
Envolva-se
NA PALAVRA

PORQUE ENVOLVER-SE NA PALAVRA?
A Bíblia diz-nos, “Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais 
afiada que qualquer espada de dois gumes; ela penetra até o ponto 
de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos 
e as intenções do coração.” (Hebreus 4:12)

A Bíblia é onde aprendemos a ouvir a voz de Deus! Deus fala 
connosco através da Sua palavra. Quando interagimos de forma 
significativa com as Escrituras, as nossas vidas são transformadas.
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CONTEXTO DA PASSAGEM BÍBLICA 
 
Originalmente, os livros de Esdras e Neemias eram um só volume. Esdras era o líder 
espiritual e fez o “trabalho sagrado”, enquanto Neemias era mais o homem que cuidava 
do “trabalho secular”. Mais tarde os livros foram divididos em Primeiro e Segundo 
Esdras. Não demorou muito até que Segundo Esdras fosse chamado Neemias, por ser 
ele a personagem principal do livro. O nome “Neemias” significa “Jeová conforta” ou o 
“Senhor conforta”. 
 
À medida que avançarmos no “Envolva-se na Palavra”, vamos estar a seguir as 
memórias de Neemias através do livro com o seu próprio nome. Vamos estudar apenas 
o livro de Neemias; mas no final de cada lição, teremos passagens bíblicas de apoio do 
Novo Testamento que enfatizarão o tópico de cada dia. 
Que Deus o abençoe à medida que busca a Sua face e a Sua presença ao longo da nossa 
jornada de quarenta dias. 
  
Linda Swinderman-Cronebaugh 
 
ACERCA DA AUTORA 
 

Linda Swinderman-Cronebaugh ministra na Igreja do Nazareno 
desde os 12 anos, quando se tornou organista da igreja. Ela tem 
servido através da capacitação de vários ministérios (crianças, 
jovens, adultos e música), assim como nas juntas e lideranças em 
vários distritos. Depois de muitos anos a ajudar o seu primeiro 
marido (que faleceu com esclerose múltipla), a cumprir a chamada, 
Deus deu-lhe a sua própria chamada para o ministério. Ela foi 
ordenada presbítero em 2009. Hoje é casada com Dave 
Cronebaugh. Tem um filho, Cory, que também está no ministério 

pastoral, dois enteados e dois netos. Envie a Linda o seu feedback para 
lkcrone@yahoo.com quando terminar a sua jornada de quarenta dias no “Envolva-se na 
Palavra 2013”. 
 
 
 

 



GUIA DE DEVOCIONAL FAMILIAR 
 
Pais, 
 

Neemias é um excelente livro para partilharem com os nossos filhos. Eles 
poderão não entender tudo, mas adicionámos uma história a cada um dos quarenta 
dias.  
  

Nós vamos chamar a cada tempo devocional diário “Construindo o Muro”. 
Antes de começar o dia 1, juntem várias rochas, legos ou algum tipo de material de 
construção. Cada dia, à medida que vocês se encontram para o vosso tempo devocional 
“A Construção do Muro”, irão adicionar uma nova peça ao vosso muro.  
 

Podem construir uma secção do muro à vossa frente, como cada família fez no 
tempo de Neemias; ou podem nomear um membro da vossa família para construir o 
muro. No caso de escolherem a opção 2 não basta construir o muro mais alto, mas 
construir o muro à volta de modo que, no final dos 40 dias, a vossa família possa ter 
construído um muro contínuo. 
 

 Terão de ler todo o devocional de cada dia antes do encontro, para que 
estejam preparados para partilhá-lo com os vossos filhos. Repito, não é longo, mas 
estarem preparados irá tornar o vosso tempo juntos, muito mais rico. 
 

Que Deus possa abençoar cada família que decide fazer da Palavra de Deus 
uma prioridade para os próximos quarenta dias. Que Deus ministre a cada uma das 
vossas vidas, jovem e idoso, para trazer honra e glória ao Seu Santo Nome. 
 

Sinceramente, 
Linda Swinderman-Cronebaugh 



DIA 1 – MÁS NOTICIAS! BOLAS! 
 
Na passagem bíblica de hoje lemos estas palavras: “Quando ouvi estas coisas, sentei-me 
e chorei.” Como o personagem da banda desenhada Peanuts diria: “Bolas, Charlie 
Brown.” Que forma esta de começar o nosso estudo de quarenta dias “Envolva-se na 
Palavra”! 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 1:1-4a 
 
Porque Neemias se sentou e chorou? Ele sentou-se e chorou porque o povo israelita ao 
retornar do exílio babilónico encontrou Jerusalém em grande aflição e culpa. O mal 
espalhara-se pavorosamente pela cidade, que era desprezada e escarnecida. Os muros 
estavam em escombros e os portões da cidade em cinzas. A cidade santa de Deus estava 
em ruínas e não tinha como se defender. 
 
Onde estava Neemias? Ele estava no complexo do palácio conhecido como a cidadela ou 
sushan (Susa), que tinha uma grande fortificação. Era o palácio de inverno do rei 
Artaxerxes. Na verdade, se estivesse na cidadela na altura de um ataque, estaria 
certamente seguro. Seria o último lugar que o inimigo tentaria conquistar.  
 
Neemias estava seguro, mas os israelitas não estavam seguros em Jerusalém, a Cidade 
Santa de Deus...Neemias “sentou-se e chorou” quando ouviu as más notícias! 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Era como se Neemias “estivesse dentro a olhar para fora!” As nossas igrejas e nossas 
casas são semelhantes a essa cidadela...o nosso lugar de segurança. Olhamos pelas 
janelas e portas para o nosso mundo e vemos MUITAS vidas em ruinas. Qual é a nossa 
resposta? Quando foi a última vez que fomos movidos às lágrimas por causa das vidas 
arruinadas à nossa volta? Derramámos lágrimas recentemente por um amigo ou alguém 
querido não salvo?  
Serás TU um Neemias, ou vais virar  a tua cabeça para o lado e seguir com a tua vida? 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Filipenses 2:1-4; Mateus 22:39; Tiago 2:1-8 
 
 
 



DIA 2 – NÃO FIQUES AÍ SENTADO – ORA! 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 1:4b-7 
 
As condições dos israelitas em Jerusalém levaram Neemias à acção. “Passei dias”, 
Neemias disse, “lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus” (1:4). Quanto tempo 
durou o luto, o jejum e a oração não sabemos exatamente; mas sabemos que foi no mês 
de quisleu (1:1) que começou. O mês de quisleu corresponde aos meses de 
Novembro/Dezembro. Em Neemias 2:1 lemos que as coisas começaram a acontecer no 
mês de Nisã, que corresponde a Março/Abril. Então Neemias jejuou e orou durante 
aproximadamente quatro meses. 
 
Apesar de Neemias estar abatido, ele não começa a sua oração com um pedido. Ele 
começa com louvor e honra ao “Senhor, Deus dos céus.” (1:5) Ele recorda que esse Deus 
“é fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus 
mandamentos” (1:5). Neemias percebe que os israelitas não têm “obedecido aos Seus 
mandamentos” quando ele diz: “Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos 
cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti.” (1:6). 
 
Neemias não culpa ninguém nem tenta esconder os pecados que os israelitas têm 
cometido. Ele admite-os e ora, como Moisés fez, por perdão para si mesmo e pelo povo. 
Ele clama a Deus. Neemias “teu servo, ora dia e noite diante de ti em favor de teus 
servos, o povo de Israel.” (1:6) 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Dois pontos de interesse: 1) Neemias não orou uma ou duas vezes e desistiu; ele orou 
até que a resposta veio...como vamos perceber mais tarde no nosso estudo. 2) Ele não 
culpou ninguém pelos problemas nem tentou esconder a verdade; mas de forma aberta 
confessou o seu pecado e o pecado dos israelitas e pediu perdão. 
Pai, fala comigo, de que forma estes dois pontos afectam a minha relação contigo? 
Ámen.  
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: I João 1:9; I Tessalonicenses 5:17; Actos 12:5; Salmos 
32:5 



DIA 3 – FIRME NAS PROMESSAS DE DEUS 
 
Palavras que se ouvem com frequência nas casas das famílias com crianças: “Mas pai, tu 
prometeste! Mas mãe, tu prometeste! Talvez mesmo, ”Mas avô/avó, tu prometeste!” 
Esta cena vem à minha mente à medida que leio a passagem bíblica para hoje... 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 1:8-9 
 
Neemias está a refletir sobre passagens como Deuteronómio 30:1-5 e 10... e também 
Jeremias 29:10-14 e Ezequiel 36:24-38, onde Deus promete levar  o Seu povo de volta 
para Jerusalém... para reconstruir as ruinas...perdoar os seus pecados... se eles “se 
voltarem para mim, e obedecerem aos meus mandamentos.” (1:9).Neemias sabia a 
“chave” para a promessa! 
 
De volta às famílias com crianças, muitas vezes encontramos alguns “ses”: se limpares o 
teu quarto, eu irei...se lavares a loiça, eu irei... se fizeres o teu trabalho de casa, podes... 
Crianças e até mesmo adultos muitas vezes lembram a promessa, mas não o “se”. 
Neemias não era assim. Ele relembrou os “ses” de Deus. “Se vocês forem infiéis, eu os 
espalharei entre as nações, mas, se voltarem para mim, e obedecerem aos meus 
mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos 
lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que 
escolhi para estabelecer o meu nome." (Neemias 1:8-9). A “chave” era “voltarem para 
mim,” e ”obedecerem aos meus mandamentos.” 
 
Esta é exactamente uma das coisas que Neemias estava a fazer durante esses quatro 
meses de oração e jejum. Ele estava a voltar para Deus. Estava a pedir perdão por agir 
“de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, 
aos decretos e às leis...” (Neemias 1:7).  
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Onde está na sua caminhada cristã? Há pecados que precisam ser confessados? Há 
restituições que precisam ser feitas? O que Deus pede que o teu coração faça? A 
“chave” requer ação! 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: II Timóteo 2:15; II Tessalonicenses 3:3 & 5; I 
Tessalonicenses 4:7-8; Colossenses 3:12-14; Filipenses 2:12-13 



DIA 4 – PEDINDO E INTERCEDENDO 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 1:10-11 
 
Pode ouvir Neemias? Agora, Senhor, estes são os teus servos que Te adoram e o Teu 
povo, os filhos de Israel. Tu os redimiste (Jeremias 31:11) pela Tua divina força e poder. 
Ele está a interceder pelos filhos de Israel. Eles precisam de ajuda! 
 
