: MATEUS 27.1--10 

A. Por que Judas sentiu remorso (v. 3)? 

B. O que vocês acham que Judas estava esperando acontecer quando ele traiu Jesus?  

C. O que Judas estava tentando fazer quando devolveu o dinheiro (v. 3)? 

D. O que os chefes sacerdotes disseram e fizeram com o dinheiro que Judas devolveu (v. 
6 – 8)? 

E. Por que Judas suicidou-se em vez de pedir perdão (v. 5)? Explique.  

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Em sua opinião, por que tantas pessoas desistem da fé? 

B. O que você falaria a um amigo que acha que não pode ser perdoado? 

C. Para você, é mais difícil receber perdão de Deus ou perdoar a si mesmo? 

D. Comparando a reação de Pedro, que negou a Jesus, e a reação de Judas, o que você 
falaria a uma pessoa que está tão desesperada e que não quer continuar? 

E. Como vai a sua mente? 

PONTOS: 

A. No texto, Judas reconheceu seu grande erro e quis apagá-lo.  Ele fez um bom começo 
de arrependimento, mas não chegou a pedir perdão a Deus. 

B. Ele ficou triste por causa do pecado, mas não chegou ao arrependimento completo.  
Assim ele não foi perdoado e não foi útil no Reino, isto contrasta com Pedro que superou 
o pecado e serviu ao Senhor. 

C. Judas não entendeu a graça de Deus.  Nunca devemos sentir que não podemos ser 
perdoados.  Os únicos pecados imperdoáveis são os pecados não arrependidos.   
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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! 
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“Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês 

amarem uns aos outros.” João 13:35 

 

Os irmãos João e Marivalda Camargo precisam de nossa ajuda. 

 

 

 

 

 

Na última chuva, eles tiveram sua casa danificada e agora precisam do 

nosso apoio para reconstruí-la.  Os irmãos que puderem ajudá-los financeira-

mente para a compra de materiais deverão procurar o Pedro Jory. Além disso, 

contamos com as orações de toda a Igreja. 

Telefone para contato (41) 99961–3696 

 



 

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;  
- Adenilda - Câncer de mama; 
- 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; 
- Débora Cunha - Paz na família e decisões familiares 
- Edna Ferreira e Elton Amaro (também por restauração do casamento); Elza e Guilherme 
Ferreira (também por restauração do casamento); Elcio Kenappe (também por recupera-
ção de transplante); Irece de Lima (tratamento de câncer); Sônia e Karen Okamura - por 
saúde e mais proximidade de Jesus; 
-Edivaldo (tio da Séfora) - Transplante de fígado; 
- Fabiano e Ana Paula Steghani Silva Bley Franco (tratamento de câncer) - saúde e mais 
proximidade com Jesus; 
- Família da Geiser-saúde e mais proximidade com Jesus; 
- Família Juliana – saúde; 
- Giovanna, João Eduardo, Simone e Luiz E F M Pereira (também restauração do casamen-
to); Lucio, Elizandra, Raissa e Nelson Almeida - Por Saúde e mais proximidade com Jesus. 
- Josana dos Santos, Saúde Física; Michele Gerber, Ajuda espiritual e saúde Física; Vera 
Terezinha dos Santos Machado, ajuda espiritual e saúde física; Ladir Romanichen, ajuda 
espiritual; Lise Cengia, saúde física. Para Josana dos Santos, Saúde Física; Michele Gerber, 
Ajuda espiritual e saúde Física; Vera Terezinha dos Santos Machado, ajuda espiritual e 
saúde física; Ladir Romanichen, ajuda espiritual; 
-José João de Miranda Gomes - saúde; 

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 
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. 


