
 MAIS QUE PALAVRAS 

Lição 3 - Ninguém consegue ir muito longe sozinho 

 

ABERTURA: 

A. O que você faz para se animar quando fica deprimido? 

B. Que tipo de cursos ou aulas você já fez na sua vida? 

PROPÓSITO: 

    O desenvolvimento da humanidade deu ao ser humano um maior alcance de 
suas habilidades. Revoluções na tecnologia e comunicação nos fazem estar em 

qualquer parte do mundo com apenas alguns cliques, mas ninguém consegue ir 
muito longe sozinho. 

    Neemias pediu permissão para ir a Jerusalém, a fim de reconstruí-la (Ne 2:5) – 
o capítulo 2 de Neemias, versículos 11-20, trata exatamente do momento em que 
ele chega a cidade e de suas primeiras atitudes. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: NEEMIAS 2.11-20 

 Podemos dizer que Neemias era precipitado (v. 11)? 

 Depois de três dias em Jerusalém, o que ele encontrou (v. 12-16)? 

 O que aprendemos com o exemplo de Neemias? 

 “Ninguém consegue ir muito longe sozinho”. Você concorda com essa afir-

mação? Justifique sua resposta à luz de Neemias. 

 Qual foi a motivação de Neemias para estimular o povo judeu (v. 17, 18)? 

Comente. 

 Que trunfo Neemias usou diante da oposição (v. 19, 20)? 

 O que você pode fazer para evitar ser contaminado pelas oposições(v.19)?  

 Quem daria a vitória para Neemias (v. 20)? 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

 Como você tem fortalecido sua fé? 

 O que você pode fazer para seguir o exemplo de Neemias? 

 Em qual área de sua vida você precisa aplicar mais a palavra de Deus? 

 Você tem testemunhado a bondade de Deus em sua vida (v. 18)? Como? 

PONTOS: 

     Em todos os momentos, lembre-se de que o Deus conosco está ao seu lado, 

pois Ele cuida de nós. 
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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! 

 

A Missão de Jesus é a Minha Missão 

 

      Você já viu um cartaz intitulado: SOS Crianças Desaparecidas?  O cartaz 
tem fotos das crianças perdidas, com seu nome, bairro e a data de nascimento. 
Quando vejo estas fotos das crianças, uma dor imensa entra no meu coração: 

“E se fosse meu filho ou filha que estivesse perdido?” 

 

     Eu imagino o malandro que ofereceu doce a criança e a acolheu no seu car-
ro, e ela entrando na maior inocência e agora presa na armadilha.  Eu imagino o 
sofrimento dos pais, que não sabem se o filho está vivo ou morto, ou sofrendo 

de alguma forma.  Eu imagino a saudade desses pais por seus filhos e a frustra-
ção desses filhos por estarem longe dos pais, numa situação errada.  

 

“Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. ” Lucas 
19:10 

“De agora em diante você será pescador de homens. ” Lucas 5:10 

Jesus “Tomando o pão . . . dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor 
de vocês . . . tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no 
meu sangue, derramado em favor de vocês. ” Lc 22:19-20 

 

Aplicação:  

    Jesus disse: “O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele 
que for bem preparado será como o seu mestre. ” Lucas 6:40 

    Vamos ajudar ao Pai encontrar todos os filhos perdidos e trazê-los para ca-
sa.  Vamos deixar Jesus nos preparar para sermos pescadores de homens e 
levar este presente maravilhoso, a mensagem da morte de Jesus pelos pecados 

de todos, aos nossos vizinhos, amigos, parentes e sócios.  Cada um deles terá a 
alegria em conhecer o seu Deus e Pai. 

 



 

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; 

- André Alves dos Anjos - tratamento de câncer e 
salvação da alma; 
- Agatha Maciel - diagnosticada com agorafobia e 

direcionamento espiritual; 
- Carminha e Juliana - tratamento de saúde 

- Eloá (filha Vanessa) – saúde; 
- Irece de Lima – tratamento de tumor; 
- Janice Silva – fibromialgia; 

- José Sampaio (pai de Jucélia) dificuldades no 
trabalho; 
- Joseli Gonçalves – 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, Flores-
valdo (família de Juliana Reis) – vida espiritual e 

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

- Sany Saraiva (amiga Lucio) tratamento câncer; 
- Vera Ferreira - tratamento de saúde. 

Agradecimento 

 
    A Raquel agradece as orações pela recupera-

ção da saúde do seu irmão Paulo. 

 

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 