Neemias continua a orar, pedindo por si mesmo... Oh Senhor, eu “imploro-Te”, “Senhor, 
que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo…” (1:11). “Implorar” é 
uma palavra forte… “Eu imploro-Te”. A palavra “implorar” é usada para intensificar a 
urgência do pedido ou a gravidade da situação em questão. 
 
Neemias sabe o que deve fazer. Ele pede a Deus que dê ao Seu servo sucesso hoje, 
concedendo-lhe favor na presença desse homem. Esse homem é mais do que o vizinho 
de Neemias. ESSE HOMEM É O REI! Ele ora para que o rei o favoreça com … 
misericórdia, compaixão e ternura… quando entrar na sua presença. 
 
Parece que lhe devia ter sido dado favor facilmente, tendo em conta que Neemias era o 
copeiro do rei. Ser copeiro ou mordomo do rei era uma posição elevada. De facto, o seu 
trabalho era um dos de muita confiança. O copeiro provava o vinho antes do rei o beber 
para precaver que o rei não seria envenenado. Mas, como copeiro, necessitava da 
ordem do rei para entrar na sua presença e não com a sua própria ordem. Seguir a 
agenda do rei é fácil. Trazer a própria agenda ao rei poderia trazer problemas... a não 
ser que o rei o favorecesse!! 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Alguma vez já "pediu" em seu próprio favor? Alguma vez “intercedeu” a favor de um 
pedido ou situação de mais alguém? Leia as passagens bíblicas de apoio. O que Deus lhe 
está a dizer? 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Actos 27:13-26; Lucas 15:4-10; Actos 7:54-60; Lucas 
8:40-56 
 
 
 



DIA 5 – ACHAR GRAÇA DIANTE DE DEUS E DOS HOMENS 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 2:1-8 
 
Eu gosto muito desta história! Deus tem um plano já a funcionar para que Neemias 
consiga falar com o rei Artaxerxes. Neemias entra na presença do rei para cumprir o seu 
dever como copeiro mas… Quando estamos a pedir e a interceder por alguém ou por 
uma situação, isso pode afetar o nosso semblante. Neste caso, com Neemias aconteceu 
isso. O rei perguntou, “Por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? 
Essa tristeza só pode ser do coração!" (2:2). Deus abre a porta para Neemias abrir o seu 
coração! 
 
Veja como Neemias respondeu ao rei. “Com muito medo eu disse ao rei: ‘Que o rei viva 
para sempre!’ … Então orei ao Deus dos céus, e respondi ao rei: "Se for do agrado do rei 
e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, …". E a seguir acrescentei: “Se 
for do agrado do rei””. (2:3a, 5a, 7a) Neemias não era de forma nenhuma desrespeitoso 
para com o rei e a rainha.  
 
Deus tinha aberto a porta para a comunicação. Neemias tinha respondido de forma 
apropriada e respeitosa, e agora Neemias era capaz de expor ao rei o seu plano para 
ajudar Jerusalém e aos filhos de Israel que ali viviam. Por causa da posição de Neemias 
com o rei, ele era capaz de pedir as cartas necessárias para proporcionar uma viagem 
segura e madeira para as vigas necessárias para a reconstrução. Neemias termina esta 
passagem dizendo: “Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu 
os meus pedidos.” (2:8) 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
“Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens.” 
(Lucas 2:52). Jesus mostrou-nos como é ter uma relação vertical correta com Deus, que 
irá produzir uma relação horizontal correta com aqueles com quem estamos em 
contacto. Como estão os seus relacionamentos horizontais? Como está o seu 
relacionamento vertical? 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Lucas 2:52; Colossenses 3:12-17; Efésios 4:32-5:2; 
Hebreus 12:14 
 



DIA 6 – HOMEM QUE FEZ O RECONHECIMENTO 
 
Um homem com a missão de reconhecimento faz uma pesquisa prévia para obter 
informação – uma pesquisa exploratória. Neemias, um homem que faz reconhecimento, 
está a olhar para as ruinas de Jerusalém... 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 2:11-15b 
 
Para melhor entender as ruinas que Neemias estava a ver naquela noite, vá ao Google e 
escreva... “Neemias vendo os muros arruinados de Jerusalém.” Vai ver uma fotografia 
que mostra os muros deitados abaixo e os portões queimados da cidade. Parece 
bastante semelhante a uma fotografia tirada depois de um terramoto. 
 
Eu me questiono se o “luar” que Neemias viu naquela noite era aquele que ele 
esperava. Já lhe tinha sido dito que os muros tinham sido deitados abaixo e que os 
portões estavam queimados; mas às vezes não imaginamos as coisas tão más como 
realmente são até realmente as vermos. Pense nas muitas pessoas que tem visto nos 
últimos anos na televisão voltando para as suas casas depois de um incêndio florestal 
devastador, um tornado, um furacão, etc. Ver as ruinas trá-las à realidade do que 
acabou de acontecer. Acredito que o mesmo aconteceu com Neemias. O “homem que 
fez o reconhecimento” examinou as ruinas, pensou naquilo que Deus tinha colocado no 
seu coração para fazer por Jerusalém e percebeu que a tarefa que tinha pela frente seria 
massiva! 
 
Neemias tinha alguns homens com ele naquela noite. À medida que eles viram as ruinas 
de Jerusalém naquela noite, questiono-me o que estariam eles a pensar... “Isto é tão 
triste”...”Que confusão”... “Esta pobre gente”...”Será possível colocar esta cidade em pé 
novamente?” “Eles precisam de alguém para ajudá-los!” 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Muitos são como esses poucos homens. Poucos são como Neemias, “o homem que fez 
o reconhecimento.” Pai, quando me chamas para uma tarefa, sou eu como Neemias ou 
como os outros homens? Abre os meus olhos, Senhor, para que eu me veja como Tu 
vês! Ámen” 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Lucas 14:26-27; Lucas 18:27 



DIA 7 – CHEGOU A HORA – PRONTO…PARTIDA! 
 
Neemias não tinha partilhado o que Deus tinha colocado no seu coração para fazer por 
Jerusalém. Mas o tempo tinha chegado. É tempo de “pôr as cartas na mesa!” 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 2:16-18 
 
Neemias junta os trabalhadores que Deus tinha escolhido…oficiais, judeus, sacerdotes, 
nobres, e outros que estariam a trabalhar. Ele explica a necessidade que viu com os seus 
próprios olhos...Jerusalém estava em ruinas e os seus portões foram queimados pelo 
fogo. Ele diz-lhes o que Deus pôs no seu coração para fazer...Vamos reconstruir o muro 
de Jerusalém. Ele mostra-lhes uma reacção positiva importante...não vamos mais estar 
em desgraça. 
 
Neemias poderia ter parado ali no que dizia aos trabalhadores sobre o que Deus tinha 
posto no seu coração para fazer por Jerusalém. Se ele o tivesse feito, deixaria para trás a 
razão mais importante pela qual eles iam reconstruir o muro de Jerusalém. Aquele não 
era um projeto humano. Era um projeto de Deus. “Então lhes declarei como a mão do 
meu Deus me fora favorável…” (2:18), disse Neemias. 
 
Posso sentir o incentivo que as palavras de Neemias deram aos trabalhadores nesse dia. 
Sim, era uma tarefa massiva. Mas...“Que diremos pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, 
quem será contra nós?” (Romanos 8:31b). Com Deus, PODEMOS FAZÊ-LO! 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
1) Qual é o “projecto de Deus” que Ele colocou no seu coração para fazer por Ele? 
2) Que trabalhador(es) tem Ele colocado ao seu lado para ajudá-lo  a cumprir a tarefa? 
3) É tempo de revelar “o projecto de Deus” ao(s) trabalhador(es)? 
4) PRONTO … PARTIDA!  
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Lucas 1:26-38; Actos 8:26-40; Actos 20:22-24; I 
Coríntios 15:58 
 
 
 
 



DIA 8 – ENCONTRAR UNIDADE NA COMUNIDADE 
 
Nos versículos seguintes encontramos o nome das muitas pessoas que estavam 
envolvidas na reconstrução do muro. À medida que lê esses versículos, esteja atento ao 
que essas pessoas eram...não tanto os seus nomes. Faça uma lista das suas descobertas. 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 3:1-1; 28-32 
 
Neemias 3:1a__________________________________ 
Neemias 3:8b__________________________________ 
Neemias 3:12__________________________________ 
Neemias 3:17__________________________________ 
Neemias 3:27a_________________________________ 
Neemias 3:32__________________________________ 
 
À medida que vê a sua lista, vai encontrar sacerdotes, filhas, fazedores de perfumes, 
ourives...Quando olha para o projeto de construção, não espera ver este tipo de pessoas 
no meio. O que estava Neemias a fazer? “Construir unidade na comunidade!” 
 
Pense num projeto de Trabalho e Testemunho...ou num projeto de Jovens em 
Missão...ou até um corpo de crentes de uma igreja local. Quando trabalhamos juntos, 
jovens e idosos, especializados ou não especializados, nós completamos um projeto. 
Durante o processo do projeto, coisas maravilhosas acontecem. Um grupo de pessoas 
conhece-se de uma nova forma...apoiam-se uns aos outros...ensinam-se uns aos 
outros...riem juntos…choram juntos... A equipa que começou o projecto não é a mesma 
que terminou. Eles podem ter as mesmas caras, mas algo aconteceu entre eles. 
“Unidade na comunidade!” 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Como pode aplicar este conceito de “encontrar unidade na comunidade?” Dentro da 
sua classe de escola Dominical...igreja local...grupo de jovens...grupo de adolescentes... 
“Pai, abre os meus olhos para que eu possa ver o Teu plano. Ámen.” 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Efésios 4:1-16 
 
 



DIA 9 – EVITANDO AS PEDRAS DO INIMIGO 
 
Poderia pensar que quando algo bom começa a acontecer, os vizinhos se alegram com 
as boas notícias. Mas quando os judeus começaram a reconstruir os muros de 
Jerusalém, eles foram recebidos com escárnio e insultos dos seus vizinhos. 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 4: 1-5 
 
Sambalate, o governador de Samaria, era o líder. Ele sabia que a reconstrução de 
Jerusalém eliminaria Samaria como o centro político da Judeia. Ele estava zangado. A 
sua raiva era uma grande indignação ou uma grande exasperação...zangado com alguma 
coisa injusta ou errada...um olhar de descrença indignada.  
 
