
  

 

INFLUENCIANDO AOS QUE INFLUENCIAM!!! 

 
Sentindo 

 
NEEMIAS 1.1-11 - As palavras de Neemias, filho de Hacalias. E sucedeu no mês de 

Quislev, no ano vigésimo, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus 

irmãos, ele e alguns de Judá; e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, e que 

restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: Os restantes, que ficaram 

do cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo; e o muro de Jerusalém 

fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, 

assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias; e estive jejuando e orando perante o 

Deus dos céus. E disse: Ah! Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível! Que guarda a 

aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos; 

Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do 

teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos; e 

faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti; também 

eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não 

guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenaste a Moisés, 

teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós 

transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e 

guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis; então, ainda que os vossos 

rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que 

tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que 

resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah! Senhor, estejam, pois, 

atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam 

temer o teu nome; e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. 

Então era eu copeiro do rei. 

 

Aprendendo 

 
NEEMIAS – apesar de ser um grande Administrador, planejador, estrategista, um homem 

que influenciava e ousado. Teve que antes de qualquer ação entender que ele precisava 

de transformação.  

  

4 CARACTERÍSTICAS DE NEEMIAS PARA UMA VIDA DE TRANSFROMADA: 
 

1. ARREPENDIMENTO – OSÉIAS 14.1 e JOEL 2.11-12. 
2. CONFIÇÃO – TIAGO 5.16. 
3. ORAÇÃO – TIAGO 5.17 e 18. 
4. JEJUM – JOEL 1.14. 

 

Refletindo 

 
 

1 – A PRIMEIRA HABITAÇÃO SERÁ DO ESPÍRITO SANTO DENTRO DE CADA UM DE NÓS. 

A PARTIR DE HOJE, JESUS SERÁ O DONO DO NOSSO CORAÇÃO E DE SUA VIDA. 

2 – JESUS QUER TORNAR VOCÊ UM EMBAIXADOR DE CRISTO A COMEÇAR DA SUA 

CASA. 

 

3 – JESUS QUER COLOCAR NOVAS VESTES EM NÓS. EFÉSIOS 6.10-18 

 

EFÉSIOS 6.10-18 – No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu 

poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as 

astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, 

sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste 

século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai 

toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, 

ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida 

a couraça da justiça; E calçados os pés na preparação do evangelho da paz; Tomando 

sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do 

maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra 

de Deus; Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando 

nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, 

 

 

Aplicando 

 

Como praticar estas verdades em minha vida? 

O que eu vou fazer na prática? 

Eu preciso: 

1. Arrepender 

2. Confessar 

3. Orar 

4. Jejuar 

Após esta atitude certamente Jesus irá: 



EZEQUIEL 36.35-38 - Estes dirão: ‘Esta terra que estava arrasada tornou-se como o 

jardim do Éden; as cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão 

fortificadas e habitadas’. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que 

subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o 

que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei, e o farei. 

“Assim diz o Soberano, o Senhor: Uma vez mais cederei à súplica da nação de Israel e 

farei isto por ela: tornarei o seu povo tão numeroso como as ovelhas, e como os 

grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. Desse modo as 

cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos de gente. Então eles saberão que eu sou 

o Senhor”. 

 

  

Oração 

 

Orar em grupo para que haja transformação em Cristo Jesus. 
 
Pr. Nestor de Morais Junior  

Comunidade da Graça Arujá 01.07.18 

 

 

Agenda - CGA 

Domingo 
Culto 

Culto de Celebrações as 9h30m e as 18h. 

 

Quartas Ministério de Esportes – Jiu-Jitsu 19h15m. 

Sábado 28/07 – MAG ATMOSFERA 19h30m. 

Terça 31/07 – Mulher Plena e Homens de Honra 20h. 
 


