
 OS ÚLTIMOS DIAS 

Lição 6 – Semeando A Paz 

ABERTURA:    

A. Você fica tranquilo ou ansioso numa multidão?  

B. Você prefere ficar sozinho ou acompanhado? 

INTRODUÇÃO: Os líderes dos Judeus já tinham feito seus planos para matar Jesus.  A 
todo instante ouve-se esta pergunta: Quem é culpado? O culpado pela morte de Jesus 
ajuda-nos a refletir com mais sobriedade e responsabilidade sobre nossos atos e, o que é 
mais decisivo, leva-nos a assumir nossa parcela da culpa e a transformar nossos atos, de 
sorte que sejamos sujeitos que promovem a vida em sua plenitude, cultivando a paz se-
meada pelo Filho de Deus em seus últimos dias. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: MATEUS 27.11--26 

A. Qual foi a pergunta do governador a Jesus (v. 11)? Explique. 

B. Por que Jesus optou pelo silêncio (v.11-14)? 

C. Por que Pilatos cedeu ao desejo dos líderes dos judeus e deixou Jesus ser crucificado 
(v. 22)?  O que isto mostra sobre Pilatos? 

D. Por que Pilatos lavou suas mãos na frente da multidão (v. 24)? 

E. Quem tem parte da responsabilidade pela morte de Jesus baseada neste texto? 

F. Por que as pessoas que tinham visto os milagres e ensinamentos de Jesus quiseram 
crucificá-lo (v. 25)? 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Você já fez algo por causa da influência de um grupo ou multidão e ficou arrependido 
depois?  Como aconteceu isso? 

B. Você se identifica mais com quem no texto? 

C. O que aprendemos de Jesus neste texto?  E sobre Pilatos? 

D. O que você pode fazer para enfrentar a má influência da multidão no mundo?   

E. Como podemos ajudar nossos filhos a terem a coragem de ser a minoria e fazer o cer-
to? 

PONTOS: 

A. Pilatos teve o poder de liberar Jesus da crucificação, mas não teve coragem para assu-
mir esta responsabilidade. Nós também podemos tentar evitar responsabilidade, porém, 
no fim, somos responsáveis de qualquer forma. 

B. As pessoas presentes foram influenciadas pelo mal. Temos que ter a coragem de fazer 
o que é certo, mesmo se nós formos os únicos.   
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As Atitudes dos Cristão 

     Nesta passagem, Cristo enfatiza muito bem a questão do julgamento, porém, surgiram duas 
concepções diferentes a respeito deste assunto: Para alguns, o verdadeiro cristão não pode jul-
gar; para outros, o julgamento já se tornou um hábito constante em suas vidas. Mas afinal, o 
cristão pode ou não julgar? Para uma atitude verdadeiramente cristã, é necessário analisar essa 
questão com generosidade e amor. 

     TRAVE ou VIGA, palavra usada para traduzir vários termos hebraicos e gregos que se referem 
a grandes vigas na construção de pisos, tetos e telhados de edifícios (1 Rs 6.9; 7.2,3; 2 Rs 6.2,5). 
A palavra também se refere a uma grande barra cujo arqueamento poderia ocorrer de forma 
indistinta, podendo ser chamada de “eixo do tecelão” (Jz 16.14; 1 Sm 17.7; 1 Cr 11.23 

     ARGUEIRO, essa palavra consta em várias versões em Mateus 7.3-5; Lucas 6.41,42. A palavra 
grega karphos, que significa “murchar ou secar”, aparece como “lasca” ou “mancha” em algumas 
traduções. O contraste pretendido por nosso Senhor parece ser basicamente aquele entre um 
pequenino pedaço de palha, caco, ou pau, assim como uma lasca, farpa, trave, ou lenha.  

 “Deem, e lhes será dado: uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vo-
cês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês". Jesus fez também a se-
guinte comparação: "Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo 
não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. 
(Lucas 6:38-40) 

     Para não emitir julgamento indiferente – “Não julgueis, e não sereis julgados; não condeneis, 
e não sereis condenados” (v.37).  

     Para não emitir julgamento injusto – “ Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cai-
rão ambos na cova?” (v.39). 

Conclusão: 

Ser cristão não é uma ideia, é ação, é atitude. Mas devemos ter cuidado com a projeção dessas 
atitudes, pois elas refletem quem somos, o que pensamos e o que trazemos no mais íntimo do 
nosso coração.  

A reflexão diária sobre os nossos erros e defeitos deve ser constante, para que o amor transbor-
de de um coração misericordioso, capaz de entender as dificuldades alheias. 

 
Para reflexão: 

 Qual a sua postura diante daquele que está caído? Julgamento ou ajuda? 

 Você tem reconhecido os seus próprios defeitos? 

 Que espécie de frutos você tem colhido? 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/6/38-44+
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Escola Dominical -  09h15    

Pedidos de oração 
- Alcimar-saúde e mais proximidade com Jesus;    

- Antônio Koch - Por saúde e tratamento de coluna; 

- Ariel Bucco – saúde e vida espiritual; 

- Consuelo, Jefferson, Roslaine, Railuisa, Railui Jr, Rubson, Rúbia, Jacquelilson Villalba - por saúde e mais proxi-
midade com Jesus. 

- 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 recuperação de transplante); Irece de Lima 
(tratamento de câncer); Sônia e Karen Okamura - por saúde e mais proximidade de 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 casamento); 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; 

- José João de Miranda Gomes - saúde; 

- Luanna Severiano da Silva, Luan Anderson Severiano Ferreira e André Luiz Ayres Kendrick Filho, André Luiz 
Ayres Kendrick e Eva Kendrick (Paz, proximidade com Deus, entendimento e tratamento com drogas); 

- Sandra Cordeiro – cirurgia do joelho; 

- Suzana (sobrinha Cris) - tratamento de câncer; 

- Edivaldo Alves (tio da Séfora)- lista de espera para transplante de fígado; 

- Adenilda ( amiga de Séfora) - Câncer de mama; 

- Josiane (cunhada da Tere) - Câncer de mama. 

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 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. 