Leia novamente os insultos que ele e o seu associado, Tobias, disseram aos construtores 
nos versículos 2 e 3. Definitivamente não eram palavras de encorajamento para 
continuar a tarefa massiva. Foi-lhes dito que definitivamente o seu muro não poderia 
mantê-los a salvo, porque até o peso de uma raposa poderia derrubá-lo. 
 
Neemias ora com toda a força. Ele está cansado dos ataques do inimigo. “Ouve-nos ó 
Deus!...que os seus insultos voltem sobre as suas cabeças em efeito boomerang; 
entrega-os ao cativeiro; não apagues a sua culpa ou cubras os seus pecados.“ (Paráfrase 
da Autora) Porque Neemias orou desta forma? Os samaritanos não estavam somente a 
ridicularizar o povo de Deus; eles estavam a ridicularizar o Deus todo-poderoso! Ele não 
estava a orar por vingança mas para que a justiça de Deus fosse feita. 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
1) Como hoje em dia o povo de Deus e Deus são ridicularizados e insultados pelos seus 
inimigos na abordagem de assuntos do século 21? 
2) “Senhor, guia as nossas mentes para sabermos orar por estas situações e aqueles que 
as lideram. Ámen.” 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Mateus 5:10; Mateus 5:44; Romanos 16:17-20; II 
Timóteo 2:22-26 
 
 
 



DIA 10 – CONSTRUINDO SOBRE UM FIRME FUNDAMENTO 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 4:6-9 
 
Os judeus estavam numa missão. Com Neemias como seu líder “inspirado por Deus” , 
eles esforçaram-se para  construir o muro. Trabalharam com todo o seu coração! Tendo 
em conta que o muro estava a ser construído em diferentes secções ao mesmo tempo, 
estava não só a crescer em tamanho mas também alargava-se para fechar os espaços 
entre as diferentes secções do muro. As secções estavam a juntar-se para fazer um 
grande muro à volta da cidade! Um muro com um firme fundamento. 
 
O sucesso era iminente! Isso fez com que Sambalate, Tobias e outros se zangassem. Eles 
conspiraram juntos para lutar contra Jerusalém e causar confusão no meio dos judeus. 
Os judeus perceberam que aquele muro, apesar de ter um fundamento firme não era 
suficiente para se saírem vitoriosos se e/ou quando um problema viesse. Eles 
precisavam de um fundamento ainda mais forte... “Porém nós oramos ao nosso Deus e 
pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles.” (4:9) 
 
Esta guarda era feita de um grupo de vigias ou homens armados que foram 
estabelecidos para guardar a cidade. Isto transmitia-lhes uma sensação de segurança, 
mas eles sabiam que um grupo de homens armados não era suficiente. Não era um 
fundamento suficientemente forte. Era necessário um fundamento mais forte... 
Neemias encontrou-o através da “oração” a Deus! 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Muitas vezes as nossas vidas parecem tão bem, vistas de fora...família maravilhosa, boa 
casa, frequência à igreja, bom emprego...mas o fundamento no qual tudo está 
construído não está firme. É tudo feito por homens. Não está apoiado na “oração”; e 
quando o problema vem – e virá – abana e às vezes até é derrubado! Qual é a base do 
seu fundamento? Quão firme é a base do seu fundamento? É a “oração” a sua base? 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Lucas 6:46-49; Hebreus 10:19a, 22a, 23; Hebreus 4:16; 
I Timóteo 6:17-19; Colossenses 4:2; Efésios 6:18 
 
 
 



DIA 11 – NÃO SE ENTREGUE AO DESENCORAJAMENTO 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 4:10-11 
“Então disse Judá: Desfalecem as forças dos carregadores, e há muito escombro; não 
poderemos edificar o muro. E os nossos inimigos disseram: Nada saberão nem verão, até 
que entremos no meio deles, e os matemos, e façamos cessar a obra. “ (4:10-11).  
 
O que aconteceu às pessoas que tinham orado ao seu Deus? Como poderia haver uma 
mudança tão grande nas atitudes dos construtores do versículo 9 ao versículo 10? Eles 
passaram da confiança em Deus para “vamos desistir!” 
 
À medida que olharam à sua volta, os pedregulhos pareciam tornar-se maiores, e não 
mais pequenos; os seus inimigos estavam a ameaçar matá-los e pôr um fim ao trabalho; 
e eles estavam fisicamente exaustos! Olhando através das suas lentes circunstanciais 
era o suicídio para os judeus! Não havia razão para continuar. 
 
Mas quanto tempo teria passado desde que oraram ao seu Deus? Uma tarefa parece 
impossível para nós quando não mantemos um relacionamento intimo e atual com 
Deus. Perdemos o nosso firme fundamento. Oração a Deus foi e deve ser o nosso firme 
fundamento. Sem oração, o desencorajamento toma lugar! 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Que tarefas estão perante si hoje? Que lentes está a usar para ver essas tarefas? 

 Lentes circunstanciais como as que os construtores do muro estavam a usar 
 Lentes do “eu” que dizem “eu tenho força e sabedoria para fazê-la sozinho” 
 Lentes de Deus que acredita em Filipenses 4:13... Posso TODAS AS COISAS 

n’AQUELE que me fortalece. 

PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Gálatas 6:9; I Coríntios 15:58; II Coríntios 12:9-10 
 
 
 
 
 
 



DIA 12 – ATRAVÉS DE MUITOS PERIGOS, LABUTAS, CILADAS... MONTANHAS 
 
PASSAGEM BÍBLICA:  
As más notícias continuam... (Neemias 4:12)... "Para onde quer que vocês se virarem, 
saibam que seremos atacados de todos os lados". Estas notícias entusiasmam-me a me 
levantar todas as manhãs e a encarar o dia! 
 
Mas Neemias dá um passo... (Neemias 4:13)... “Por isso posicionei alguns do povo atrás 
dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de 
espadas, lanças e arcos.”  
 
Depois de Neemias ter olhado para a configuração (Neemias 4:14) disse a todos eles, 
“Não tenham medo deles. LEMBREM-SE DE QUE O SENHOR é grande e temível…” 
 
As palavras de Neemias lembram-me a letra de um cântico: 

A montanha irá dizer-te 
Que não a conseguirás subi-la 

Vai tentar convencer-te de que o caminho é muito íngreme. 
Não te sintas derrotado 

Saiba que Deus mantem a Sua promessa. 
ENTÃO diz à montanha quão GRANDE É O TEU DEUS!* 

 
QUANDO LEMBRAMOS QUEM É POR NÓS, podemos ter vitória sobre provas, perigos, 
labutas, ciladas...as montanhas...que vêm contra nós! 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Tente lembrar-se de todas as provas (perigos, labutas, ciladas), montanhas que Ele te 
ajudou a ultrapassar. E de quando o SEU PODER lhe deu força para a jornada no preciso 
momento em que precisava dela.* 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Mateus 17:20; I Coríntios 15:57; Romanos 8:31; João 
16:33 
 
*“Tell the Mountain”, de Collingsworth Family 
 
 



DIA 13 – DE VOLTA AO TRABALHO 
 
Nos últimos dois dias temos visto o inimigo a tentar “frustrar (impedir) o plano do 
Senhor para reconstruir o muro.” O inimigo usava desencorajamento, ameaças, 
ridicularização e insultos. No entanto, Isaías 14:27 lembra-nos que os propósitos do 
Senhor não podem ser frustrados... “Pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos; 
quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida; quem pode fazê-la recuar?” Ninguém! 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 4:15 
 
O inimigo não podia frustrar o plano de Deus, mas DEUS PODE FRUSTRAR O PLANO DO 
INIMIGO! Isso foi exatamente o que Deus fez! Os inimigos não eram capazes de 
concretizar as suas ameaças. Deus protegeu o Seu povo que estava a construir o muro, e 
todos VOLTARAM AO TRABALHO! TODOS eles voltaram para trabalhar na sua secção do 
muro. Incrível! TODOS voltaram ao trabalho!  
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Estou certa de que já ouviu estas palavras em algum lugar antes: “Bem, se é desta forma 
que me vão tratar, eu desisto! Eu não tenho de aturar isto __________(preencha o 
espaço)!” Ouvimos isto no posto de trabalho, em casa, assim como na igreja, mesmo 
que isto seja triste de dizer.  
 
Questão a ponderar... Como é que a pessoa passa do síndrome “eu desisto” para o que 
temos na nossa passagem bíblica de hoje...todos eles voltaram para o muro, cada um 
para o seu próprio trabalho? 
 
Terá alguma coisa a ver para quem nos vemos a trabalhar? “Sirvam aos seus senhores de 
boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens.” (Efésios 6:7) 
 
“Pai, ensina-me como trabalhar como se o meu trabalho fosse um serviço para Ti e não 
como se fosse só um trabalho para homens. Ámen.” 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: II Tessalonicenses 3:13; Colossenses 3:23 
 
 
 



DIA 14 – UMA LANÇA, UM ESCUDO E UMA PÁ 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 4:16-18 
 
Para melhor entender o que aconteceu aqui nesta passagem bíblica, precisamos 
familiarizarmo-nos com o método “espada-e-pá”. Este sistema de ordem é bem 
pensado e útil. Nesta situação é baseado em cada pessoa fazer o trabalho que lhe foi 
designado e em TODOS estarem “prontos”. Aqueles que trabalhavam na construção do 
muro estavam equipados com lanças, escudos, arcos e armaduras. Aqueles que estavam 
no processo de construção do muro carregavam as suas espadas nos seus cintos de 
modo a que ambas as mãos estivessem livres para trabalhar. Os carregadores 
trabalhavam com uma mão livre para poderem ter uma arma na outra. Colocados atrás 
dos construtores estavam os oficiais. TODOS estavam nas suas posições definidas, e 
TODOS estavam a ouvir o toque do shofar (trombeta). Todos estavam prontos! 
 
