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“Chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se 
ajuntou como um só homem, na praça... Assim Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a 
congregação... no primeiro dia do sétimo mês... E os ouvidos de todo o povo estavam 
atentos ao livro da lei... e abrindo-o ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras louvou ao Senhor, 
o grande Deus; e todo o povo respondeu: Amém! Amém! levantando as mãos. ” Neemias 
8:1-3,5-6. 
 

Introdução 
 
Todos nós sabemos bem que como presbíteros e líderes na casa de Deus, Ele nos separou 
e nos comissionou para que trabalhemos no correto ordenamento dos Santos. (Ef. 4:11) 
 
Nosso papel, é mais sobre servir, harmonizando o Ovo e a Galinha, do que qualquer outra 
coisa. Não é mesmo? 
 
Mas por muitas vezes a Galinha não fica quieta chocando, o Ovo sai rolando, a Galinha não 
espera o tempo suficiente, ou até mesmo está tão distraída que não se dedica nem a por 
novos ovos e nem a chocá-los para que dali nasça novas vidas. Sem contar que por vezes 
temos que cuidar do alvoroço que se levanta no galinheiro, quer seja por conflitos 
puleiristas (internos) ou por ameaças externas, como raposas, ventanias, água entrando 
pelo telhado quebrado e que já há muito precisa ser reparado. 
 
Nós todos já sabemos muito bem como é isso. Ou talvez só em Brasília que temos dessas 
coisas. 
 
Certo é que nessa tarefa de apascentar as pessoas, buscando meios de fortalecer a amizade 
e relacionamento delas com o Senhor, ensinando-as a guardar todas as coisas que Jesus nos 
ordenou, nos parece que não temos conseguido formar uma geração que: 
 
Acompanha de perto o “nosso” ensino, a nossa conduta, o nosso propósito, a nossa fé, a 
nossa paciência, o nosso amor, a nossa perseverança, as perseguições e sofrimentos que 
passamos, e tantas outras coisas das quais o Senhor tem nos livrado. (2 Timóteo 3:10-11) 
 
(E aqui estou fazendo as palavras do Apóstolo Paulo, quando escreveu pra Timóteo, as 
nossas palavras.) 
 
Homens que: 

 preguem a palavra,  

 estejam preparados a tempo e fora de tempo,  

 repreenda,  



 corrija,  

 exorte com toda a paciência e doutrina. 

 sejam moderados em tudo, 

 suportem os sofrimentos, 

 cumpram plenamente seu ministério 
2 Timóteo 4:2, 5 

 
Não sei vocês, mas por vezes ao olhar pra Igreja, e para a edificação que temos promovido, 
pensei estar chegando à mesma constatação que Neemias teve em relação à Jerusalém: 
 
“Vejam a situação terrível que nos encontramos: 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.” Neemias 2:17 
 
Talvez nossa situação não esteja tão terrível assim. Pode ser que nossa condição atual como 
Igreja não esteja humilhante como estava Jerusalém nos tempos de Esdras e Neemias. Ou 
talvez esteja, ou até mesmo possa estar pior. Deus o sabe. 
 
O fato é que podemos aprender muito com a história de Neemias e a reedificação dos 
muros de Jerusalém, e é sobre isso que gostaria de seguir compartilhando com vocês, pois 
temos esperança, e ela é viva, eterna, e nunca falha. 
 
 

Desenvolvimento 
 
Em um artigo da Harvard Business School, de 1960, tratando de uma miopia que havia nos 
modelos de negócio e de marketing, aborda a questão da falência do transporte ferroviário. 
Foi avaliado que as empresas da época, e dos séculos anteriores, desse ramo, perderam 
mercado porque não tiveram a visão correta de que seriam empresas de transporte em 
geral, e não simplesmente de transporte ferroviário. - Miopia.  
 
Assim, ao invés de focarem nos clientes e suas necessidades, estavam focados no produto, 
e não abriram os olhos para onde deveria seguir adiante. 
 
E trazendo essa reflexão para nós, como responsáveis pelo rebanho do Senhor, me 
pergunto: 
 

1. Será que temos uma visão correta do que Somos como Igreja e para onde estamos 
indo? 
 

2. Será que não temos orado por casacos, enquanto o que precisaríamos era orar para 
que o Senhor nos guardasse e nos desse a provisão necessária para passar o frio? 

