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Esse será nosso décimo primeiro livro na seção histórica do Velho 

Testamento, e a décima sexta saída conforme viajamos pela Rota 66. 

Veremos Neemias 6:15-16, e então tentaremos resumir e falar sobre os 

pontos principais deste livro. De todos os livros, esse é o mais difícil pra 

mim, porque é talvez o meu livro favorito do Velho Testamento, então 

tentar resumi-lo nessa lição é, simplesmente, quase impossível. 

Oro para que você leia esse livro frequentemente. Você deveria ler o livro 

de Neemias especialmente se você é líder em sua casa, lidera um negócio 

ou tenha qualquer tipo de influência de liderança, porque acredito que esse 

é o melhor livro escrito sobre o assunto de liderança. Um de nossos 

membros costumava me falar frequentemente que tudo depende de 

liderança. Estou dizendo, esse é o livro quando o assunto é liderança. 

Escrituras  

 “Acabou-se, pois, o muro aos vinte e cinco do mês de Elul; em 

cinqüenta e dois dias. E sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos 

inimigos, todos os povos que havia em redor de nós temeram, e 

abateram-se muito a seus próprios olhos; porque reconheceram 

que o nosso Deus fizera esta obra.” (Neemias 6:15,16) 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ne/6/15,16


Eu oro para que esse livro encontre um espaço na vida de todos os que 

verdadeiramente desejam liderar outros, como pais, maridos, mulheres que 

conduzem o grupo de estudos da Bíblia para mulheres; todos aos quais foi 

atribuída uma função no Reino. Esse é um livro que queremos conhecer, e 

queremos ver como se encaixa no contexto geral da Bíblia.  

Queremos ver como isso, enfim, abre o caminho para que entendamos o 

maior líder que já andou nessa terra, que não foi Neemias, mas Jesus 

Cristo. Esse livro nos prepara para quando o verdadeiro Rei vier. Ele não 

será um ditador ou um líder autoritário; Ele será um líder que serve. 

Quando lemos sobre esse homem chamado Neemias e os princípios que 

ele ilustra em construir esse muro, entendemos a vida de Jesus, o 

verdadeiro Rei que viria para construir a verdadeira casa, a igreja.  

Eu tenho pedido a você para se lembrar de seis datas conforme avançamos 

para o fim dos livros históricos. Três dessas datas, 606aC, 597aC e 586aC 

são as datas de quando os babilônios tomaram o reino do sul para o exílio, 

sob o reinado de Jeoaquim, Joaquim e Zedequias.  

Após setenta anos de cativeiro, os persas derrubariam os babilônios em 

539aC, e Zorobabel iria liderar o primeiro retorno para a terra prometida. 

Começando em Esdras capítulo 1, o ano é 539aC. Quando você chega em 

Esdras 7, o ano é agora 458aC, e Esdras lidera o segundo grupo para fora 

da Babilônia para a terra prometida. Ao começarmos Neemias, o ano é 

445aC. Essas são as seis datas que eu quero lembrar a você: 606aC, 

597aC, 586aC, e então 539aC, 458aC e 445aC. Se você quer entender o 

plano redentor de Deus em Cristo, tem que se lembrar dessas datas.  

Reconstruindo os Muros de Jerusalém 

Neemias está no palácio quando alguns amigos que estiveram no retorno a 

Jerusalém entraram numa conversa, e ele pergunta como o povo está, em 

Jerusalém. Ele recebe essa resposta: “Eles estão num grande problema e 

vergonha” (Versão Padrão Inglesa). Agora, na Versão Autorizada do Rei 

James (que é a primeira Bíblia que muitos de nós lemos) diz que o povo 

estava em “grande censura e angústia”.  



E a razão era porque os muros de Jerusalém ainda estavam derrubados e 

os portões estavam queimados. Eles foram destruídos em 585aC, e agora é 

445aC e os muros ainda estão no chão, e os portões ainda estão 

queimados. A notícia cortou o coração de Neemias. Ele parou de fazer o 

que estava fazendo. Ele se sentou e começou a chorar. Começou a chorar 

e jejuar. Então ele está de joelhos diante de Deus, orando, por quatro 

meses! 

