
 MAIS QUE PALAVRAS 

Lição 1 – O Consolador 

ABERTURA: 

O que é preocupação para você?   

Como age uma pessoa empática? 
 

PROPÓSITO: 

Você já reparou que olhando a nossa volta sempre encontramos uma aflição, uma tribula-
ção, uma adversidade? Pois é, no mundo tereis aflições e o Senhor Jesus nos alertou a 

respeito. Nesta lição, aprenderemos com o exemplo de Neemias a superar as adversida-
des. A situação era totalmente adversa para o povo do Senhor, mas um homem fez a dife-
rença. Vamos ver então quais foram os atributos que tornaram Neemias um homem vitori-

oso diante de uma situação de caos e sofrimento. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: NEEMIAS 1 

 Quais são as duas ações de Neemias que demonstraram seu interesse por seu povo 

e Jerusalém (v. 2, 4)? 

 Após ouvir o relato de Hanani, quais foram as três reações de Neemias (v. 4)? 

 Após lamentar, Neemias agiu impulsivamente ou não? Qual foi a primeira prática de 

Neemias (v. 5, 6)? Comente. 

 Qual foi a segunda prática de Neemias (v. 7)? Quais são os elementos presentes em 

sua oração? Comente. 

 Qual deve ser o estilo de vida adotado pelas pessoas tementes a Deus? 

 Como deve ser a intercessão do cristão (v.8, 9)? 

 Além de empatia e intercessão, o que mais devemos fazer para vencer a indiferença 
(v. 10, 11)? Por quê? 

 Você tem chorado junto com os seus, tem se compadecido com a violência, a injusti-

ça e a pobreza? 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

 Quais são suas preocupações? 

 O que você realmente considera importante? 

 O que você tem feito para fazer alguém feliz? 

PONTOS: 

 Neemias foi um consolador, pois viveu perto das pessoas e foi um intercessor por-
que viveu perto de Deus. 

 Empatia é se colocar no lugar do outro, é sentir o que sentiria caso estivesse viven-

do uma situação experimentada por outra pessoa. 

 Devemos pedir ao Senhor o dom da empatia para guiar nossas vidas. 
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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! 

 

 

Métodos de Evangelismo Pessoal 
 

       Quando pensamos em métodos evangelísticos, logo nos vem à mente algo 
muito grande, como uma mega campanha evangelística ou a distribuição de mi-
lhares de panfletos. Mas em se tratando de evangelismo pessoal, o assunto é 

bem diferente. Vemos alguns relatos bíblicos que mostram como os discípulos 
desenvolviam sua missão de anunciar a “boa nova” assim também poderemos 
fazer, vejamos: 

 
 O MÉTODO DE JOÃO BATISTA 

 
O método de João Batista de levar as pessoas a Jesus, constituía-se de três pas-
sos básicos que podemos perfeitamente imitar: 

 
1. Preparar o mundo    

2. Apontar para Jesus    
3. Desaparecer com o tempo 
 

 O MÉTODO DO CEGO 
 

Um homem cego, à margem da sociedade, desprovido de qualquer benefício, é 
encontrado por Jesus e tem sua vida transformada por Ele. Viveu toda a sua vi-
da na escuridão até aquele momento, agora podia ver as maravilhas da luz.  

Que testemunho maravilhoso! Em João 9 são descritas características desse tes-
temunho. 
 

 O MÉTODO DE JESUS 
 

O Mestre em ação na evangelização da mulher samaritana.  
Essa situação descrita em João 4 é bem atual, já que a mulher era samaritana e 
Jesus judeu, dois povos que não se entendiam bem no que refere a religião. 

 
Conclusão:  

Temos hoje, as últimas palavras do nosso Mestre, palavras que devem soar em 
nossos ouvidos, encorajando-nos a cumpri-las com todas as nossas forças.  
 



 

É tempo de           rar 

 

Endereço - Rua Almirante Gonçalves, 1644 - Rebouças    F- (41) 3332-7498     
E-mail - idcristo@terra.com.br     
www.igrejadecristo-curitiba.org.br   
Facebook - IgrejadeCristoCuritibaCentro 

Escola Dominical -  09h15    
Culto Dominical - 10h30             

Pedidos de oração 

- Adão Costa – recuperação de cirurgia; 
- Agatha Maciel - diagnosticada com ago-
rafobia e direcionamento espiritual; 
- Ana Cristina Sobocinski, Simone Wo-
laszek e Patrícia Borelli (vida espiritual e 
saúde) 
- Antônio, Guilhermina, Caroline, João Ar-
thur, Letícia Maria Cunha (vida espiritual e 
paz com a família) – familiares de Débora 
Cunha; 
- Carlos Maurício Kleinke – vida espiritual; 
- Eloá (filha Vanessa) – saúde; 
- Irece de Lima – tratamento de tumor; 
- Janice Silva – fibromialgia; 
- Joseli Gonsalves – dependência química; 
- Lícia Almeida – saúde e vida espiritual; 
- Marcelo Duarte saúde e vida espiritual; 
- Marco Teodoro – ação trabalhista; 
- Maria Huguen – saúde; 
- Maria Luiza - Recuperação de cirurgia; 
- Maria, Anderson, Rosane, Evelin, Janete, 
Floresvaldo (familia Juliana Reis) – vida es-
piritual e saúde; 
- Osvaldo de Andrade – Saúde. 

Atenção aos critérios   
para os pedidos de     

oração 

 Os pedidos permanece-
rão na lista durante 4 se-
manas. Se o seu pedido 

for atendido antes, favor 
informar aos membros do 
Ministério de Oração para 

que a igreja possa agra-
decer pelas bênçãos re-

cebidas.  

Se após 4 semanas você 
desejar manter o seu pe-

dido na lista, favor solici-
tá-lo novamente através 

de internet ou da caixi-
nha de pedidos sobre o 

balcão. 

 

Orem pelas missões  

em  

São Mateus do Sul,   

Maringá  

e pelas igrejas  

nestas cidades. 

 

 

 

 

Preparem-se para o Congresso 3 em 
1 - 2018 

Dias 14, 15 e 16 de setembro 

Tema: “Eu e minha casa serviremos 

ao Senhor” 

 

 

 

 

Aulas de canto com a  

professora Cris 

Participe!  

Nas segundas-feiras, quinzenalmente, 
às 19h30. 

 Informações com Gilberto ou Ruy. 

Não percam esse  

maravilhoso evento! 
Dia 28 de Julho, às 13 horas, no prédio 

da Igreja de Cristo no Centro. 

Livro para ser estudado:  

1 Coríntios 

Estejam vigilantes, mantenham-se firmes 
na fé, sejam homens de coragem, sejam 

fortes. Façam tudo com amor. 
1 Coríntios 16: 13, 14 


