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NEEMIAS, UM HOMEM AUDAZ

CONHECENDO NEEMIAS
Neemias foi um grande homem de Deus,
que teve como missão reconstruir os muros
físicos de Jerusalém, e reconstruir os muros
espirituais, como a moral, a reverência e o
compromisso do povo com Deus.
“Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, e
os teus olhos, abertos, para ouvires a oração
do teu servo, que eu hoje faço perante ti,
de dia e de noite, pelos filhos de Israel,
teus servos; e faço confissão pelos pecados
dos filhos de Israel, que pecamos contra ti;
também eu e a casa de meu pai pecamos”,
Ne 1.6
Ele foi um moço com qualidades muito
específicas, por isso suas atitudes são tão
apreciadas até os dias de hoje.
Vejamos um pouco de como a Bíblia
demonstra Neemias:

teu nome; e faze prosperar hoje o teu servo
e dá-lhe graça perante este homem. Então,
era eu copeiro do rei”, Ne 1.11

Neemias era um moço de oração:
“Ah! Senhor, estejam, pois, atentos os
teus ouvidos à oração do teu servo e à
oração dos teus servos que desejam temer o

Neemias cria no poder de Deus:
“No lugar onde ouvirdes o som da buzina,
ali vos ajuntareis conosco; o nosso Deus
pelejará por nós”, Ne 4.20

Neemias era fiel ao chamado de Deus:
“E, de noite, me levantei, eu e poucos
homens comigo, e não declarei a ninguém
o que o meu Deus me pôs no coração para
fazer em Jerusalém; e não havia comigo
animal algum, senão aquele em que estava
montado”, Ne 2.12
Neemias tinha empatia:
“Então, lhes disse: Bem vedes vós a miséria
em que estamos, que Jerusalém está assolada
e que as suas portas têm sido queimadas;
vinde, pois, e reedifiquemos o muro de
Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio”.
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