
 
MAIS QUE PALAVRAS 

Lição 4 –Cooperando Com Deus 

ABERTURA: 

Você já foi tratado em algum lugar com indiferença ou preconceito? 

Que tipo de trabalho você gosta de fazer? 

 

PROPÓSITO: 

     A despeito de todas as provocações e ameaças, Neemias permaneceu firme em seu 
propósito. O relato da construção do muro tem seu prosseguimento com uma relação das 

pessoas responsáveis pelas diferentes partes da obra. Nesse capítulo, veremos que a 
abrangência dos trabalhos envolve todo o perímetro da cidade e ainda ressalta a participa-
ção de todo o povo de Deus, como o próprio livro enfatiza em várias passagens. 

    Havia um grande líder à frente dos trabalhos, que tinha o apoio do rei Artaxerxes e con-
tava com a simpatia do povo, que trabalhava animado mesmo sendo uma atividade difícil 
para ser realizada na época.  

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: NEEMIAS 3 

A mobilização para a reconstrução foi grande. Quem se dispôs a reconstruir a Porta das 

Ovelhas (v. 1)? Fale sobre eles. 

 Em sua opinião, qual é a diferença entre aquele que apenas ouve daquele que prati-
ca a palavra? 

 Quem não participou dos trabalhos (v. 5)? Por quê?  

 Qual outra classe de pessoas participou do trabalho (v. 8)? Comente. 

 Quem Deus chama para servi-lo (v. 15)? Comente. 

 Por que as obras são apontadas como provas de fé? 

 Na obra de Deus, devemos esperar por unanimidade total? 

 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Como você reagiria se alguém viesse ao nosso grupo todo sujo após o trabalho? 

B. Todos podem trabalhar na obra de Deus? 
C. Quais são as consequências de tratar as pessoas com parcialidade? 
D: Que áreas você precisa expandir suas ações de fé? 

 

PONTOS: 

 O nosso grande desafio é demonstrar nossa fé através de uma vida de obediência 

ao Senhor. 

 Que os princípios aprendidos nesta lição possam ser aplicados em nosso dia a dia. 
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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 DA IGREJA  

SENTINELAS PARA O MUNDO” 

     Uma sentinela tem a responsabilidade de ficar em um ponto alto da muralha 

ou em alguma torre da cidade, de forma que pudesse notar a aproximação de 
exércitos inimigos. Este vigia, ao ver o inimigo, imediatamente tocaria um alar-
me e todos poderiam preparar-se para a guerra. Se a sentinela não fizesse seu 

trabalho, os inimigos tomariam a cidade facilmente e muitos morreriam por sua 
negligência.  Ezequiel 33: 1-9 

  I. OS CRISTÃOS SÃO SENTINELAS DE DEUS NO MUNDO 

A. Desde o Éden, a busca pelos perdidos tem sido a prioridade de Deus.  

B. Deus comparou a missão de Ezequiel com a de uma Sentinela (ou Ata-

laia). O que fazia uma Sentinela? Ver 33.1-9. 

C. Se a Sentinela abandonar seu posto o povo fica desprotegido. 

 II.  A GRANDE RESPONSABILIDADE DAS SENTINELAS 

A. Cada cristão hoje tem o papel de Sentinela. E como na história, quando 
a Sentinela falha, há um desastre.   

       B. Como Sentinela nossa mensagem é urgente e todos precisam o ouvi-la. 

       C. O mundo jaz no maligno; O deus deste século cega o entendimento        
dos incrédulos. 

  III. COMO ATUAR COMO SENTINELA 

       A. Como Ezequiel, fomos enviados por Deus para lidarmos com um 

povo rebelde. 

       B. Não é responsabilidade da Sentinela contabilizar os que aceitaram e  

           rejeitaram a mensagem. 

Aplicação:  

 A missão dos cristãos é a de atuarem como Sentinelas no mundo perdi-
do prestes à condenação. 

 Avise às pessoas o que está prestes a acontecer. Eis um serviço que pode 
ser chamado de essencial – não pode “entrar em greve”, não pode 

deixar de ser feito. 



 

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 
 

- Agatha Maciel - diagnosticada com agorafobia e 

direcionamento espiritual; 

- André Alves dos Anjos – falecimento, conforto 
da família; 

- Antônio Cunha, Guilhermina e Caroline - paz, 
saúde e vida espiritual; 
- Carminha e Juliana - tratamento de saúde; 

- Debora cunha - saúde, processo judicial e por 
trabalho; 

- Dirceu, Denise e Denilson Sampaio - saúde e 
vida espiritual; 
- Eduardo Alexandre (filho Carminha) emprego; 

- José Sampaio (pai de Jucélia) dificuldades no 
trabalho; 
- Josiane Sampaio - casamento; 

- Lavínia R Bittencourt, Dalva Formighieri, Simo-
ne, João, Giovanna, Luiz F M Pereira, Elizandra, 

Raíssa, Nelson Pazeto de Almeida, Edelaine Ha-
dad, Jean Laskawisk - saúde e vida espiritual; 
- Lucas Padilha - doença degenerativa; 

- Lucio Almeida - processo judicial, saúde e vida 
espiritual; 

- Marcelo Duarte - saúde e vida espiritual; 
- Osvaldo de Andrade – Saúde; 
- Roberto R Alarcon - saúde e vida espiritual; 

- 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 a 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! 
 

A copa bíblica acontecerá no pró-
ximo sábado, dia 28 de Julho, às 
13 horas, no prédio da Igreja de 

Cristo no Centro. 
 

Livro para ser estudado:  

1 Coríntios 

 


