
  
MAIS QUE PALAVRAS 

Lição 6 – A Injustiça Social 

 

ABERTURA: 

A. Dê um exemplo de quando você era criança e sabia o que era certo, mas fazia 
algo errado mesmo assim.  Como você se sentia depois? 

B. Você já foi enganado por alguém? Explique a situação. 

PROPÓSITO: 

O trabalho de reconstrução dos muros, em Jerusalém, foi duramente atacado pe-
los inimigos do povo de Deus. Eles debocharam, conspiraram, ameaçaram, tudo 
para tentar fazer a obra parar, mas não conseguiram. A presente lição, de alguma 
maneira, também trata de uma situação que, se não fosse resolvida, atrapalharia o 
trabalho de reconstrução. O ataque dos inimigos, registrado no capítulo 4, é exter-
no e direto, mas o problema relatado no capítulo 5 é interno e muito mais perigo-
so. O problema a que nos referimos é a injustiça social. Acompanhe nesta lição, 
como o problema surgiu. 
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: NEEMIAS 5 

A. O que causou a reclamação do povo (v. 1-5)? Quais eram as causas da injustiça 
(v. 5)? 

B. Quais foram as primeiras reações pessoais de Neemias frente a tudo que ouviu 
(v. 6, 7)? 

C. Depois de pensar sobre o assunto, como Neemias lidou com a injustiça social 
(v. 8-11)? 

D. O que fez o povo ao serem repreendidos (v. 12, 13)? 

E. Como agiu o governador Neemias (v. 14-19)? 

F. Você acha que em nossa cidade existe injustiça social? Por que não podemos 
ser indiferente a ela? 

 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Diante dos esquemas para ganhar dinheiro fácil ou se dar bem à custa de al-
guém, qual deve ser a postura do servo de Deus? Justifique a sua resposta. 

B. Por que, diante da injustiça social, precisamos ser transformadores? Como estes 
agem? 

C. O que pode corromper as nossas mentes? 

D. Como nós podemos ter uma vida dedicada a Deus e permanecer puros? 

 

PONTOS: 

A. Neemias teve de enfrentar problemas deixados por seus antecessores: esque-
mas de corrupção, pessoas infiltradas no governo para garantir o esquema e auto 
enriquecimento. Neemias é exemplo de como superar a injustiça social, pois não 
se deixou envolver no esquema; manteve-se no temor a Deus. 
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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! 

 
 

Restaurando a paz na minha família 

 No entanto, a missão de restaurar a harmonia no lar e fazer dele o me-
lhor lugar do mundo é algo que muitos cristãos têm que assumir. Restaurar a paz 
no lar é responsabilidade de pais, filhos e cônjuge.  
 
 As Escrituras ensinam que a divisão é o primeiro passo para destruição 
de um lar: “Se uma família se divide, as pessoas que fazem parte dela co-
meçam a lutar entre si, ela será destruída” (Mc 3.25 – NTLH). 
 

Salomão disse; "Melhor é um bocado seco, e tranquilidade, do que a casa 
farta de carnes, e contendas." (Pro.17:1) 
 

Para restauração da paz no lar… 
 

A Bíblia conclui, em Tiago:  “Vocês querem muitas coisas; mas, como não 

podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as 

desejam ardentemente; mas, como não conseguem possuí-las, brigam e lu-

tam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus” (Tiago 4.2 – 

NTLH). 
 

Para restauração da paz no lar… 
 

A Bíblia conclui, em Mateus:  A “Por que você repara no cisco que está no 

olho do seu irmão, e não se dá conta da viga em seu próprio olho?” (Mt7.3). 
 

Para restauração da paz no lar… 
 

A Bíblia nos orienta a buscar conselhos: “Quem rejeita conselhos prejudica 

a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio” (Provérbios 15.32 – 

NTLH). 

 
Deixe que Jesus tire toda a raiva, frustração, mágoas e a insegurança de sua vida.  
 
Desafio: Comprometa-se hoje em fazer sua parte para restaurar a harmonia em 
sua família.  



 

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 
- Adriana, Rodrigo e Marcelo Alarcón; Angela Gomes, Jaqueline Franco, 
Edelaine Haddad, Raelson Galvão, Lara e Suliane Lima; Caroline dos 
Santos, Agatha, Emily e Ryan (filhos) - por saúde e mais proximidade 
com Jesus; 
- 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; 
- Cristiane Reis da Silva - saúde e vida espiritual; 
- Debora cunha - saúde, processo judicial, por trabalho e resolução do 
inventario da família; 
- Dirceu, Denise e Denilson Sampaio - saúde e vida espiritual; 
- Eduardo Alexandre (filho Carminha) emprego; 
- Euclides (tio do Romulo) - tratamento de câncer; 
- Família Juliana Reis - vida espiritual e saúde; 
- Fernando Alves dos Santos - saúde e melhor vida com Jesus; 
- Janice Mara Alexandre – depressão; 
- João Arthur, Letícia e filho Luiz Felipe Cunha - Conforto e consolo da 
família pelo falecimento do filho Luiz Fernando; 
- Jorge de Freitas - vida espiritual; 
- José Sampaio (pai de Jucélia) - dificuldades no trabalho; 
- Josiane Sampaio - casamento 
- Lavínia R Bittencourt, Dalva Formighieri, Simone, 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; 
- Maria Lúcia Talbert - por saúde, melhor vida com Jesus e reencontro 
com a filha; 
- Nathan Gabriel - vida espiritual; 
- Paula e Cristiano – casamento; 
- Railda da Hora (Igreja de Cristo de Salvador) – depressão; 
- Reginaldo (pai de Rômulo) - problema renal; 
- Roberto R. Alarcon - saúde e vida espiritual; 
- Sonia e família (amiga Juliana) saúde e vida espiritual; 
- Tallis Thomaz Martins - saúde e melhor vida com Jesus; 
- Terezinha Bley Franco - Tratamento de câncer e vida espiritual; 
- Vera Ferreira - tratamento de saúde; 
- Wagner e Valdenis Calderari - Vida espiritual, saúde e aposentadoria; 
 
Agradecimento 
 
Rômulo - agradecimento pelo emprego. 

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. 

 

Em agosto e setembro   
teremos como tema 

de  estudo da palavra: 

 

 

 

 

                                                                                     

Dias 14, 15 e 16 de setembro                     
“Eu e a minha casa  

serviremos ao Senhor” 

Valor por almoço:  Crianças até 7 
anos não pagam.                                              
8 a 11 anos: R$ 8,00                                               
A partir de 12 anos: R$ 15,00 

Informações: Wagner e Luciana  

I 

      

                         

Aulas de 
canto com a professora Cris 

Participe!  

Nas segundas-feiras,  

quinzenalmente, às 19h30. 

 Informações com Gilberto ou 
Ruy. 

Viagem Missionária para    
Londrina  

Dias 25 e 26 de Agosto 

Os interessados deverão falar com  

Paulo Rodrigues ou Alvacir Machado. 

 

 

 

 

 

 

 Vamos comemorar com um delicioso 
café da manhã esse dia tão especial! 

Dia 12 de Agosto 

Mães e filhos pedimos sua contribuição 
com algo delicioso para nosso café da 

manhã. 

Nossos pais merecem nosso carinho. 

 


