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5ª Semana de Oração
‘Restaurando os Muros Derrubados’
“Então, se dispôs Eliasabe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e
reedificaram a porta das ovelhas; consagraram-na, assentaram-lhe as portas e
continuaram a reconstrução...”.
Ne. 3:1
Fomos escolhidos dentre todos os povos para sermos propriedade particular de Deus.
Diz a Bíblia: “Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de
propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes d´Aquele que vos
chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz”. 1 Pe. 2:9
Para Deus somos Seus filhos e Seus herdeiros, mas também somos Seus sacerdotes.
O sacerdote era um representante de Deus, diante dos homens, na terra; era Seu porta
voz, enviando Sua Palavra, orientação, exortação, mas também tinha a função de
interceder e fazer sacrifícios pelos pecados dos homens, diante de Deus.
O sacrifício simbolizava que um inocente (o animal sacrificado) deveria morrer no lugar do
pecador (pré figurando a morte de Cristo: o Justo pelo pecador).
Antigamente, somente a tribo de Levi era escolhida para se tornar sacerdotes e, por isso
eles tinham uma responsabilidade maior.
Oração: Paizinho revela a grandiosidade de termos sido escolhidos por Ti, de termos sido
chamados filhos de Deus, mas também a responsabilidade que recebemos de Te
representar, da falar das Suas virtudes, bondade, amor, falarmos sobre este Deus Santo.
Também é nossa função interceder a Ti pelos nossos irmãos, familiares e por nossa nação.
Eli, assim como nós, também foi escolhido por Deus para ser sumo sacerdote, ele e seus
dois filhos: Hofni e Finéias.
A Bíblia chamou estes dois filhos de Eli, filhos de Belial (nome usado para os ímpios e que
representava homens perversos e indignos).
Por não temerem a Deus nem respeitarem Seus mandamentos, menosprezavam os
sacrifícios que o povo oferecia ao Senhor, utilizando-os para os seus próprios interesses.
Eles também dormiam com as mulheres que trabalhavam/serviam à porta da tenda da
Congregação, e todos sabiam das suas ações. (1 Sm 2:12, 17 e 22).
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Eli até repreendeu seus filhos: “Pecando o homem contra o próximo, Deus lhes será
árbitro; pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele?”.

Oração: Ensina-nos a falar aos nossos filhos, não importando a idade deles, ensinando,
exortando, com amor, mas principalmente, com temor; orando para que eles nos ouçam,
arrependam-se e se convertam de seus maus caminhos.

Foi o próprio Deus que disse a Eli: “E tu, por que honras a teus filhos mais do que a
Mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do Meu povo
de Israel”. 1 Sm 2:29.
Eli sabia do erro dos filhos, os repreendeu, mas, também comia, usufruía do roubo que
seus filhos faziam, da casa do Senhor.
Oração: Senhor, eu sei que tenho a responsabilidade de Te representar em minha casa,
mas também fora dela. Eu Te peço graça, sabedoria, discernimento, para não falar errado,
acusando, gritando, mas, em amor, leva-los a Ti, orando, pedindo perdão pelos
seus/nossos pecados, e pedindo que o Teu Espírito Santo nos convença das nossas
práticas erradas.
“Ou desprezas a riqueza da Sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando
que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento?”. Rm 2:4

Faz parte do ministério de um sacerdote interceder pelos seus irmãos que estão no
engano, no pecado, na mentira, pedindo a Deus que incline Seus corações à verdade, que
se arrependam, orando para que eles queiram viver para agradar a Deus, que O busquem
acima de tudo e de todos, que O temam, mas também que tremam diante da santidade
deste Deus.
Há pecados que somente Deus sabe que existe dentro dos nossos corações, nos nossos
lares, mas nós podemos orar e pedir que sejam revelados e perdoados.
Está escrito: “Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração porque dele
procedem as fontes da vida”. Pr 4:23
É no coração que reside o pecado. Deus nos pede o coração justamente porque a
purificação, a limpeza que Ele fará deverá começar de dentro, do coração, para fora.
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“Então se dispôs Eliasabe, o sumo sacerdote”. Ne 3:1
Nossa parte como sacerdotes será buscar a face Deus e querer reedificar os muros
derrubados pelos nossos pecados e também pelos pecados dos nossos queridos, pois
abrimos brechas e demos legalidade para o inimigo entrar, saquear, roubar a nossa
comunhão com Deus, nossos relacionamentos com nossos familiares, nossa alegria, nossa
saúde, até mesmo nossos bens, causando cada vez mais destruição.
Oração: Sozinho (a) eu não consigo, nem me sinto capaz. Não sei falar, ensinar nem
exortar corretamente. O Senhor sabe que um profeta não tem honra em sua própria casa,
mas sempre será através do Seu Santo Espírito que eu e os meus familiares, seremos
confrontados com a Tua verdade, pela Tua Palavra, e poderemos ser alcançados pela Tua
graça para vivermos em retidão. Ajuda-nos e nos dá graça para conseguirmos fazer assim.
Aqueles sacerdotes começaram a reconstrução pela porta das ovelhas e isto nos faz
lembrar que todos somos ovelhas e que temos Um único Pastor: Jesus.
“O Senhor é o meu pastor e nada me faltará”. Sl 23:1.
Eu tenho Alguém que cuida de mim, que se importa comigo, sabe o que eu preciso. Ele é
responsável por me conduzir, guiar, alimentar.
É Ele quem me leva às aguas de descanso, pois sabe como e quando restaurar minhas
forças.
A ovelha é um animal extremamente dócil; não é agressiva, não luta nem se defende. É
carente e dependente.
Oração: Tudo que temos e somos vem de Tuas mãos. Cuida de cada um que está fazendo
esta campanha, mas também cuida dos nossos queridos. Não deixe que nenhum deles se
perca. Sabemos que por amor a uma só de Suas ovelhas o Senhor é capaz de deixar as
outras ovelhas, em segurança, e sair atrás da ovelha perdida, desgarrada. Pai busca os
nossos queridos que ainda estão longe do Teu aprisco.
O capítulo 3 do livro de Neemias nos conta que cada um reedificava o muro que ficava
localizado bem em frente à sua casa e isso nos ensina que podemos orar/interceder por
nossos amigos, pelas suas necessidades, mas nossa primeira missão começa dentro de
nossos lares, em nossas casas, com os nossos filhos, maridos, pais e irmãos.
Oração: Dá-nos um coração de intercessor para interceder não somente pela nossa vida,
mas também pela nossa casa, familiares, amigos, e também pela nossa nação.
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Objetivos da 5ª Semana de Oração:
•

Sou sacerdote de Deus e tenho deveres e responsabilidades diante d´Ele e diante
dos homens.

•

Minha parte: levantar, me dispor, buscar a Sua presença, fazer o que a Palavra me
ensina e que Deus espera que eu pratique.

•

Deus me levanta para fechar as brechas, orar pela minha casa/família para
reedificar os muros destruídos.

•

Preciso lembrar que também sou uma ovelha, tenho um Pastor que me ama, cuida
de mim, me protege, não me abandona e que fará chegar às minhas mãos tudo que
tenho necessidade.

•

Sou responsável em orar também pela minha casa, meus familiares e minha nação.

Proposta: Erguer-me, tornar-me um intercessor, reparador de brechas, pela minha vida,
dos meus familiares, e também interceder pela minha nação.

Deus Abençoe.
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