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Quebra-gelo: 

1. Numa guerra, todos tem que usar armar. Que arma você gostaria de ter se estivesse numa 
guerra real?

2. E na guerra espiritual, que armas podemos usar? 

Leitura bíblica: Neemias 4.6-9

Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade 
da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, 
Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdode souberam que os reparos nos muros de 
Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos 
juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e 
colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles.

OBJETIVO

Entender que não há nenhum tipo de reconstrução que prevaleça se não for acompanhada de 
vigilância e oração. Essas são as armas que Deus disponibilizou para nós.

INTRODUÇÃO

Neemias e o povo trabalhavam intensamente. Percebiam com clareza a fúria do inimigo, 
mas não se abatiam nem perdiam o seu objetivo. Eles trabalhavam, mas também vigiavam e 
oravam. Havia um contínuo clamor no coração do povo para que Deus os livrasse dos inimigos e 
permitisse que a reconstrução dos muros fosse completada. Não há como reconstruir nada sem 
um contínuo clamor ao Senhor.

O que deve acompanhar o processo de reconstrução dos muros?

1. Vigília

O texto diz que foram colocados guardas para proteção de dia e de noite: devemos vigiar. O 
crente precisa estar constantemente atento às situações de tentação. Encontramos diversas 
advertências para vigiar:

•	 Jesus, quando estava no Getsêmani, em grande agonia, em um momento crítico de sua 
vida, disse aos discípulos:

Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é 
fraca. Marcos 14.38

Estudo 4

Vigiar e orar, as armas de Deus



11Igreja Batista Central de Belo Horizonte - Série Caminhos da Restauração

•	 Pedro nos alertou quanto aos ataques do Diabo:

Estejam alertas e vigiem. O Diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e 
procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5.8

Não devemos temer nosso adversário, mas não podemos ignorar suas intenções e armadilhas (2 
Coríntios 2.11). 

Pergunta: Alguém gostaria de compartilhar como lida com a questão da tentação e da vigilância?

2. Oração

Além de colocar guardas em vigília ininterrupta, os israelitas não abriram mão da oração ao 
Senhor. Eles tinham a convicção de que sem a intervenção do Altíssimo aquela obra não seria 
concluída. Por isso, oraram incessantemente. A expressão usada foi: “oramos”. Não havia 
omissão nessa área. Todos oravam.

Nunca	é	demais	repetir	que	a	oração	é	o	maior	recurso	da	igreja.	Ela	é	o	meio	mais	eficaz,	
disponível hoje, de preparar o caminho do Senhor. A oração é muito mais preciosa do que 
tudo que imaginamos. Por meio dela, podemos cooperar com Deus. Não podemos nunca nos 
esquecer de que o Pai escolheu executar muitos dos propósitos dele com a nossa cooperação, 
usando a disciplina da oração. Quando Jesus ensinou a orar, Mateus 6.9, ele nos exortou a 
pedir que o reino de Deus se estabelecesse, que a sua vontade fosse feita assim na terra como 
no céu. Se for plano do Altíssimo que isso aconteça, por que precisamos pedir? Porque somos 
cooperadores dele!

Pois nós somos cooperadores de Deus (...) 1 Coríntios 3.9

Lembre-se de que o Senhor deseja que todas as brechas em nossa vida sejam completamente 
fechadas. Vidas restauradas é o desejo do Senhor.

O muro ficou pronto no vigésimo quinto dia de elul, em cinquenta e dois dias. Quando todos 
os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o 
orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. 
Neemias 6.15-16

CONCLUSÃO

O muro foi reconstruído em 52 dias. Glória a Deus. Os judeus reconheceram a ajuda do Senhor. 
Em todas aquelas condições adversas, o poder divino se manifestou. Sem oração, não há poder 
de Deus.

DESAFIO
Reúnam-se agora para um tempo de oração. Escolha a melhor maneira de fazê-lo. Orem pelos 
que	estão	enfrentando	dificuldades,	mas	também	profetizem	que	os	muros	estão	restaurados	no	
nome de Jesus.

AVISOS E AGENDA DA CENTRAL: 

•	 Nosso evento de colheita está chegando. Será na semana de 10 a 15 de Novembro. 
Que tal fazer uma reunião toda baseada nos “Four Points”? Que tal deixar que o líder em 
treinamento coordene este evento desta vez? Escolham um ou dois membros da célula 
para contarem sobre sua conversão e como estas quatro verdades simples transformaram 
a sua vida. Orem e convidem seus amigos e parentes. E deixe os resultados com Deus.

•	 Conferência de Missões “Por Cristo, aos mulçumanos”, será na IBC2, de 14 a 16 de 
Novembro. Informações e inscrições: porcristoaosmulçumanos.com. 


