14º dia- Domingo (18/03)
Juntos construindo os muros de proteção da nossa
família
Dois exemplos a serem seguidos
Nee 2:20 Eu lhes respondi: O Deus dos céus fará que
sejamos bem sucedidos. Nós, os seus servos,
começaremos a reconstrução, mas, no que lhes diz
respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre
Jerusalém, e em sua história não há nada de
memorável que favoreça vocês!
O livro de Neemias mostra o exemplo de um homem
que ama a família e trabalha na reconstrução dos
Muros de Jerusalém para proteger as famílias.
Nee 1:2-3 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. 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".
Muros derrubados e portas queimadas significam
famílias desprotegidas
Livre acesso para inimigo destruir a dignidade, a
honra, a privacidade que toda família merece e tem
direito diante de Deus.

Neemias trabalhava como copeiro do rei da Persia o
que já indica um diferencial na sua vida.
Pois o copeiro tinha uma das responsabilidades mais
importantes, porque era ele quem provava o vinho
antes do rei bebê-lo. Isto se dava porque sempre havia
a possibilidade de um atentado contra a vida do rei
por envenenar-lhe o vinho.
Vejam como o quadro de destruição da cidade
sagrada de Jerusalém tocou profundamente o coração
Neemias, mas ele era um homem que amava a sua
família e a família de todos os seus irmãos.
Todas as famílias precisam ter um pai, esposo de
atitude que pensa que busca Deus, e toma todas as
iniciativas que estiverem ao seu alcance para proteger
a sua família.
Que pensa em todos os detalhes daquilo que tem que
ser feito e fazem o que tem que ser feito.
Neemias sentiu-se tocado pela necessidade daquelas
famílias amadas do seu coração.
Tomou a iniciativa de buscar a Deus em oração e
consagrou a sua vida em favor de todas as famílias do
seu povo.
Elaborou um plano para reconstruir os muros da
cidade Santa.
Falou com o rei pedindo liberação para a execução do
projeto que tinha pensado.

Firmou um compromisso com o rei em relação ao
tempo que seria gasto para realizar a obra e retornar
as suas atividades no palácio
Pediu cartas de apresentação para não ter problemas
diplomáticos Durante sua viagem à cidade de seus
pais.
Pediu ajuda ao rei para realizar o grande trabalho de
reconstruir os muros
Fez uma avaliação completa da destruição da cidade e
de seus muros durante a noite de forma discreta.
Compartilhou o seu excelente projeto de reconstrução
dos muros da cidade e teve a aquiescência dos líderes
da cidade.
Veja, lá tinha muitos pais de família, mas estavam sem
atitude, fragilizados pelas circunstâncias.
Aqui temos uma lição muito importante, tem certas
situações que precisamos de ajuda uns dos para
defender a honra e a dignidade de nossa família.
Sempre precisamos da ajuda de Deus, da ajuda dos
nossos lideres, da ajuda dos irmãos para promover
segurança e paz para nossa família.
Quando nos juntamos, somos indestrutíveis com a
benção de Deus, fazendo nossa parte.

Todos juntos nunca cederam diante das críticas de
pessoas invejosas, pois o inimigo sempre se levanta
contra as famílias que buscam a Deus.
Precisamos encorajar uns aos outros na hora da luta e
fraqueza como fez Neemias.
Devemos orar uns pelos outros e incentivarmos os
nossos irmãos a se manterem apostos e continuar
trabalhando firme na construção dos muros de
proteção.
O grande segredo é nos mantermos unidos porque
unidos somos mais fortes contra o inimigo.
Neemias enfrentou os aproveitadores da situação
difícil durante a reconstrução e os exortou com
firmeza, e é assim que seremos em 2018, juntos
enfrentaremos todas as ameaças de dento e de fora da
nossa família com firmeza e determinação.

Os pais devem lutar juntos para
proteger as famílias.
Gosto do exemplo de Jaeel quando foi decidida na
proteção de sua família e de todas as famílias do povo
de Deus Jz 4:18-21 Jael saiu ao encontro de Sísera e o
convidou: "Venha, entre na minha tenda, meu senhor.
Não tenha medo! " Ele entrou, e ela o cobriu com um
pano. "Estou com sede", disse ele. "Por favor, dê-me
um pouco de água. " Ela abriu uma vasilha de leite
feita de couro, deu-lhe de beber, e tornou a cobri-lo. E

Sísera disse à mulher: "Fique à entrada da tenda. Se
alguém passar e perguntar se há alguém aqui,
responda que não". Entretanto, Jael, mulher de Héber,
apanhou uma estaca da tenda e um martelo e
aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto,
dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na
têmpora até penetrar o chão, e ele morreu.
Jaeel foi uma mulher de decisão, corajosa, inteligente
e de muita iniciativa ao destruir o inimigo das famílias.
Ela era descente do povo de Deus, ainda que vivesse
numa clã nômade.
Sua família era oriunda dos Medianitas, descendentes
de Abraão e sua esposa Quentura.
O comandante Sísera, do exercito de Jabim, rei de
Canaã, estava empreendendo fuga depois de ter sido
derrotado, vencido pelo exercito de Débora e Baraque.
Quando ao passar em frente à tenda de Jaeel, esta o
convidou para lhe oferecer um esconderijo dos seus
perseguidores, o exercito de Israel.
Só que na verdade foi uma estratégia ousada de Jaeel
para eliminar o arque inimigo das famílias do povo de
Deus a quem ela pertencia.
O inimigo da família do povo de Deus queria proteção
para escapar da morte e se fortalecer futuramente e
fazer mal as famílias dos Israelitas.