Ordem...O método de Deus de trabalhar e/ou vigiar. A ordem é programada, 
disciplinada, responsável, árdua, planeia antecipadamente, não se distrai facilmente e é 
consciente do tempo. Neemias e cada um dos seus homens tinha o seu lugar para 
trabalhar e/ou vigiar. À medida que eles cumpriam as suas tarefas designadas, o 
trabalho de construção do muro continuava efectivo. Tudo estava planeado 
previamente, e o povo era responsável e trabalhava arduamente. 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
A Igreja é um grupo de pessoas com um objectivo comum...discipular e ser discipulados. 
A Igreja tem um inimigo, ”O Diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, 
rugindo e procurando a quem possa devorar.” (I Pedro 5:8) O líder da Igreja é o pastor. 
 
Neemias tinha um grupo de pessoas com um objectivo comum de construir o muro, e 
eles tinham um inimigo a insultá-los e a ameaçar destruí-los. Vê a imagem comum? 
 
De que formas vê a ideia ordeira da “espada-e-pá”...a trabalhar e vigiar…sendo usada na 
sua Igreja? É VOCÊ uma parte integrante da Igreja no trabalho conjunto? 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Hebreus 10:24-25; Hebreus 13:20-21 



DIA 15 – LIDERANDO PELO EXEMPLO 
 
Se fossemos buscar exemplos de tipos de líderes, iriamos ver alguns que lideram 
estando na frente, alguns que lideram estando atrás, e alguns que lideram de onde 
estão...exactamente no meio do grupo. Neemias era esse tipo de líder. Ele estava 
exatamente no meio do processo de construção do muro, com o homem que tocava a 
trombeta ao seu lado. Ele dava aos nobres, aos oficiais e ao resto do grupo a sua 
instrução seguinte. 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 4:19-20 
 
Lembrando que o muro estava a ser construído em várias secções, os trabalhadores não 
estavam próximos uns dos outros. Então Neemias pedia-lhes para ouvir o som da 
trombeta e irem ao encontro desse som. Ele não disse, “vai”... Ele disse “encontramo-
nos lá.” Neemias estaria lá também. Ele continua a liderar estando no meio da ação. 
John Maxwell chama a isso “Liderar desde onde estás.” 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Todos nós estamos numa posição que requer que lideremos. Alguns são líderes que 
estão à frente, outros estão a liderar atrás do cenário Identifique as suas áreas de 
liderança... 
 
Chaves para ser um bom líder: 

 Desenvolver relacionamentos fortes 
 Definir uma vitória em termos de trabalho de equipa 
 Envolver-se em contínua comunicação 
 Ganhar experiência e maturidade (mais do que idade) 
 Colocar a equipa acima do sucesso pessoal 

Copiado de John Maxwell. 
“Pai, como líder na minha igreja, no meu lugar de trabalho, em casa, na equipa de 
basquete, ensina-me como ser o líder que desejas que eu seja. Ámen.” 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Hebreus 10:25; Colossenses 4:6; I Coríntios 16:13-14 
 
 
 
 



DIA 16 – TIJOLO A TIJOLO – UMA TAREFA SACRIFICIAL 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 4:21-23 
 
O plano “espada-e-pá” continua a ser posto em prática à medida que Neemias e os seus 
homens continuam a construir o muro. Tijolo a tijolo, o muro torna-se mais alto e fica 
mais amplo. A tarefa de construção começa de manhã, bem cedo e vai até tarde 
durante a noite. É uma tarefa longa e árdua. 
 
Quando é tempo de “parar ” para os construtores, o trabalho ainda não acabou. 
Ninguém vai para casa para uma boa noite de descanso. Todos ficam dentro da cidade 
de Jerusalém para despender tempo a vigiar. Ninguém deixa de lado a sua arma. Vinte e 
quatro horas por dia, eles devem estar “prontos e a vigiar” caso o inimigo comece um 
ataque. Dia após dia, este ciclo de “trabalhar e vigiar” continua. 
 
Sacrifício? Sim. Eles estão a sacrificar o tempo com a família, de dormir, de boas 
refeições, de descanso. Porque razão estariam eles dispostos a sacrificar-se? É 
Jerusalém, a Cidade Santa de Deus, e vê-la reconstruída e restaurada é a sua missão, 
para a glória de Deus. 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Sacrifício não é uma palavra que gostamos de ouvir, e mais ainda quando somos 
desafiados a realmente colocar “sacrifício” em ação. Gostamos das nossas vidas suaves 
e fáceis. Se Jesus Cristo é o nosso exemplo a seguir – e Ele é – então o sacrifício vai fazer 
parte das nossas vidas. A extensão desse sacrifício parece ser nesta altura determinada 
por onde estamos a viver neste mundo.  
 
Aonde é que Deus o está a guiar para colocar “sacrifício” em ação na sua vida? Irá 
confiar n’Ele e fazê-lo e/ou permitir que isso aconteça, para a glória de Deus? Pode 
cantar de coração... “Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim por Ti Jesus bendito, tudo 
deixarei!” 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: I Timóteo 6:11-12; Marcos 8:34-35 
 



DIA 17 – PERDOA-NOS AS NOSSAS DIVIDAS – REGRAS INJUSTAS 
 
Neste ponto do nosso estudo, Neemias poderia ter dito, “Eu não fui me alistei para isto. 
Eu entrei nisto para reconstruir o muro e restaurar Jerusalém. Mas isto? Nem pensar!” 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 5:1-5 
 
Há “problemas na comunidade!” Não estamos exatamente certos como, mas alguns 
judeus tornaram-se ricos. Talvez se tivessem tornado ricos durante o exilo e trouxeram 
o dinheiro com eles quando regressaram a Jerusalém. Sabemos que os ricos estão bem 
enquanto os pobres estão em necessidade. 
 
As suas histórias são muito tristes. Alguns estão a hipotecar o que têm para poder obter 
grão (milho) porque precisam comer; alguns têm de pedir dinheiro emprestado para 
pagar a taxa do rei dos seus campos e vinhas; ainda outros vêm os seus filhos e filhas 
serem levados para a escravatura para pagar as suas dívidas, tendo em conta que os 
seus campos e vinhas já não são seus. “Ainda,” dizem eles “apesar de sermos do mesmo 
sangue dos nossos compatriotas” (5:5). É injusto. Todos nós somos o povo escolhido de 
Deus...os judeus. 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Quando Jesus diz “Vinde a mim todos...” ou “Eis que estou à porta e bato, se alguém...” 
Ele quer dizer todos, de facto e sem exceções. Não existe “se és rico, vou perdoar-te; 
mas se és pobre, terás de...”. Não, quando vamos a Ele, e admitimos que somos 
pecadores, cremos que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, e confessamos os 
nossos pecados, tornamo-nos Seus filhos. Nós somos “povo escolhido de Deus, santo e 
amado.” (Colossenses 3:12). Ele vê todos os Seus filhos da mesma forma. 
 
Pergunta: É você um dos filhos de Deus? Tem um relacionamento pessoal com Jesus 
Cristo? É Jesus seu Senhor e Salvador? Ele pode ser hoje. (I João 1:9) 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Actos 4:32-37; Lucas 12:33-34 
 
 
 
 



DIA 18 – UMA REUNIÃO DO “CONSELHO” MUNICIPAL 
 
Quando Neemias ouviu as queixas dos judeus mais pobres, ele ficou furioso. Ele viu o 
que causara esta carga sobre os pobres e chamou os nobres e os oficiais. 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 5:6-8 
 
Neemias repreendeu-os naquela manhã. Ele disse-lhes exatamente como tinha visto as 
coisas acontecerem. “Vocês estão a cobrar usura dos seus concidadãos!” “Se lhes 
tivessem emprestado 5€ e lhes pedissem de volta os mesmos 5€ não seria uma má 
ideia; mas quando emprestaram dinheiro aos vossos irmãos judeus mais pobres, vocês 
exigiram-lhes pagamento de grandes quantias de juros. Isso é ‘usura’. Se o que tomou 
emprestado não puder pagar de volta, então vocês vão e tomam as suas terras e vinhas 
até ao ponto de levarem os seus filhos para se tornarem vossos escravos.” Neemias não 
deixou nada por dizer!  
 
Se olhar para a última frase da nossa passagem bíblica de hoje, pode dizer que eles 
foram apanhados. “Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta.” (5:8b). Quando 
a verdade chega perto e sonda e nos vemos como realmente somos, faz com que 
recuemos...podemos tornar-nos defensivos...podemos arrependermo-nos…pode doer. 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
À medida que a verdade vem e nos sonda hoje, pergunte a si mesmo: como trata 
aqueles à sua volta? 

 É o procedimento “fazer aos outros o que gostaria que os outros me fizessem” 
aquele que segue? 

 Ou “quando o fizeste (dar de comer, dar de vestir, visitar) ao menor desses, fá-
lo como se fosse a mim”? 

 É esta a sua oração: “Faz de mim uma bênção para alguém hoje”? 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Mateus 25:31-40; Mateus 7:12; Mateus 6:19-21  

 
 
 
 
 



DIA 19 – CONFRONTANDO A TRANGRESSÃO 
 
Neemias tinha a atenção deles. Ele mostrou-lhes o problema tal como ele o via, e eles 
mantiveram-se muito calados...como o menino pequeno que é apanhado com a mão na 
caixa das bolachas! Então Neemias continua a falar dizendo-lhes o que era necessário 
acontecer para resolver esse problema. 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 5:9-12a 
 
Aqui está o plano: 

1) A usura (juros cobrados) tinha de parar. 
2) Devolver-lhes imediatamente os seus campos, vinhas, bosques de olivas e casas 
3) Pagar-lhes de volta toda a usura que tinham tomado do dinheiro, trigo, mosto, 

e azeite. 