E nessa oração, ele percebe que Jerusalém está na bagunça que está, não 

apenas por causa do povo vivendo em Jerusalém, mas também por todos 

o que se denominavam judeus. Ele disse: “Mesmo a minha casa e a casa 

do meu pai participaram do pecado que resultou no cativeiro da Babilônia, 

e que resultou em que parte de nós ainda esteja no exílio, e que os muros 

da cidade ainda estejam no chão e os portões ainda estejam queimados”.  

Neemias disse: “Eu era o copeiro do rei”. Por favor, não imagine o que os 

filmes nos ensinam. Eles retratam que a responsabilidade do copeiro era 

provar o vinho que o rei iria beber, e todos ficavam de olho nele: se ele 

caísse morto, o rei não beberia o vinho. Todos os estudiosos acreditam que 

no tempo de Neemias, o copeiro era um dos mais altos cargos ministeriais 

da terra. Ele era um conselheiro de confiança. 

Ele era um amigo leal. Ele influenciava as decisões que o rei tomava. 

Quando ele (Neemias) tinha um problema em casa, ele nunca o levava 

para o trabalho. Mas naquele dia em particular, o rei perguntou a Neemias 

o que estava errado. Neemias não podia mais dizer que não havia nada de 

errado. Ele contou sobre a cidade de Jerusalém, sem mencioná-la pelo 

nome, e o rei disse: “O que você quer?”. Neemias perguntou ao rei se 

poderia ter um tempo para construir os muros da cidade, e o rei concedeu 

o seu pedido.  

Neemias toma uma caravana e segue para Jerusalém. Ele está lá há três 

dias. Ele não diz a ninguém que foi designado para ser o governador da 

terra ou por que está lá. Ele ouviu acerca dos muros da cidade, mas tinha 

que conferir por si mesmo. À noite, ele inspeciona os muros e os portões. 

Na manhã seguinte, ele fica diante das pessoas e diz: “Vamos levantar e 

construir!”. Então o povo diz: “Vamos levantar e construir!”.  



Então, no capítulo 3, os filhos de Israel estão ao lado uns dos outros 

enquanto constroem. Nós lemos as palavras “ao lado”, “ao lado”, “ao 

lado”, de novo e de novo, uma vez seguida da outra. Você provavelmente 

desiste de ler após três versos... Que vergonha… Esse é, provavelmente, o 

capítulo mais importante do livro! 

É o cenário de “aquela e aquela pessoa”, ao lado de “aquela outra e outra 

pessoa”, e assim por diante, e o que vem a seguir é que 52 dias passam e 

o muro está construído! Quando o muro está construído, as nações ao 

redor de Israel, de repente, percebem que eles (Israel) não fizeram isso 

por conta própria. O seu Deus deve tê-los ajudado, e agora eles tem medo 

de Israel. 

A propósito, Neemias teve alguma oposição de fora, e teve alguns 

problemas internos que ele teve de lidar, e ele tratou disso. Haveria um 

homem com uma espátula numa mão e uma espada na outra. Como você 

iria gostar de ter que empilhar blocos daquele jeito? Metade dos 

trabalhadores tem que vigiar você enquanto você trabalha. Você não pode 

nem mesmo dormir; tem que ficar no trabalho, e em 52 dias, está 

construído. Aquelas pessoas ficaram lado a lado e terminaram os muros.  

O Muro Está Terminado 

Quando o muro foi terminado, o povo todo se juntou como um só homem, 

na Porta das Águas, e pediram a Esdras para trazer o livro. Agora, lembre-

se, Esdras veio 13 anos antes. Esdras havia trabalhado arduamente para 

restaurar a Lei de Moisés para o povo, mas após o término do muro, sob a 

liderança de Neemias, eles estão famintos da Palavra de Deus. Então 

sabemos que o livro que estão pedindo é o Livro da Lei. Ele começou a 

leitura pela manhã, e uma vez que ele começou, eles se levantaram.  

Se você alguma vez se perguntou por que a Igreja Batista de Hardin se 

levanta quando nós lemos a Palavra de Deus, é por causa de Neemias. É 

por causa dos filhos de Israel. Havia uma tal fome em suas vidas pela 

Palavra de Deus após a construção dos muros que, quando a Lei foi lida, 

eles se levantaram e estavam atentos. Perceba isso! Ele começou pela 

manhã e, ao meio dia, ele ainda estava lendo! Uau! Você já teve essa fome 



da Palavra de Deus? Não estou falando de prestar atenção quando você lê. 

