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Neemias 1.5-11 
SENTIR 
O que é reconstruir para você? Existe algo que não pode ser 
reconstruído? 
 
APRENDER 
 
A vida era difícil para o povo em Jerusalém, em grande parte, devido às 
condições do muro da cidade. No antigo Oriente Médio, o muro de uma 
cidade fornecia proteção aos habitantes. Eles criam que era um sinal da 
proteção do deus (ou dos deuses) cultuado por aquele povo. Por isso, o 
fato do muro de Jerusalém estar destruído também envergonhava o 
nome do Senhor. Neemias estava profundamente abalado. Afinal, sem 
um muro, Jerusalém ficava vulnerável a ataques. 
 
Neemias, cujo nome significa “o Senhor conforta”, foi um governador que 
trabalhou pelo restabelecimento do povo de Judá na Terra Prometida. 
Neemias mostrou o caminho para aquele povo e para nós. Ele conduziu 
o povo a submeter-se ao senhorio de Deus (v. 5); buscar ao Senhor (v. 
6) e abandonar o pecado (v. 6b e 7). Isso marcou a reconstrução do muro 
da cidade e a restauração do relacionamento do povo com Deus. 
 
REFLETIR 
O que é para você o senhorio de Deus? Como ele atua ou deveria atuar 
na vida de um cristão? Vejam o texto de Lc. 6.46 
 
Segundo o texto de Gálatas 2.20, o que precisa acontecer na vida de um 
cristão para que Jesus seja o Senhor? 
 
Você deseja que Jesus entre e reine na sua casa, no seu coração? Por 
quê? Está disposto a deixar Ele reinar no seu casamento, no seu 
trabalho, no seu caráter... ou você quer que Ele entre na sua vida, mas 

não para mudar o seu coração, mas sim para mudar o caráter de outra 
pessoa? Isso é possível? 
 
Neemias intercedeu pelo povo. Ele não ficou sentado chorando e 
esperando que alguma coisa chegasse do céu. Ele foi buscar a Deus. 
Podemos fazer a mesma coisa? Como? Vejam os textos de Mt. 6.6 e 1 
Pe. 3.10 
 
Quando reconhecemos uma falha ou um pecado no outro, confrontamos, 
consolamos e encorajamos o irmão ou julgamos, rejeitamos e nos 
afastamos? Veja o texto de Lucas 7.47 
 
Temos sido presunçosos, arrogantes, grosseiros, prepotentes e rápidos 
para julgar os outros? Por onde devemos começar: pelo pecado dos 
outros ou pelo nosso? Vejam o texto de Pv. 28.13 e Mt. 7.5 
 
APLICAR 
 
Assim como com um muro, para sermos reconstruídos precisamos 
primeiro ser destruídos, moídos. Uma vez despojados do que é velho, 
podemos começar a recolocar as novas pedras que marcarão a 
reconstrução. 
 
Precisamos da morte de cruz, na qual fomos incluídos em Cristo, para 
nos sujeitar a Ele como Senhor, buscá-lo incansavelmente, abandonar 
completamente a velha vida e ressuscitarmos, junto com Ele, para a vida 
nova. É tempo de sermos reconstruídos em Jesus. 
 
 

 

MULHER PLENA 
                       Sexta 25/10 às 20h 
 
Nesta sexta, finalizando o Outubro Rosa, vamos ter uma oração 

especial por todas as mulheres que estejam enfrentando esta luta. Venham 
vestidas com uma blusa rosa. 
E falando sobre o tema do mês “A ditadura da beleza”, teremos como 
convidada especial a missionária Andrea Vargas. Traga suas amigas e 
conhecidas. Teremos as atividades esportivas para as crianças, e para os 
homens, o Encontro Homens de Oração no salão social. 


