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SÉRIE: A coragem dos escolhidos
“Aprendendo com Neemias”

Ne 1.5;4.9

INTRODUÇÃO
Neste  mês,  estudaremos  sobre  a  coragem  dos  escolhidos.  Os  estudos  têm  como  propósito
compreender quem são os escolhidos e entender o que os motiva a serem tão corajosos, mesmo em
tempos de crise. O que diferencia umas pessoas das outras? O que caracteriza uma pessoa corajosa? A
palavra de Deus nos traz vários exemplos de personagens que venceram em meio às mais diversas
lutas porque atenderam ao chamado de não desistir diante das crises, mas sim permanecer confiantes
e em posições de guerrear frente ao inimigo. Refletiremos sobre uma série de quatro personagens
bíblicos que têm muito a nos ensinar nesse contexto em que estamos vivenciando. Hoje aprenderemos
quais são as virtudes de Neemias que o fizeram ser um vitorioso em tempos difíceis. 

1. Um povo assustado diante das dificuldades
Neemias viveu em épocas difíceis para seu povo. A maioria do povo judeu havia sido levado cativo e
estava  habitando  em  terras  estranhas;  apenas  um  remanescente  havia  ficado  em  Judá,  porém
Jerusalém  estava  em  total  estado  de  abandono,  os  muros  da  cidade  eram  apenas  ruínas,  o  que
expunha o povo ao perigo (Ne 1.13). O desânimo havia tomado conta dos habitantes de Jerusalém,
lhes faltavam recursos, o povo estava aflito, as condições do povo eram um estado de vergonha e
humilhação.

2. Neemias um homem de fé e coragem 
Neemias, ao saber das condições em que se encontravam os seus irmãos que viviam em Jerusalém
(Ne 1.2,3), tomou uma decisão que fez toda a diferença na sua vida e na vida dos seus irmãos. Neemias
é, ainda hoje, um exemplo para nós porque, diante das dificuldades, não se acovardou, mas tomou a
iniciativa que mudou aquele quadro que afligia os moradores de Jerusalém. Diante da notícia de como
estava  vivendo os  seus  compatriotas,  Neemias  buscou a  Deus em oração  (Hb 4.16).  Convicto  do
chamado de Deus, ele toma uma corajosa decisão de liderar seus irmãos na reconstrução dos muros e,
mesmo diante de tantos fatos desmotivadores, ele persevera no trabalho árduo para reconstruir os
muros  de  cidade  (Tg  1.12).  A  oração  e  a  perseverança  no  propósito  foram  decisivos  na  vida  de
Neemias. 

COMPARTILHAMENTO
Temos nos posicionado como encorajadores daqueles que estão sem esperança? Temos agido com
sabedoria,  orando  para  que  Deus  possa  nos  direcionar  em  tempos  de  crise?  Estamos  sendo
perseverantes no propósito do nosso chamado?

CONCLUSÃO
Hoje aprendemos que a oração e a perseverança no propósito do nosso chamado são virtudes dos
escolhidos que os fazem serem corajosos. Mediante os desafios, não podemos parar (Ne 6. 3) porque,
assim como Neemias, sabemos que o nosso chamado é para uma grande obra e não devemos nos
distrair com situações que queiram nos desmotivar e nos desviar do propósito maior. Dessa forma,
devemos agir como homens e mulheres de fé, com uma coragem de lutar em tempos de crise porque
temos a convicção do nosso chamado por Deus.
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