
 

 

       4 – A Grande Decisão 
 

Quebra Gelo – Qual foi a maior decisão que você tomou nos últimos dias? Valeu a pena 

ter toma esta decisão? 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

- Ore ao Senhor pedindo livramento do COVID 19 para as nações.  

- Ore pela sua Igreja, pelo seu pastor e pelo avanço da obra de Deus nestes dias 
desafiadores. 
 

Tempo da Palavra (20 min) – Neemias 8 e 9 
 

 Ao chegarmos em nosso último encontro sobre a Série Recomeços, compreendemos 

que Neemias quando chegou em Jerusalém ele não encontrou apenas os muros fendidos e 

as portas queimadas, ele encontrou um povo que precisava se voltar para Deus. Ele 

encontrou vidas destruídas. Então agora nos capítulos 8 e 9 temos Neemias convidando o 

sacerdote Esdras para trazer ao Povo a Lei do Senhor. Não bastava apenas reformar os 

muros, as portas e o povo não restaurar a aliança.  
Neste tempo de recomeços não basta apenas, ter um novo emprego, dar conta de 

pagar as contas acumuladas ou restaurar algumas coisas perdidas nestes últimos 100 dias, 

é necessário restabelecer a aliança com Deus se ela foi quebrada. AGORA É HORA DA 

REFORMA DO POVO.  Esdras tinha chegado da babilônia 13 anos antes, mas aqui termos 

a sua primeira ação dentro do livro de Neemias. E são estas ações que precisamos também, 

neste tempo de recomeços realizarmos, para um renovo em nossa aliança com o Senhor.  

Esdras direciona o povo para a Palavra de Deus. Neemias 8:9,10 -  9 -E Neemias, 

que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam 

ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, 

então não vos lamenteis, nem choreis. Porque todo o povo chorava, ouvindo as 

palavras da lei. 10 - Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, 

e enviai porções aos que não têm nada preparado para si; porque este dia é 

consagrado ao nosso Senhor; portanto não vos entristeçais; porque a alegria do 
Senhor é a vossa força. 

Fruto da leitura da Palavra houve grande arrependimento. Choro. Mas houve regozijo 

diante do Senhor. Então houve festa: O povo celebrou a Festa dos tabernáculos: Ou seja, 

trouxe a Memória do povo a festa instituída pelo próprio Deus lá atrás. Era para lembrar a 

libertação do Egito. Agora eles estavam celebrando para lembrar a libertação da babilônia. 

Eles deveriam pensa no cuidado, libertação e livramento que o Senhor tinha dado. A leitura 

cuidadosa da Palavra trouxe compreensão, libertação e mudança. Então o capitulo 9 temos 

a consumação desta grande decisão: Ao ler e estudar a Escrituras veio a confissão, o 

reconhecimento a mudança e a Adoração.  

O povo tinha sido orgulhoso, tinha abandonado ao Senhor, tinha adorado outros 

deuses, estavam longe do Senhor. Agora era hora de ir além da reconstrução dos muros, 

era a reconstrução da vida com Deus. Depois de anos e decadência, anos de exílio na 
Babilônia, o povo reconheceu a necessidade de com seriedade se relacionar com Deus. 

Praticar a Lei de Deus com sinceridade. Isso passou pela: 

 Palavra 

 Reconhecimento/Confissão 

 Arrependimento genuíno  

 Concerto com Deus – Aliança com o Senhor... 

Neemias 9:38 – “E, com tudo isso, fizemos um firme concerto e o escrevemos; e 

selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes.” A maior 

mudança empreendida por Neemias não foi a reconstrução dos muros fendidos, e sim levar 



o povo a compreensão da necessidade um concerto com Deus. Vamos ao 

compartilhamento: 
 

1 – Algum dia Deus falou ao seu coração através da leitura da Bíblia? Conte como foi essa 

experiência.  
 

2 - Que nota (de 0 a 10) você dá si mesmo para a sua dedicação a e leitura e conhecimento 

da Palavra de Deus? O que te levou a dar esta nota? Compartilhe. 
 

3 - A Palavra de Deus transforma vidas (pensamentos e atitudes). Para isso, não basta ser 

ouvinte/leitor da Bíblia, é preciso ser praticante. O que nos impede de ter uma vida 

dedicada e dirigida pela palavra de Deus? 
 

 
 

 

 
 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração (20 min) 

Este é um momento muito precioso e m nossa encontro semanal dos Pequenos Grupos, 

ainda que online, é tempo de orarmos uns com outros. Peça que os irmãos compartilhem 

sobre como foi a prática das coisas que Deus falou no último encontro. Estimule os que 

não conseguiram, anime os que não tentaram e louve a Deus pelos que praticaram. E ore 

pelos motivos uns dos outros. 

 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades 
abaixo: 

 

DOE AMOR EM CESTAS: Já começamos a mobilização para este mês em nossos PGM para 

levantarmos o maior número de cestas básicas para a entrega no final do mês as famílias 

necessitadas do nosso relacionamento. Queremos levantar novamente pelo menos 30 

cestas. Compartilhe com seu PGM o que pode ser feito. Cada cesta hoje está em média de 

R$ 50,00.  

 

 

DESAFIO DA SEMANA: Nesta semana, busque ter encontros com o Senhor 

através da Palavra. Somente através da Leitura e prática da Palavra iremos 

conseguir sobreviver a dias tão desafiadores. 


