
DIA 223 

Leia Neemias 1.1 até 3.14 

 

ESTUDO DE HOJE: NEEMIAS 1.5-11 
 

          A vida e a liderança de Neemias foram marcadas pela oração. Nesse 
livro, lemos que ele orou espontaneamente oito vezes (Ne 2.4; 4.4,5,9; 5.19; 
6.14; 13.14,22,29). Ele orava a qualquer momento, mesmo se estivesse 
falando com outra pessoa. Neemias também estabeleceu um 
relacionamento íntimo com Deus por meio de períodos de extensa 
oração. E as suas incluíam valiosas dimensões – adoração, agradecimento 
arrependimento, pedidos específicos e comprometimento.  
    Neemias tinha posição, poder e muitas habilidade organizacionais, mas 
reconhecia que a graciosa mão de Deus estava sobre ele. Ele sabia que 
sem a benção do Senhor, não conseguiria. E também reconhecia que 
Deus estava sempre no comando, sempre presente e que ouve e 
responde a todas as orações.  
     Precisamos separar um tempo para cultivar um forte relacionamento 
com Deus por meio de períodos de orações aprofundadas. Orações 
sinceras como as de Neemias podem ajudar a esclarecer quaisquer 
problemas que você possa estar enfrentando, pode lembrar você do 
grande poder de Deus para auxiliá-lo e também ajudar você a focar nas 
tarefas que precisa realizar. No final de cada oração, Neemias sabia que 
ação tinha de tomar (Ne 1.11).  
     Quando o povo de Deus ora, decisões difíceis ficam em uma 
perspectiva adequada e as ações apropriadas acontecem. Quando os 
propósitos de Deus são nosso objetivo, podemos ter a confiança de pedir 
o nosso sucesso. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

COMO É UMA VIDA DE ORAÇÃO? 

     A oração é essencial para quem deseja ter uma vida santa e um 
ministério eficaz. Foi ela que ancorou a vida e a liderança de Neemias. Ele 
passou quatro meses em intensa oração intercessora quando ouviu sobre a 
lamentável condição de Jerusalém (Ne 1.1; 2.1). Suas orações incluíam louvor 
a Deus por Seu poder e pelo amor de Sua aliança, confissão dos pecados da 
nação e pedido para que o Senhor agisse (Ne 1.4-11). Neemias, ao orar por 
Jerusalém, declarou: "Deus grande e terrível, que guardas o concerto e a 
benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus 
mandamentos!" (Ne 1.5).  
      A oração era algo natural na vida de Neemias, uma vez que ele 
dependia de Deus. Quando o Senhor abriu as portas para que o copeiro se 



aproximasse do rei persa para falar sobre o retorno a Jerusalém, ele 
imediatamente orou, pedindo a orientação de Deus (Ne 2.4,5). Ele sabia que 
só o Senhor poderia mudar o coração do rei.  
     A dependência constante que Neemias tinha de Deus em oração era 
marcada por sabedoria pura. Ele respondeu às ameaças contra os que 
construíam o muro colocando guardas e gerenciando pessoas, mas sem 
nunca descuidar-se da oração, pedindo pela proteção e força divinas (Ne 
4.9).  
    Ele precisava da ajuda e da bênção de Deus tanto naquele momento 
como no futuro, para confrontar as pessoas que agiam de forma 
inadequada. Ele descobriu que alguns judeus não estavam contribuindo 
com o dízimo, outros não estavam guardando o sábado e alguns mais 
haviam se casado com incrédulos (Ne 13.10-12,15-22,29-31). Ao confrontar 
essas pessoas por causa do pecado delas, Neemias orou ao Senhor, 
pedindo compaixão para si e que Ele se lembrasse do que tinha feito. O 
copeiro sabia que tinha de depender do poder de Deus para mudar o 
coração das pessoas. 
 

Leia I Coríntios 7.1-24 

 

ESTUDO DE HOJE: I CORÍNTIOS 7.17,20 

 
     Os coríntios aparentemente estavam prontos para fazer mudanças 
gerais sem pensar nas ramificações. Por isso, Paulo estava escrevendo para 
dizer que as pessoas deveriam ser cristãs onde quer que estivessem. 
     Paulo diz que quando você torna-se um cristão, deve continuar no que 
estava fazendo antes. Podemos ficar tão centrados no que poderíamos 
fazer por Deus em outro lugar que perdemos oportunidades importantes 
exatamente onde estamos. Você pode fazer a obra de Deus e demonstrar 
sua fé em qualquer lugar. Seja com o seu cônjuge ou no lugar em que vive, 
Deus pode ter colocado você ali por um motivo. 
     Por Deus ter colocado você onde está, aproveite cada oportunidade de 
servi-lo aí. Todo trabalho pode tornar-se uma obra de Cristo e todo 
relacionamento pode honrar o Senhor quando você dispor-se à Sua 
orientação por intermédio do Seu Espírito. E quando fizer isto, você 
aprenderá a reconhecer a liderança do Seu Espírito. Então, quando Ele 
propuser que você mude-se, estará pronto para obedecê-lo. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Descanse na proteção de Deus. Encoraje-se colocando sua esperança no 

Senhor. 

Leia Salmos 31.19-24 



 

Leia Provérbios 21.4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parabéns, você terminou o estudo de hoje! Não se esqueça de orar a 
respeito do que leu e deixar que o Espírito Santo trabalhe em você. 


