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A esperança que você precisa para construir relacionamentos saudáveis 
E eles me responderam: "Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande 

sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. 
Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos 

céus. Neemias 1.3-4 

ESTUDO 
 

Na Cruz, Jesus restaura o relacionamento entre Deus e o homem. Por esse relacionamento ter               
sido restaurado, todos os nossos outros relacionamentos podem ser restaurados também.  

1. Neemias 1.5: quem tem intimidade com Deus, tem com quem conversar nos            
piores momentos. É pra esse relacionamento que nós devemos correr em todos            
os momentos.  

○ Neemias 2.5: família biológica. Nesse momento que vivemos,        
precisamos reatar e reforçar nossos laços com a nossa família também.           
Família da fé. Não limite esse relacionamento à estrutura física da igreja.            
Todo projeto que vivemos passa por nossos irmãos na fé. Precisamos dar            
suporte uns aos outros.  

○ Neemias 2.11-12. Ninguém faz nada grande sozinho. Independente do         
quanto você saiba, tenha amigos que vão fazer você olhar para frente e             
que vão te impulsionar. Amizade também é abrir mão; nem sempre é            
sobre você. Alguém precisa de você e do seu ombro amigo. Mostre que             
você se importa. 

2. Neemias 2.1-5: Sonhe mesmo que a situação seja desfavorável. Tenha          
esperança para construir projetos que possam ir além de você mesmo. Não            
construa coisas que terminam em você. Se você não precisa de Deus para viver              
os seus planos, os seus planos não vem de Deus. Não é sobre o tamanho do                
projeto, é sobre a dependência dEle.  

3. Neemias 2.8: tenha esperança para ser uma ponte, para melhor servir as            
pessoas. Não escolha reter, escolha abençoar. Seja instrumento de união.  

4. Neemias 6.15-16: tenha esperança para deixar um legado de fé para os            
outros.O legado fala de algo que vai para além de você mesmo. Algo que se               

 



 
 

constrói e que toca na vida de outros que você não conhece. Tenha esperança              
para construir vida! Eclesiastes 9.6. 

PERGUNTAS 
1. Hoje em dia, qual é o relacionamento mais importante da sua vida? Em qual              

relacionamento você investe mais? 
2. O que é viver em comunhão com os irmãos em Cristo para você? 
3. O quanto você investe e impulsiona seus amigos?  
4. Você se considera uma pessoa que investe mais nos próprios planos ou nos planos de               

Deus? 
5. O que você vai deixar (ou pretende deixar) quando você for? O que você está construindo                

hoje? 

BETHEL NEWS 
Masterclass - Segunda-feira às 20 horas. 
Tadel Online - Terça-feira às 19 h e 30 m 
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado). 
Culto de Celebração Online - Domingo às 18 h. 
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m. 
Juventude Hope - Sábado às 19 h. 

 


