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2ª Semana de Oração
‘Restaurando os Muros Derrubados’
“Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e as
suas portas queimadas; vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e
deixemos de ser opróbrio”
Ne 2:17

Israel havia pecado tanto que Deus deixou que se tornassem prisioneiros dos babilônicos e
depois dos medos persas, por 70 anos.
Depois deste período, amoleceu Deus o coração do rei Ciro que enviou à Jerusalém um
grupo de judeus, sob a liderança de Esdras e, mais tarde, o rei Artaxerxes enviou outro
grupo, sob a liderança de Neemias.
Neemias era copeiro do rei Artaxerxes quando soube da situação que se encontrava
Jerusalém e todos os seus irmãos que ali moravam.
A desolação era total: Portas queimadas, muros derrubados, casas destruídas, destroços
para todos os lados.
Oração: Coloca no meu coração o desejo de orar, interceder, ter um conhecimento real de
como está minha casa, meus familiares, aqueles que ainda estão cativos de satanás,
prisioneiros dos vícios, drogas, pornografia, na prostituição, que presos pelo pecado se
desviaram de Ti. Restaura também, Senhor, nossas finanças e nos dê forças para
tomarmos as medidas necessárias para vermos concluída, esta obra, também nesta área.
Quando soube da miséria e desprezo que seu povo estava vivendo, Neemias começou a
orar, chorar, lamentar, jejuar, pedindo perdão a Deus, fazendo confissão pelos pecados
seus, de sua casa, da casa de seus pais, mas também pelos pecados de sua nação.
Oração: Perdoa-me, Senhor, porque tenho pecado contra Ti. Não apenas eu, mas também
minha esposa (o), meus filhos, e a casa de meu pai. Sou teu (tua) filho (a); mostra-me as
brechas que tenho aberto deixando Satanás entrar em minha vida, minha saúde, meu lar,
meus relacionamentos, negócios. Tornei-me prisioneiro (a) do diabo, enlaçado (a) nos
próprios erros e enganos, caí nas ciladas preparadas para mim e, também, para minha
família.
Senhor, temos pecado também como nação. Tornamo-nos idólatras, egoístas, insensíveis
às necessidades dos nossos irmãos. Alguns se tornaram ladrões e, visando interesses
pessoais, tiraram proveito dos menos favorecidos. Pai, quanta pedofilia, adultério,
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prostituição, drogas. Sara nossa nação, cura nossa pátria. O Brasil precisa de Sua
intervenção.
Devido ao posicionamento de Neemias com Deus, Deus fez com que o rei Artaxerxes
percebesse sua tristeza e perguntasse a Neemias o que ele queria fazer sobre a situação
de seu povo: “Que me pedes agora?”.
Neemias alcançou o favor do rei e nós também vamos alcançar o favor do nosso Deus, ao
nos posicionarmos, em oração, a favor das nossas vidas, da vida dos nossos queridos, e
também da nossa nação.
Está escrito: “Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, e a majestade;
porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra; Teu, Senhor, é o reino e Tu te
exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de Ti, Tu dominas sobre
tudo, na Tua mão há força e poder; contigo está o engradecer e a tudo dar forças”. 1
Cr 29:11 e 12
Deus tem tudo sobre controle: céus, terra, principados e potestades, reis (autoridades),
homens, tudo obedece às Suas ordens.
Tudo vem d´Ele e volta para Ele.
Qual (ais) a (s) área (s) em nossas vidas ou mesmo em nossas casas, que precisam ser
restauradas?
Não estamos sabendo administrar nossas famílias? Saúde? Relacionamentos? Finanças?
Negócios?
Estamos cansados demais para lutar?
Honra, vitória, força, poder... Ele tem tudo que precisamos para vencer mais esta etapa
de nossas vidas.
“Contigo está o engrandecer e a tudo dar forças”.
Oração: Senhor, estamos cansados e o ano mal começou. São lutas internas (medos,
insônia, desânimo, perplexidade) há também as externas. Sabemos em Quem temos
crido e por isso mesmo sabemos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que
tudo que pedirmos ou pensarmos. Tudo podes e nenhum de Seus planos poderá ser
frustrado. Colocamos nossas confiança em Ti bem como nossos problemas, nossos