Estou falando de prestar atenção quando uma outra pessoa lê.  

Esdras tinha homens com ele que estavam a cada lado, e a um dado 

momento, eles caminhavam pela congregação explicando o que Esdras 

estava lendo. Pessoas que tem idade suficiente para estarem atentas 

tinham suas perguntas respondidas, e agora todos ali entendem a Lei. Na 

manhã seguinte, os chefes de família vieram com Esdras e seus ajudantes, 

e a Bíblia diz que estudaram a Palavra.  

Eles fizeram isso por dias. Deixe-me dizer a você agora o que acontece 

quando você começa a ler a Palavra. A Palavra começa a ler você. Como 

resultado, durante a leitura, eles gastam um quarto da manhã confessando 

e adorando, e o outro quarto da manhã estudando. Eles de repente 

percebem que, como povo, não tinham feito a Festa dos Tabernáculos 

desde os dias de Josué, então eles decidem fazer a Festa.  

Uma Aliança Com Deus  

Então há todo esse capítulo onde eles falam acerca de sua relação de 

aliança com Deus e como eles de repente percebem que eles estão como 

estão por causa de seu pecado pessoal. Então eles decidem escrever uma 

aliança e novamente entrar numa aliança com Deus. Neemias reúne os 

líderes, reúne os sacerdotes e eles assinam e selam a aliança. Eles 

basicamente resumem a aliança sob três pontos. Israel começa a perceber 

que eles falharam com Deus nessas áreas: 

1- Eles se casam com estrangeiros – Eu sei que isso soa mal nos 

dias de hoje, mas você precisa entender as implicações disso. 

 

2- Eles trabalharam no Sábado – Eles não trataram o Sábado de 

forma diferente de outro dia da semana.  

 

3- Eles negligenciaram a Casa de Deus 

 

 

 



O livro termina com Neemias trazendo três reformas para a nação de 

Israel. As áreas que ele reformou, em ordem inversa, eram a sua visão de 

da Casa de Deus. Você sabe o que eles tinham feito? Porque Tobias, o 

inimigo, se casou com uma mulher de uma das famílias de Israel, e porque 

ele teve influência, eles construíram para ele um apartamento no Templo. 

Então Neemias o expulsou de lá, jogou toda sua mobília para fora e 

purificou o Templo.  

Então disse aos guardas que estavam guardando os muros que, quando o 

Sábado chegasse, começassem a fechar o portão e atirassem em qualquer 

homem que tentasse entrar para comprar ou vender. E então, a última 

coisa que ele reformou foi o casamento com estrangeiros. Ele disse: “Não 

ousem deixar suas filhas casarem com um dos filhos deles, ou deixar um 

de seus filhos se casar com uma das filhas deles”.  

Ele ficou tão bravo quando viu algumas das pessoas casadas com pagãos 

que a Bíblia diz que ele os atacou, chicoteou e arrancou seus cabelos! Uma 

coisa foi Esdras ficar bravo e arrancar seu próprio cabelo e sua própria 

barba, e rasgar suas próprias roupas, mas você consegue imaginar 

Neemias tão bravo com os filhos de Israel a ponto de realmente atacar 

alguém? Cortou o seu coração saber que israelitas se casaram com pagãos, 

e que suas crianças falassem a língua pagã e não a língua hebreia. Então 

Neemias termina dizendo: “Lembre-se de mim, oh meu Deus”.  

A Liderança de Neemias: Princípios de um Líder  

Agora deixe-me dar alguns princípios. Lembre-se, estamos no décimo 

primeiro livro histórico, dentre doze livros. Quando os livros históricos 

começaram, estávamos procurando por um rei. Por não haver um rei 

reinando sobre o povo de Deus, eles fazem o que é certo aos seus próprios 

olhos.  

