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Jejum e Oração - II 

 
Reconstruindo Sobre os Escombros 

Do Passado 
 
 

“Então, lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, 
que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido 

queimadas; vinde,  pois,  e reedifiquemos o muro de Jerusalém 
e não estejamos mais em opróbrio. 18 Então, lhes declarei 

como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as 
palavras do rei, que ele me tinha dito. Então, disseram: 

Levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos 
para o bem”.  

(Neemias 2.17,18) 
 

 
Nada melhor do que encarar desafios, para atingirmos maturidade e 
crescermos como seres humanos. 
 
A própria natureza nos ensina isso. As pessoas nascem e passam 
por várias fases da vida: infância, adolescência, vida adulta, se 
casam, geram filhos e envelhecem.  
 
Até mesmo pessoas especiais (deficientes) passam por essas 
fases. Ainda que a mentalidade seja de criança, o corpo segue o 
curso natural de vida. 
 
Essas fases são desafios que todos temos que enfrentar. Agora, se 
passaremos bem por cada uma delas, dependerá muito da nossa 
reação antes de enfrentarmos a fase seguinte. 
 
Neemias estava vivendo uma fase tranquila em Susã, a fortaleza de 
Artaxerxes.Ele provavelmente não conhecia Jerusalém. Ao que 
tudo indica, ele deve ter nascido no cativeiro. Mas, um dia, sua vida 
muda completamente, ao receber notícias trazidas por Hanani, que 
havia acabado de chegar de Jerusalém.  
 
Foram essas notícias que o levaram a jejuar e orar. 
 
Todos estamos prestes a iniciar uma nova fase na vida. Num piscar 
de olhos, podemos receber uma notícia que mudará totalmente o 
nosso futuro. Sabendo disso, precisamos descobrir a vontade de 
Deus para caminhar em direção a esse novo passo. 
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É fundamental sabermos que Deus vai estar conosco, que Deus vai 
responder nossa oração e entrelaçar-se a algum novo projeto. 
 
A vida de Neemias começa a mudar quando ele, abatido e 
preocupado, faz algumas perguntas. Sua indagação a respeito de 
como andavam as coisas em Jerusalém transformou o seu futuro e 
suas idealizações. 
 
Quantas pessoas deixaram de questionar os porquês da sua vida 
há muito tempo.  
- Por que estou regredindo financeiramente?  
- Por que meu relacionamento está tão mal assim?  
- Por que, na minha vida, esse ou aquele plano não dá certo? 
 
Uma pergunta pode abrir um leque do que precisamos fazer para 
trazer mudanças no quadro em que vivemos. Ouvindo e analisando 
a resposta, Neemias tomou duas atitudes que devemos tomar 
também: 
 

(a)  Passa a assumir erros – Nm 1.6-7 - Estejam atentos os 
teus ouvidos e abertos os teus olhos, para ouvires a 
oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e 
noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu 
os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido 
contra ti; sim, eu e a casa de meu pai pecamos;7 na 
verdade temos procedido perversamente contra ti, e não 
temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem 
os juízos, que ordenaste a teu servo Moisés. 
 

(b)  Procurar soluções para a miséria que estava instalada ao seu 
redor – Nm 1.11 - Ó Senhor, que estejam atentos os teus 
ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus 
servos que se deleitam em temer o teu nome; e faze 
prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este 
homem. (Era eu então copeiro do rei.) 

 
Há pessoas que nada fazem e esperam algum tipo de vitória nas 
batalhas da vida. O triunfo, porém, é dos que lutam confiando em 
Deus o suficiente para fazer alguma coisa. 
 
Homens e mulheres que confiam em Deus têm atributos específicos 
por pertencerem ao Senhor. 
 
Neemias é um exemplo disso, Ne 6: 1-11. Mesmo estando em 
cativeiro, na Babilônia, fez o necessário para obter os meios e a 
permissão para reconstruir Jerusalém, Ne 1: 1-9.  
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Além de soldados e construtores, contou com a ajuda de Esdras, o 
escriba e líder religioso. 
 