Acabara! Até mesmo Neemias e os seus homens tinham emprestado dinheiro aos 
judeus pobres, mas tudo estava acabado. Agora quando alguém visse  um vizinho em 
necessidade,  devia partilhar com ele sem nenhum compromisso (reembolso ou juro). 
 
Gosto muito da resposta daqueles que estavam à frente de Neemias nesse dia. Quando 
confrontados com a verdade, eles disseram, “Nós devolveremos tudo o que você citou, e 
não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo". (5:12) 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Se fosse Neemias nesse dia e visse a injustiça que estava a ser feita, teria a coragem de 
se levantar e falar a verdade? 
 
Está Deus a guiá-lo para falar a favor ou contra algum assunto que é relevante hoje? 
Será você a Sua voz (instrumento)? 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Atos 4:29; Atos 5:38-39; Efésios 4:15a 
 
 
 
 
 



DIA 20 – UM APELO À INTEGRIDADE E COMPROMISSO 
 
Na passagem bíblica de ontem, os nobres e oficiais disseram, “Nós devolveremos tudo o 
que você citou, e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está 
pedindo.” Uma promessa verbal para Neemias, mas Neemias queria estar certo de que 
eles estavam a ser sinceros. Então ele chama os sacerdotes...  
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 5:12b-13 
 
O sacerdote era o mediador entre Deus e o Seu povo. Neemias acreditava que um 
juramento feito perante o sacerdote tornaria mais forte o compromisso de parar a 
usura, devolver imediatamente as casas e terras que haviam tirado e devolver a usura. 
Eles fizeram o juramento. 
 
Então Neemias sacudiu a dobra do seu manto. Este era o símbolo de separar pessoas ou 
de livrar-se das suas riquezas, fossem casas ou possessões que tivessem obtido através 
do seu trabalho. Ele estava a dizer, “Se alguém não mantiver a sua promessa, que esta 
maldição venha sobre ele... que tal homem seja abandonado e despojado.” 
 
A congregação daqueles reunidos perante Neemias nesse dia disse Ámen...aceitação da 
maldição se não mantivessem o seu juramento. Mas como a nossa passagem bíblica 
revela, esses homens eram homens de integridade e compromisso. O que eles disseram, 
assim fariam. E o povo fez conforme tinha prometido. 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Quão boa é a sua palavra? Quando se compromete com algo, é uma pessoa de 
integridade que leva o seu compromisso até ao fim? 
 
“Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em Ti.” 
(Salmos 25:21) 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Mateus 5:33-36; I Pedro 1:13-15 



DIA 21 – AGINDO NO INTERESSE PÚBLICO 
 
Neemias toma tempo aqui para dizer como ele e os seus irmãos (aqueles de 
ascendência comum, não os irmãos literais) têm ajudado o povo de Jerusalém... 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 5:14-15 
 
Quando o rei Artaxerxes liberou Neemias de ser seu copeiro para ir para Jerusalém e 
supervisionar a construção do muro, ele tinha dado a Neemias o título de Governador 
da Judeia. Um governador tinha privilégios especiais. Um deles era um subsídio especial 
de alimentação especial atribuído. Apesar de anteriores governadores terem usado o 
subsídio, Neemias não o fez porque não queria adicionar outro peso ao povo. Os outros 
governadores tinham até taxado o povo com cerca de 750 gramas de siclos de prata por 
mais comida e vinho. 
 
Neemias nunca agiu desta forma. Ele viu as lutas do povo. Ele viu as suas necessidades. 
Ele teve compaixão deles. Ele não se aproveitou da sua posição como governador. 
Neemias disse, “Mas, por temer a Deus, não agi dessa maneira.” (5:15b) 
 
Que palavras usaria para descrever Neemias? (Já estamos a estudar Neemias há 20 dias. 
Escreva as suas palavras abaixo.) 
 
 
 
 
 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
O que dizer acerca de ser “semelhante a Cristo”? Vejo um homem que tinha reverência 
a Deus e se preocupava com os seus concidadãos. Esses são os dois mandamentos 
principais, “Ama o Senhor teu Deus” e “Ama o próximo como a ti mesmo.” Se alguém 
descrevesse a pessoa que você é, que palavras usaria? 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: I Pedro 1:16-19; Filipenses 2:3-5 
 
 



DIA 22 – LIDERANDO... DANDO UM BOM EXEMPLO 
 
A nossa passagem bíblica de hoje é a continuação da de ontem. Neemias continua a 
mostrar-nos como ele liderou os judeus. 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 5:16-19 
 
Primeiro, ele manteve o seu foco principal em finalizar o muro. Esta é a razão que ele 
apresentou ao rei Artaxerxes para ir a Jerusalém.  
 
Segundo, ele não estava ali para ser rico ou adquirir terrenos.  
 
Terceiro, cento e cinquenta judeus e oficiais, mais homens de outras nações que foram 
ajudá-los, comiam à sua mesa a cada dia. Não era sofisticada, mas parecia muita 
comida...um boi, seis ovelhas escolhidas e algumas aves, juntamente com vinho, que 
chegava a cada dez dias. 
 
Por último, o dinheiro usado para comprar essa comida não vinha do subsídio alimentar 
atribuído ao governador. 
 
Neemias nunca pediu a ninguém para fazer algo que ele não fosse capaz de fazer. Ele 
liderou, não dizendo o que os outros deviam fazer e depois sair ou sentar-se e observar; 
mas ele liderava mostrando como fazer o que era preciso. Neemias era um líder 
respeitado cuja liderança era um trabalho de amor. 
 
Depois de Neemias ter dado o seu relatório de como as coisas estavam a ser cuidadas, 
ele termina com uma oração. “Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo 
quanto fiz a este povo.” (5:19) 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Pode dizer que a sua responsabilidade de liderança se parece com um “trabalho de 
amor”? Porquê ou porque não? 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: II Tessalonicenses 3:7-9; Filipenses 4:9;  
I Tessalonicenses 4:11-12 



DIA 23 – FRUSTRANDO AS TÁTICAS DO INIMIGO 
 
A passagem bíblica leva-nos de volta à construção do muro. As paredes estavam 
completas, mas as portas não tinham sido estabelecidas. Neemias encara outro 
desafio... 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 6:1-4 
 
Neemias continua a pôr em prática o plano de Deus e a fazer o Seu trabalho. Isto não 
deixa o inimigo feliz, que fará tudo para “frustrar” o processo, tal como descobri ao 
escrever este guião. 
 
Por quatro vezes Neemias recebe uma mensagem de Sambalate, o governador de 
Samaria e Gesém, que era provavelmente o chefe dos árabes. A mensagem é: “Vem, e 
congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono.” (6:2). Ono ficava á mesma 
distância de Jerusalém e Samaria, a cerca de vinte milhas, e Neemias demoraria vários 
dias para ir até lá. Era também no limite do canto noroeste do território de 
Neemias...uma região hostil. 
 
Neemias reconheceu um plano viciado. . Ele sabia que essa viagem poderia parar o 
trabalho do muro e ainda expor a ele e a Jerusalém a um ataque. Mas ele não responde 
usando estas táticas. Ele responde: “Faço uma grande obra, de modo que não poderei 
descer; por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse, e fosse ter convosco?” (6:3). 
Cada vez que a mensagem vinha, Neemias pacientemente respondia o mesmo… “Estou 
ocupado. Tenho trabalho para fazer aqui…” E o trabalho continua.  
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Quando estamos na “obra do Senhor”, há alturas quando o nosso inimigo (Satanás) 
colocará algo no nosso caminho para nos desviar. Que pessoas, que estando na “obra do 
Senhor”, Deus está a trazer à sua mente hoje? Ore por cobertura e proteção para eles 
assim como para si à medida que intercede por eles e pelo seu ministério. 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Romanos 12:21; Actos 16:22-25; Actos 5:41-42; Actos 
4:13-14 
 
 



DIA 24 – BUSCAR FORÇA PARA A TAREFA 
 
De onde veio a ideia de que seguir Jesus é ir pela “vida fácil” quando Jesus disse “tomem 
a vossa cruz e sigam-me”? Neemias novamente encara uma prova quando Sambalate, 
governador da Samaria, lhe envia uma carta com uma falsa acusação. 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 6:5-9 
 
O inimigo não desiste facilmente. Se não nos consegue apanhar de uma forma, ele tenta 
de outra. Agora Sambalate acusa e diz que Gesém concorda que Neemias está a tramar 
uma revolta e que é este o motivo por que os judeus estão a construir o muro. Também 
que Neemias está a preparar-se para anunciar que ele é o novo rei da Judeia. “Vem, 
pois, agora, e consultemos juntamente” (6:7). Sambalate diz: “antes que estas notícias 
cheguem ao rei.” 
 
Neemias envia-lhe a resposta. “De tudo o que dizes coisa nenhuma sucedeu; mas tu, do 
teu coração, o inventas.” (6:8).Neemias sabe que essas acusações estão a circular pelas 
nações à volta deles. Apenas refutando as acusações, ele sabe que não vai parar os 
rumores. Um ciclo vicioso de mentiras tinha começado. 
 
Não há forma de Neemias parar a disseminação dessas mentiras; mas ele conhecia 
alguém que lhe podia dar, assim como aos judeus, a força que precisavam para serem 
vencedores nessa situação. Ele vai até ao seu Deus e ora, “Agora, pois, ó Deus, fortalece 
as minhas mãos.” (6:9) Lembrando as palavras de Jesus, “no mundo tereis aflições, mas 
tende bom ânimo, eu venci o mundo.” (João 16:33) 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
O que está a enfrentar hoje? É uma mentira que alguém disse sobre si? É uma acusação 
feita contra si, ou algum outro acontecimento desconfortável? Ore como Neemias orou, 
pedindo a força que só Deus lhe pode dar para que seja um vitorioso nesta situação. 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: João 16:33b; I Coríntios 10:13; 



DIA 25 – DISCERNIR O ENGANO  
 
Formidável! Semaías está lá para ajudar Neemias. Ele está a avisar Neemias sobre um 
ataque que está a ser planeado contra a sua vida e está a dar-lhe um lugar seguro para 
se esconder. Errado! Continue a ler… 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 6:11-13 
 
Pode acreditar nisso? Semaías, um sacerdote fechado em casa, foi contratado por 
Sambalate e Tobias “para me atemorizar, e para que assim fizesse, e pecasse, para que 
tivessem alguma causa para me infamarem, e assim me vituperarem.” (6:13).Sabemos 
que Sambalate era o governador de Samaria, mas Tobias era de um grupo que tinha 
retornado do exilio mas que não poderia demonstrar através de registos que eram 
realmente judeus. 
 