Mas o que é certo aos seus olhos é mau aos olhos de Deus. Rapidamente 

não estamos apenas procurando um rei; estamos procurando por um rei 

que irá construir a Casa de Deus. Agora, desse lado da cruz, entendemos 

que o rei que procuramos é Jesus Cristo, e a Casa que Ele irá construir é a 

igreja de Jesus Cristo. Então, não estamos procurando por rei como Davi 

ou Salomão, que vai construir um templo físico em Jerusalém. Deus não 



quer que Sua casa resida em Jerusalém; Ele quer que sua casa esteja em 

cada esquina do planeta. Estamos esperando pelo Messias, que virá 

construir a verdadeira Casa de Deus.  

Agora, Neemias vem como um governador para ajudar os filhos de Israel a 

reconstruir o muro derrubado, porque para uma cidade o muro é sua 

segurança, sua salvação e sua força. Mas em Neemias vemos algo que não 

havíamos visto antes, que é um verdadeiro líder. Neemias vem para 

preparar nosso coração para ver quem o verdadeiro Rei de Israel é. Ele 

não é um ditador, não é um governante autoritário: ele é um governante 

que serve.  

Na realidade, quando estudamos Neemias, nos lembramos quando aquela 

mulher veio a Jesus e disse: “Tenho dois filhos, Você gostaria que um se 

sentasse à sua direita e o outro à sua esquerda?”. Jesus perguntou a eles: 

“Vocês beberiam da taça que eu tenho bebido?”. Ele disse: “Quero que 

saibam que se querem sentar à minha direita ou esquerda, não terão a sua 

grandeza medida por quantos servos vocês tem, mas por quantas pessoas 

vocês servem. Se vocês querem estar à minha direita ou à minha 

esquerda, apenas lembrem-se que eu não vim para ser servido, mas vim 

para servir e para dar a Minha vida em resgate de muitos.  

• Compaixão Para Com Os Outros 

Creio que Neemias está nas Escrituras para nos ensinar a cerca da 

liderança de serviço que irá finalmente ser encontrada na pessoa de Jesus 

Cristo. O primeiro princípio que quero dar a você é que como um líder, 

Neemias não deixou onde ele estava o isolar de onde os outros estavam. 

Ele vivia no palácio. Mas quando ouviu a notícia do que estava 

acontecendo nas ruas de Jerusalém, isso cortou o seu coração e o levou às 

lágrimas. Isso o levou a ficar de luto, a jejuar e, finalmente, o levou a orar.  

Quando foi a última vez, como pai, homem de negócios, como alguém que 

influencia pessoas, que você realmente entendeu onde os outros estavam? 

Não temos esse problema do luxo e da vida que vivemos, nos isolando de 

onde outras pessoas realmente vivem? Você já notou que temos essa 

tendência de culpá-los pela bagunça em que estão, ao invés de perceber 



que a bagunça em que essas pessoas estão é por causa da bagunça que a 

igreja está? Essa não é culpa deles, apenas; é tudo culpa nossa.  

Neemias não culpou apenas o pecado deles. Ele disse: “Meu pai pecou e 

eu pequei”. Um líder não pode apenas mostrar-se em uma situação 

estressante e focalizar em si mesmo. Isso não se resume a si mesmo; diz 

respeito ao povo. Não se trata de nós; trata-se deles. Aprendemos isso de 

Jesus. A segunda Pessoa da Santíssima Trindade, na presença de Deus, o 

Pai, não deixou que isso o impedisse de entender onde você e eu 

estávamos. Ele não se sentou e chorou. Ele teve empatia e se tornou um 

homem. E na forma de homem, à semelhança de um homem, Ele 

humilhou-se a Si mesmo e se tornou obediente até a morte, e morte de 

cruz, amaldiçoado por Deus! Isso é uma verdadeira liderança.  

• Muita Oração Sobre a Situação 

O segundo princípio que eu vejo em Neemias é que como um líder, ele se 

ajoelhou perante Deus antes de ficar diante de outros. Deixe-me dizer isso 

aos líderes: deixe isso ser privado antes de se tornar público. Não corra 

para fazer o que pensa que Deus coloca em seu coração para fazer, 

porque pode não ser Deus quem colocou isso em seu coração. Pode ser 

simplesmente algo que veio de você mesmo.   

Tantas vezes hoje anunciamos algo publicamente e então começamos a 

orar sobre isso. Não Neemias, ele irá orar, no fim das contas, por quatro 

meses. Isso não significa que ele não se alimentou por quatro meses. 