Sísera em vês de estar cuidando da sua própria família
estava era querendo escravizar as famílias dos outros.
Jaeel era uma mulher que tinha por principio a
unidade familiar.
Ela era capaz de tomar uma atitude radical para salvar
sua família, ela foi muito criativa no plano que
eliminou o inimigo da estabilidade, o inimigo da paz, o
inimigo da prosperidade da família naquele momento.
Quando ela identificou o inimigo, elaborou um plano
imediatamente e o executou com a mesma rapidez.
Sua atitude foi honrada por Deus e eternizada nas
escrituras sagradas.
Vejam o que está escrito na palavra de Deus sobre a
atitude de Jaeel por ter eliminado o inimigo das
famílias Jz 5:24-27 "Que Jael seja a mais bendita das
mulheres, Jael, mulher de Héber, o queneu! Seja ela
bendita entre as mulheres que habitam em tendas!
Ele pediu água, e ela lhe deu leite; numa tigela digna
de príncipes trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão
e apanhou a estaca da tenda; e com a mão direita o
martelo do trabalhador. Golpeou Sísera, esmigalhou
sua cabeça, esmagou e traspassou suas têmporas.
Aos seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado.
Aos seus pés ele se curvou e caiu; onde caiu, ali ficou,
morto!

Este é um exemplo poderoso a ser seguido por homes
e mulheres de Deus, que desejam proteger suas
famílias.
Ao identificar qualquer inimigo com interesses
escusos, egoístas para desintegrar a sua família, use
muitos nãos como estacas que formarão uma cerca de
proteção para sua família.

Dois exemplos a não serem seguidos
Jamais podemos expor a nossa família ao perigo
como fez Nabal
ISm 25:1-3 E havia um homem em Maom, que tinha as
suas possessões no Carmelo; e era este homem muito
poderoso, e tinha três mil ovelhas e mil cabras; e
estava tosquiando as suas ovelhas no Carmelo.
E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua
mulher Abigail; e era a mulher de bom entendimento e
formosa; porém o homem era duro, e maligno nas
obras, e era da casa de Calebe.
Abigail: Significa “alegria de meu pai”, ou
possivelmente “aquela cujo pai é alegria”.
Nabal: Significa “insensato”.
Quando Abigail tomou conhecimento da maneira
como seu marido tratou aos mensageiros de Davi,
entrou em ação e fez tudo que era necessário para
aplacar a revolta de Davi contra Nabal.

Abigail foi encontrar-se com o rei sem aquiescência
do marido.
Abigail sabia que a humildade precede a honra.
Nabal, por sua vez, era truculento, mal educado, ruim
de relacionamento, egoísta e não temia a Deus.
Tratou mal os soldados do rei Davi, ironizou, provocou
e não reconheceu a legitimidade do reinado de Davi.
Não pensou na segurança da sua esposa, dos seus
filhos, dos seus empregados e na sua própria
segurança.

Já iniciativa de Abigail de se humilhar perante o rei
trouxe salvação para ela e toda a sua casa com
exceção de Nabal que foi morto por Deus.
Esta atitude mudou o destino de Abigail, pois passou
a ser esposa do rei Davi.
Jamais negligencie a sua família como fez Davi e seus
homens.
ISm 30:1-10 Quando Davi e seus soldados chegaram a
Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham
atacado o Neguebe e Ziclague, e haviam incendiado a
cidade.
Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam:
as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém
mataram, mas os levaram consigo, quando

prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclague,
Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída
pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas
haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e
seus soldados choraram em alta voz até não terem
mais forças. As duas mulheres de Davi também
tinham sido levadas: Ainoã de Jezreel, e Abigail de
Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou
profundamente angustiado, pois os homens falavam
em apedrejá-lo; todos estavam amargurados por
causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém,
fortaleceu-se no Senhor seu Deus.
Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de
Aimeleque: "Traga-me o colete sacerdotal". Abiatar o
trouxe a Davi,
e ele perguntou ao Senhor: "Devo perseguir este
bando de invasores? Irei alcançá-los? " E o Senhor
respondeu: "Persiga-os; é certo que você os alcançará
e conseguirá libertar os prisioneiros". Davi e os
seiscentos homens que estavam com ele foram ao
ribeiro de Besor, onde ficaram alguns,
pois duzentos deles estavam exaustos demais para
atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e quatrocentos
homens continuaram a perseguição.
Desejo dar cinco conselhos para que nossas famílias
nunca fiquem desprotegidas
1.

Nunca negligencie a sua família.

Davi e os seus homens saírem todos para ajudar
os amigos e deixaram suas famílias desprotegidas
e pagaram um preço muito alto.
2.

Busque a Deus pela sua família.
Davi quando viu o erro que cometeu buscou a
Deus pela a sua família.

3.

Nunca desista da sua família.
Davi seus homens não desistiram de suas famílias
e juntos foram trás e resgataram com a ajuda do
Senhor Deus.

4.

Sacrifique-se pela sua família.
Todo sacrifício que se faz pela família sempre vai
valer a pena.

5.

Ame de verdade a sua família.
Sempre fale para sua esposa e filhos que os ama.
Creia no fundo do seu coração que os ama.
Aja de acordo com o que crer e fala.
Conclusão:
Vamos nos unir para construirmos juntos os
muros de proteção das nossas famílias.
Juntos como casais cercarmos nossas famílias
com as estacas do não para proteger dos inimigos
interesseiros e egoístas que querem destruir as
nossas famílias.

Jamais expor nossa família a destruição como fez
Nabaal.
Jamais negligenciar a segurança de nossas
famílias como fizeram Davi e seus homens.

