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AULA - EBD - 27/09/2020 
Os princípios divinos em tempos de crise 
 
Tema: Não ultrapasseis o que está escrito 
Texto base: 1 Coríntios 4:6 

Contexto 
 

1. Neemias traz um momento de despertamento para Jerusalém após o exílio babilônico;  
 

Tópicos 
 

1. Geralmente depois de uma grande assolação (Neemias 1:3) vem o momento de despertamento: 
a. Judá foi assolada pela babilônia e precisou de um despertamento para se levantar 

(Neemias 2:17); 
b. Eles observaram a miséria espiritual, social e econômica como a situação atual em que 

se encontravam; 
c. Tudo estava destruído mas Neemias desejava um despertamento do povo para que 

alcançassem a mudança necessária; 
d. A intenção de Neemias está no final do texto, deixar de ser o que eles eram naquele 

momento - opróbrio (vergonha, desonra); 
2. A origem de todo o despertamento genuíno é divina: 

a. Ciro, o persa - Esdras 1:1, Isaías 44:28, Isaías 45:13 
b. Filisteus - 2 Crônicas 21:16 
c. Lázaro - João 11:11 
d. Medos - Isaías 13:17 
e. Igreja - Romanos 13:11 

3. O despertamento levanta outras áreas ao redor (Neemias 2:5): 
a. Com o despertamento através de Neemias várias áreas ao redor também foram erguidas; 
b. Casas, comércios, fazendas, fontes e tanques etc (Neemias 3); 

4. Quando o despertamento vem do Espírito Santo ele mesmo cuida de tudo (João 3:8); 
5. Não existe a palavra espírito em hebraico: 

a. Todo lugar que está em português escrito "espírito" é a palavra hebraica ruach que 
significa sopro, vento, hálito, fôlego e muitas outras coisas; 

b. Alguns exemplos: Gênesis 1:2, Gênesis 6:3, Gênesis 6:17, Gênesis 8:1, Gênesis 41:8, 
Gênesis 41:38, Êxodo 10:13, Números 11:29; 

6. Precisamos pedir a Deus um despertamento da forma correta: 
a. Reconhecer o que precisa ser mudado (Neemias 1:3); 
b. Chorar (estar sensível espiritualmente com a situação) (Neemias 1:4a, Joel 2:12,17);  
c. Jejuar e orar (Neemias 1:4b); 
d. Exaltar (Neemias 1:5-6a); 
e. Arrepender-se (Neemias 1:6); 
f. Palavra de Deus (Neemias 1:7); 
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g. Promessas (Neemias 1:8-9); 
h. Esperança (Neemias 1:10-11); 

7. Não foi necessário sair daquilo que está na palavra de Deus: 
a. O nosso problema é querer entender mais do que convém (Gênesis 3:6); 
b. O Ap. Paulo também entendeu isso e não inventou outros mecanismos (1 Coríntios 4:6); 
c. Moisés também entendeu isso e ensinou o povo a cumprir a palavra (Deuteronômio 29:29): 

i. Inclusive esta passagem nos mostra como o homem tem a tendência de não fazer o 
que está na palavra de Deus e fazer o que não está na palavra de Deus; 

8. Deus usou o sofrimento para despertar o seu povo: 
a. Deus é tão misericordioso que não abriu mão do povo; 
b. Deus criou filhos e eles se revoltaram (Isaías 1:2-6); 

9. O objetivo do despertamento é liberdade do pecado e salvação: 
a. O Ap. Paulo foi despertado justamente para isso, libertar e salvar os judeus e gentios 

(Atos 9:4-5, Atos 9:15-16); 
10. Quando há um despertamento de Deus as pessoas se voltam para o que está na palavra de 

Deus: 
a. Não fizeram nada diferente, apenas se voltaram para o que estava na palavra, retomaram 

os cultos, voltaram à oração e entoaram adoração (Neemias 12:43-47); 
b. Não teve sincretismo com os cultos ou cultura da Babilônia; 
c. Não teve sincretismo com os cultos ou cultura da Média; 
d. Não teve sincretismo com os cultos ou cultura da Pérsia; 

11. A alegria do povo de Deus com o despertamento era justamente fazer o que estava escrito 
(Neemias 12:43); 

12. Somos companheiros de todos os que temem a Deus e guardam os seus preceitos (Salmos 
119:63): 

a. De quem você é companheiro? 
b. A palavra hebraica para companheiro é "chaber" e significa unido, associado, amigo, 

adorador, companheiro; 
13. Seja um exemplo de alguém que não ultrapassa o que está escrito (1 Coríntios 4:6); 


