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Grande Referência, 1ª Parte 
Ne 7 

Introdução: 

As Escrituras revelam que nossos dias estão nas mãos do Senhor e todas as nossas experiências de 

vida são conhecidas e podem ser instrumentos de Deus na formação do filho de Deus. Conforme o 

Salmo 139, Deus... 

Sl 139.1 Senhor, tu me sondas e me conheces. 2 Sabes quando me sento e quando me levanto; de longe 
percebes os meus pensamentos. 4 Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces 

inteiramente, Senhor. 5 Tu me cercas, por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. 8 Se eu subir aos 
céus, lá estás; se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. 9 Se eu subir com as asas da alvorada 

e morar na extremidade do mar, 10 mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. 

Sabe quais são as nossas atividades, vv 2-3 

Sabe o que está no nosso íntimo, vv2, 4 

Nos cerca de cuidados, vv5 

Está onde eu estiver, vv 8-9 

Guia em qualquer lugar, vv10 

Não podemos excluir Deus de nossas vidas, mas podemos desfrutar dele e das vantagens que nos 

oferece. 

Excluir é nos separarmos das oportunidades e possibilidades que Deus proporciona. 

Levar a vida com Deus, oferece a oportunidade de ver Deus agregar muita experiência, aprendizado, 

bondade, resgate e ser moldado por Deus. 

Afirmação Teológica: A soberania de Deus se estende por todo o tempo, local e experiências da vida 

e disponibiliza formação e desenvolvimento de cada filho de Deus. 

A experiência de vida de Neemias o preparou exemplarmente para os desafios da vida. 

Características de Neemias que devem ser buscadas por cada filho de Deus afim de que alcance êxito 

em sua vida. 

Todos precisamos de referências e estas referências devem ser o próprio Deus, ou pessoas que 

andam com Ele. 

Referência do que é ser homem, mulher, pai, mãe, filho e filha, profissional, vizinho, etc. 

Sl 16.3 Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. 
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Chamamos de notáveis, magníficos, proeminentes, “o cara” = Quem é o máximo para você? Cantor, 

ator, esportista, político, personagem, etc? Isso explica seus valores. 

Através de exemplos, referências, sabemos em que direção devemos ir e é melhor irmos. 

Fp 3.17 Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. 

1a Característica: Buscava a Deus 

Neste texto encontramos uma declaração, o que significa? 

Ne 7.5 Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar 
as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: 

Deus atua no coração do ímpio 

‘Deus pôs no coração’? O que significa isso? Existe a possibilidade de Deus colocar no coração alguma 

coisa, mesmo no coração de um ímpio, que não esteja consciente da ação de Deus, que visa que se 

cumpra um propósito de Deus. Deus atua nas autoridades? 

Há um princípio geral 

Pv 21.1 Como ribeiros de águas assim é o coração do rei na mão do SENHOR; este, segundo o seu querer, o 
inclina. 

Caso de Faraó que se opunha a fazer o que Deus propunha de libertar o povo de Israel de sua 

escravidão – Faraó estava se opondo a Deus? Na verdade fazia parte do desenrolar que Deus 

pretendia. 

Êx 9.7 Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nem um sequer; porém o coração de 
Faraó se endureceu, e não deixou ir o povo. 12 Porém o SENHOR endureceu o coração de Faraó, e este não os 

ouviu, como o SENHOR tinha dito a Moisés. 

Nabucodonozor achava que o que fazia era pela força de seu braço, mas era Deus que o estava 

movendo para fazer o que fazia. 

Hc 1.11 Depois passam como o vento e prosseguem; homens carregados de culpa, e que têm por deus a sua 
própria força. 6 Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da 

terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. 

Nada é páreo para a ação de Deus. 

Deus atua no coração do piedoso 

Se Deus atua no coração daquele que pensa se opor a Ele, o que dizer que pode fazer no coração do 

filho de Deus? 

Já vimos tantas ocasiões em que Neemias se colocava orando a Deus, fosse por crises, fosse por 

perspectivas, fosse por possibilidades. Não vimos até aqui uma oração no templo, mas na vida 

cotidiana. Deus não era realidade se estivesse no sábado no templo, ou no domingo na igreja, mas no 

cotidiano. 
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Esse homem vivia com Deus de modo que Deus era o grande inspirador de sua vida. Não era o 

governo, as possibilidades de se desenvolver profissionalmente, etc. Suas andanças com Deus 

implicavam em... 

Ne 7.5Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar 
as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: 

Esse é um conceito que está nas Escrituras. 

Antigo Testamento – Focalizar partes de um único texto, que embora não se saiba quem é o autor, 

alguns sugerem que tenha sido o colega de Neemias, Esdras, e você pode ver nisso, se eram mesmo 

contemporâneos, maneiras de Deus interagir com o coração de seu povo. 

