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LIÇÃO 1 
Neemias E Sua Sabedoria

Para Servir A Deus

TEXTO BÍBLICO
Panorama do livro de Neemias, 

focar nos capítulos de 1 a 7

HISTÓRIA BÍBLICA
Neemias e a construção
do muro de Jerusalém. 

FOCO: 
Deus nos concede sabedoria,
disposição, fé e coragem para
recomeçar e servirmos a Ele. 



Mais uma série se inicia e juntamente com ela a oportu-
nidade de aprendermos e praticarmos o amor de Jesus. 
O tema “Juntando  as peças” nos fará refletir sobre a 
importância de estarmos juntos em comunidade (virtu-
al ou presencial) para nos adaptarmos as mudanças 
que acontecem em nossa vida e sociedade e através do 
agir do Espírito Santo em nós aprendermos a ter dispo-
sição, sabedoria, fé e coragem para reconstruir  uma 
nova maneira de viver e um novo estilo de vida.
Usaremos como tema o jogo Minecraft, que as crianças 
e pré-adolescentes amam jogar e que nos traz algumas 
lições bem interessantes. Neste game você pode esco-
lher os modos de jogar: Creative, Survival, Adventure, 
Hardcore, Superflat e Survivel. Vamos conhecer os mais 
usados:
O modo mais tradicional é o Survival. Nele, você é 
"jogado" no mundo e precisa sobreviver. O personagem 
sentirá fome, sofrerá dano por quedas e monstros 
surgirão para atacá-lo com freqüência na maioria das 
vezes, sem motivo. Conhecido pela natureza desafiado-
ra, esse é o modo mais popular de Minecraft. Os joga-
dores começam sua jornada bem fracos. Porém, ao 
extrair recursos do mundo a sua volta, como madeira, 
pedra e ferro, os gamers começam a construir, se equi-
par e se armar até conquistar seu espaço.
Em contrapartida, o modo criativo é completamente o 
oposto do Survival. Ele é dedicado apenas a construção, 
não oferecendo qualquer tipo de desafio e dando 
acesso direto aos jogadores a todos os blocos que 
existem em Minecraft, sem precisar captar recursos. 
Ainda assim, se algum bloco ficar no seu caminho, você 
pode destrui-lo com um único clique.

No modo Creative, o personagem é completamente 
imortal, e os monstros continuam aparecendo em 
locais escuros. Porém, eles são inofensivos. É possível 
ainda voar para melhor posicionar blocos, se locomo-
ver em grande velocidade e ainda utilizar poções para 
ganhar efeitos úteis, como se mover ainda mais rápido 
ou enxergar no escuro.

Ao entender um pouco o jogo, ele não se parece um 
pouco com nossa vida? As vezes precisamos alterar o 
nosso modo de jogar sair um pouco do “modo sobrevi-
vência” para o “modo criativo”, precisamos sair do 
modo de apenas viver a vida por viver, para um modo de 
viver a vida com intencionalidade, renovando a nossa 
mente para assim experimentar Cristo em nós e depo-
sitar a nossa confiança Nele. Para tal o primeiro passo é 
a disposição, ter um coração disposto a mudanças, 
disposto a confiar, disposto a juntar as peças e assim 
colaborarmos para o que Jesus tem feito.

