
DIA 227 

Leia Neemias 9.22 até 10.39 

 

ESTUDO DE HOJE: NEEMIAS 9.28-31 
 

          O Senhor puniu os israelitas por suas frequentes rebeliões contra Ele. 
Por fim, Ele os entregou "na mão dos povos das terras," assim, o povo de 
Israel foi devastado pelo julgamento de Deus contra ele. Mas, em vez de 
ficarem irados e magoados com Ele, os israelitas perceberam Sua "grande 
misericórdia". Ele não permitiu que fossem completamente destruídos. 
Por este motivo, louvaram o Senhor - "és um Deus clemente e 
misericordioso". No entanto, o povo ainda não estava livre do domínio 
estrangeiro. Os israelitas louvaram a Deus mesmo ainda suportando as 
consequências do pecado e da disciplina. 
     Nós também costumamos enfrentar desafios e dificuldades. E alguns 
deles podem ter vindo, de fato, de Deus. Mas reagimos como os israelitas? 
Respondemos louvando ao Senhor ou reconhecendo Sua misericórdia? 
      Às vezes, podemos reagir com ira ou ressentimento irritados por Deus 
permitir que algo tão ruim acontecesse conosco. Quando isso acontecer, 
a história de Deus e Israel pode corrigir nossa visão. Sua história mostra-
nos que a disciplina divina está sempre guiando-nos ao arrependimento e 
que Sua misericórdia está sempre pronta para restaurar-nos 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 

COMO DEUS ENVOLVEU-SE NA VIDA DE NEEMIAS? 

     O livro de Neemias claramente mostra que Deus é todo-poderoso e 
capaz de cumprir Sua vontade, tanto na vida de indivíduos como em 
nações. Ele concedeu a Neemias graça aos olhos do poderoso rei persa 
para que este respondesse de maneira favorável a todos os pedidos do 
copeiro (Ne 1.11; 2.8, 18). Neemias, então, teve confiança para apresentar seu 
ousado plano de reconstrução dos muros de Jerusalém, e os habitantes 
desta cidade responderam positivamente, crendo que Deus era capaz de 
dar-lhes sucesso na reconstrução dos muros e protegê-los de seus inimigos 
(Ne 2.20 ;4.4,5,9). Apesar da oposição, eles continuaram o trabalho com 
confiança, pois sabiam que o Senhor luta por Seu povo e frustra os planos 
dos ímpios (Ne 4.14, 15, 20) Quando os muros de Jerusalém foram 
terminados, Neemias reconheceu que aquele difícil projeto só foi concluído 
por causa da ajuda de Deus (Ne 6.16).  
      A oração dos líderes em Neemias 9.1-38 enfoca o louvor a Deus por Seus 
atos soberanos e poderosos: Ele criou os céus e a terra, chamou Abraão de 
Ur e deu a terra a Israel (Ne 9.6-8, 22-25). Os sinais milagrosos no Egito, a 



divisão do mar Vermelho e a provisão na liderança, como comida e água no 
deserto, demonstram o poder de Deus sobre o ser humano e a natureza 
para cuidar de Seu povo (Ne 9.9-15).  
     O Senhor enviou os israelitas para o exilio após gerações de pecados 
persistentes (Ne 9.26.27). Agora, Ele estava cumprindo parte de Sua 
promessa de restaurá-los (Ne 1.8,9). Neemias teve confiança para orar e 
liderar por saber que tudo o que acontecia era parte do plano soberano de 
Deus. Essa mesma confiança na soberania divina levou Abraão a deixar Ur 
e, pela fé, ir para uma terra desconhecida; levou Raabe a confiar em Deus; e 
levou Ezequias a não ceder às exigências do rei assírio, Senaqueribe (Gn 
12.1-3; Js 2.9-14; 2 Rs 18-19, Hb 11.8-10, 31). A confiança vem quando as pessoas 
acreditam que Deus irá cumprir Suas promessas e completar a obra que 
começou na vida delas (Fp 1.6) 
 

Leia I Coríntios 9.19 até 10.13 

 

ESTUDO DE HOJE: I CORÍNTIOS 9.19-27 

 
     No final de 1 Coríntios 9, Paulo parece enfatizar coisas contraditórias: 
liberdade e disciplina. Nos versículos 19-22, o apóstolo afirma que tem 
liberdade para fazer qualquer coisa. Mas nos versículos 24-27, ele enfatiza 
uma vida de estrita disciplina  
     Por um lado, Paulo sente-se livre para viver como um judeu ou um 
gentio conforme for apropriado. Porém, em ambos os estilos de vida, ele 
cumpre a lei de Cristo - amar Deus e o próximo. Por outro lado, Paulo 
pratica uma autodisciplina radical. Ele é rigoroso com o próprio corpo para 
que "não venha de alguma maneira a ficar reprovado".  
    Então, como a liberdade e a disciplina coexistem Paulo? Para ele, ambas 
eram ferramentas importantes para o serviço a Deus.  
    Em sua vida, você aproveita a liberdade por ela mesma ou usa-a para os 
propósitos de Deus? Você disciplina seu corpo ou os demais recursos que 
possui? Caso sim, para qual propósito? Os objetivos da vida de Paulo eram 
glorificar a Deus e trazer pessoas a Cristo. Tudo estava centrado nesses 
objetivos. Como você está focando sua vida nos propósitos de Deus? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Lembre-se da grandeza de Deus. Reflita em Sua obra na sua vida. Ore por 

quem ainda não experimentou Sua bondade. 

Leia Salmos 34.1-10 

 

Leia Provérbios 21.13 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


