
 OS ÚLTIMOS DIAS 

Lição 7 – O Injustiçado 

ABERTURA:    

A. Qual foi a coisa fisicamente mais dolorosa que você já sofreu? 

B. Você quebraria a lei para salvar uma pessoa amada? 

INTRODUÇÃO: Os últimos dias de Jesus estavam próximos.  Depois de Pilatos 
ter dado ouvido aos gritos da multidão e ter entregado Jesus aos soldados para a 
crucificação, eles o levaram para ser chicoteado, prelúdio costumeiro de toda 
execução. O chicote romano não era um açoite comum; tinha tiras de couro com 
pedaços de metais e ossos que cortavam profundamente as costas nuas do prisi-
oneiro. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: MATEUS 27.32-44 

A. Quais tipos de pessoas foram crucificadas com Jesus (v. 38)?  

B. Qual era a atitude das pessoas que passavam por lá (v. 39)? 

C. Como agiu os líderes religiosos (v. 41, 42)? Comente. 

D. De quais maneiras Jesus sofreu na cruz? 

E. Qual era o sinal que os religiosos pediam para crerem em Jesus (v. 42)?  

F. Quais foram os três grupos de pessoas que zombavam de Jesus? 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Como as pessoas zombam de Jesus hoje em dia? 

B. Quando maltratado ou magoado, você pede para Deus perdoar ou julgar a 
pessoa? 

C. Como o perdão que Jesus pediu, ajuda você na sua vida espiritual?  

D. Tem alguém que você precisa perdoar? 

PONTOS: 

A. Embora a dor e o sofrimento tiverem sido terríveis, na cruz, Jesus pensou nos 
outros e orou por perdão para eles. 

B. Se Ele não negou perdão aos crucificadores, Ele tem também a vontade de nos 
perdoar.  Podemos aproximar-nos de Deus com confiança. 

C. Muitos ainda zombam de Jesus hoje em dia não só com palavras, mas com sua 
desobediência.  Vamos viver de maneira que possamos dar gloria a Jesus, nosso 
Rei. 
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Vivendo Como Trigo Entre o Joio 
 

A parábola do joio e o trigo (Mateus 13.24-30, 36-43) 
 

     A parábola descreve o mundo e não a igreja. A menção do reino no versículo 41 tem 
sido entendido como se todo o texto falasse de um julgamento interno da igreja: uma 
separação dos cristãos autênticos e dos falsos. O fato é que a parábola fala do reino no 
mundo e, portanto, o juízo nela descrito é amplo e inclui aos descrentes e aos cristãos 
igualmente. 
     O que diz o texto: 
 Quem está falando? Para quem? Quando? 
 O que está sendo comparado na parábola? 
 O que diz o relato?  
 De quem é o campo? 
 Quais cuidados que toma este agricultor? 
 Quais os personagens negativos nesta história? Como ele atua? Por que atua des-

ta forma? 
 Como se semeava o trigo e o joio? O que é o joio? 
 Qual a dúvida dos empregados? Quando ela surgiu? Por que só nesta época? 
 Como o dono sabe do inimigo? 
 Será que a proposta do v. 29 é certa?  
 Será que a tática do v.30 não iria prejudicar o trigo? Será que a ideia do v.28 não 

é melhor? 
O que o texto significa (36-43) 
 Quem recebe a explicação? Onde? Qual motivo? 
 Quais são os itens relevantes na explicação da parábola? (37-39) 
 Qual é a lição central da parábola? (40) 
 O que é o celeiro? O que é fornalha acesa? (42-43) 
 A parábola ensina que alguns homens são predestinados ao inferno ou vão ao 

inferno por causa de suas más ações? (veja v.41) 
O que o texto significa pra mim? 
 Quantos tipos de pessoas existem no mundo? 
 Quantos destinos finais para a humanidades? 
 Por que Deus não destrói todos os homens maus do mundo hoje? 
      
Desafio: Podemos escolher nosso destino final. Podemos aceitar ser filhos do reino ou 
podemos rejeitar a vontade de Jesus e nos tornarmos filhos do maligno. 



 

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;    

- 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 Cris-
tãos 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. 

Inscrição para 
acampantes de fora 

da Grande SP 
R$ 459,00 

Data: 05 a 12 de 
janeiro 

Idade: 7 a 11 anos 
Diretores: Nildes e 
Marco Antônio – 

Guarulhos. 

 

Inscrição para 
acampantes de fora 

da Grande SP 
R$ 485,00 

Data: 12 a 19 de 
janeiro 

Idade: 12 a 15 anos 
Diretores: Mauro 
Okita – Metrô-Sul. 