Juntar as peças, significa viver em comunidade, somos o 
povo de Deus e Ele deseja que permaneçamos unidos, 
nascemos para viver em comunidade e o juntar as peças 
não significa apenas estarmos juntos mas estarmos 
unidos, no amor, na colaboração, pois cada um de nós 
tem dons, talentos e  habilidades que se complemen-
tam , como a Palavra nos diz: “Da mesma forma que 
nosso corpo tem vários membros e cada membro, uma 
função específica, assim é também com o corpo de 
Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e 
todos pertencemos uns aos outros.” Romanos 12:4,5
Na lição de hoje aprenderemos através da vida de 
Neemias a importância da sabedoria para viver em 
comunidade, principalmente quando é preciso come-
çar uma nova fase da vida com desafios e mudanças. A 
bíblia nos diz que:
Neemias era um oficial do governo a serviço de um rei 
estrangeiro. Depois, torna-se um empreiteiro, chama-
do para reconstruir os muros de Jerusalém, trabalho 
relatado no livro que leva seu nome. Esdras, seu coope-
rado, era um estudioso e mestre que se dedicava às 
Escrituras. As historias desses dois homens estão 
entrelaçadas num tecido de emendas de vocação 
sagrada. Neemias precisa de Esdras e Esdras precisava 
de Neemias e o povo de Deus precisava de ambos.
   Quando pensamos num homem de ação, pratico, 
talentoso, organizador e administrador, não necessa-
riamente esperamos que ele seja o tipo que se aflige, 
jejua e ora por um assunto durante quatro meses para 
assegurar de que estava sendo guiado por Deus, não 
agindo por impulso. Mas era Neemias, um homem que 
orava e agia, agia e orava. Ele deixou um trabalho 
confortável como oficial numa rica e poderosa cidade 
para se tornar governante de uma cidade pequena, 
pobre e cercada de inimigos. Poucos dos que perten-
ciam ao povo de Deus tinham a força de Neemias 
diante de infinitas tentações. Reconstruir uma nação 
era um trabalho extenuante. O povo precisava ser 
lembrado constantemente de que fazia parte de algo 
maior que a própria sobrevivência, de que espalhar a 
história de Deus valia o sacrifício. 

(Texto adaptado da Bíblia a Mensagem - Introdução ao 
livro de Neemias).
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Os judeus que estavam em exilio na Babilônia e haviam retornado para Jerusalém há alguns anos, reconstruíram o 
templo de Deus, e em meio a muitos desafios e tentações tentavam restaurar a sua identidade como povo de 
Deus em sua terra e não mais em um pais estrangeiro. O povo de Deus viveu muitos anos no exilio e muitos 
deixaram se influenciar por aquela cultura, costumes e religião e não estavam mais com seus corações voltados 
para Deus e Sua Palavra. Esdras e Neemias tem um papel fundamental nesse processo de retomada do povo de 
Deus, os liderando para que retornem à sua essência.
Neemias retorna para Jerusalém com objetivo de reconstruir os muros da cidade. Tarefa muito importante para o 
povo, pois naquela época uma cidade sem muro significava, uma cidade frágil, sem segurança e que estava à 
mercê de seus inimigos, e que facilmente poderia ser invadida.
Deus dirige e abençoa a sua decisão pois Neemias, como servo do rei, tem oportunidade de compartilhar com o rei 
o seu desejo. O rei permite a sua ida, lhe concedendo uma “licença” do trabalho e ainda providencia uma escolta 
para sua viagem.
Neemias se mostra um bom administrador, organiza e planeja a obra, mas seu percurso não foi fácil, ele permane-
ceu cerca de 12 anos em Jerusalém como governador realizando as obras e reformas na cidade, e também,  servin-
do a Deus e levando o seu povo a se voltar a Ele.  
 Durante esse período enfrentou diversas situações difíceis e em todo momento demostrou ser sábio e temente a 
Deus através de suas orações. Logo no inicio ele teve a oposição de alguns líderes que inclusive o ridicularizaram e 
o difamaram, mas Neemias muito sabiamente ora a Deus e não confronta esses líderes, mas deixa que Deus tome 
conta da situação. Neemias segue seu plano e motiva o povo na construção não deixando que a oposição os 
desanimassem. E,  mesmo diante de um possível ataque toma as providencias de defesa, ora a Deus e continua o 
trabalho. Durante este período o povo estava passando por dificuldades financeiras, e de forma sábia e corajosa, 
Neemias intercede pelo povo e fala com os nobres negociando os impostos abusivos e também abre mão de seus 
benefícios como governador em prol da comunidade.
Neemias se mostra um líder focado em seu objetivo e não deixa que seus inimigos o distraiam e seu foco seja 
perdido, apesar das dificuldades e distrações ele chega em seu objetivo e os muros são construídos em 52 dias.

