
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Série: Deus - Socorro Bem Presente  
Estudo de Célula 
Mensagem 04 
Tema: O Deus da Restauração 
 
Neemias 1.1 a 11 
1 As palavras de Neemias, filho de Hacalias. No mês de 
quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã, 
2 veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá; 
então, lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que 
não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. 
3 Disseram-me: Os restantes, que não foram levados para 
o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria 
e desprezo; os muros de Jerusalém estão derribados, e as 
suas portas, queimadas. 
4 Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, e chorei, e 
lamentei por alguns dias; e estive jejuando e orando perante 
o Deus dos céus. 
5 E disse: Ah! SENHOR, Deus dos céus, Deus grande e 
temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com 
aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos! 
6 Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, e os teus olhos, 
abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço 
à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus 
servos; e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, 
os quais temos cometido contra ti; pois eu e a casa de meu 
pai temos pecado. 
7 Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não 
temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem 
os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. 
8 Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, 
dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os 
povos; 
9 mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus 
mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos 
rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os 
ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para 
ali fazer habitar o meu nome. 
10 Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste 
com teu grande poder e com tua mão poderosa. 
11 Ah! Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à 
oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de 
temer o teu nome; concede que seja bem sucedido hoje o 
teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo 
eu era copeiro do rei. 
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Introdução  
 
Em maio estamos trabalhando a Série: 
“Deus - Socorro Bem Presente” SL 46:1- 3, 9-11 
 
“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem 
presente nas tribulações.” 
Fomos feitos a imagem e semelhança de Deus para 
vivermos uma perfeita comunhão com Ele em plena 
paz. 
Temos estudado que uma vida de gratidão 
independe de circunstâncias, mas depende, sim, da 
escolha em viver sendo agradecido pelo que Deus é. 
No Salmo 107 meditamos que devemos ter um 
coração agradecido e uma atitude de gratidão porque 
Deus é bom, Deus é amor e o seu amor dura para 
sempre. 
Gratidão nos dá acesso ao coração de Deus e ao 
coração das pessoas. 
A Gratidão deve ser expressada em toda a nossa 
maneira de viver, independente das circunstancias. 
Hoje estamos finalizando a série “Deus: Socorro Bem 
Presente” e estudaremos “O Deus da Restauração” 
 
O texto que lemos, nos mostra as palavras de 
Neemias sobre um tempo de opróbrio, miséria e 
aflição do povo de Israel. 
Quando eles voltaram para Jerusalém, após o longo 
tempo de escravidão na Babilônia, encontraram a 
cidade em ruínas. O muro protetor da cidade de 
Jerusalém havia sido reduzido a escombros e as 
portas haviam sido queimadas, ou seja, estavam 
completamente vulneráveis às invasões. 
Os muros de Jerusalém necessitavam de 
restauração, mas o povo israelita também 
necessitava de restauração em seus corações. 
 
Neemias se compadeceu daquela situação terrível e 
levou o povo a entender algumas coisas necessárias 
para que Deus trouxesse restauração: 
 
 
 
 
 

ANOTAÇÕES     

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 



 

1.Confessar os pecados  
 

Neemias 1.6b 
“... faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, 
os quais temos cometido contra ti; pois eu e a casa 
de meu pai temos pecado.” 
 
A calamidade sempre veio sobre Israel em 
consequência do pecado. 
O pecado traz calamidade e julgamento. 
A confissão e arrependimento trazem restauração. 
Neemias tomou sobre si os pecados e fez confissão, 
representando o povo de Israel no arrependimento e 
gerando restauração. 
 

2.Trazer à memória a Palavra 
 

Neemias 1.8 e 9 
“Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu 
servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei 
por entre os povos; mas, se vos converterdes a mim, 
e guardardes os meus mandamentos, e os 
cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados 
estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei 
e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali 
fazer habitar o meu nome.” 
 
Esse texto traz à memória o juízo pelo pecado, mas 
também fala da restauração pelo arrependimento. 
 

3.Pedir a Deus o favor para sua causa 
 

Conforme relatado no livro de Neemias 2.1 a 8, 
vemos: 
Neemias era copeiro do rei da Pérsia, um ofício de 
grande honra para o povo persa,  e pede que Deus 
lhe dê graça diante do rei no pedido de liberação de 
suas funções para que ele possa ir a Jerusalém para 
a reedificação da cidade. 
Neemias se humilha diante de Deus e diante do rei 
para que seu pedido seja atendido. 
Deus concede o pedido de Neemias e o rei o libera. 
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Tiago 4.6b 
“... Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos 
humildes.” 
 

4.Saber que Deus sempre usa alguém para agir 
 
Todo o agir de Deus na terra acontece através de 
alguém. 
Sem o agir de de Deus através de alguém, não há 
obra, não há libertação e não há restauração. 
Bem como, sempre haverá oposição quando alguém 
se dispõe a fazer o bem e estabelecer o propósito de 
Deus. 
Jesus sofreu todo o tipo de oposição para cumprir a 
sua missão aqui na terra. 
O apóstolo Paulo da mesma forma também sofreu 
todas as oposições imagináveis no cumprimento do 
seu propósito. 
Neemias sofreu oposição de Sambalate, Tobias e 
Gesém, vemos o relato em Neemias 2:19 a 20. 
Mas mesmo com oposição é preciso entender que 
temos um propósito a cumprir. 
Neemias sofreu oposição, não se abalou e convocou 
o povo: “Vinde, reedifiquemos os muros de 
Jerusalém para que não estejamos mais em 
opróbrio.” (Neemias 2:17) 
E o povo correspondeu e disse: “Levantemos e 
edifiquemos” (Neemias 2:18) 
Essa é a nossa chamada hoje: Compromisso com a 
obra do Senhor 
Somos movidos por um propósito estabelecido por 
Deus em nossas vidas. 
Diante das oposições traga à memória o que o 
Senhor já fez e tem feito. 
Lembremos que quem nos faz prosperar é o Deus 
dos céus, o Senhor dos senhores (Neemias 2:20)  
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Conclusão 
 
Todo processo que vai culminar em restauração 
começa com oração e termina com uma ação. 
Somos movidos por um propósito e nenhum oposição 
poderá nos impedir de atingir o alvo. 
Diante da oposição nos lembraremos que o Deus dos 
céus é quem nos dá a vitória. 
 
Para Refletir: 
Todo o agir de Deus na terra acontece através de 
alguém. 
 
Para Aplicação 
Vença o comodismo e a indiferença: 
Essa é a hora de proclamarmos o Evangelho. 
Essa é a hora de restaurar famílias. 
Essa é a hora de curar os enfermos. 
Essa é a hora de libertar os cativos. 
Essa é a hora de nos levantarmos por um novo Brasil. 
Deus é Socorro bem presente 
Deus age e se manifesta através de você! 
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