JEJUM DE NEEMIAS
INTRODUÇÃO
- Os estudos desta campanha nos levam a buscarmos ter uma VISÃO real dos fatos que nos
envolvem direta ou indiretamente (Neemias soube da ruína). Glória a Deus!
 Nos ensina a importância do PREPARO, para podermos tomar decisões. (Neemias Orou
e Jejuou). Seremos Conduzidos a formarmos PROPÓSITOS e levá-los adiante confiando
no Senhor. (Neemias encaminhou o seu desejo).
LEITURA: Neemias Cap. 1: 1 à 11
1º) Neemias V: 1à 3 -Neemias conta sua própria estória sem fazer uma autobiografia completa
(Ler II Reis 258 à 22) -Neemias era copeiro do Rei Artaxerxes -Hanani era um dos irmãos de
Neemias que depois de muito tempo sem se encontrarem, faz uma visita a Neemias e traz
notícias de Jerusalém após as guerras. (Muitas vezes o mesmo ocorre conosco, ficamos
muito tempo sem ver um parente e quando encontramos recebemos muitas notícias boas e
ruins no caso de Neemias as notícias não foram boas).
2º) V 2 e 3 - Quem não morreu e quem não foi levado para o exílio, estão em Jerusalém. Más
da seguinte forma: = MISÉRIA DESPREZO e SEM PROTEÇÃO
OBS = Nós mesmos podemos refletir e relatar para nós mesmos a situação atual de:
Nossa FAMÍLIA - Nossas FINANÇAS - MINISTÉRIO e SAÚDE
OBS = Não minta para você mesmo, é muito importante que você compreenda o que mudou
para melhor ou pior para ter uma VISÃO verdadeira da atualidade para durante este jejum
se PREPARAR e então adquirir PROPÓSITOS de restaurar em nome de Jesus e ser vitorioso
contemplando a Glória da segunda casa maior que a da primeira.
3º) Neemias nos mostra interesse em saber como estava a situação dos que ESCAPARAM
(sobreviveram e não foram levados para o exílio)
a) ESCAPARAM = RESTARAM} Elementos necessário para a restauração completa da situação.
 O que restou da sua vida profissional e material depois do: desemprego - roubos acidentes - mudanças da economia do pais - dos golpes e calotes - decisões erradas?
 O que restou do seu casamento depois do: adultério - crises financeiras - obras de
feitiçarias - vícios - desentendimentos - confusões - mortes?
 O que restou do seu Ministério depois das: tentações cedidas - decepções - rebeldia incredulidade - perseguições?
Obs. = Muitas lutas, muitas vezes deixam um saldo negativo muito grande em nossa vida.
Más você é um SALDO POSITIVO. E você está nesta campanha e ainda de a sua situação seja de:
-MISÉRIA - DESPRESO - MUROS DERRIBADO - PORTAS QUEIMADAS
4º) Depois da avaliação, reação de Neemias.
V: 4 = Assentei-me (ficou sem força) - Chorei (ficou triste) - Lamentei (reclamou, se queixou)
Depois que você tem a VISÃO real de uma situação muito ruim ou de destruição, você pode
ter as mesmas reações de Neemias. Porém Neemias tem uma reação muito importantes
para nós: Se PREPARAR jejuando e orando perante o Deus dos céus.
5º) Vamos agir como Neemias:
V.5 - Oração de louvor V.6 - Pediu para Deus ouvir a sua oração reconhecendo que era
um pecador necessitado da atenção de Deus
V.8 e 9 - Conversa com Deus acerca da própria palavra de Deus, que se diz respeito a pecar
e se converter
V.10 - Neemias declara a serem servos de Deus e resgatados da condenação.
V.11 - Neemias pede sucesso e graça diante do Rei da Pérsia.