São muitas as lições que aprendemos com Neemias: 
• Sua dependência em Deus o buscando em oração
• Sua sabedoria em lidar com as situações adversas
• Sua competência como administrador que planeja os detalhes,
liderando e motivando seu povo para o trabalho, focado no
objetivo final.  

O CONSTRUTOR

• Sua competência como administrador que planeja os detalhes,
liderando e motivando seu povo para o trabalho, focado no

Neemias como parte do povo de Deus, faz a diferença em 
sua comunidade oferecendo seus conhecimentos e habilida-
de de forma muito sabia, sob a dependência de Deus! 
Assim como Neemias, Deus nos chama para fazermos a 
diferença em nossa comunidade com muita sabedoria, 
usando nossos dons, talentos e habilidades para reconstruir 
a nossa forma de viver e celebrar o nome Dele.



- Resuma história de Neemias (capítulos 1 a 7) 
focando na reconstrução dos muros e seus desa-
fios.  

- Neemias foi um homem de ação e oração, ele 
planejava, executava e orava para que Deus aben-
çoasse todas as suas ações. Em nossa vida, a depen-
dência de Deus através da oração é essencial, fica 
claro que Neemias não esperava que as coisas “caís-
sem do céu”, ele fazia a sua parte. Isso mostra, por 
exemplo, a importância de estudar, pois podemos 
usar todo o conhecimento que aprendemos para a 
obra de Deus e abençoar a nossa comunidade. 

- Neemias era sábio nas suas tomadas de decisões: 
ele soube aproveitar o momento certo para pedir 
ao rei para ir a Jerusalém. Temos que ter coragem e 
sabedoria para aproveitar as oportunidades.

   
    

- Como Neemias, fazemos parte do povo de Deus, 
vivemos em comunidade e podemos fazer a dife-
rença usando nossos conhecimentos e habilidades.

- Neemias estava focado na vontade de Deus: a 
reconstrução dos muros! Ele não deixou que as 
dificuldades e os inimigos tirassem o seu foco. 
Muitas vezes vamos viver a mesma situação que 
Neemias, mas se estamos olhando para Jesus e 
dependendo Dele, apesar das dificuldades, também 
alcançaremos os objetivos. Por isso não desamine 
ao convidar seus amigos para conhecer a Jesus, não 
desaminem em servir.     

   
    
.
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1 
Você já jogou Minecraft? Se sim, gosta de jogar no mode criative? Qual 
a sensação de criar novos mundos e usar a sua criatividade e habilidades 
para fazer algo totalmente diferente? Assim como no jogo, quais habili-
dades você pode usar em sua vida real para enfrentar situações novas e 
desafiadoras em sua vida?

Neemias foi um homem de oração e ação. Quando você planeja algo, 
você coloca estes planos e sonhos diante de Jesus em oração? (Escreva 
num caderno seus sonhos e planos e ore por eles). Compartilhe sua 
experiência sobre oração. 

Neemias usou as suas habilidades e conhecimentos para servir a Deus.  
Pense em duas coisas que você gosta muito de fazer ou estudar. Como 
você poderia usa-las para Jesus? 
Leia 1Pedro 4.10-11.



Assim como Neemias se importa com o seu povo, nós também temos a oportunida-
de de nos importarmos com nossos amigos e parentes, e os levarmos até Jesus! O 
desafio dessa semana é convidar alguns amigos para assistirem as nossas lições 
online enviando o link do vídeo para eles junto com um recadinho seu, e também 
convidá-los para participar da nossa VBS at HOME! 
Envie o link de inscrição para seu amigo!

D3SAF10
DA SEMANA

VERSÍCULO 
PARA
MEMORIZAR

“Em seu coração o homem planeja o seu caminho,
mas o Senhor determina os seus passos.”
Provérbios 16. 9

ASSISTA
AO VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=CGcrhJbLqLY&t=102s
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