 



3. Será que não temos pedido a Deus pelo carro A, B ou C, enquanto o que precisamos 
é de meios de locomoção? 
 

4. Assim, parece que as vezes nossa visão é pequena, e por consequência o 
desenvolvimento será ainda menor e localizado, sempre tratando sintomas e não 
necessariamente a enfermidade/doença. 

 
 
Assim, gostaria de lançar algumas perguntas: 
 

1. Será que a razão para essa nossa situação atual, como Igreja, se dá ao fato 
possivelmente de termos perdido a visão?  
 

2. Ou talvez será que seria só a perda da capacidade de transmiti-la aos 
demais? 

 
3. Será que perdemos o foco da edificação devido a tantas distrações? 

 
4. Será que temos ouvido com clareza a voz de Deus, ou de repente não 

entendemos o comissionamento que temos recebido? 
 

5. Será que cansamos ao longo do caminho? E desistimos de encontrar homens 
idôneos e fiéis, que também possam ensinar a outros? ... (2 Timóteo 2:2)  

 
6. Ou ainda, será que alguns de nós deixamos de ser esses homens tão fiéis 

assim? 
 

Vamos entrar um pouco na experiência de Neemias, para notarmos alguns elementos de 
sucesso em sua trajetória. 
 
E o primeiro deles é que Neemias foi motivado por Deus. Em sua comunhão com Deus, Ele, 
o Senhor, colocou algo no coração de Neemias, e esse é o primeiro elemento de sucesso na 
edificação da igreja:  
 
Só podemos edificar com aquilo que vem primeiramente de Deus. 
 

1. Precisamos ser motivados pelo que Deus coloca em nosso coração 
Neemias 2:12 – “... o que Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém.” 
(446-445 B.C) 

 Como líderes, precisamos ouvir a voz de Deus quanto a edificação do Seu 
rebanho 

 Precisamos deixar Deus trabalhar com a gente, nos quebrantar, recebermos do 
coração de Deus, ouvirmos Sua vontade, para sermos profetas 

 Precisamos buscar a direção de Deus para Sua Igreja 



 Neemias estava focado em Jerusalém e em seu povo. Nos dá a impressão de que 
esse assunto o consumia de dia e de noite. Ele estava entristecido, sua alma 
estava aflita por isso. Ele estava agora determinado a traçar um plano para 
cumprir o que Deus havia colocado em seu coração, e estava disposto a tudo por 
essa causa. 

 
Reflexões: 

 O quê Deus tem colocado no teu coração? 

 O que Ele tem te dito sobre a Igreja? Sobre a edificação dela?  

 Sobre o como ela está como família, como Corpo, ou talvez, e infelizmente, mais 
como uma organização/empresa? Como um peso? 

 E o que fazer para sair da situação atual para a situação desejável, onde Deus a quer, 
e que Ele quer contar conosco para leva-la até lá.  

 
 

2. Em segundo lugar, devemos ser movido por uma visão ampla/global 
 
Quando falamos de Muros e Portões, devemos nos lembrar que isso representavam 
força/proteção e dignidade. 
 
A visão não era simplesmente sobre o Muro, mas sobre tudo o que sua reconstrução 
iria trazer ao povo. 
 
E nesse processo haviam tanto oposições externas (Sambalate, Tobias, Gesém, e 
seus associados) quanto internas (crise financeira, produtores envolvidos na 
reconstrução dos muros, pessoas hipotecando suas terras e tendo seus filhos 
servindo praticamente como escravos novamente) - Neemias 4-6 
 
Precisamos entender e nos apaixonarmos cada vez mais pelo Reino de Deus, pelo 
propósito eterno, e por Sua amada Igreja universal. 
 
Precisamos entender o que Deus está fazendo sobre a terra, sobre Sua segunda 
vinda, sobre esse Evangelho do Reino que será pregado em todo o mundo, sobre a 
consciência de que nossos irmãos em todo o mundo estão passando por lutas e 
provações semelhantes a nós, e que nossa luta contra os principados e dominadores 
acontecem em todos os lugares, de muitas maneiras, e que em Jesus somos mais do 
que vencedores. 
 