Estudando os elementos que marcaram a vida de Neemias, 
encontramos preciosas lições para reconstruirmos nossa vida: 
  
(01) NÃO DÊ OUVIDOS A VOZES ESTRANHAS 
 
No dia-a-dia, há diversas vozes que tentam alcançar nossos 
ouvidos. Vamos destacar três delas. 
 
A voz do homem pode parecer bonita, mas não significa que fale a 
vontade de Deus. Por isso, temos de tomar cuidado. Há muitas 
vozes que falam conosco dizendo ser de Deus, mas não são. São 
vozes humanas que manifestam o desejo do coração humano. 
 
Um exemplo disso ocorreu com Davi. Reinou em Israel, construiu 
palácios, teve descanso temporário das guerras e desejou construir 
uma casa para Deus. O profeta Natã disse para fazê-lo de acordo 
com seu coração, 2 Sm 7: 3, mas Deus não o deixou dormir. Ele 
teve de voltar ao palácio e, agora, falar a Davi as exatas palavras 
de Deus. 
 
De fato, temos de ter cuidado, pois em muitos momentos, ouvimos 
vozes de homem e não de Deus. 
 
A voz do diabo é mansa, mas destruidora. Há várias situações, no 
contexto bíblico, em que pessoas deram ouvido à voz de Satanás e 
o resultado foi trágico. Satanás falou aos ouvidos de Eva e ela 
pecou.  
 
Tentou Jesus no deserto, mas Cristo o venceu pela Palavra de 
Deus. Falou através de Pedro, mas foi repreendido. Ele sempre fala 
para destruir, nunca para edificar a vida de alguém. 
 
Mt 16.22,23 - E Pedro, tomando-o à parte, começou a 
repreendê-lo, dizendo: Tenha Deus compaixão de ti, Senhor; 
isso de modo nenhum te acontecerá.23 Ele, porém, voltando-
se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de 
escândalo; porque não estás pensando nas coisas que são de 
Deus, mas sim nas que são dos homens. 
 
Temos de estar com os ouvidos ligados no Espírito Santo para 
discernir entre a voz de Deus e a do inimigo. O diabo tenta falar aos 
nossos ouvidos, mas em lugar de dar atenção à sua voz, é 
necessário repreendê-lo em o nome de Jesus e pela Palavra de 
Deus. Só assim será possível evitar desastres na vida cristã. 
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A voz de Deus nem sempre diz o que queremos ouvir, mas 
habitualmente diz o que precisamos escutar. Basta haver 
disposição para ouvi-la e, principalmente, colocá-la em prática.  
 
Precisamos estar preparados e o discernimento é um pré-requisito 
fundamental para percebermos que Ele está realmente falando 
conosco. O Espírito Santo sempre fala aos nossos ouvidos: “Quem 
têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às Igrejas”, Ap 2: 7. 
 
Deus fala de diversas maneiras:  
- Pode ser pela pregação,  
- pela leitura bíblica,  
- pela palavra profética.  
- através de uma criança,  
- da natureza,  
- da experiência de pessoas idosas;  
 
Enfim, o Senhor fala da forma que julgar necessário. Isso porque 
Ele conhece cada pessoa: suas características pessoais, seu 
caráter, sua personalidade, seu temperamento.  
 
Quando quer, fala diretamente ao nosso coração. Por isso é 
importante aprendermos ouvir a voz de Deus, 1 Sm 3: 4 - O Senhor 
chamou: Samuel! Samuel! Ele respondeu: Eis-me aqui. 
 
Neemias é um exemplo de alguém que ouviu a voz de Deus, mas 
não ficou apenas nisso. 
 
  
(02) TENHA FÉ INCONDICIONAL EM DEUS 
 
Confiar implica em depositar toda a sua esperança nas mãos de 
alguém. Na vida cristã, significa entregar-se totalmente nas mãos 
de Deus, principalmente naqueles momentos em que imaginamos 
que temos a solução para um problema. 
 
