
 

                

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: Onde eu sou uma 

influência? Descreva e dê exemplos. 

CÂNTICO: “É DE CORAÇÃO” 

TEMA: “A LIDERANÇA E AS TRANSFORMAÇÕES” 

Texto Bíblico: Neemias 1:1-4 

 1  
Palavras de Neemias, filho de Hacalias: No mês de quisleu, no vigésimo ano, 

enquanto eu estava na cidade de Susã,  
 

 2  

Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu 

lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do 

cativeiro, e também sobre Jerusalém.  

 3  

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”. 

 4  
Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, 

jejuando e orando ao Deus dos céus. 

 

Neemias ouve notícias de Jerusalém, sobre o seu povo e se compadece pelo estado em que eles se 

encontravam. Ele estava no Exílio, longe de Jerusalém, que foi devastada. Aqueles que sobreviveram 

ao cativeiro estavam ali sofrendo e sendo humilhados. Neemias foi levado durante o cativeiro para a 

Babilônia e ali se estava quando recebeu estas notícias que o impactaram e o entristeceram muito. 

Alguns pontos chamam atenção. Neemias e grande parte da nação israelita se encontrava no exílio, 

mas não perderam a sua identidade. Não esqueceram sua história, de onde vieram, sua nação, o seu 

Deus. Muitas vezes e por muito menos esquecemos de onde viemos, esquecemos valores, princípios, 

e qual é a vontade de Deus para nossa vida. Esquecemos o que aprendemos. Mas, somos chamados 

a resgatar a memória da nossa identidade.  

Neemias jejua e ora. Ele se lembra claramente de quem ele era, de onde viera e quem é o seu Deus. 

Este é neste cenário onde alguns aspectos da liderança de Neemias estão sendo forjados. Cenário 

difícil, com angustias, tristezas e subjugo opressor que lhe tirava a liberdade. Mas Deus usa estas 

situações de sofrimento para nos forjar também. Cenário de dor, de sofrimento. 

Será que nós estamos vivendo sofrimento em algum cativeiro? Cativeiro emocional, espiritual, 

profissional, relacional ou outros? Lembre-se: este local em que você se encontra é o local que Deus 

desejou e permitiu que você estivesse. Cativeiros assim fazem nossos olhos se voltarem para Deus, 

para que entendamos que Ele é tudo que nós precisamos nas nossas vidas. Tudo que precisamos! 

Mas podemos encurtar o nosso tempo no cativeiro em que nos encontramos, a partir do momento 

em que temos a percepção de que Deus é tudo que precisamos nas nossas vidas. Aqui a 

transformação e a cura de Deus começam a fluir nas nossas vidas, e nos levantam, nos movem a 



 

                

começar a promover ações que mudam nosso estado, e também, através de nós, o estado em que 

outros se encontram. 

Reconhecer o nosso estado é o primeiro passo para sairmos dos nossos cativeiros. Aqui começa a 

nossa libertação nos preparando para ser instrumento de transformação. 

Segundo passo é ser empático ao sofrimento da dor dos outros que estão ao meu redor, ou seja, me 

abro para ir além da minha dor e vejo também a dos outros ao meu redor, afetados pelo mesmo 

cenário que estou inserido.  

Neemias sentiu isto! Neemias vivia dores, mas sentiu as dores do seu povo e clama a Deus por 

misericórdia por seu povo. Ele se enxerga como resposta às necessidades do mundo.  

Esta é a nossa posição enquanto sal da terra e luz do mundo. Nós somos resposta! Neemias se dispõe 

a reconstruir os muros de Jerusalém! E você se dispõe a fazer o que? 

Vamos experimentar mudanças pelo exercício da liderança que produz transformações! 

REFLITA COM SEU PEQUENO GRUPO:  

▪ Eu sou influência viva na minha casa? No meu casamento? 

▪ Estou exercendo influência no meu ambiente de trabalho? Ou na minha 

escola/universidade? 

▪ Consigo ver minha influência dentro da comunidade em que vivo? 

▪ Se não estou exercendo influência, o que está me impedindo? 

▪ Qual o “cativeiro” que estou vivendo? 

▪ O que Deus está forjando no meu caráter, que me permite sair de onde estou e passe 

a exercer influência? 

▪ Tenho medo de liderar? 

▪ O que me leva a sentir o desejo de promover mudanças? 

 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Ore pelo entendimento prático desta reflexão. 
▪ Ore pedindo que Deus abra o seu coração para ser influência onde você estiver. 

▪ Ore para que Deus me liberte do cativeiro em que me encontro e eu seja um marco 

de influência transformadora. 

▪ Ore para que eu não recue quando os desafios ganharem forma na sua vida. 

▪ Ore para que Deus mova o seu coração para ser empático à dor dos outros. 

▪ Ore para que Deus nos capacite para a Liderança. 

 

 

 



 

                

CÂNTICO

É de Coração 
Paulo César Baruk 
 

Tom: E 

[Intro]  E  A  B  E 
 
            A  B 
Como descrever 
           C#m  E 
Como explicar 
                   A          B 
O amor que vai de leste a oeste 
                  C#m  E 
E nunca mais vai terminar 
                A   B 
Tu me conheces bem 
                 C#m  E 
E sabes quem eu sou 
               A         B 
Não há como me esconder dê Ti 
 
             E       Esus  E 
Sempre sabes onde estou 
 
          A   B 
É de coração 
         E 
Tudo que eu disser 
                A   B 
Num hino de louvor 
            E 
A Jesus de Nazaré 
                A 
Se as palavras não mostrarem 
 B            E     G#7   C#m 
Como é grande a minha gratidão 
             F#7 
Mesmo assim Senhor 
                 B 
Recebe o meu louvor 
          E 
É de coração 
 
                A  B 

Se eu fizer chover 
                E 
Palavras de louvor 
               A         B 
Ainda assim será tão pouco 
         C#m    E 
Frente a esse amor 
                      A  B 
Por isso escute o pulsar 
            E 
Do meu coração 
                 A           B 
És o caminho, a vida e a verdade 
                   E 
Te dou a minha gratidão 
 
          A   B 
É de coração 
         E 
Tudo que eu disser 
                A   B 
Num hino de louvor 
            E 
A Jesus de Nazaré 
                A 
Se as palavras não mostrarem 
 B            E     G#7   C#m 
Como é grande a minha gratidão 
             F#7 
Mesmo assim Senhor 
                 B 
Recebe o meu louvor 
          E  Esus  E 
É de coração 
 
                A 
Mesmo assim Senhor 
                 B 
Recebe o meu louvor 
          E  Esus  E 
É de coração 
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