


Pilatos, o homem das 
decisões erradas



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber ter claro em mente que a decisão genuína 
por Cristo é fundamental;

sentir amar a Deus que proporciona a salvação por 
meio de Jesus; 

agir viver de acordo com os mandamentos, 
orientações e vontade de Deus, expressos na 
Bíblia. 



Pilatos
Quem foi ele?



Certamente, o registro bíblico de quem foi Pilatos e
das decisões desastradas que tomou tem o propósito
de trazer preciosas lições à vida daqueles que
estiverem dispostos a observá-lo com atenção.

Introdução



I. Pilatos, o homem por 
trás da máscara

O imperador confiou a Pilatos a missão de manter a
ordem, mas com diplomacia, garantindo uma
convivência pacífica entre os súditos hebreus e seus
conquistadores. O governador romano recebeu amplos
poderes para garantir o sucesso de sua empreitada,
entretanto documentos históricos de diferentes fontes
o descrevem como tendo sido um homem injusto,
escarnecedor, obstinado, violento e corrupto.



aplicação

Como é que você tem agido? Tem se
empenhado com fidelidade para cumprir a
missão que lhe foi confiada?



1. 1ª Peça: Autoritarismo

2. 2ª Peça: Arbitrariedade

3. 3ª Peça: Corrupção

4. 4ª Peça: Opressão

5. 5ª Peça: Insensibilidade

I. Pilatos, o homem por 
trás da máscara



aplicação

Que cena deplorável é ver um homem
investido de grande autoridade agindo sem
princípios espirituais. Sua grandeza atrai
tentações e, se não tem o respaldo divino,
não só trará o mal a muitos como também a
si mesmo. “procuras tu grandezas? Não as
procures” (Jr 45.5).



II. Pilatos, o homem das 
decisões erradas



aplicação

O Deus Eterno leva a sério as decisões que
você toma a respeito de Seu Filho amado.
Deus bem sabe quando dizemos sim e
quando dizemos não Àquele que Se entregou
por nós na cruz.



Pilatos Convicto 
da verdade...

II. Pilatos, o homem das 
decisões erradas

Com o coração 
dividido...

Decidiu-se pela 
mentira

Escolheu os 
interesses 
pessoais



aplicação

Cada ser humano terá que tomar uma decisão
a respeito de Jesus; outro não poderá tomar
fazê-lo! Ou se apega à verdade e passa a viver
por ela, ou se entrega à mentira e se submete
ao seu domínio. Ainda hoje há muitas pessoas
com “duas caras”; desejam o Salvador de
coração, mas O rejeitam na prática, para
satisfazer ao mundo.



Pilatos Convicto 
da verdade...

II. Pilatos, o homem das 
decisões erradas

Com o coração 
dividido...

Em desespero...

Decidiu-se pela 
mentira

Escolheu os 
interesses 
pessoais

Lavou as mãos e 
condenou Jesus à 

morte



Pilatos simboliza todo aquele que, embora
convencido da verdade, se deixa levar pela mentira
para atender a seus interesses pessoais.
Representa também aqueles que fazem mau uso
da autoridade que lhes foi confiada, buscando
mais a popularidade que a justiça.

Conclusão



aplicação

1. Como tem sido suas ações? 
2. Você é cuidadoso ao tomar decisões, 

colocando antes diante de Deus? 
3. Como você lida com o cargo que lhe é 

confiado? 