 Devemos prosseguir com clareza de que é andando na luz que temos 
comunhão uns com os outros, e que assim, e somente assim, o sangue de 
Jesus nos purifica de todo o pecado. 

 Devemos ter a revelação de que Deus quer uma família de muitos filhos 
semelhantes a Jesus 

 Que Jesus não habita em templos feitos por mãos humanas 



 Que se não negarmos a tudo o quanto temos não poderemos jamais ser seus 
discípulos 

 Que não existe um padrão diferente para presbíteros e líderes do que o que 
Jesus pede para cada um dos seus filhos 

 Que se não amarmos ao Senhor acima de qualquer coisa, e não perdermos 
nossa vida por causa dEle e de Seu evangelho, também não poderemos ser 
seus discípulos, e ainda perderemos nossa vida para sempre 

 Revelação de que Jesus pede a todos os seus discípulos a que morram, 
porque se grão de trigo não cair na terra e não morrer, jamais poderá dar 
frutos. Mas Ele nos escolheu nele para darmos frutos, e que o nosso fruto 
permaneça 

 Entendimento de que Jesus nos chamou não para fazer retiros, ou encontros 
missionários, ou campanhas, ou maratonas de filmes evangélicos, mas sim 
para estar com Ele, e depois nos enviar a pregar o Reino (É certo que 
podemos fazer todas essas coisas, são importantes, e neste caso que aqui 
estamos, se fez até imprescindível) 

 Precisamos ter e manter a visão de que nos últimos dias o homem perderia 
sua afeição natural, confundindo seus sentimentos e aparência. Mas que nós 
devemos seguir primando a que o Homem pareça Homem, e que Mulher 
pareça com Mulher 

 
Todas essas coisas fazem parte da visão e entendimento global sobre o Reino de 
Deus e Sua Igreja. Mas precisamos levar isso a um aspecto local. 

 
3. Agora tendo uma visão global, é hora de agir de forma local 

Neemias 3 – Reedificação do muro e suas 12 Portas 
a. Sumo sacerdote e seus irmãos edificaram a Porta das Ovelhas 

i. E junto a ele edificaram os homens de Jericó, e Zacur, filho de Inri 
b. Porta de Efraim (Ne 12:39) 
c. Os filhos de Hassenaá edificaram a Porta do Peixe (Portas, ferrolhos e 

trancas) 
i. E ao seu lado reparou Meremote... E ao seu lado reparou esse e 

aquele. 
d. Outros repararam a Porta Velha (Vigas, assentaram-lhe portas com seus 

ferrolhos e trancas) 
i. E ao seu lado reparam esses e aqueles 

e. Outros fortificaram Jerusalém até o Muro Largo 
i. E ao seu lado reparou Jedaías, de fronte de sua casa 

f. E a outra parte repararam Malquias e Hassube, como também a Torre dos 
Fornos 

i. Ao seu lado reparou Salúm, maioral da outra metade de Jerusalém, 
juntamente com suas filhas 

g. Hanum e os moradores de Zanoa edificaram a Porta do Vale 
i. Portas com seus ferrolhos e trancas 



ii. 1.000 côvados (460m) do muro até a Porta do Monturo 
h. E a Porta do Monturo foi reparada por Malquias, que era um maioral de um 

dos distritos (Portas, ferrolhos e trancas) 
i. Porta da Fonte 
j. Da Porta das Águas até a torre alta 
k. Muro do tanque de Siloé 
l. Muros que iam até de frente dos sepulcros de Davi 
m. Mais adiante do muro reparou outra família 
n. Depois deles reparou esse 
o. Depois desse reparou aquele 
p. Depois daquele reparou até a extremidade da casa do outro 
q. Depois então mais outros repararam junto a sua própria casa 
r. Depois ainda outros até à esquina 
s. Porta dos Cavalos, e cada um defronte da sua casa 
t. Porta Oriental 
u. Porta da Guarda 
v. Porta do Gado  (Ne 12:39) 
w. E por fim chegaram ao outro lado da Porta das Ovelhas, onde tudo começou.  

