
 MAIS QUE PALAVRAS 

Lição 2 – Agindo Deus 

ABERTURA: 

     Você já precisou tomar alguma atitude cujo êxito, aos seus olhos, seria impossível al-
cançar? 

     Quando foi a última vez que você ficou irritado com alguém? Como você lidou com a 

situação? 

PROPÓSITO:  

     Depois que Neemias soube da situação deplorável em que se encontrava Jerusalém, 

mostrou não ser um servo de Deus indiferente. Conforme vimos na lição anterior, ele so-
nhava em reconstruir a cidade. Contudo, este era um sonho humanamente impossível de 
se realizar, pois ele precisava pedir ao rei persa algo que era contrário à rígida política do 

império. O coração do rei precisava ser transformado. Porém, em Neemias, vemos que 
quando Deus está no controle e tem um plano a realizar, ninguém o impedirá. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: NEEMIAS 2.1-10 

     A. Por que a oração (1.1) e a espera (2.1) andam juntas? (Quisleu corresponde ao nos-
so dezembro e nisã, ao mês de abril). 

    B. Por que a paciência é tão importante num relacionamento com Deus? 

    C. O que aconteceu no momento em que Neemias viu sua oração respondida por Deus 
(v. 2-4)? 

    D. Comente sobre a “oração-relâmpago” de Neemias (v. 4b-6). 

    E. Qual era o segredo do sucesso de Neemias (v. 7-9)? 

    F. Por que construir bons relacionamentos com as pessoas é tão importante? Comente. 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

Como você define paciência? Dê um exemplo. 

Como é o amor de Deus por nós? 

Como você está se sentindo física, emocional e espiritualmente hoje? 

Como tem sido a sua vida de oração? 

Quem é a pessoa na sua vida que precisa de sua ajuda? O que você vai fazer esta semana 

para ajudá-la? 

PONTOS:  

Deus tem um propósito a realizar, mas ele precisa que o homem esteja disposto a orar, 

para que se estabeleça Sua vontade aqui na Terra. Esta é a função da oração, preparar um 
caminho para que Deus realize sua vontade. 

"E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo 

a Sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe 
pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito". 
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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! 

 

Hoje é dia de boas novas! 

Texto: 2 Rs 7: 3-9 

       Havia guerra entre os sírios e os israelitas, e a capital do reino de Is-
rael, Samaria, estava cercada pelo exército dos sírios. Dentro dos muros 
de Samaria, o povo morria de fome (2Rs 6.24-30). 
 

       Quando a comida ficou escassa, os que estavam dentro da cidade 
entraram em desespero. No impulso desesperador de encontrar o que 
comer, pecaram contra Deus e contra a natureza. 
 

Entre os famintos havia quatro leprosos. Esta lição se concentrará nesses 
quatro indivíduos. Estamos chamando esses israelitas de “homens que 
partilharam boas-novas”. À medida que analisarmos esse episódio, en-
fatizaremos a responsabilidade sua e minha de partilhar boas-novas em 
nosso meio hoje. 
 
       Nesta crise, quatro leprosos, que não podiam entrar na cidade, por 
causa de sua doença, decidiram sair do portão da cidade, onde, em tem-
pos normais, recebiam doações e dirigiram-se ao acampamento dos sí-
rios. Eles pensaram assim: já que eles iam morrer de fome no portão, não 
custava nada arriscar pedir comida ao exército sírio.  
 
       Quando os leprosos chegaram ao acampamento dos inimigos, viram 
que o mesmo estava abandonado, com todas as tendas e suprimentos, 
mas sem nenhum soldado. Deus tinha feito um milagre que assustou o 
exército inimigo, que debandou caoticamente. 
 

A frase fundamental deste pensamento está em 2Reis 7.9:  
     “Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias, e 

não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, 
sermos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no pa-
lácio do rei”. 

 
Aplicação: 
 Você tem motivos para evangelizar? Por quem você pode fazer is-

so? Faça uma lista de 5 nomes de pessoas para você falar de Jesus. 
 Busque alguém; os nomes da sua lista são possibilidades. 
 Ore por essas pessoas. 



 

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; 
- Carminha e Juliana - tratamento de saú-

de 
- Eloá (filha Vanessa) – saúde; 

- Irece de Lima – tratamento de tumor; 
- Janice Silva – fibromialgia; 

- José Sampaio (pai de Jucélia) dificulda-
des no trabalho 

- Joseli Gonsalves – dependência química; 
- Josiane Sampaio - casamento 

- Lícia Almeida – saúde e vida espiritual; 
- Marcelo Duarte saúde e vida espiritual; 
- Marco Teodoro – ação trabalhista; 
- Maria Huguen – saúde; 
- Maria, Anderson, Rosane, Evelin, Janete, 
Floresvaldo (família Juliana Reis) – vida 
espiritual e saúde; 

- Osvaldo de Andrade – Saúde; 
- Osvaldo Nobre – mais trabalhos; 

- Paulo (amigo Raquel) – saúde; 
- Sany Saraiva (amiga Lucio) tratamento 

câncer; 
- Vera Ferreira - tratamento de 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 