JEJUM DE NEEMIAS
1º dia de Jejum
O SENHOR NOS ABRE OS OLHOS, NOS DA A VISÂO REAL DA SITUAÇÃO
1 REIS 6-15-17
Introdução
- QUANDO ESTAMOS PREPARADOS, O SENHOR NOS DÁ A OPORTUNIDADE E ELAS SÃO
BEM APROVEITADAS.
LEITURA: Neemias cap. 2: 1 à 9
1º) V: 1
 Quatro meses se passaram desde o receber das informações sobre Jerusalém. Devemos
aguardar a oportunidade que o Senhor nos prepara e utilizá-la quando ela chega com
sabedoria e humildade.
2º) V: 2
 A consideração do rei era o que Neemias pedira na sua oração enquanto jejuava.
3º) V: 3
 Respondeu com sabedoria e sutileza. (As nossas palavras definem respostas, por isso é
muito importante que elas sejam ditas com sabedoria).
4º) V:4
 Confirmação da revelação de Deus a Neemias: Ö Rei se compadece¨.
 Então Orei ao Deus do Céus. (Todo o Cristão deve fazer oração instantânea e silenciosa)
5º) V:5
 Neemias fala c/ sabedoria, humildade e determinação ao Rei, procurando ser
compreendido para ser atendido.
6º) V:6
 O Rei autoriza a sua viagem e tudo que é necessário para o seu sucesso.
7º) V:7
 Recebe Cartas = Autorização para passa pelos governadores de cada território, isso
significa ter autoridade para passar pelos limites demarcados pelos PRINCIPADOS DEMONIOS E DOMINADORES
OBS: Devemos buscas de Deus autoridade para ultrapassar demarcações do inimigo.
8º) V: 8
 Autoridade de Deus para vencermos os demônios que retém os suprimentos que nos prosperam.
9º) V: 9
 Deus envia exércitos de Anjos quando somos ousados e decidimos reedificar e restaurar
o que foi destruído pelos inimigos nas batalhas.
10º) V: 10
 É importante estar consciente de que sempre vamos encontrar a oposição na hora de
restaurar e reedificar o que foi destruído pelo inimigo.
 É PRECISO ESTAR PREPARADO PARA REEDIFICAR GUERREANDO!

JEJUM DE NEEMIAS
2º DIA
É TEMPO DE COMERÇAR A COLOCAR EM PRÁTICA OS PROPÓSITOS DADO POR
DEUS
INTRODUÇÃO
1º LEITURA NEEMIAS CAP 2 11 A 16
-

1º) V. 11 A 16
Neemias guardou segredo com Deus e quis ver com seus próprios olhos o que foi relatado
por Hanani. É muito importante conferir os relatos que recebemos antes de começarmos a
agir e antes de informarmos o que Deus tem colocado em nossos corações para realizarmos.
2º) V.17
Neemias procurava alertar o povo acerca da miséria e do opróbrio, procurando contagiá-los
com a indignação diante da situação. Hoje você precisa ser contagiado de indignação com a
situação de destruição, não aceite que esta condição seja definitiva na sua vida. O Espírito
Santo diz a você VAMOS MUDAR ESTE QUADRO !!!
3º) V.18
Só então Neemias relata o que Deus já tinha feito para que ele estivesse ali e como o rei já
estava sendo um canal de Deus para abençoá-los. Ele queria mostrar que o Senhor já estava
agindo para que o povo se fortalecesse na fé e na esperança. Realmente o povo foi
contagiado e resolveram abraçar o propósito de Neemias
4º) V.19e 20
Sempre que abraçarmos um propósito que está de acordo com a vontade de Deus
enfrentaremos zombarias, desprezo e afrontas do inimigo, daquele que não quer este nosso
posicionamento.
Neemias confrontou com a oposição:
a) O DEUS DOS CÉUS É QUEM NOS DARÁ BOM ÊXITO (sua confiança está inteiramente
no Senhor) Declare seu sucesso por ordem de Deus.
b) NÓS SEUS SERVOS, NOS DISPOREMOS E REEDIFICAREM (se colocou à disposição da
obra de reedificar até que fosse concluída). Se coloque hoje a disposição do Espírito
de Deus para esta grande obra de restauração.
c) VÓS TODAVIA NÃO TENDES PARTE, NEM DIREITO, NEM MEMORIAL EM JERUSALEM
(declarou ao inimigo que ele ficaria de fora completamente e que não haveria
nenhuma aliança com ele, e que não aceitariam sua participação nesta obra) –
Façamos o mesmo hoje em nome de Jesus
5º Neemias 3.1 e 32
Inicia-se a restauração e reconstrução da cidade (vamos colocar em prática os projetos
que o Senhor tem nos dado em Nome de Jesus) !!
6º) Neemias 4.1 à 6
O inimigo sempre estará conferindo cada avanço da reconstrução, se manifestando
contra, mas para ser derrotado em nome de Jesus.
O nosso procedimento deve ser semelhante ao de Neemias (Orando pedindo a Deus que
vingue o inimigo e não pare a obra de reconstrução até que ela seja terminada.