 
E alguns fatos que quero destacar aqui dessa ação local são: 
 

1. Homens e mulheres estavam engajados, cada um segundo a sua porção 

2. Não existia um fornecedor único de material de construção, nem mesmo somente 

um ferragista, ou serralheiro. O Muro não foi feito de partes iguais! 

3. Dos governantes e homens importantes, aos mais simples e camponeses, todos 

desenvolveram sua parte na reedificação 

4. O que os muros e portões tinham de igual, era o sentimento e compromisso do povo  

5. O trabalho foi contínuo e incessante durante os 52 dias que levou para a reedificação 

do muro e seus portões 

6. Houveram oposições e dificuldades, mas eles perseveraram até o fim 

 
 
É interessante fazer algo que é conhecido como Análise SWOT no meio empresarial 

 Pontos Fortes (Força) e Pontos Fracos (Fraquezas)  E quando a gente faz isso a 
gente olha para os fatores internos 

 Oportunidades e Ameaças  fatores externos 
 

Nessa análise, podemos também conhecer/identificar quem é o nosso “Concorrente”?  



 “Nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e 
potestades...” Ef.6:12 

 Porque então temos combatido muitas vezes a homens, ou ideologias humanas? 

 Porque temos usados de armas humanas e carnais contra esse inimigo? 

 Ou até mesmo porque temos achado concorrência em nossos irmãos e 
companheiros de jornada? 

 
Que diremos então?  
Não nos parece necessário aplicarmos nosso coração às velhas e preciosas práticas locais? 

1. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na Comunhão, e no partir do pão de casa em 
casa? 

2. Focar na Igreja nas casas, que se multiplica organicamente, e não focados em 
grandes reuniões? 

3. Voltar ao discipulado de vida, de relacionamentos, e não de reuniões? 
4. Dedicarmos à oração, às escrituras, ao evangelismo nas ruas, às visitas aos hospitais, 

ao socorro aos necessitados? 
Não nos parece que se não formos intencionais nessas coisas elas chamais serão 
fortalecidas, ou at;e mesmo praticadas em nossas Igreja local? 
 
 

Conclusão 
 
Por fim, foi o conjunto de: 

1. Algo que nasceu no coração de Deus 
2. O amor e determinação de um homem pelo que Deus havia posto em seu coração 
3. Uma visão e estratégia global, da reconstrução/reedificação total do muro, e o que 

isso significava 
4. A ajuda de amigos-irmãos fiéis, que receberam a visão e que se colocaram debaixo 

da condução de Neemias 
5. A cooperação e aplicação local de cada parte do povo, em suas casas, vilarejos, 

distritos, e regiões maiores 
 
Que então eles puderam no 7 mês, celebrar então a festa dos Tabernáculos, por 7 dias, 
COMO UM SÓ HOMEM. 
 
Assim, podemos ter uma boa visão do todo, ou do que achamos que seja o todo, como O 
MURO. 
Mais isso ainda pode continuar sendo só mais uma parte, uma pequena parte, do plano 
maior de Deus. Certo é que a nossa cooperação é determinante. 
 
Que possamos dedicar mais tempo com o rebanho ao qual o Senhor nos delegou a 
apascentar, buscando identificar e formar, homens idôneos e fiéis, que possam também 



ensinar a outros, tendo uma visão ampla do Corpo de Cristo e do Propósito Eterno de Deus, 
e agindo localmente entre os mais próximos de nós. 
 
Por isso, não subestimemos a porção que Deus nos depositou, pois se formos negligentes, 
o impacto sobre a parte do Corpo que cuidados, pode ser grande, a curto, médio e longo 
prazo. 
 
Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e ajude a cada um de nós, novos e outros já não 
tão novos assim, a que não estejamos acomodados/complacentes, mas confiantes que há 
muito mais ainda pra experimentarmos com Deus, e com Sua Igreja, com vistas à edificação 
do Corpo de Cristo, sempre em amor. 
 
E ao final, estaremos todos nós, COMO UM SÓ HOMEM, reunidos, diante de Deus, com 
mãos santas levantadas, e também com os rostos no pó, diante daquele que é tudo em 
todos, e o único digno de receber toda a honra, glória e louvor. Amém. 
 
 
 