O que dizia realmente a resposta de Neemias? Primeiro, “poderia um homem como eu 
fugir?” Neemias era o líder; se ele fugisse, ele iria minar a coragem que ele estava a 
tentar incentivar no povo. Segundo, “ou poderia alguém como eu ir até ao templo e 
salvar a sua vida?” Neemias não era um sacerdote e a lei dizia que ele não tinha o 
direito de entrar no templo. Se ele tivesse entrado no tempo para se refugiar, teria 
perdido a sua vida...ou pelo menos a sua reputação junto das pessoas que ele estava a 
tentar liderar. Neemias enfaticamente disse, “eu não vou!” 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Neemias percebeu que Deus não tinha enviado Semaías. Foi uma desilusão para aqueles 
que eram seus inimigos. Mas como é que ele sabia? 1) Neemias sentiu no seu espírito 
que aquilo não era de Deus. 2) O pedido que o “sacerdote” fez ia contra as leis de Deus 
(as Escrituras).  
 
“Pai, ajuda-me a discernir o que é de Ti e o que é uma artimanha do inimigo à medida 
que eu me mantenho “ligado a Ti, a videira”. Ámen.” 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Lucas 21:8; I Coríntios 15:33; II Timóteo 3:12-15 
 
 
 



DIA 26 – SUCESSO CONTRA TODAS AS PROBABILIDADES 
 

SIM, ACABÁMOS O MURO! E num tempo recorde... 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 6:15-16 
 
Cinquenta e dois dias – isso nem são dois meses completos – o muro estava terminado, 
mesmo enfrentando tantas oposições das nações à volta de Jerusalém: ameaças, 
enganos e insultos. Como as Escrituras nos dizem, “Com Deus, todas as coisas são 
possíveis.” (Mateus 19:26) 
 
Quando Semaías, Sambalate, Tobias, Gesém e todas as outras pessoas das nações 
circundantes ouviram sobre o fim da construção do muro, ficaram com medo e 
perderam a sua autoconfiança. Por outras palavras, eles perderam completamente a 
coragem. Eles perceberam que aquele trabalho tinha sido feito com a ajuda de Deus. 
Como está escrito em Josué 4:24, depois dos judeus cruzarem o Mar Vermelho e 
estarem em terra seca, Deus “assim fez para que todos os povos da terra saibam que a 
mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus.” Os 
inimigos de Neemias viram os resultados da poderosa mão do Senhor nesse dia! 
 
Que dia glorioso foi para Neemias, os construtores e todos os judeus. O muro estava 
completo. Deus tinha-os ajudado a completar um feito incrível e Jerusalém estava 
novamente segura. As Escrituras não nos dizem, mas deve ter havido um tempo de 
louvor! 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Este é um dia para louvar! Que feito(s) maravilhoso(s) tem visto a mão de Deus fazer por 
si ou por alguém? Uma cura...uma resposta à oração...uma situação impossível 
resolvida...? 
 

...e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. 
Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas… 

Isaías 12:4b-5a 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Romanos 4:21; Lucas 18:27 



DIA 27 – SOMOS TODOS PRECISOS PARA QUE ISTO FUNCIONE 
 
O nosso estudo hoje leva-nos à lista de nomes e números daqueles que tinham voltado 
a Jerusalém depois do exílio. Leva-nos a um registo dos contribuintes financeiros... 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 7:70-72 
 
Vamos considerar algumas das contribuições listadas. “E uma parte dos chefes das 
famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro, em ouro, 1 000 
dracmas, 50 bacias, e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes das famílias 
contribuíram para o tesouro da obra, em ouro, 20 000 dracmas, e em prata, 2 200 libras. 
E o que deu o restante do povo foi, em ouro, 20 000 dracmas, e em prata, 2 000 libras; e 
67 vestes sacerdotais.” (7:70-72).  
 
Foi necessário que todos fizessem a sua parte para terem aquilo que precisavam. Uma 
palavra-chave nesta passagem é “ofertas voluntárias”. Como Paulo fala em I Coríntios 
16:2, “cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda...”. Ou em II 
Coríntios 9:7: “Cada um dê conforme… não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama 
a quem dá com alegria.” Ofertas voluntárias – não são dadas com pesar ou por 
obrigação – vêm de um doador alegre. 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Ofertas voluntárias não são dízimo, porque o dízimo (10% de tudo o que recebemos) é 
requerido. Traga o seu dízimo por inteiro à casa do tesouro... Malaquias 3:10a. 
“Pai, fala-nos através da Tua palavra. Ámen.” 
(Leia as passagens bíblicas de apoio e ouça Deus falar.) 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Actos 2:45-47; I Coríntios 16:2a; II Coríntios 9:6-8. 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIA 28 – OUVIR A PALAVRA DE DEUS 
 
Enquanto o muro estava a ser construído, uma plataforma foi também construída. Foi 
para o portão da água no lado leste de Jerusalém. É perto do poço principal. É pedido a 
Esdras, o sacerdote e escriba, que traga o Torá (o Livro da Lei de Moisés que o Senhor 
tinha dado a Israel...) 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 8:1-4ª 
 
Depois de os israelitas se terem acomodado nas suas cidades, reuniram-se como “um só 
homem” na praça diante da porta das águas. Eles disseram a Esdras, o escriba, para 
trazer o Livro da Lei de Moisés que o Senhor tinha dado a Israel. 
 
Esdras traz o Livro da Lei de Moisés e fica na plataforma que tinha sido construída. Ele lê 
a Palavra a todos eles...homens, mulheres e todas as crianças com idade para 
compreender. TODAS as pessoas ouviram atentamente o Livro da Lei. 
 
Eu pergunto-me quanto tempo teria passado desde a última vez que os sacerdotes lhes 
tinham lido o Livro da Lei. Para muitos deles era a primeira vez. Os seus anos no exílio 
não lhes poderiam ter providenciado uma experiência como esta. A geração mais velha 
dos israelitas estava a transmitir a “leitura da Palavra de Deus” aos seus filhos e netos. 
“Ensina a criança no caminho que deve andar...” 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
“Um altar familiar mudará uma família”. Que está a fazer para treinar o seu filho/neto 
no caminho em que ele/ela deve andar? Tem versículos colocados estrategicamente em 
sua casa? Tem tempo para orar e ler a Bíblia com a sua família constantemente? Procura 
“momentos especiais” para ensinar acerca do seu Salvador através de músicas, filmes, 
brinquedos, jogos, etc? Como família são fiéis no louvor a Deus todos juntos? 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Marcos 10:13-16; 2 Timóteo 1:3-5; 2 Timóteo 3:14-15 



DIA 29 – PROCURAR CONHECER A PALAVRA DE DEUS 
 
Quão especial é a palavra de Deus para si? Qual é a sua reação quando vê uma Bíblia? À 
medida que Esdras abre o Livro, todo o povo poderia vê-lo porque ele estava acima de 
todos eles... 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 8:5-8 
 
“...e todo o povo respondeu: Amém, Amém! Levantando as suas mãos… inclinaram suas 
cabeças, e adoraram ao Senhor, com os rostos em terra.” (8:6). Esdras não tinha 
começado a ler a Palavra; ele tinha apenas aberto o Livro da Lei e adorado “ADONAI 
(Deus)”, o dador da Lei. Os israelitas estavam prontos para adorar. Eles aproximaram-se 
e ficaram diante de Esdras prontos para adorar! 
 
Esdras começou a ler, mas muitos dos israelitas já não compreendiam bem o hebraico. 
Eles tinham estado exilados na Babilónia e durante esse tempo eles falavam apenas 
aramaico. Era muito importante para eles perceberem o Livro da Lei à medida que lhes 
fosse lido; por isso vemos uma lista de nomes no versículo 7. Esses homens eram levitas. 
O seu trabalho era ajudar o sacerdote. 
 
O trabalho que tinham nesta situação era ajudar o povo que estava em pé durante 
horas a ouvir a Palavra. “E leram no livro, na lei de Deus; e declarando, e explicando o 
sentido, faziam que, lendo, se entendesse.” (8:8) 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Quando entra no seu lugar de adoração, está preparado para adorar, como os israelitas 
estavam? Se não, o que pode fazer para estar preparado? 
“Pai, ‘abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei.’” (Salmos 119:18). 
“Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho.” (Salmos 119:105). 
Ámen!” 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: 2 Timóteo 3:16; João 20:31; Lucas 4:16-21 
 
 
 
 



DIA 30 – ENCONTRAR ALEGRIA E FORÇA NA PALAVRA DE DEUS 
 
À medida que os israelitas ouviram as palavras do Livro da Lei e perceberam o sentido 
do que estava a ser lido, eles têm uma reação inesperada... 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 8:9-12 
 
Porque estaria o povo a chorar? Porque estavam eles a lamentar-se e a sofrer? O que 
aconteceria se estivesse estado durante anos no exílio e não tivesse ouvido a Palavra de 
Deus durante esse tempo, e compreendesse que havia leis que não tinha mantido nem 
partilhado com os seus filhos? Seria o seu choro uma reacção à sua negligência e ao 
sentimento de que Deus estava descontente com eles? 
 
