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Série: Uma fé que funciona
quando a vida não vai bem.

Uma

que se recusa 
a desistir 



UMA FÉ QUE SE RECUSA A DESISTIR (NEEMIAS 4:6-14)
SÉRIE: UMA FÉ QUE FUNCIONA QUANDO A VIDA NÃO VAI BEM.

“Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta” Tg 
2.17

QUATRO CAUSAS COMUNS PARA O DESÂNIMO: 
“... fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à 
metade da sua altura...” Vs 6

1- Quando algo demora mais do que o esperado
- Isso lhe causa cansaço
“Então alguns dos chefes começaram a fazer queixa de que os trabalhadores 
estavam ficando cansados;” Vs. 10a (BV)

2- Quando algo é mais complicado do que o esperado 
- Isso lhe causa frustração
“e ainda há muito entulho.” Vs. 10b



3- Quando começo a duvidar da 
minha capacidade
- Isso lhe causa insegurança e faz 
perder a confiança 

“Por nós mesmos não 
conseguiremos reconstruir o muro". 
Vs. 10c

4- Quando a oposição fica mais 
forte (Vs. 12)

- Isso lhe deixa amedrontado
E os nossos inimigos diziam:

 "...vamos matá-los e acabar com o 
trabalho deles". Vs. 11



O QUE DEVO FAZER AO SENTIR VONTADE DE DESISTIR?

1- Reorganize o que não estiver funcionando
- Você pode estar fazendo a coisa certa, mas da maneira errada 
- Eles não desistiram do objetivo, apenas criaram uma estratégia nova. (vs 
13)
- Neemias os reorganizou com apoio, não fique só! (Hb 10.25)

2- Coloque seu foco em Deus (Vs. 14a; Sl 119.25)
O que devo lembrar? – Da bondade de Deus no passado, da proximidade Dele 
no presente, e do seu poder para o meu futuro.



3- Resista ao desânimo (Vs. 14b, Tiago 4.7)
“De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados; ficamos 
perplexos, mas não desesperados;
somos perseguidos, mas não abandonados; abatidos, mas não destruídos.” 
2 Coríntios 4:8-9

Em sua vida, no que precisa prosseguir e recusar a desistir? 
Neemias 6:15-16
 
QUEBRA GELO

1.  Como está seu ânimo nestes dias de quarentena?
2.  Você já desistiu de algo? Por quê?

COMPARTILHANDO A PALAVRA

1.   Quais são as coisas mais comuns que levam as pessoas a desistirem de 
algo em sua caminhada?
2.  O que a Bíblia nos recomenda quando o desânimo bate a nossa porta. O que 
fazer?
3.  Sua fé tem lhe ajudado a permanecer firme mesmo diante do caos em que 
estamos vivendo em nosso país?

PRATICANDO A PALAVRA

1. Em sua vida, no que você precisa prosseguir e recusar a desistir?



MOVIDOS
PELO AMOR
E NÃO PELO
MEDO