Nós dispomos o coração a certas coisas 

Sl119.10 De todo o coração te busquei; não me deixes fugir aos teus mandamentos. 112 Dispus o meu 
coração para cumprir os teus decretos até o fim. 

Dependemos de Deus para... 

Perceber e entender suas palavras 

Sl119.18 Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. 27 Faze-me atinar com o 
caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. 

 

Detestar o erro, desviar-se do indevido 

Sl119. 37 Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. 

Inclina o coração para o certo 

Sl119.36 Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. 

Ensina pela dor 

Sl119.71 Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. 

Satisfaz o coração 

Sl119.32 Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. 

Novo Testamento – Paulo nos orienta que devemos desenvolver nossa vida com Deus, mas ele sabe 

que a vida com Deus é possível porquê Ele atua no coração do seu servo. 

Fp 2.12 Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais 
agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor; 13 porque Deus é quem efetua 

em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. 

Se o coração trata a Deus com reverência 

Deus o inspira querendo e capacitando a fazer o que tem a fazer. 

O que Deus quer que você seja, faça e onde esteja? 
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2a Característica: Homem que vivia com alvos 

O homem comum padece de uma compreensão fundamental: Por que ele existe? Se em todo o 

Universo existe razão para sua existência, por que existimos? 

No meio ambiente cada pequena parte tem sua função. 

Nosso corpo cada detalhe tem sua função. 

Nós mesmos, para que existimos? 

Fomos criados e resgatados por Cristo para um fim muito maior do que nós mesmos: 

Is 43.7 a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei, e fiz. 

Ef 1.4 assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis 
perante ele; e em amor 6 para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no Amado, 

A ação de Deus foi planejada antes da fundação do mundo e manifesta em seu tempo. Imitando e 

reproduzindo a Deus, nós devemos ter objetivos e planejamento. 

Isso não vai contra a Soberania de Deus? Claro que não. Ele continua soberano e age como e quando 

quiser. Veja Provérbios: 

Pv 16:1 O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do SENHOR. 

Pv 20:18 Os planos mediante os conselhos têm bom êxito; faze a guerra com prudência. 

Pv 21:5 Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, à pobreza. 

Estabelece alvos 

Neemias era alguém que estabelecia alvos 

Ne 2.5e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies 
a Judá, à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. 

Ele sabia o que tinha a fazer: Reedificar a cidade 

Não vamos colocar meta nenhuma, mas quando alcançarmos a meta, vamos dobrá-la. (frase da 

presidente Dilma). 

Alcançava alvos 

Sua experiência era de ter alvos e metas 

Ne 6.15 Acabou-se, pois, o muro aos vinte e cinco dias do mês de elul, em cinquenta e dois dias. 16 Sucedeu 
que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no 

seu próprio conceito; porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. 

Ne 7.1Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os 
levitas, 

Renovava alvos 

Acabou a obra e daí? Um grande sucesso é seguido por grande fracasso. Mas após terminada a obra, 

ele continua ligado e desafiado para novos projetos. 
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Na medida em que desenvolvia seu projeto, ele estabelecia novas metas. Esse era seu estilo de vida. 

Dentro do alvo de reconstruir a cidade, ele foi estabelecendo novas metas: 

Garantir a segurança 

Ne 7.1 Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os 
levitas, 2 eu nomeei Hanani, meu irmão, e Hananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Hananias era 

homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. 

Habitar Jerusalém 

Ne 7.4 A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. 
5 Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as 

genealogias... 

Quem retornou preferiu morar na zona rural. Onde você prefere morar, no centro de Campinas ou 

nos condomínios nos arredores? 

Haviam casas, mas era pouco ocupada, então precisava estimular que fossem morar lá, o que é 

fundamental para segurança. 

A cidade ainda era fantasma e agora precisava desafiar o povo a morar lá. Mas quem? 

Ele assegura que o senso era inspiração divina e não demoníaca, com o propósito de redistribuir 

parte do povo morando em Jerusalém. 

1Cr 21.1 Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. 

Neemias não vivia em função do que poderia dar certo, ele já sabia o que deveria fazer, as metas a 

alcançar, constantemente alcançava estas e renovava outras. Ele não estava em Jerusalém a passeio, 

nem tão pouco em Susã. 

Ele mesclava a piedade e o planejamento. Um não exclui o outro, antes convivem muito bem, são 

parceiros e amigos. 

 

Perguntas de Aprofundamento do Estudo 
1. Releia o Salmo 139 e compare com sua vida, você tem consciência dessas verdades?  

2. Como hoje é a sua busca pelo Senhor? Qual o investimento que você faz nesta busca? 

3. Você tem alguma experiência onde o Senhor atuou no coração do ímpio? Compartilhe. 

4. Qual é a experiência que o Senhor atuou em seu coração? Compartilhe. 

5. Você tem planos e projetos para sua vida? Quais? Em que áreas? 

6. Quando seus planos não avançam, qual sua reação? 

 


