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Quebra-gelo: 

1. Inicie a célula recapitulando o estudo da última semana. Pergunte se começaram a ler o livro 
de Neemias. 

2. Peça ao grupo que começou a ler que comente alguma lição de liderança que Neemias 
transmite.

3. Promova uma conversa sobre o que Deus já começou a revelar sobre áreas que estão 
precisando de restauração na vida de cada um.

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

Receber a cura e a libertação que vem de Deus.

INTRODUÇÃO

A lição desta semana foca a atitude de Neemias. Mostra a importância da cooperação entre os 
irmãos como estratégia de Deus para restauração de vidas. Fica claro, pelo texto bíblico, que o 
profeta não reconstruiu os muros sozinho. Os moradores da cidade devastada cooperaram com 
ele.

Estes são os ensinamentos que podemos aprender com Neemias para que haja restauração: 

1. Tenha compaixão pelos que sofrem

E eles me responderam: “Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por 
grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas 
pelo fogo”. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e 
orando ao Deus dos céus. Neemias 1.3-4

Neemias se importava com as coisas de Deus e tinha um coração verdadeiramente amoroso. 
Quando ficou sabendo que não só a cidade estava destruída, mas também o povo estava em 
grande humilhação e sofrimento, ele se compadeceu profundamente e foi buscar a face do 
Senhor. Peça ao Pai que encha você de compaixão pelos que sofrem
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2. Tome a iniciativa de estimular o processo

O rei me disse: “O que você gostaria de pedir?” Então orei ao Deus dos céus, e respondi ao rei: Se 
for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à 
cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Neemias 
2:4-5

O homem de Deus não ficou apenas lamentando o estado em que se encontrava sua querida 
cidade. Ele se dispôs a cooperar para que o problema fosse resolvido. Na primeira oportunidade, 
apresentou ao rei o seu desejo e este lhe concedeu o que pedira.

O copeiro Neemias nos dá uma grande lição de liderança: ao identificar o problema, agiu 
imediatamente. Não procrastinou nem passou o conflito para outros.

3. Testemunhe o agir de Deus

Então eu lhes disse: Vejam a situação terrível em que estamos: Jerusalém está em ruínas, e suas 
portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não 
fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso 
comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: “Sim, vamos começar a reconstrução”. 
E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto.  Neemias 2:17-18

Quando chegou a Jerusalém, vistoriou a cidade, reuniu o povo e falou do estado de humilhação 
em que estavam. E dando testemunho a respeito do que Deus fizera, Neemias os exortou a 
começar a reconstrução dos muros.

O Senhor Jesus nos chamou para sermos suas testemunhas. Testemunhar significa relatar aquilo 
que você vivenciou. Devemos contar aos outros as grandezas de Deus, relatando tudo o que ele 
fez por nós.

Pergunta: Alguém gostaria de, agora mesmo, dar um breve testemunho de como sua vida já foi 
restaurada e transformada por Deus?

4. Contribua para o processo

Como foi mencionado, Neemias não reconstruiu o muro sozinho. Todos cooperaram.  Viver 
Igreja é viver relacionamentos. A Bíblia nos chama a amar, acolher, orientar, servir, sujeitar-nos e 
consolar UNS AOS OUTROS.

Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. 
Tiago 5:16

As Escrituras revelam como podemos ser curados: ao orarmos UNS PELOS OUTROS e 
confessarmos os nossos pecados. Esta é uma ótima oportunidade de praticarmos isso na Célula.

DESAFIO: 
Separe os presentes em duplas (sempre homens com homens e mulheres com mulheres, se for o 
caso) e tenham um momento para praticar Tiago 5.16, ou seja:

a) Confissão de pecados a Deus e uns aos outros;

b) Perdão àqueles que nos feriram e ofenderam;

c) Reafirmação do valor de cada um de nós e dos propósitos de Deus para nossa vida.



Lembre-se de que todo o processo de cura é baseado no que Jesus fez por nós na cruz do 
calvário

CONCLUSÃO 

Deus providenciou todo o remédio que precisamos para a nossa restauração. O sacrifício de 
Jesus na cruz do calvário foi perfeito.

AVISOS E AGENDA DA CENTRAL: 

Convide a sua célula para a grande festa de batismos em nossa Sede Campestre no dia 18 de 
Outubro, sábado, às 10 horas. Que tal um gostoso picnic, piscinada, etc?

• Matriculas abertas para as novas turmas da CCM. Desafie os que ainda não foram 
batizados e, sonhando com a multiplicação, trabalhe para levar seu líder em treinamento 
para o LIDERE. 

• O SUMMIT 2014 está chegando. O maior evento mundial de treinamento de lideres. Será 
dias 24 e 25 de Outubro na IBC2. Façam juntos as suas inscrições. 

• Na semana de 10 a 15 de Novembro o encontro de cada célula será um evento de 
colheita. Já imaginou se cada célula ganhar mais um ou dois amigos para Cristo? O céu 
vai explodir em festa! Comece os preparativos e a incentivar a célula para orar e convidar. 