Depois, no meio da sua dor ouve Neemias, Esdras e os levitas a dizer-lhe: “Este dia é 
consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis, nem chorei (8:9)...Ide, 
comei as gorduras, e bebei as doçuras…porque este dia é consagrado ao nosso Senhor; 
portanto não vos entristeçais; porque a alegria do Senhor é a vossa força.” (8:9) É tempo 
de… 
 
Festa! “Celebrem com grande regozijo…” (8:12) Agora vocês estão em casa! Vocês 
ouviram novamente a Palavra de Deus! E mais do que isso, vocês perceberam o que 
Deus vos está a dizer através da Sua palavra! Regozijem-se! Lembrem-se ”a alegria do 
Senhor é a vossa força.” (8:9). 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, 
mansidão, temperança.” (Gálatas 5:22). Noutra altura Paulo escreve...”Regozijai-vos 
sempre.” (1 Tessalonicenses 5:16). 
 
O que está a ouvir do Senhor hoje acerca do regozijo na sua vida ou a falta dele? O lugar 
de habitação do Senhor é um lugar de alegria e regozijo. Que a Palavra de Deus lhe traga 
alegria e força ao buscar fielmente o Seu Livro de Tesouros! “Torna a dar-me a alegria 
da tua salvação.” (Salmos 51:12) 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Gálatas 5:22; Romanos 12:11; Filipenses 4:4; I 
Tessalonicenses 5:16 



DIA 31 – DOCE HORA DE ORAÇÃO 
 
Apenas alguns dias depois, os Israelitas juntaram-se novamente. Nesta altura não era 
para ouvir a Palavra, mas tempo de confissão... 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 9:1-3 
 
Jejuar e vestir panos de saco e ter cinzas em cima das suas cabeças eram sinais públicos 
de tristeza e arrependimento. Aqueles da descendência israelita tinham já se separado 
dos estrangeiros. Pensava-se que se tivessem casado com um estrangeiro, fossem 
incitados a adorar os seus ídolos e esquecer acerca do único verdadeiro Deus. Deus 
tinha-lhes mostrado a importância de estarem “separados” do povo não-israelita. 
 
Enquanto eles se mantinham em pé nos seus lugares, não apenas confessaram os seus 
pecados, mas os pecados (perversidade) dos seus pais. O processo da sua reunião 
era...ler do Livro da Lei do Senhor seu Deus durante um quarto do dia...depois 
despendiam outro quarto do dia em confissão e adoração ao Senhor seu Deus. Ler a 
Palavra ajudava-os primeiramente a conhecer os pecados de perversidade que eles 
precisavam confessar. A seguir à confissão era tempo de adoração. 
 
O seu traje revelava sinais de tristeza e confissão (arrependimento). Arrependimento é a 
atividade de rever as acções pessoais e sentir contrição ou pesar pelos erros passados. 
No arrependimento uma pessoa é chamada a fazer uma mudança radical de um modo 
de vida para outro. 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Precipito-me para o lugar onde Deus, meu Salvador, mostra o Seu rosto e de bom grado 
assumo ali o meu lugar e espero por Ti, bendita hora de oração. 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: I João 1:9; I João 2:1-2; Marcos 11:25; Mateus 6:16-18; 
Efésios 2:4-9; Filipenses 2:12b-13 
 
 
 
 
 



DIA 32 – CELEBRE A DEUS! 
Os levitas estão em pé nas escadas da plataforma perante o povo israelita. Um grupo de 
levitas diz em “vozes altas ao Senhor seu Deus”. O segundo grupo diz ao povo 
“Levantem-se e louvem o Senhor, vosso Deus, que vive para todo o sempre.” (Neemias 
9:5) E a celebração começa... 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 9:5b-6 
 
O capítulo 9 de Neemias começou com o luto e a confissão do povo, mas uma vez 
terminados, uma verdadeira celebração começou. Não era uma celebração focada em 
alguma pessoa ou coisa terrena. Era uma celebração acerca de Deus e para Deus. Era 
um tempo de exaltar o glorioso nome e exaltar o nome acima de toda a bênção e 
louvor. 
 
Veja novamente o versículo 6. Quem era esse Deus que eles bendiziam e louvavam? O 
único Senhor Deus...o criador dos céus, mesmo os mais altos céus e hostes 
estreladas...criador da terra e dos mares e de tudo o que há neles...o que dá vida a 
todos... 
 
Não apenas o povo israelita louvou e adorou naquele dia, mas as Escrituras dizem-nos 
que as multidões dos céus adoraram Deus. “Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. 
Louvai ao Senhor.” (Salmos 150:6)! 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
1) Comece o seu louvor pensando em palavras que descrevem Deus (ou Jesus) e quem 
Ele é. (Exemplo: Omnipotente, Criador). Escolha uma certa letra do alfabeto para as suas 
palavras, ou escolha uma palavra para cada letra do alfabeto. 
2) Não peça nada; apenas dê ao nosso Deus adoração! 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: João 12:12-15; Actos 16:23-30; Apocalipse 5:11-14 
 
 
 
 
 
 



DIA 33 – GLÓRIA AO SENHOR, NOSSO DEUS! 
 
A celebração continua. Este tempo de celebração é pela obra de Deus feita na vida de 
um homem... 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 9:7-8 
 
O que estão eles a lembrar-se da vida de Abraão e que incorporam no seu louvor? 
1) O facto de que Abraão foi escolhido por Deus. 
2) Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus e levou-o por um caminho “cego”. 
3) Deus mudou o seu nome para Abraão, que significa “pai de muitos” (Génesis 17:5). 
4) Deus viu que o coração de Abraão era fiel...Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi 
creditado por justiça (Romanos 4:3; Gálatas 3:6-9). 
5) Deus fez um pacto com ele de dar- aos seus descendentes a terra dos Cananeus, 
Hititas, Amorritas, Perizites, Jebuseus e Girgaseus.  
6) A fidelidade de Deus...Ele manteve a Sua promessa com Abraão. 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Olhando para a sua vida, onde vê a mão de Deus a trabalhar? 
1)  Você é escolhido(a) por Deus...Por isso (filho(a) de Deus), como povo escolhido de 
Deus, santo e amado... (Colossenses 3:12).  
2)  Que caminho “cego” tem seguido à medida que tem confiado na liderança de Deus? 
(Não conseguiria elaborá-lo em papel.). Isso foi Deus! 
3)  Que momentos na sua vida tem celebrado por causa da fidelidade de Deus para 
consigo? Para com a sua família? 
4)  “Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a 
aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo.” (Filipenses 1:6) 
5)  As PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO são as que fazem parte do devocional de hoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIA 34 – UMA LIÇÃO DE HISTÓRIA – DEUS É SEMPRE FIEL 
 
Na passagem bíblica para hoje, vemos a fidelidade de Deus mas vemos também a 
infidelidade dos Israelitas...Estamos a olhar para um grupo de pessoas...o povo 
escolhido de Deus...os israelitas...e o louvor continua... 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 9:9-15, 26-27 
 
Os israelitas começam a louvar Deus pela Sua fidelidade para com os seus 
antepassados... 
1) Deus viu o seu sofrimento no Egito. 
2) Deus ouviu o seu choro no Mar Vermelho. 
3) Quando eles estavam com fome, Deus deu-lhes pão do céu. 
4) Quando eles estavam com sede, Deus deu-lhes água limpa e pura de uma rocha. 
 
No versículo 26, lemos sobre a resposta deles à fidelidade de Deus para com eles... 
1) Eles foram desobedientes e rebeldes contra Deus. 
2) Mataram os profetas de Deus que tentaram levá-los de volta a Deus. 
3) Cometeram horríveis blasfémias...o acto de insultar ou mostrar desprezo ou falta de 
respeito por Deus. 
 
No versículo 27, eles começaram a louvar a Deus pela Sua resposta à infidelidade deles. 
Primeiro, Deus permitiu que eles passassem por opressão vinda dos seus inimigos. 
MAS...quando eles clamaram a Deus... 
1) Dos céus Deus ouviu o seu clamor. 
2) Deus deu-lhes libertadores para resgatá-los por causa da Sua grande compaixão. 
3) Deus era FIEL e RESGATOU-os! 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
De que forma tenho feito parte do grupo que é infiel a Deus...__________________. 
Temos sido infiéis à Tua palavra e à Tua vontade ao____________________________. 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Actos 9:1-6 
 
 
 



DIA 35 – FAZER UM PACTO COM DEUS 
 
Depois da “lição de história” de ontem, vamos ver que os israelitas têm um desejo 
diferente. Em vez de serem um povo rebelde e obstinado, eles prometeram ser uma 
nação que: 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 10:28-29, 37b, 39b 
 
Nos primeiros 27 versículos do capítulo 10 de Neemias, vemos que MUITOS líderes, 
levitas e sacerdotes, imprimiram o seu selo no pacto. No versículo 28 percebemos que o 
resto do povo que se tinha separado da adoração dos  ídolos dos seus vizinhos também 
se  tinha  comprometido a ficar  vinculado ao juramento. 
 
Eles desejaram tornar-se um povo que “vive pelo Tora de Deus (os Livros de Moisés – os 
primeiros cinco livros da Bíblia)... e  fazer e obedecer a todos os mitzvot (comandos), 
decisões e leis de Adonai (Deus), nosso Senhor.” Este desejo foi para eles um juramento 
– uma promessa sagrada inquebrável, o que significava que iriam cumpri-la. Caso 
alguém quebrasse a promessa incorreria numa maldição. 
 