Apenas significa que ele orou, e orou, e orou, e orou. Veja, ele se ajoelhou 

diante de Deus antes de ir adiante do rei ou do povo.  

Se você notou, Jesus saía e se isolava muitas vezes. Se ele tinha que sair, 

o que você e eu deveríamos estar fazendo? É possível que umas das 

razões da igreja hoje não estar diante do Rei ou do mundo como deveria é 

porque não está se ajoelhando diante de Deus.  

Na oração de Neemias, ele entendeu a situação e o problema. O problema 

era que eles estavam em uma relação de aliança com Deus e eles 

estragaram tudo, e por “eles”, ele falava também dele mesmo. Mas ele se 



lembrou da promessa de Deus. Ele se lembrou da Palavra de Deus. Nós 

precisamos deixar a Palavra de Deus governar o modo como oramos.  

Neemias se lembrou que Deus disse que “se vocês fizerem ‘isso’ vocês 

serão dispersos, mas se vocês retornarem, aqui está o que eu farei”. 

Então, em vez de pensar acerca da dispersão, ele começou a pensar 

acerca do retorno. Isso é o que a oração faz. Não leva você a ver apenas o 

lado negativo; leva você a ver o lado positivo. Não leva você a ver apenas 

o problema; leva você a ver a esperança e o futuro. Então, em seguida, ele 

fica diante do rei, o rei concede permissão e ele vai para Jerusalém.  

• Conhecimento Em Primeira Mão Sobre As Questões 

Agora quero que você se lembre disso. Quando estudamos Neemias, como 

um líder, suas ações de querer reconstruir o muro derrubado de Jerusalém 

foram baseadas em informação de primeira mão, e não de segunda mão. 

Esse é o terceiro princípio de um bom líder. Você entendeu isso? Ele não 

fez um plano baseado no que seus amigos disseram a ele. Ele começou a 

se preocupar. Mas ele chegou em Jerusalém, e por três dias, fez uma 

inspeção privada do muro e então decidiu o que precisava ser feito. Muitas 

vezes, líderes baseiam suas decisões naquilo que eles não sabem, em vez 

de naquilo que conhecem. Se você irá liderar, tem que conferir por si 

mesmo.  

Jesus não fez isso muito bem? Ele poderia ter simplesmente aparecido na 

cruz. Ele poderia, mas não fez isso. Ele experimentou antes de ir para a 

cruz o que você experimenta. Estava num corpo como o seu, como o meu. 

Por 33 anos, Ele foi tentado como nós, ainda assim sem pecado. Tenho 

dito isso frequentemente, mas acho que há alguns de nós que pensam que 

vida de Jesus foi uma fraude, porque ele era o Filho de Deus e Ele não 

poderia pecar.  

Você está errado se está vendo dessa forma. Sim, Ele foi o Filho de Deus, 

mas Ele foi o Filho do Homem. Ele era como você e eu, e quando foi 

tentado, Ele foi realmente tentado, exceto que não pecou. Porque não 

pecou, pessoalmente acredito que ele foi a um nível de tentação que você 

e eu nunca experimentamos.   



No momento em que você cai em tentação, ela para. Acaba! Você já 

pensou quão difícil seria se você tivesse resistido um pouco mais, 

perseverado um pouco mais? Não há nunca um momento que você pode 

vir diante dEle e crer que Ele não entende. Ele entende! Ele viveu essa vida 

com informação de primeira mão, e então Ele foi para uma cruz, e naquela 

cruz entregou sua vida por você e por mim. Ele está agora sentado à 

direita de Deus; Ele entende completamente, e Ele é a nossa ajuda.  

• Gerenciando Bem   

A quarta coisa que Neemias fez como um líder foi desafiar o povo para 

subir e construir, e eles disseram: “Vamos subir e construir”. Então ele 

divide o muro em seções gerenciáveis. Ele divide o trabalho em seções 

gerenciáveis. Eu amo a sabedoria das Escrituras. Creio que o capítulo 3 é 

meu preferido de Neemias.  

Eu amo a frase “ao lado de”, “ao lado de”, juntamente com os nomes dos 

trabalhadores. Em uma das minhas Bíblias mais velhas eu tenho tudo isso 

sublinhado. Não posso pronunciar todos os nomes, mas é uma bela 

imagem, “esse e aquele” ao lado de “esse e aquele outro”, e assim por 

diante, e ele nomeou todas as pessoas que trabalharam e aqueles que não 

trabalharam.  

