
 

Informar das Atividades Semanais – 3ª TERÇA-FEIRA DO MÊS: TDL Treinamento de Líderes de 
Células | TERÇAS: Reunião de Oração às 9h no Auditório Kids | SEXTA: Culto de Libertação às 20h 
| SÁBADO: Culto m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGO: Escola Bíblica às 9h / Culto de 
Celebração às 10h e às 18h30 (Sede e Santa Felicidade)  

ROTEIRO – Base 07/06/2020 
 

RECONSTRUINDO OS MUROS VIVENDO A RESTAURAÇÃO 
# Neemias 6.15-16 # 

 
INTRODUÇÃO: 
Como realizar uma grande obra e viver a restauração? 

• Neemias realizou um feito extraordinário e todos tiveram que dizer: “foi através da mão 
do Senhor que conseguimos realizar essa obra.” 

• Recomeçar, reconstruir, muitas vezes é mais difícil que começar algo do zero. 
• Na reconstrução e nos recomeços você vai precisar lidar com: traumas, feridas, 

decepções, cansaço; e isso vai exigir mais, e você vai precisar ser mais forte. 
 

ATITUDES QUE FIZERAM DE NEEMIAS UM GRANDE RESTAURADOR 

1. INCONFORMISMO (Romanos 12.2) 
• Neemias estava no seu lugar, em uma posição de conforto, morando no palácio e 

servindo ao rei. 
• Pessoas acomodadas não vivem restauração nem o novo de Deus. 
• Para Neemias era cômodo ficar quieto e continuar sua vida de copeiro do rei. Mas 

Deus tinha algo maior para ele: realizar uma grande obra. 
 

2. ORAÇÃO E JEJUM (Neemias 1.4) 
• Depois que ele soube qual era a situação do seu povo, Neemias foi orar. 
• Quando começamos algo orando temos menos chance de errar, e iremos ver o 

Senhor agindo por nós. 
§ Como fazer para sair do comodismo? 
§ Quais os benefícios da prática da oração e jejum? 

 

3. ANALISOU OS DANOS 
• Antes de começar uma obra tudo precisa ser calculado e analisado. Neemias 

precisou ir até Jerusalém ver o tamanho do estrago (Neemias 2.11-16). 
 

4. ANIMOU O POVO (Neemias 2.17) 
• Estamos vivendo um tempo em que precisamos de pessoas que levem ânimo e 

que incentivem os outros a realizarem aquilo que parece ser impossível. 
§ Como poderíamos reagir diante de uma adversidade como essa? 
§ O que podemos aprender com a atitude de Neemias? 



 

 

Programação para a Célula: Abertura:  3 min. | Louvor:  12 min. | Oração pelas 
necessidades:  10min. | Estudando  a mensagem:  30 min. | Conclusão:  5 min. - oração final 
(clamor) | Comunhão:  Confraternização (pode ser feita no início da reunião).

5. VENCEU A OPOSIÇÃO DOS INIMIGOS (Neemias 2.20) 
• Sempre que nos levantamos para realizar uma obra o inimigo vai querer nos parar. 
• Neemias enfrentou a oposição de Sambalate, Tobias, Gesém e outros, mas 

venceu. 
• Existem oposições externas e internas. Precisamos identificá-las e vencê-las. 

 

6. COMPLETOU A OBRA 
• Diante dos desafios não podemos parar; 
• O chamado de Deus para nós é ir até o fim e viver a completa restauração. 

§ Como Neemias enfrentou e venceu a oposição? 
§ O que nos impede de ouvir e obedecer ao chamado de Deus? 

 
 
CONCLUSÃO: 

COMPLETAR É TÃO IMPORTANTE QUANTO INICIAR 
Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o Dia de 
Cristo Jesus. (Filipenses 1:6) 

 

 

Pr. Wavison Salgado 


