
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Série: Por esta Causa me Coloco de Joelhos 
Estudo de Célula 
Mensagem 02 
Tema: Cinco Ações para Vencer as 
Adversidades 
 
Neemias 4:14  
“Depois de inspecionar a situação, levantei-me e 
disse aos nobres, e aos magistrados e ao resto 
do povo: Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, 
grande e terrível, e pelejai por vossos irmãos, 
vossos filhos, vossas filhas e vossas casas.” 
 
Introdução 
 
Estamos desenvolvendo a série “Por esta Causa 
me Coloco de Joelhos” (Efésios 3:14) 
 
Nessa série entenderemos melhor como colocar 
diante de Senhor as nossas causas e como obter 
a vitória nessas causas que muitas vezes 
parecem impossíveis de terem solução. 
Estudamos que, diante de situações de tristeza, o 
lamento e o choro podem vir por um tempo, mas 
tem prazo determinado e precisam cessar, dando 
lugar ao posicionamento para a solução da 
situação. 
 
Hoje veremos cinco ações de Neemias que o 
levaram à vitória diante da situação de 
calamidade que foi relatada em Neemias 1:1 a 11 
 

1. Inspecionar a situação 
2. Levantar-se 
3. Não Temer 
4. Lembrar-se da Grandeza do Senhor 
5. Pelejar 
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1. Inspecionar a situação 
Neemias 4.14 
“Depois de inspecionar a situação...” 
 
Neemias não ignorou a situação, mas analisou 
racionalmente e constatou que realmente era uma 
situação de calamidade. 
Diante da nossa adversidade, antes de qualquer 
atitude, é necessário parar um tempo e analisar 
tudo o que está envolvido e jamais ignorar, mas 
conhecer a real da situação. 
 

2. Levantar-se 
Neemias 4.14 
 “...levantei-me...” 
 
Levantar-se fala de posicionamento. 
O nosso posicionamento diante da situação é que 
vai determinar a vitória ou derrota. 
Diante de situações que parecem fugir ao nosso 
controle, é necessário um posicionamento firme. 
A nossa atitude de vitória vai nos levar ao sucesso 
na resolução da questão. 
 

3. Não Temer 
Neemias 4:14  
“... e disse aos nobres, e aos magistrados e ao 
resto do povo: Não os temais.” 
 
O temor é um espírito que vem para atormentar.  
O amor de Deus por nós nos livra de todo o mal 
porque o amor lança fora o medo:  
 
1 João 4:18a 
“No amor não há medo antes o perfeito amor lança 
fora o medo...” 
 
Coloque em ação a fé e creia que o amor de Deus 
é que nos protege. 
Onde há fé todo o temor é lançado fora. 
Chegou a hora da libertação. 
Chegou a hora da cura. 
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4. Lembrar-se da Grandeza do Senhor  
Neemias 4:14 
 “...Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível,...” 
 
Quando celebramos as festas bíblicas 
(Pentecostes, Páscoa, Tabernáculos, Hanukkah, 
etc) estamos para trazendo à memória as 
grandezas do Senhor. 
 
O nosso Deus é grande e tremendo e esse Deus 
se manifesta em nós  e através de nós. 
Deus fez e continua fazendo maravilhas ainda 
hoje. 
Traga à memória quão grande é o Deus que 
guarda a sua vida. 
 

5. Pelejar 
Neemias 4:14 “...e pelejai por vossos irmãos, 
vossos filhos, vossas filhas e vossas casas.” 
Sabemos que existe uma guerra espiritual sendo 
travada, mas também sabemos que o nosso Deus 
peleja por nós. 
Somos ensinados através do profeta Joel a 
declararmos que somos fortes: 
 
Joel 3:10 
“Forjai espadas das relhas dos vossos arados, e 
lanças das vossas podadeiras; diga o fraco: Eu 
sou forte.” 
 
Quando nos sentimos fracos, é necessário 
declararmos que somos fortes. 
A força não vem de nós mesmos, mas essa força 
vem do nosso grande Deus. 
 
Quando fazemos essa declaração somos 
revestidos da fortaleza de Deus. 
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Conclusão 
Diante das adversidades em nossa vida é 
necessário posicionamento de vitória para que 
alcancemos o êxito. 
Sabemos que o lamento e o choro e até o 
desânimo tem o seu momento, mas é preciso 
entender que esse lamento e esse choro têm 
prazo determinado, não pode durar uma vida toda. 
É necessário encarar de frente a real situação do 
problema, mas sabendo que temos um Deus 
grande e poderoso que pode nos dar a vitória em 
qualquer situação, por mais calamitosa que pareça 
ser. 
 
Para refletir 
O nosso posicionamento diante da adversidade vai 
determinar a vitória ou a derrota. 
 
Para Aplicação 
Diga o fraco: Eu sou forte. 
A nossa força vem do nosso grande Deus. 
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