CAMINHOS DA RESTAURAÇÃO
Lição 2 : Cooperação, a estratégia de Deus
DESAFIO: ler o livro de Neemias durante o período de ministração desta série de lições.
OBJETIVO: Receber a cura e a libertação que vem de Deus.
MÚSICA OFICIAL: Restauração - Nani Azevedo ( youtube)

LEITURA BÍBLICA: Neemias 4.6-9
QUEBRA-GELO: Começaram a ler o livro de Neemias? Comente alguma lição de liderança que
Neemias transmite.
INTRODUÇÃO: A lição desta semana foca a atitude de Neemias. Mostra a importância da
cooperação entre os irmãos como estratégia de Deus para restauração de vidas. Fica claro, pelo texto
bíblico, que o profeta não reconstruiu os muros sozinho. Os moradores da cidade devastada
cooperaram com ele. Estes são os ensinamentos que podemos aprender com Neemias para que haja
restauração:
1. Tenha compaixão pelos que sofrem – leia Neemias 1.3-4. Neemias se importava com as coisas
de Deus e tinha um coração verdadeiramente amoroso. Quando ficou sabendo que não só a cidade
estava destruída, mas também o povo estava em grande humilhação e sofrimento, ele se
compadeceu profundamente e foi buscar a face do Senhor. Peça ao Pai que encha você de
compaixão pelos que sofrem.
2. Tome a iniciativa de estimular o processo – Leia Neemias 2:4-5. O homem de Deus não ficou
apenas lamentando o estado em que se encontrava sua querida cidade. Ele se dispôs a cooperar
para que o problema fosse resolvido. Na primeira oportunidade, apresentou ao rei o seu desejo e este
lhe concedeu o que pedira. O copeiro Neemias nos dá uma grande lição de liderança: ao identificar o
problema, agiu imediatamente. Não procrastinou nem passou o conflito para outros.
3. Testemunhe o agir de Deus – Leia Neemias 2:17-18. O Senhor Jesus nos chamou para sermos
suas testemunhas. Testemunhar significa relatar aquilo que você vivenciou. Devemos contar aos
outros as grandezas de Deus, relatando tudo o que ele fez por nós. Pergunta: Alguém gostaria de,
agora mesmo, dar um breve testemunho de como sua vida já foi restaurada e transformada por
Deus?
4. Contribua para o processo - Como foi mencionado, Neemias não reconstruiu o muro sozinho.
Todos cooperaram. Viver Igreja é viver relacionamentos. A Bíblia nos chama a amar, acolher, orientar,
servir, sujeitar-nos e consolar UNS AOS OUTROS. Tiago 5:16. As Escrituras revelam como podemos
ser curados: ao orarmos UNS PELOS OUTROS e confessarmos os nossos pecados. Esta é uma
ótima oportunidade de praticarmos isso na Célula.
O QUE DEUS JÁ COMEÇOU A REVELAR SOBRE ÁREAS QUE ESTÃO PRECISANDO DE
RESTAURAÇÃO NA SUA VIDA?
DESAFIO: Separe os presentes em duplas (homens com homens e mulheres com mulheres) e
tenham um momento para praticar Tiago 5.16, ou seja:
a) Confissão de pecados a Deus e uns aos outros; b) Perdão àqueles que nos feriram e ofenderam;
c) Reafirmação do valor de cada um de nós e dos propósitos de Deus para nossa vida.
Lembre-se de que todo o processo de cura é baseado no que Jesus fez por nós na cruz do calvário
CONCLUSÃO: Deus providenciou todo o remédio que precisamos para a nossa restauração. O
sacrifício de Jesus na cruz do calvário foi perfeito.

