
 MAIS QUE PALAVRAS 

Lição 5 – Vencendo a Oposição 

ABERTURA: 

A. Qual é seu lugar favorito para orar? 

B. Aonde você gostaria de ir para fugir de tudo? 

PROPÓSITO:  

Quem nunca enfrentou algum tipo de oposição em determinado momento da sua vida? 
Seja no trabalho, nos estudos, na família, o fato é que qualquer um de nós já pode ter 
passado por essa situação. Como devemos nos comportar nestas situações? É isso que 

veremos, por meio do exemplo de Neemias. Vamos aprender juntos, quais atitudes deve-
mos ter quando nos deparamos com forte oposição, enquanto fazemos a obra do Senhor. 
Ao enfrentarmos oposição, podemos aprender lições que nos levam ao crescimento, à ma-

turidade espiritual e à vitória. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: NEEMIAS 4 

A. Como a oposição reagiu quando soube da reconstrução dos muros de Jerusalém (v. 1-

3)? 

B. De que forma os adversários do Senhor tentaram paralisar a obra em Jerusalém (v. 7-

9)? Como o povo de Deus reagiu (v. 9)? 

C. O desânimo chegou, mas não impediu a reconstrução dos muros. Quais foram as atitu-
des de Neemias para que a obra continuasse (v.13, 14)? 

D. O que fazer quando os inimigos se levantam com zombaria para nos desanimar? Co-
mente. 

E. O que fazer para não se intimidar com as ameaças da oposição (v. 15)? 

F. Qual é a certeza que devemos ter ao enfrentarmos oposição na obra do Senhor (v. 20)? 
E qual atitude devemos tomar? 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Como você espera vencer suas batalhas hoje? 

B. Por que é importante para você seguir as instruções de Deus? 

C. Dê um exemplo de como Satanás pode usar as coisas do mundo para nos desanimar? 

D. O que o ajuda a superar a tentação do desânimo quando ela vem? 

PONTOS: 

A. Podemos, então, estar certos de que para enfrentarmos a oposição, devemos colocar 
em prática as lições que aprendemos com Neemias. Mesmo com todas as tentativas dos 
inimigos de interromper o trabalho de reconstrução dos muros, Neemias foi vitorioso. 

B. Em meio à oposição, não abandonemos a oração, a vigilância e o trabalho. Acima de 
tudo, nunca deixemos de confiar no Senhor. 
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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! 

 
 

COMO EVANGELIZAR OUTROS JOVENS? 

João 4.5-42 

 

      Quantos já se perguntaram... Como evangelizar? Que métodos usar? 
O que falar? Como falar? 

       Jesus é o nosso maior exemplo de vida. Ele nos deixou um maravi-
lhoso exemplo de como evangelizar através do seu encontro com a mu-
lher samaritana.  

      Nos deparamos e convivemos com pessoas que ainda não conhecem 
o verdadeiro evangelho. Como cristãos, devemos aproveitar ao máximo 

as oportunidades que Deus nos dar de anunciarmos as boas novas. 

Existem várias maneiras de evangelizar, no entanto, quero enfatizar du-
as: 

Testemunhe sua própria história – João 4.39 

Conte para as pessoas como você era antes de conhecer Jesus. Se colo-

que na categoria de pecador, não importa o pecado (vida) que a outra 
pessoa leva ou tenha. (1 João 1.8) 

 

Viva o Evangelho – 4.28-30,32  

Uma vida transformada por Jesus não passa despercebida. Quando as 

pessoas à sua volta veem sua atitude diferente, vão fazer perguntas que 
podem levar a conversas sobre Jesus. 

 

Conclusão: Nós somos o sal da terra. Precisamos causar sede na vida 

das pessoas, através do nosso testemunho e da nova vida que temos em 
Jesus.  

Desafio você a saciar a sede da humanidade apresentando Cristo como 

única fonte de vida. Fale para seus familiares, amigos e vizinhos das 
grandes maravilhas que Jesus tem feito em sua vida. 



 

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 
 

- André Alves dos Anjos – falecimento, conforto da 

família; 
- Antônio Cunha, Guilhermina e Caroline - paz, saúde e 
vida espiritual; 

- Carminha e Juliana - tratamento de saúde; 
- Claudete, Railui Jr, Railuiza, Rubson e Rúbia Villalba - 
saúde e vida espiritual; 

- Debora cunha - saúde, processo judicial, por trabalho 
e resolução do inventário da família; 
- Dirceu, Denise e Denilson Sampaio - saúde e vida 

espiritual; 
- Eduardo Alexandre (filho Carminha) emprego; 
- Fernando Alves dos Santos - saúde e melhor vida 

com Jesus; 
- Janice Mara Alexandre – depressão; 
- José Sampaio (pai de Jucélia) dificuldades no traba-

lho; 
- Josiane Sampaio - casamento; 

- Lavínia R Bittencourt, Dalva Formighieri, Simone, 
João, Giovanna, Luiz F M Pereira, Elizandra, Raíssa, 
Nelson Pazeto de Almeida, Edelaine Hadad, Jean 

Laskawisk - saúde e vida espiritual; 
- Lucas Padilha - doença degenerativa; 
- Lucio Almeida - processo judicial, saúde e vida espiri-

tual; 
- Marcelo Duarte - saúde e vida espiritual; 
- Railda da Hora (Igreja de Cristo de Salvador) - de-

pressão; 
- Roberto R. Alarcon - saúde e vida espiritual; 
- Terezinha Bley Franco - Tratamento de câncer e vida 

espiritual; 
- Vera Ferreira - tratamento de saúde; 
- Wagner e Valdenis Calderari - Vida espiritual, saúde 

e aposentadoria. 

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 

Viagem Missionária para 
Londrina  

Dias 25 e 26 de Agosto 

Os interessados deverão falar com  

Paulo Rodrigues ou Alvacir Machado. 

 

 

A ACE acontecerá no auditório 

nos meses de agosto e          
setembro.  

Teremos como tema de estudo: 

 

 