Havia duas partes especiais neste juramento que podem definitivamente falar connosco 
hoje. 1. E traremos “os dízimos da nossa terra aos levitas [os obreiros do templo]; e que 
os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades, da nossa lavoura.” (10:37b) 2. “e 
que assim não desampararíamos [esqueceríamos, abandonaríamos] a casa do nosso 
Deus.” (10:39) 
 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
O maior pacto alguma vez feito entre Deus e o homem foi o Novo Pacto dado a nós 
através da morte de Jesus na cruz e a Sua ressurreição no terceiro dia. Não é como o 
pacto de leis dado a Moisés; mas é baseado numa graça imerecida oferecida a todos 
que a receberem. Pense nisto: Os israelitas falharam tantas vezes em cumprir as leis. 
Eles desejavam tanto cumpri-las mas falharam! Hoje, porque Jesus pagou a nossa divida 
e trouxe o Novo Pacto de graça, já podemos - com a ajuda do Espírito Santo – viver de 
acordo com esse Novo Pacto.  
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Lucas 22:14-20 



DIA 36 – ESTABELECER-SE 
 
É dia de “mudança”! Nem todos poderiam viver dentro da Cidade Santa de Jerusalém, 
por isso foi feito um plano para aqueles que iriam se mudar para lá e para os que iriam 
ficar onde estavam. 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 11:1-3 
 
As decisões de “mudança” foram tomadas deitando-se sortes. Esta prática é 
mencionada 70 vezes no Velho Testamento e 7 vezes no Novo Testamento; ainda assim 
nunca é-nos dito como era feito. Sabemos que era usado para tomar decisões 
imparciais. Às vezes pensava-se que Deus trabalhava através desta prática para fazer a 
Sua vontade. “A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor” (Provérbios 
16:33). A prática mais semelhante a lançar a sorte é o “lançamento da moeda”. 
 
Seguramente os líderes mudaram-se para Jerusalém. Depois do pacto que tinham 
acabado de fazer com Deus, era importante decidir quem se mudaria para a Cidade 
Santa. Teriam de ser aqueles que iriam manter o pacto. Um em cada dez era escolhido 
para se mudar para Jerusalém. Não era uma tarefa fácil para eles. As suas casas 
precisavam ser reconstruídas e outros trabalhos teriam também de ser feitos. 
 
Mas no versículo 2, surgem aqueles que começam a voluntariar-se para aceitar o desafio 
de se mudar para a Cidade Santa. As Escrituras dizem-nos que eles foram elogiados ou 
abençoados por se voluntariarem. Não foi apenas uma palmada nas costas. A palavra 
“bênção” vem da palavra “joelho”, o que sugere a flexão de um joelho na hora da 
bênção. Também, a bênção não vinha dos líderes. Esta bênção vinha do povo...os 
israelitas...os que ficavam nas suas cidades de origem em Judá. 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
“Pai, a quem queres que eu dê uma “bênção” hoje? Sendo ou não sendo parte da 
equipa ministerial, eu voluntario-me. Leva-me até alguém hoje! Ámen.” 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Actos 4:32-37; Atos 16:13-15 



DIA 37 – DEDICAÇÃO DO MURO A DEUS 
 
O muro está construído; o pacto com Deus está feito; o povo mudou-se; e agora é 
tempo de dedicar o muro a Deus... 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 12:27-30 
 
Nestes versículos encontramos a preparação para a dedicação...  
1) Os levitas (os obreiros do templo) foram trazidos a Jerusalém.  
2) Os levitas trouxeram canções para cantar e instrumentos para tocar.  
3) Outros cantores foram trazidos de vilas que ficavam ao redor de Jerusalém.  
4) Os sacerdotes e levitas purificaram-se cerimonialmente.  
5) Os sacerdotes e levitas purificaram o povo, as portas e o muro. 
 
Estava tudo preparado para ser um dia maravilhoso. Exigiu "muito planeamento, 
proclamação, montagem e ensaio." Os levitas foram trazidos das áreas circundantes 
para cantar e tocar instrumentos, mas havia um grupo de cantores que viviam em certas 
aldeias “de cantores” à volta de Jerusalém. Apenas cantores viviam nessas aldeias. 
Imagino como seria um dia por lá...música bonita...em todo o tempo! Não havia 
necessidade de ter rádio, CD, DVD ou iPODs nessas aldeias! 
 
Uma parte muito importante da dedicação era a purificação preliminar da estrutura e 
dos participantes na cerimónia. Aqueles que tinham estado envolvidos em questões 
seculares tinham de ser purificados...limpos. Os sacerdotes eram sempre purificados 
antes da cerimónia e os leigos tinham de ser purificados antes de se juntarem ao ritual. 
Esta limpeza era realizada por lavagem, banho, jejum, ou por aspersão com água benta 
ou o sangue do sacrifício. 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Vídeo do YouTube de Don Moen: “Nosso Pai, à medida que Te adoramos, aqui estamos 
nós, faz a Tua vontade.” (Ou qualquer outra música de louvor e adoração que desafie o 
seu coração para um andar mais profundo com Jesus!). Que possa sentir uma limpeza 
através do sangue de Jesus! 
 
 
 



DIA 38 – UMA MARCHA DE GRATIDÃO, UM CONCERTO DE LOUVOR  
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 12:31, 38-40 
 
Alguma vez esteve numa marcha? Foi uma experiência boa? Estava num carro alegórico, 
a marchar numa banda, a caminhar como um escuteiro ou escuteira, a andar como um 
palhaço a distribuir doces? Algumas pessoas vão olhar para essas experiências como um 
tempo maravilhoso; mas outros de nós irão vê-as como, “quem me dera poder eliminar 
aquela tarde da minha mente!” 
 
O povo israelita estava tão entusiasmado neste dia. Neemias dividiu-os em dois grupos. 
Um grupo foi para a direita e marchou no muro; o outro grupo foi para a esquerda, e 
também marchou no muro. Alguns acham que o líder do primeiro grupo que ia para a 
direita era o sacerdote Esdras, enquanto o líder que ia para a esquerda com o grupo era 
Neemias. Havia outros líderes com eles, mas os melhores foram os dois coros. Eles 
cantavam canções de louvor e ação de graças e tocavam os seus instrumentos...os 
címbalos, as harpas e as liras. Que lindo som deve ter sido! 
Uma coisa que deve ter encorajado os coros a cantar no seu melhor foi saber para onde 
iam. Eles não estavam a ir para a casa de alguém nem para um grande salão de festas; 
eles iam para a Casa de Deus. Como lemos em Salmos 48:12-14, “Rodeai Sião, e cercai-
a… para que o conteis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para 
sempre.” 
 
Quando os coros chegaram à Casa de Deus, a Escritura diz-nos que eles ocuparam os 
seus lugares na Casa de Deus.  
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Onde é o seu lugar na sua igreja? É apenas para aquecer um lugar no banco, ou tem um 
lugar especial no coro, numa classe de Escola Dominical, num grupo pequeno, como 
recepcionista, toca algum instrumento? “Entrai pelas portas dele com gratidão.” 
(Salmos 100:4a).  
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Apocalipse 5:6-14; Apocalipse 19:1-10 



DIA 39 – A ALEGRIA DA RESTAURAÇÃO  
 
Uma vez que todos estavam nos seus lugares na Casa de Deus, houve grande regozijo... 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 12:43 
 
Repare em toda a descrição da cena na Casa de Deus...  
1. Eles não apenas ofereceram sacrifícios; eles ofereceram GRANDES SACRIFICIOS.  
2. Eles ofereceram GRANDES SACRIFICIOS porque Deus lhes deu grande alegria.  
3. Até mulheres e crianças estavam a regozijar-se...a Escritura não menciona os 
homens...nem menciona todo o povo. A Escritura menciona especificamente as 
mulheres e crianças.  
4. O som do regozijo era tão grande em Jerusalém que eles podiam ser ouvidos desde 
longe. 
 
Era verdadeiramente uma celebração exuberante. Era uma celebração de uma alegria 
incontida. Os israelitas não se retraíram ao alegrarem-se por aquilo que Deus tinha feito 
por eles. Ele tinha-os trazido de volta a casa, a Jerusalém, ajudou-os a reconstruir o 
muro assim como a reconstruir as casas e restaurou-lhes a sua pátria. Acredito que 
havia gratidão por Neemias ter seguido Deus e os ter conduzido neste grande projecto e 
por Esdras, o sacerdote, que os tinha direcionado. Foi uma festa que podia ser ouvida à 
distância de Jerusalém. 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Qual é a nossa conduta à medida que vamos à Casa de Deus? Poderia se dizer que nós 
estamos prontos para uma celebração exuberante? (Uma vez visitei uma igreja durante 
as férias por causa da conduta das pessoas à medida que elas iam para a Casa de Deus. 
Não fiquei desapontada!) 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: II Coríntios 9:13 
 
 
 
 
 
 



DIA 40 – CUMPRINDO AS LEIS DE DEUS  
 
Chegamos ao último capítulo de Neemias. É hora de Neemias voltar para o seu trabalho 
junto do rei Artaxerxes da Babilónia. Depois de algum tempo, ele volta a pedir 
permissão para visitar Jerusalém, e o que ele encontra é muito triste. Eles, os israelitas, 
já tinham voltado para os seus antigos caminhos. Um desses caminhos era a forma 
como eles tratavam o Sabbath (Domingo). Eles tinham feito um pacto com Deus no 
capítulo 10:31 que não estava a ser cumprido. Havia muita compra e venda a acontecer 
no Sabbath, então Neemias... 
 
PASSAGEM BÍBLICA: Neemias 13:19-22 
 
Porque tinham eles voltado aos seus antigos caminhos? Tinham eles realmente se 
esquecido do pacto feito com Deus...um juramento com uma maldição 
comprometedora? Só porque Neemias tinha ido embora e o trabalho estava completo 
não havia razão para esquecer Deus e as Suas leis. Mas isso aconteceu. Eles escolheram 
a abordagem mais fácil. É mais fácil ser um seguidor do que ser Neemias nestes 
versículos. Se notar, no versículo 22 Neemias comandou os levitas (os obreiros do 
templo) para se purificarem a si mesmos e ir e guardar as portas de forma a manter 
santo o Sabbath. Neemias passou o cargo para aqueles que consideravam isso como 
uma tarefa santa...fazer o trabalho de Deus. 
 
APLICAÇÃO À VIDA: 
Quando vivemos na era da graça, não somos medidos por manter as leis de Deus; mas 
Jesus disse, “Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas: não vim abrogar, mas 
cumprir.” (Mateus 5:17). Noutra altura Jesus disse, “Amarás o Senhor teu Deus de todo o 
teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento… Amarás o teu próximo 
como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.” 
(Mateus 22:37-40) Amar Deus e amar os outros é a nossa tarefa santa...cumprindo as 
leis de Deus. 
 
PASSAGENS BÍBLICAS DE APOIO: Mateus 5:17; Mateus 22:37-39 
 