E então, chegando ao fim do capítulo, é dito que ele deixa “esse e aquele” 

construírem em frente da casa deles, então “esse e aquele” construíram 

em frente à casa deles. Isso de repente me atinge; esse é um líder! Ele 

deixa as pessoas trabalharem na seção do muro onde seu coração estava. 

Ele sabia que a maioria dos corações de homens e mulheres estavam 

preocupados acerca de suas próprias casas! 

Vou contar a vocês o que noto como pastor. Eu costumava não gostar 

disso, mas agora eu entendo. Nós tínhamos alguns grandes trabalhadores 

na pré-escola e eu pensava: “Uau, essas pessoas amam pré-escolares!”. 

Então, suas crianças se mudavam para o departamento infantil, e nós as 

perdíamos no departamento de pré-escola! 

Eles queriam agora trabalhar no departamento infantil, e eles nos 

ajudaram a ter o melhor departamento infantil que poderíamos ter. Depois 



de um tempo, eles estavam querendo renovar o ministério de jovens, 

porque suas crianças são jovens agora. Você entende? 

Eles não amavam pré-escolares, não amavam crianças, e não amavam os 

jovens. Eles amavam suas crianças pré-escolares, suas crianças do 

departamento infantil, e seus jovens. Essa é a razão porque alguns de 

vocês não trabalham mais na igreja! Há essa mentalidade. “Bem, eu 

eduquei minhas crianças...”. SÉRIO?? Você só pode estar brincando! 

Vocês todos tem essa experiência com pré-escolares, com crianças, jovens 

e estudantes da faculdade, e agora você... Bem... Isso é assunto para 

outro sermão, amém? Jesus, em Sua sabedoria, dá à Sua igreja dons, e de 

acordo com os dons que você tem, é onde seu coração estará. Se você 

tem sido abençoado com o dom de ensinar, você quer estudar e então 

quer ensinar.  

Você quer que pessoas apareçam para ouvir você, mas você não quer 

convidá-las porque você nunca pensa sobre quem estará na sua classe até 

que você começa a ensinar. Louve a Deus pelas pessoas que tem o dom 

da misericórdia e compaixão e querem que as pessoas ouçam a palavra de 

Deus, porque sem elas os professores não teriam ninguém para ensinar!  

Desista de dar ao professor da sua classe o crédito pelo crescimento da 

sua classe. Não é ele, não é o professor; são aqueles que realmente 

desejam que pessoas ouçam o professor ensinar! 

Neemias diz que “esse e aquele” estavam próximos a “esse e aquele 

outro”, e eles construíram o muro em 52 dias! Posso perguntar de quem 

você está próximo? Você sabe que foram mencionadas umas poucas 

pessoas que não trabalhariam. Elas eram boas demais pra sujar as mãos.  

 “Oh, tem muito entulho”. Eles não trouxeram novas pedras; eles 

trabalharam com o que eles tinham. Honestamente, agora, se eu passasse 

um pedaço de papel e perguntasse a você de quem você está próximo, o 

que você diria? Se eu perguntasse a você em que parte do Reino você está 

trabalhando, o que você diria? 

 

 



• Foco no Trabalho 

Você deve estar pensando que, porque o muro foi construído em 52 dias, 

tudo deve ter ido muito bem. Não, as coisas não foram bem. Eles tiveram 

oposição e problemas. Isso me leva para a quinta característica da vida de 

um líder, nosso próximo princípio. Neemias não deixa a oposição vinda de 

fora, e problemas vindos de dentro, impedi-lo de completar o trabalho de 

Deus.  

Se você é um pai, ou marido, ou líder numa igreja, numa classe, em um 

negócio ou parte de um negócio, quando enfrentamos oposição e temos 

problemas vindos de nossa casa, igreja ou organização, algumas vezes 

focamos em nós mesmos. “Pobre de mim, pobre de mim”. Por alguma 

razão, pensamos que tudo se resume a nós mesmos! Sua oposição e seus 

problemas não tem a ver com você.  

Tem a ver com o trabalho. Fico cansado de pessoas que estão em posição 

de liderança agindo como se tudo se resumisse a elas e sendo distraídas 

do que foram eleitas ou escolhidas para fazer, que é fazer seu trabalho. 

