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Quebra-gelo (5 min)
Qual foi a coisa mais especial que alguém já disse para você?

Conversando com Deus (5 min)
Com alegria, apresentar cada presente a Deus e agradecer pela 
oportunidade de estudar Neemias juntos.

Louvando e adorando juntos (5 min)
“Eu te exaltarei, meu Deus e meu rei; bendirei o teu nome para todo o
sempre!” (Salmos 145:1)

Leitura Bíblica
Neemias 1

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Neemias queria ver a aliança entre Israel e Deus restaurada; 
reconhecia que a situação presente era resultado da quebra dessa 
aliança e se dispôs a falar com o rei Artaxerxes, na época, senhor de 
toda a região que incluía também Jerusalém.
 Neemias era o copeiro de Artaxerxes, aquele que provava as 
bebidas que o rei beberia depois, portanto um cargo de altíssima 
confi ança do rei e de elevada posição social. Entretanto, sua posição, 
seu status, sua vida tranquila e segura, não o afastaram da fé, nem o 
fi zeram esquecer de seu povo, de seus semelhantes.
 Por isso, quando recebeu as notícias de como estava Jerusalém 
(totalmente arrasada), sua reação é de choro e lamento, que o levaram
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O QUE MOTIVA 
O LÍDER
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a orar e jejuar por aquela situação. Começaram aí seus planos para 
reconstruir a cidade e torná-la novamente no centro de adoração dos 
judeus, como fora nos dias de Davi.
 Qual a motivação? Agradar a Deus e abençoar seu povo, a seus 
irmãos. Trazendo para nosso contexto, percebemos que há muitos que 
desejam ser líderes pelo orgulho do status, pelo desejo de dominar 
através da posição, por temerem alguma punição de Deus caso não 
se dispuserem, ou ainda para compensar sensações de culpa. 
 Diferente disso, Neemias nos ensina através de seu exemplo 
que servir a Deus e ao próximo são as autênticas motivações de 
um líder. Ser motivado apenas por servir a Deus, termina levando 
ao desprezo das pessoas, e sabemos que servimos a Deus servindo 
pessoas apenas. É essa motivação que houve em Neemias que leva o 
líder a permanecer fi rme mesmo em maio às críticas e frustrações?

Refl exão
1. Eu sou um líder atualmente? O que me motiva a sê-lo?
2. Como me sinto quando os resultados não são os que eu esperava? 

Como reajo quando as pessoas são ingratas com meu trabalho?
3. A quem, e como, tenho ensinado sobre a verdadeira motivação da 

liderança?

Orando uns pelos outros (25 min)
“Em alta voz clamo ao Senhor; elevo a minha voz ao Senhor, suplicando
misericórdia.” (Salmos 142:1)

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Tempo de conversar sobre o cartão alvo de oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. Você também encontra 
em nossas redes sociais e nosso site. Aproveite esse momento para 
orar com seu PGM pelos desafi os e liderança da igreja.