JEJUM DE NEEMIAS
3º dia de Jejum

 FRENTE A FRENTE COM O INIMIGO PARA DERROTÁ-LO.
Introdução
LEITURA: Neemias cap. 4: 07 à 09 E 14
1º) cap. 4: v. 6B
 O coração do povo se inclinou a trabalhar - A Palavra coração = homem interior (alma) =
o nosso corpo reflete a inclinação do coração. Deus hoje quer agir em teu coração,
permita a ação do Espírito Santo de Deus em teu interior.
 Marcos 7:20 à 23 = O homem interior pode se corromper.
OBS: As ações de Satanás quer atingir o nosso homem interior para conseguir seus intentos.
2º) Cap 4: 2 A
- Que fazem estes fracos Judeus (essa palavra veio como seta no interior do povo)
Cap 4:10
- Mais tarde veio o fruto desta seta no interior = Conforme declaração do povo: NOSSAS
FORÇAS JÁ DESFALECERAM, NÃO PODEMOS EDIFICAR O MURO. Foram atingidos pela
palavra maligna e o cansaço começou a esmorecer porque começaram a olhar para os
inimigos de fora e para suas próprias possibilidades, pois o trabalho de carregar pedras e tirar
o cascalho de velhos alicerces era pesado. É ORDEM DE DEUS A FORÇA E A CORAGEM: (Ler
Josué: 1:9)
3º) Cap 4:11
- Satanás aproveita nossas brechas e fraquezas para reorganizar seus ataques.
4º) Cap 4:12
- Quando mostramos nossas fraquezas, o inimigo se fortalece
5º) Cap - 4:13
- O muro já estava tendo utilidade, para resgatar a proteção e o posicionamento do povo, e as armas
foram distribuídas para serem usadas caso houvesse algum ataque. (Ef. 6:11 à 18)
6º) Neemias 4:14
- Neemias procura lembrar todo povo de que a luta é espiritual e todos devem depositar a
confiança no Senhor.
OBS A confiança do povo de Deus não reside nas armas carnais, mas no Senhor, sua
fortaleza: Salmo 20:7 - Salmo 147: 10 e 11.
7º) Neemias 4:15
- Deus frustrou os planos de Sambalat (o mesmo acontece hoje)
8º) Neemias 4:16 à 23
 Aprendemos que jamais deveremos deixar as armas de ataque, pois estamos numa
guerra constante contra os inimigos enquanto estamos reconstruindo.
A QUALQUER MOMENTO O INIMIGOS VAI NOS ATACAR! VAMOS ESTAR PREPARADOS!