Um verdadeiro líder que serve nunca deixa isso se resumir a ele; isso tem a 

ver com o trabalho. Tem a ver com terminar o que o Pai enviou pra você 

fazer. 

Jesus Cristo era muito bom nisso! Ele não manteve o foco sobre Ele 

mesmo, Ele sempre mantinha Seu foco em glorificar o Seu Pai. Ele não 

deixou que nada o impedisse de fazer o que Ele sabia que Ele veio para 

fazer, que era ir para a cruz. É por isso que o escritor de Hebreus pode 

dizer que foi para a alegria que ele suportou a cruz, desprezando a 

vergonha, Ele sentou-se à direita de Deus.  

Você pode imaginar aquele dia, conforme segue a liderança de Jesus 

Cristo, quando você finalmente senta e diz: missão cumprida, Pai 

glorificado, pecadores evangelizados e santos preparados? Uau! Não deixe 

os problemas ou oposição tirarem o foco do que você deve fazer. E o que 

deve fazer é o trabalho que Deus colocou em seu coração. 

 

 



• Produz Fome de Conhecimento 

Como líder, sua liderança gera nas pessoas uma fome pela Lei de Deus. 

Agora, estou inferindo com esse sexto princípio, mas luto para entender 

como construir um muro em 52 dias poderia finalmente gerar nas pessoas 

a vontade de permanecer em frente à Porta das Águas como um só 

homem, e chamar a Esdras (que já estava lá há 13 anos) para trazer a eles 

a Lei.  

E então, construir uma pequena plataforma para ele ficar, e todos ao redor 

quando ele começa a ler pela manhã, e ao meio dia ainda estarem lá com 

seus ouvidos atentos, ouvindo cada palavra da Palavra de Deus, querendo 

entender cada parte dela.  

Como construir o muro gera neles o querer ouvir a Lei? De onde isso vem? 

Isso vem de Neemias. O povo viu o coração do seu líder. Tudo sobre ele 

evoluiu ao redor de seu amor por Deus, seu amor pela lei de Deus, sua 

fome para fazer o trabalho de Deus.  

Por causa disso, o povo se espelhou em seu líder. Eles também tiveram 

fome para conhecer o que ele conhecia. Por 13 anos, eles tiveram o 

privilégio de ser ensinados por Esdras, mas agora eles queriam ser 

ensinados por Esdras. Glória a Deus, Esdras estava pronto.  

Ele tinha homens treinados para se infiltrarem na congregação, e quando 

alguém tinha uma pergunta, eles respondiam. No dia seguinte, quando 

todos os que eram chefes de família ou líderes queriam se sentar, eles 

estavam prontos, e estudavam juntos a Lei de Deus.  

Deixe-me dizer o que acontece quando você começa a estudar a Palavra 

de Deus, e esse é nosso último princípio na vida de Neemias. Ele os chama 

para reconhecer que estão em uma relação de aliança com Deus. Se você 

é um líder em casa, trabalho ou igreja, sua liderança (se é uma liderança 

divina, bíblica e de serviço) irá gerar em nós, finalmente, o reconhecimento 

que estamos numa relação de aliança com Deus.  

No fim do livro de Neemias, os filhos de Israel reconhecem que a razão de 

terem ido ao exílio é porque quebraram sua relação de aliança com Deus. 



Eles estavam numa aliança condicional com Ele, mas a razão deles 

retornarem foi porque Deus ainda era fiel apesar de eles serem infiéis.  

Ele ainda tinha um plano para eles, que era finalmente trazer o Messias. O 

Messias ainda não tinha vindo, mas Ele era fiel a eles, e quando se deram 

conta disso, eles encontraram 3 problemas: eles se casaram com mulheres 

estrangeiras, eles estavam trabalhando no sábado, e eles estavam 

negligenciando a Casa de Deus.  

Eles fizeram uma aliança com Deus e foram selados, e então disseram a 

Deus que não negligenciariam mais a Sua casa. Note como tudo isso girava 

ao redor da Casa. Neemias deveria estar construindo o muro de Jerusalém, 

mas construir o muro, enfim, levou-os a entender o problema. O problema 

é que negligenciaram a Casa de Deus. 

