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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Quando você ouve falar em restauração, o que vem à sua mente? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Bíblico – Neemias 9.1-3 

 

A restauração é algo extremamente necessário na vida dos filhos de Deus. A todo instante, precisamos deixar Deus 

reformar a nossa vida e fazê-la de novo, da forma como Ele quer. Deus havia dito que, se o povo fosse desobediente, Ele 

os mandaria como prisioneiros para uma terra estrangeira, mas, se eles se arrependessem, ele lhes daria o perdão e 

renovaria sua aliança com eles. Sendo assim, o povo de Israel se reuniu para mostrar a sua tristeza pelos pecados que 

eles e os seus antepassados haviam cometido. 

 

1. Um tempo de restauração exige ARREPENDIMENTO – “No dia vinte e quatro desse sétimo mês, o povo de Israel se 

reuniu para jejuar a fim de mostrar a sua tristeza pelos seus pecados.” (Neemias 9.1)” – O povo caminhou da festa 

(capítulo 8) para o jejum (capítulo 9). O povo se reuniu para jejuar com a finalidade de mostrar que eles estavam 

arrependidos de terem pecado contra o Senhor. Nós gostamos de nos reunir para festejar, mas nunca nos reunimos para 

chorar juntos a tristeza dos nossos pecados. O povo reconheceu seu pecado. Isso é sinal de profundo arrependimento. 

Arrependimento, literalmente, significa uma mudança radical de pensamento. Precisamos ter uma mudança de 

pensamento que nos leve a uma genuína mudança na vida diária. 

 

2. Um tempo de restauração exige SEPARAÇÃO de tudo o que Deus CONDENA – “Eles já haviam se separado de todos 

os estrangeiros...” (Neemias 9.2a) – O povo tomou a decisão de deixar todos àqueles que não eram da linhagem de Israel 

para se consagrarem ao Senhor. Aqueles que não eram da linhagem de Israel não participavam dessa reunião. Eles não 

tinham a mesma fé e nem o mesmo Deus. O que é que Deus tem condenado em sua vida que você insiste em não 

deixar? Não há uma vida de restauração sem a separação daquilo que desagrada o coração de Deus. 

 

3. Um tempo de restauração exige CONFISSÃO de pecados – “... Em sinal de tristeza, vestiram roupas feitas de pano 

grosso e puseram terra na cabeça. Então se levantaram e começaram a confessar os pecados que eles e os seus 

antepassados haviam cometido.” (Neemias 9.2b) – Quando somos iluminados pela verdade da Palavra, deixamos de nos 

justificar e então, reconhecemos nossos pecados e os confessamos a Deus. Confesse os seus pecados ao Senhor, libere a 

sua vida para a ação do Espírito Santo de Deus e celebre a liberdade espiritual em Cristo Jesus com o coração 

completamente limpo. (Ler também Pv 28.13 e 1Jo 1.9). 

 

4. Um tempo de restauração exige DEDICAÇÃO à Palavra de Deus – “Durante mais ou menos três horas, a Lei do Senhor, 

seu Deus, foi lida para eles. E nas três horas seguintes eles confessaram os seus pecados e adoraram ao Senhor.” 

(Neemias 9.3) – Não há restauração sem a Palavra de Deus. Não há restauração sem contato com a Verdade de Deus! 

Quando a Palavra de Deus é lida, explicada e aplicada, então, os corações são impactados. A proclamação da Palavra 

produz mudança na vida do povo. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa de restauração em todas as áreas da sua vida. Fale de Jesus para ela 

e seja um canal usado por Deus para essa restauração. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: Por favor, incentivem suas células a participarem dos seguintes eventos da 

sua igreja: 1) Todas as Terças – 40 Dias de Rendição (07:30) | Prepare sua célula para multiplicação. 


