
 
 
 
 

VENCENDO O DESÂNIMO 
Neemias 4:1-17 
 
Lição das Células – 04/2019 
 
Algumas vezes começamos a fazer algo e acabamos parados pelo desânimo.  
Essa arma tem sido usada constantemente contra nós em todas as áreas de nossas vidas. Alguns preferem 
divorciar a continuarem lutando por seu casamento. Outros decidem abandonar a faculdade ou algum outro 
projeto por causa do desânimo. 
 
Neemias estava reconstruindo o muro de Jerusalém - Neemias 4:1.  
Quando a edificação estava pela metade, os inimigos tentaram fazê-los desistir da obra - Neemias 4:11.  
O povo tinha conseguido chegar até aquele estágio da obra porque tinha ânimo para trabalhar - Neemias 4:6. 
Os inimigos, então, procuraram desanimá-los. 
 
O QUE NOS LEVA AO DESÂNIMO? 
 

1. Cansaço - Como ocorreu na reconstrução do muro - Neemias 4:10, algumas vezes as nossas forças 
desfalecem e ficamos extremamente cansados.  

 
Diante das ameaças de Jezabel, Elias desistiu de continuar lutando e pediu a morte - I Reis 19:4.  
O Senhor, porém, o tocou e renovou suas forças para que Elias continuasse na caminhada até que cumprisse 
toda a sua missão - I Reis 19:7, 8. Em geral, tudo o que mina as nossas forças pode acabar nos levando ao 
desânimo. 
 

2. Frustração - Algumas vezes sonhamos com algo que acaba não dando certo. Um projeto que não dá 
certo pode nos levar à frustração. Não devemos ficar presos àquilo que não deu certo. Nosso principal 
projeto de vida deve ser caminhar com o Senhor e fazer a Sua vontade. Nunca se prenda ao passado. 
Devo perguntar: Qual é o sonho do Senhor para mim? O sonho de Deus nunca irá causar frustração em 
nós. 

 
O texto fala que os escombros ou entulhos da obra eram muitos - Neemias 4:10 - e estes precisavam ser 
retirados.  É comum nos frustrarmos quando nos deparamos com a quantidade de entulhos que devemos retirar 
na obra que estamos realizando. 
 

3. Fracasso – Sempre que entramos em um empreendimento, esperamos que dê certo. No entanto, 
precisamos aprender a lidar com alguns fatos. Podemos até perder algumas batalhas, porém, se não 
desistirmos, chegaremos onde Deus quer. Algumas derrotas são usadas por Deus para nos fortalecer. 
Isso cria “musculatura” em nós. 

 
“Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz e não de mal, para vos 
dar o fim que desejais.” Jeremias 29:11  
 

4. Ouvir as pessoas erradas - I Coríntios 15:33 - “Não vos enganeis: as más conversações corrompem os 
bons costumes.” 

 
Ouvindo as pessoas erradas, somos levados ao fracasso e ao desânimo. A quem estamos dando ouvidos? Ao 
facebook, ao whatsapp, às redes sociais, à televisão, aos noticiários ou à Palavra de Deus?  
“Você é a média das cinco pessoas com quem mais convive.” Jim Rohn 
 
 
 



 
 
Isaías 43:18, 19 - “Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as 
antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz; porventura, não o 
percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios, no ermo.” 

 
 
 
Tenham um tempo na reunião da Célula orando uns pelos outros. Convidem a quem se sente desanimado para 
receber uma oração específica. Ousem profetizar o que a Bíblia diz a respeito daqueles que esperam no Senhor! 
 
Talvez haja alguém que precise ser acompanhado com aconselhamento para questões específicas no 
casamento, família ou negócios. Muitas vezes, até com relação à vida espiritual, na comunhão com Deus ou com 
os irmãos, as pessoas precisam receber oração, imposição de mãos, unção com óleo, libertação, curas... 
 
Façam do encontro da Célula um momento especial de Altar. 
A liberdade de compartilhar, pedir oração e ministrar uns aos outros é vital para a prosperidade do pequeno 
grupo. 
 
Tenham uma semana maravilhosa! 