Na América, temos que reconhecer que o problema não é em Washington 

D.C., o problema está em Hardin, Kentucky! O problema não é nosso 

governo; nosso problema começa na igreja. Nós a temos negligenciado. 

Você sabe quem você é. Você sabe se você é apenas uma daquelas 

pessoas que frequentam a casa ao invés de construir a casa.  

O Rei veio para construir a casa. Uma vez que você se torna parte da casa, 

você se torna o construtor da casa com Ele. Você não se tornou parte da 

casa apenas para se tornar parte da casa! Você se tornou parte da casa 

par ajudar a aumentar a casa. Fazer a casa começa aqui e, literalmente, 

vai até o fim da terra.  

Os filhos de Israel falharam em sua relação de aliança. O sinal do Pacto 

Mosaico não era a circuncisão; essa era a Aliança Abraâmica. O sinal do 

Pacto Mosaico, o sinal de que você estava numa aliança condicional com 

Deus, era o que você fazia no Sábado. Você deveria fazer no Sábado o que 

Deus fez no Sábado; Ele descansou.  

Ele terminou o Seu trabalho em seis dias e descansou no sábado. O povo 

que O seguia deveria fazer a mesma coisa. Você deveria ter seu trabalho 

feito, e mesmo que não o tivesse feito, você deveria parar e descansar. 

Quando você descansa, você mostra ao mundo que você está seguindo a 

Deus, que criou o mundo. Em outras palavras, você não trata todos os dias 



como dias quaisquer. Aquele é especial. Aquele dia diz que tudo o que 

realizamos é porque seguimos Aquele que realizou o que Ele fez em seis 

dias.  

Eu provavelmente não deveria falar disso, mas não há mais um dia em 

nossas vidas; ele é apenas como um dia qualquer. Na verdade, a maioria 

de nós está preocupado em que momento a igreja/culto irá acabar para 

podermos fazer as outras coisas que queremos fazer. Não poderíamos 

parar e ter um dia de Pentecostes se quiséssemos, porque não é mais isso 

que está em nosso coração e em nossa mente. 

Jugo Desigual 

A semente santa de Esdras foi misturada com os pagãos. Neemias ficou 

tão bravo que atacou algumas pessoas e arrancou seus cabelos! “Como 

você ousa se casar com pagãos e deixar seus filhos conhecerem sua língua 

e não a língua dos filhos de Israel!”.  

Essa é razão porque o Novo Testamento enfatiza a não entrarmos em um 

jugo desigual. Não pretendo ser mau aqui, mas o desejo do nosso coração 

deveria ser que nossos filhos se casassem com pessoas religiosas. Se não, 

terão o demônio como sogro. Casamentos não são para evangelismo. 

Negócios não são para evangelismo. 

Nossos relacionamentos mais próximos espelham o relacionamento que 

temos com Deus, esse relacionamento é um relacionamento de aliança. 

Não é uma aliança condicional. Quando você tem a Palavra de Deus, você 

entende que você é um povo de aliança porque segue a Jesus. Não é uma 

aliança condicional, mas uma aliança incondicional. 

Você entende isso? A Bíblia diz que quando nos tornamos crianças, e 

somos adotados pela família, nos tornamos um filho adulto. Isso significa 

que somos tratados como crianças completamente crescidas. Nós pegamos 

o anel de sinete, os sapatos e o manto! Deus confia que tomamos decisões 

que são as melhores para a família. Ele não trata a você como uma criança 

e diz: “Se você fizer isso, então eu farei aquilo. E se você fizer assim, eu 

farei assado”. Deus diz: “Não, aqui está como eu vou tratar você, seja o 

que for”.  



Uau, você entende isso? Se você realmente acredita nisso, você não vai 

querer pecar mais. Você vai querer pecar menos quando você entender 

que quem você é não se baseia em o que você faz, mas no que Ele faz. O 

que ele fez na cruz é imputado a nós e podemos agora fazer o que Ele fez; 

isso se chama graça! Você quer servi-Lo, quer ser santo, quer ser 

separado; quer que toda sua vida aponte outros a Jesus. Isso não tem a 

ver com o seu nome; não tem a ver com a sua fama; não tem a ver com a 

sua glória; tem a ver com Ele.  


