
 OS ÚLTIMOS DIAS 

Lição 8 – O Abandono 

ABERTURA:    

A. Conte uma situação em que você insistiu que estava certo sobre algo e lhe mostraram 
que estava errado? Como você se sentiu? 

B. Se você pudesse oferecer a um recém-nascido só um conselho, qual seria? 

INTRODUÇÃO: O último dia é chegado. Os soldados romanos ao observarem fenômenos 
extraordinários reconhecem que algo de anormal estava acontecendo, e que Jesus devia 
ser de fato filho de Deus. Este povo pagão, que adorava vários deuses, conseguiu perce-
ber que havia algo de especial em Jesus. Seu próprio povo, que acreditava no Deus úni-
co, não O reconheceu. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: MATEUS 27.45-54 

A. O que aconteceu fora do normal, segundo o texto? 

B. Por que houve trevas (v. 45)? 

C. O que Jesus falou na cruz (v. 46)? Por quê? 

D. Por que Deus abandonou Jesus (v. 46)? Comente. 

E. Qual foi a reação do centurião à morte de Jesus (v. 54)? 

F. Por que as mulheres seguiam Jesus (v. 55)? Comente. 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. O véu do templo rasgou-se dando acesso a todos ao lugar santo, onde Deus habitou.  
Como a morte de Jesus dá a você acesso a Deus? 

B. Como você teria reagido ao ver a crucificação? 

C. O que a reação de Jesus à separação entre ele e Deus ajuda a você a entender sobre o 
pecado? 

D. Por que foi necessário para Jesus morrer? 

E. Há momentos em sua vida em que você se sentiu abandonado por Deus?  O que você 
pode fazer nos momentos em que se sente abandonado? 

PONTOS: 

A. Não foi a crucificação de qualquer um.  Foi à crucificação do Filho de Deus, o momen-
to mais importante desde a criação do mundo.  Isso foi demonstrado por Deus nas coisas 
que aconteceram. 

B. Jesus, o inocente, tornou-se pecado e sofreu a separação de Deus que o pecado faz.  A 
reação dele nos ajuda a entender a gravidade do pecado.  A separação foi a coisa pior 
que Jesus sofreu na cruz. 
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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! 

 

TEMA 2019: D E S E N V O L V E N D O   

I N T I M I D A D E COM DEUS 

Como a corça anseia por águas correntes, 

a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma 

tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei 

entrar para apresentar-me a Deus?  Salmos 42:1-2 

A cada ano, em Janeiro, 
aproveitamos às quartas 
feiras   à noite para nos 

unirmos em  oração pelo 
novo ano.

Noites de Oração 

em Janeiro Nas 
Quartas feiras, às 

20h 

Primeira 
quarta 

dia 09 de 
Janeiro 

2019 

No mês de Janeiro a  ACE Aula de Crescimento Espiritual  

será realizada no auditório para todos: homens, mulheres e jovens 
 

Tema: Desenvolvendo a Comunhão 

https://igrejadasnacoes.com/sermon/desenvolvendo-intimidade/
https://igrejadasnacoes.com/sermon/desenvolvendo-intimidade/
https://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_42_1-2/


 

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 
- 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. 

No dia 30/12 não haverá aula 
dominical. 

O culto terá início às 10;20. 

Esperamos por você! 

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. 

 Aulas de canto com a  

professora Cris 

Nas segundas-feiras, quinzenal-
mente, às 19h30. 

 Informações com Gilberto ou 
Ruy. 