familiares, saúde, negócios, nas Suas mãos, e nos aquietamos em Sua presença.
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Quais as consequências por não reparamos os muros derrubados e que foram destruídos
pelo pecado, pelo diabo, ou mesmo pelas brechas que abrimos?
Os muros destruídos representam a falta de proteção de Deus sobre nós e nossas casas,
deixando o diabo entrar e sair livremente, roubando, saqueando, arruinando tudo aquilo
que pusermos as mãos para fazer.
Um dia satanás se apresentou a Deus e Deus falou sobre um homem chamado Jó, homem
íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal.
Satanás respondeu: “Acaso não o cercaste com sebe, a ele a sua casa e a tudo que
tem?” (Jó 1:10).
‘Sebe’: vedação feita de ramos ou arbustos espinhosos para defender um terreno; cerca,
muro.
Todos nós que temos Jesus como Senhor e Salvador, somos guardados por Deus. O
próprio Deus dá ordens aos Seus anjos, ao nosso respeito, para que nos guardem, e, se
assim não fosse, a muito satanás nos teria ‘tragados vivos’.
Oração: Jesus ore por mim e peça ao Pai que me perdoe e me dê forças para caminhar.
Livra-me das ciladas do inimigo, e cria em mim um coração de adorador, de dependente,
carente da Sua presença, graça e amor.
Estes muros poderão ou não estar totalmente destruídos. Quais são as brechas que podem
nos fazer quebrar o muro de proteção que Deus colocou ao nosso redor?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desobediência à Palavra de Deus,
Mentira, (o pai da mentira é o diabo),
Casa dividida, (marido e mulher lutando para ver quem manda),
Adultério,
Prostituição,
Idolatria, (culto a falsos deuses),
Rebeldia, (é como o pecado da feitiçaria),
Incredulidade,
Não ser dizimista, (Deus mesmo se levanta para repreender o devorador quando
devolvemos 10% das nossas finanças para Ele),
Má administração financeira,
Má alimentação, vida estressante, falta de exercícios físicos,
Vícios: bebida, cigarro, drogas, prostituição, pornografia, (podem trazer doenças e
dependência aos nossos corpos).
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Neemias viu o estrago, a destruição do muro, viu o trabalho que deveria ser feito, mas,
também, ouviu o que o povo tinha a dizer: “Então disse Judá: Já desfaleceram as forças
dos carregadores, e os escombros são muitos de maneira que não podemos edificar
o muro.”.
A Bíblia diz que não havia lugar nem mesmo para passar o animal que Neemias estava
montado enquanto fazia a vistoria da obra que teria que ser realizada, de tanto entulho que
havia.
Oração: Pai foi tanto estrago que o inimigo fez e trouxe à minha vida/casa que não sei nem
por onde começar. Sei que para este muro ser reconstruído precisarei retirar primeiro o
entulho, limpar a área, retirando o que não Te agrada. A limpeza possibilitará que eu
trabalhe mais, sem me machucar novamente, ficando pronto para o verdadeiro trabalho de
construção. Ajuda-me, oh Pai, me dê forças, para fazer meu melhor e não desanimar.
Objetivos da 2ª Semana de Oração:
•
•
•

•
•
•

Tomada de consciência do estado que anda minha vida, saúde, minha casa, filhos,
negócios: a transformação terá que ser total.
Oração, clamor, jejum, para ter minha vida, casa, finanças reorganizadas.
Pedir perdão pelos pecados individuais, pelos pecados cometidos pela minha
família, meus familiares, pelos negócios mau feitos, mas também pelo povo
brasileiro.
Pedir direcionamento a Deus para consertar o que precisa ser consertado. ‘Como’,
‘quando’ e ‘o quê’ fazer?
Restaurar, reedificar, reconstruir portas e muros.
Meditar nas áreas mais atacadas por satanás, em nossas vidas/casas e dedicar
atenção redobrada para, futuramente, não cair novamente no mesmo erro.

Proposta: Descobrir se há brechas que estão permitindo satanás entrar e sair, em
sua/minha vida, mas também na nossa família, saúde, negócios e também nos tornar um
intercessor pela nossa nação. Meditar sobre qual é a responsabilidade de cada um na
reconstrução destas brechas abertas.

Deus os abençoe
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