
 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. 

16 
Dezembro 

2018 

Uma Grande Família em Cristo, Comprometida a Viver para Deus, 
Valorizar Um ao Outro e Vencer Curitiba e o Mundo para Cristo! 

 
 

Despertando para a vinda do Rei                    
Mt 25: 1-13 

 
     A parábola das dez virgens nos mostra a expectativa da vinda de Cristo, e a necessidade da 
vigilância por parte dos crentes. Quando Cristo voltar, serão revelados os verdadeiros cristãos, 
aqueles cuja profissão religiosa inclui a vigilância e a fé transformadora em Cristo Jesus. 
 
I – A ESPERA – vv 1-5 - A mulher grávida espera com expectativa a chegada do seu filho e se 
prepara para o momento. Algumas mulheres já perderam seus filhos por causa da falta de pre-
paro; porque eles chegaram em hora não esperada. Os cristãos aguardam a vinda de Jesus Cristo 
que virá num momento não sabido, mas o Senhor disse que o reino dos céus é semelhante a dez 
virgens, por isso a parábola nos ensina: 
 

Exige determinação. O texto diz que as dez virgens saíram ao encontro do noivo. (v 1) 
2. Exige prudência (vv 2-4) Cristãos carnais que brincam de ser cristãos, são irreverentes com 

a obra de Deus. 
Exige vigilância. “Tardando o noivo, cochilaram todas, e dormiram”. (v 5) 

 
II – O ENCONTRO – vv 6-10. O evento mais glorioso que acontecerá na história da humanidade, 
infelizmente, não trará benefícios para todos, somente os que estiverem preparados gozarão 
deste privilégio. Como será este encontro? 

Será num momento indeterminado (v 6) “Tardando o noivo”. 
Será de maneira rápida (vv 7-9; ) Com certeza o momento da vinda do Senhor, não é o mo-

mento oportuno para alguém se preparar. 
Será para os preparados (v 10) “Tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo; e as que estavam 

preparadas entraram com ele para as bodas”. 
III – A EXCLUSÃO – vv 11-13. As parábolas do reino dos céus procuram mostrar sempre a  dife-
rença fundamental entre os vencedores e os não vencedores. 
 

Dos retardatários (v 11) Somente depois de todos os acontecimentos, e já com a porta  
fechada, é que vieram também as outras virgens, mas era tarde demais. 

Dos estranhos (vv 12,13) A pior coisa que alguém poderá ouvir do Senhor é: “Não vos co-
nheço ” 

 
CONCLUSÃO 
Esperamos que esta lição venha despertar àqueles que ainda não receberam o reino dos céus, e 
também aqueles que já receberam, mas o fizeram como as virgens insensatas. No lugar de “não 
vos conheço”, que todos possam ouvir: “entrai no gozo do teu Senhor”. 
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Escola Dominical -  09h15    

Pedidos de oração 
- Abner Anderson - bebê internado com água no pulmão e hérnia 

- Ângela e Agatha Maciel (saúde e mais proximidade com Deus); 

- Antônio Koch - Por saúde e tratamento de coluna; 

- Antônio Ramos – saúde; 

- Dalva Formighieri (em hemodiálise), Aristina Lemos (UTI com septcemia) e Thereza Bley Franco (Insuficiência respiratória) 
- Por 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; 

- Evelin, Anderson, Rosane, Mãe, Ismael, Janete, Alexssander, Floresvaldo, Valtercir, Pricila, Carol, Iara (familiares Juliana 
Reis) – Saúde; 

- Jorge de Freitas; Patricia Lopes - vida espiritual; 

- Josana dos Santos, Saúde Física; Michele Gerber, Ajuda espiritual e saúde Física; Vera Terezinha Machado - ajuda espiritu-
al e saúde física; Ladir Romanichen, ajuda espiritual; Lise Cengia - saúde física; Maria Fernanda Chaves e Paulo Chaves – 
restauração de casamento; Elfrida Alves e João Oliveira – casamento. 

- 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); 

- Margarida, Daiane, Jhenifer, Bernadete, William, Elisangela, Debora, Daniele, Alcimar, Margarete, Janice, Bete, Eide, Dora-
ci, Vania, Dirce, Janaina, Iraci, Gerson, Judite, Kamila, Rosane – Saúde e mais proximidade com Jesus; 

- Pai de Juliana Reis - processo judicial; 

- Sandra Cordeiro – recuperação de cirurgia no joelho; 

- Simone e Luiz E F Machado Pereira - Gratidão pela restauração do casamento e laços familiares. 

- Suzana (sobrinha Cris) - tratamento de câncer; Vinicius Garcia - recuperação de cirurgia; -Josiane( cunhada da Tere) - Cân-
cer; Adenilda( Câncer de mama); Edivaldo (tio da Séfora)- Transplante de fígado 

- 

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. 

Nos dias 23 e 30/12 não haverá 
aula dominical. 

O culto terá início às 10;20. 

Esperamos por você! 

Almoço entre irmãos 

Dia 23/12/2018  

Traga um prato de junte-se conosco! 

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 

 

Inscrição para acam-
pantes de fora da Gran-

de SP 
R$ 459,00 

Data: 05 a 12 de janeiro 
Idade: 7 a 11 anos 

Diretores: Nildes e Mar-
co Antônio – Guarulhos. 

 

Inscrição para acam-
pantes de fora da Gran-

de SP 
R$ 485,00 

Data: 12 a 19 de janeiro 
Idade: 12 a 15 anos 

Diretores: Mauro Okita 
– Metrô-Sul. 


