
RECONSTRUINDO A
NOSSA HISTÓRIA

Neemias 1:1-11.



Princípios que nos ajudarão a 
reconstruir a nossa história



1- Quanto mais devastado estiver o estado das 
coisas, mais difícil será a reconstrução. (vs 2-4).

“Exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo 
que se chama Hoje, a fim de que nenhum de vós seja 

endurecido pelo engano do pecado... Se hoje, 
ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração”

(Hb 3:13 e 15).



2- Quanto mais tempo se demora para restaurar, 
menores as chances de obter sucesso. (vs 2-4).

“Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto 
está perto” (Is 55:6). 



“Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e 
salva os de espírito oprimido” (Sl 34:18).

“Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. 
Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo 
o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei 

mudar a vossa sorte” (Jr 29:12-14). 



3- Quanto mais confrontos tivermos com a 
realidade, mais chances de restauração. (vs
2-4).

“O que encobre suas transgressões, jamais prosperará; 
mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia”

(Pv 28:13).



4- Quanto menor a transferência de culpa, 
mais chances de recuperação. (vs 5-6).

“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar 
e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então 

eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua 
terra. Estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus 
ouvidos à oração que se fizer neste lugar” (II Cr 7:14-15).



5- Todo processo de restauração exige 
constância da nossa parte.  (cap 1:1; cap 2:1).

“Não abandoneis, portanto, a vossa confiança; ela tem grande 
galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para 

que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa”

(Hb 10:35-36).



Como restaurar os 
processos da nossa vida?



1- Precisamos restaurar o sentido de destino. 
(vs 10).

“Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de 
propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes 
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz”

(I Pe 2:9).



2- Precisamos conciliar dever e prazer. (vs 11).

“Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, 
de toda a tua alma, e de toda a tua força” (Dt 6:5).



3- Precisamos entender que tudo o que 
recebemos é por graça e misericórdia. (vs 11).

“... Será, pois, que, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou 
misericordioso” (Êx 22:27).

“As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, 
porque as suas misericórdias não têm fim; renovam-se cada manhã. 

Grande é a tua fidelidade”

(Lm 3:22-23).



Conclusão

Há alguma área da sua vida que não vai bem? Há alguma questão da 
sua vida ou projetos pessoais que você abandonou, desistiu por 
dificuldades ou frustrações? Qual é a “cidade” abandonada da sua 
vida que espera por uma reconstrução?

Deus tem todo interesse em te ajudar a reconstruir tudo isso. Não há 
tempo a perder! Quanto mais demorarmos mais difícil será essa 
reconstrução.



Conclusão

Como Neemias precisamos resgatar o nosso sentido de destino, o 
Senhor deve ser o nosso maior prazer, e com graça e misericórdia 
Deus enviará todos os recursos necessários para que a nossa vida 
seja reconstruída.