Nossos planos podem não ser os planos de Deus, nossos caminhos 
podem não ser os de Deus. Por isso, é que temos de entregar tudo 
em suas mãos. Só Ele é onisciente, onipotente e onipresente. 
 
Neemias arriscou sua vida. Ele estava convicto de que nada de mal 
lhe aconteceria porque conhecia o Deus a quem servia. Obstáculos 
não faltaram, inimigos tentaram destruí-lo, os meios necessários 
para o cumprimento da missão não eram os melhores, mas ele 
prosseguiu no seu alvo. 
 



IDPB CIDADE NOVA  IDPBCIDADENOVA.COM.BR 

No momento mais complicado, ele orou: “Ó Deus, fortalece as 
minhas mãos”, Ne 6: 9. Nesta oração, encontramos uma atitude 
de confiança em Deus. Sua missão em meio a tantas perseguições 
não foi fácil, contudo sua fé estava firmada no Senhor dos 
Exércitos, no Deus Todo-poderoso. 
 
O mundo espiritual é o mesmo hoje, estamos em guerra contra o 
reino das trevas. Não contra a carne e o sangue, mas contra 
Satanás, contra os demônios. Para vencermos essa batalha, temos 
de realmente depositar nossa fé em Deus, confiar naquele que tudo 
pode. Ele é o Deus da vitória. 
  
(03) NÃO FUJA DA BATALHA, NEM RETROCEDA SE ESTIVER 
NELA 
 
A vida é uma guerra constante e a vitória só pertence àqueles que 
perseveram até o fim. Não é fácil, mas é necessário.  
 
Aqueles que viram as costas para seu inimigo demonstram medo e 
podem ser alvejados com facilidade, sem nenhuma chance de se 
desviar das setas lançadas. Então, o melhor caminho é sempre 
enfrentá-los. 
 
Neemias fez isso. Seu exemplo mostra que nós também não 
podemos fugir da batalha. O soldado que foge da guerra está 
praticando um ato de covardia.  
 
Por que fugirmos, se nossa guerra já está ganha? Por que fugir da 
batalha se o Senhor Jesus caminha conosco e nos dá vitória? O 
apóstolo Paulo diz: “Em Cristo somos mais que vencedores”, 
Rm 8: 37. Não há nada a temer. Basta obedecermos à sua 
vontade. 
 
Semaías, alegando falsamente que seus inimigos poderiam vir à 
noite e matá-lo, convidou Neemias para fugir e se esconder no 
templo, Ne 6: 10-11. Contudo, ele não aceitou tal proposta porque 
tinha a certeza de que era um homem de Deus e, por isso, não 
poderia fugir ao seu compromisso. O Senhor lhe daria vitória. 
 
Assim, mesmo ameaçado, conclua toda a obra de reconstrução que 
Deus tem pra sua vida e se alegre celebrando ao Senhor, como 
Neemias o fez com o  povo judeu em Jerusalém!  
 
Esdras, o líder religioso, fez um apelo para o povo voltar-se para 
Deus, leu a lei do Senhor para todos e eles se reconciliaram com 
Deus. Assim também será essa nova fase em sua vida, voltada 
para Deus e sua Palavra! 
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Conclusão: 
 
Podemos reconstruir sobre as ruínas de nosso passado. O ponto 
alto da vitória de Neemias está no momento em que ele começa a 
andar sobre as ruínas de Jerusalém, a observar tudo queimado, 
danificado e decide reconstruir os muros caídos. 
 
Deixar de ser opróbrio tem a ver com uma decisão que Deus aprova 
e vai junto conosco.  
 
Por isso, ao levantar o seu semblante e tomar uma decisão, Deus 
vai responder sua oração. Ele estará contigo quando você decidir 
edificar sobre os escombros que restaram das derrotas que 
aconteceram no passado. 
 
 
 