JEJUM DE NEEMIAS
4º dia de Jejum
 CONHECENDO AS ASTUTAS CILADAS DO DIABO
Introdução
LEITURA: Neemias cap. 6: 01 à 13
1º) Neemias 6:1e2
 Quando o inimigo não consegue nos impedir de reconstruir muros, então faz de tudo para
nos levar para fora do muro. (Ele está agindo assim na sua vida, vamos desmascará-lo em
nome de Jesus!
Exemplos: Ore em casa é mesmo, para que ir ao templo
Jejue em casa mesmo, Deus está em toda parte
Não há nenhum mal frequentar os bares, bailes e baladas, pois você é jovem
Não há nenhum problema assumir compromissos na hora do culto, afinal você não
é nenhum fanático.
2º) Satanás usa meios e artifícios para tirar o crente da igreja, tais como: - Roupas - sapatos incidentes - desentendimentos - notícias de última hora - dores pelo corpo - cansaço, etc.
OBS: Precisamos buscar entendimento para não abandonarmos o nosso objetivo. (Ler
Neemias 6:3) = medite sobre.
3º) cap. 6: 4
- Satanás é insistente em seus ataques e quando resistimos aos seus ataques, ele muda de
tática, mas o seu objetivo continua sendo o mesmo, nos fazer parar a reconstrução.
4º) Cap 6:5 e 7
 Carta aberta: Significa espalhar revelações difamadoras, falsas acusações, mentiras e
referencias infundadas.
 Neemias não temeu as acusações mentirosas, estava convicto de que aquele boato era
uma cilada.
5º) Vs. 10 à 14
 É importante provar o profeta para ver se ele estava sendo usado por Deus ou era um
falso profeta = Existem muitos falsos profetas trabalhando de acordo com o inimigo,
corrompendo decisões e distorcendo a vontade de Deus para vida de muitas pessoas que
estão dispostas a realizar com sinceridade desejando agir conforme a vontade de Deus.
 O falso profeta queria que Neemias fugisse, para que o povo ficasse em um líder. Muitos
líderes têm seguido conselhos de falsas profecias, deixando os verdadeiros caminhos do
Senhor e deixando pessoas sem liderança.
OBS: Os líderes que provam os profetas não serão enganados, são perseguidos e
ameaçados, mas não fogem e nem cedem a vontade do inimigo (Ler Neemias V. 11 e 12)
6º) Neemias 6:15 - VEMOS O OBJETIVO ALCANÇADO
7º) Neemias 6:16 - Os inimigos de Neemias reconhecem que Deus é quem os abençoou!
- Deus frustrou os planos de Sambalat (o mesmo acontece hoje)
8º) Neemias 4:16 à 23
 Aprendemos que jamais deveremos deixar as armas de ataque, pois estamos numa
guerra constante contra os inimigos enquanto estamos reconstruindo.

JEJUM DE NEEMIAS
5º dia de Jejum
COMEMORANDO A INAUGURAÇÃO DA RECONSTRUÇÃO COM GRANDE LOUVOR.
Introdução
LEITURA: Neemias cap. 12: 27 à 43
1º) Neemias 12: 27 á 29
 Os Levitas voltaram, os instrumentos foram trazidos de volta para Jerusalém, as famílias
fugitivas que estavam morando em outros lugares voltaram, todos os Judeus que estavam
morando na vizinhança, vieram para Jerusalém para realizarem uma grande Celebração de
louvor a Deus.
2º) V. 30 - Os sacerdotes e os Levitas purificaram-se a si mesmos e também purificaram o povo,
os portões e as muralhas da cidade.
 Vamos em 1º lugar nos purificarmos a nós mesmos, como sacerdotes e como adoradores do
Senhor.
 Vamos clamar pela purificação do nosso povo.
 Purifiquemo-nos os portões da nossa cidade (nossa vida) para que o Espírito Santo entre com
liberdade.
3º) V.31 à 42
 Neemias organiza uma grande festa, unindo as autoridades com o povo para louvarem a deus
e comemorarem a grande reconstrução de Jerusalém.
4º) V. 43
- Neemias nos ensina que dia de festa é dia também de sacrificar, por isso enquanto
sacrificamos louvou, vamos sacrificar também nosso dízimo, nossa oferta em nome de
Jesus.

