
 
 

DISCIPULADO 04/03/2022 
 

 
TEMA: COMO UM LÍDER MOTIVA OUTROS  

Neemias 2:10-18 
 

Efésios 4:10-12 “Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os 
céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para 
profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, 12 Querendo o 
aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo...” 
 

 
O sucesso não é espetáculo de um homem só. 

Neemias sabia que seu projeto de reconstrução dos muros necessitaria de uma equipe 
preparada para compartilhar sua visão.  

 
A situação? 
Quando Neemias chegou a Jerusalém, as pessoas se sentiam derrotadas, apáticas, com 

medo em meio aos escombros, não viam esperanças. 
 

Neemias o que fez? 
Formou equipes, mobilizou pessoas, conseguiu recursos e reconstruiu em cinquenta e dois 
dias. 

 
Como obter o sucesso onde outros haviam fracassado? 

Por acaso ele era um homem que fazia milagres? Não. Era apenas um grande líder. 
 

O principal motivo de Neemias ter sucesso foi compreender o Princípio da motivação. 
 
O que fazer para votar o ânimo? 

Animo se volta olhando para onde podemos chegar. 
Se o líder estiver pronto para vender uma idéia (motivação), precisa entender as mudanças. 

 
 

1. Todo líder que espera gerar motivação, primeiro espera oposição. 
Neemias 2:10 “O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes 
desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel”. 
 



No momento em que você disser "Vamos fazer algo", alguém vai se levantar e dizer: "Não 
vamos fazer nada". As pessoas têm resistência natural a mudanças.  

 
Há um sistema no homem em fazer o que é confortável e não arriscar. Mas fazer sempre as 
mesmas coisas os resultados serão os mesmo, mas se decidirmos mudar, os resultados 

serão outros.  “Se eu mudo tudo muda”  
 

Pessoas são resistentes a mudanças por varias razões. 
Uma delas é enxergar as dificuldades que enfrentam (expor motivo). Cidade destruída.  

 
Não há oportunidades sem oposição. 
1 Co 16:8-9 “Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes; Porque uma porta grande e eficaz 
se me abriu; e há muitos adversários”.  
“Quando seus planos exigirem mudanças, espere oposição.”  

 
 

2. Para um líder gerar motivação, precisará esperar o momento oportuno.  
Neemias 2:11 “E cheguei a Jerusalém, e estive ali três dias”.  
 

Neemias esperou três dias antes de começar. Não proclamou: “Estou para salvar a situação, 
e agora vamos trabalhar”. Neemias nem sequer anunciou o motivo da sua vinda. Seu diário 

diz que durante três dias não fez nada. 
 
Jesus tinha o senso de oportunidade. Muitas vezes ele disse: “não é ainda minha hora”. 

 
O que aconteceu durante aqueles três dias? 

Neemias estava descansando e se recuperando da longa viagem pelo deserto.  
Nunca tome uma decisão importante quando você estiver cansado. É muito provável que 

decida erradamente. A fadiga prejudica nosso ponto de vista. 
 Neste momento Neemias estava revendo sua estratégia. 
 

Não fazer nada por três dias, despertou curiosidade. 
Eclesiastes 8:6 “Porque para todo o propósito há seu tempo e juízo; porquanto a miséria do 
homem pesa sobre ele”. 
 

 
3) Um líder avalia a situação real. 
Neemias 2:12-13 “E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a 
ninguém o que o meu Deus me pós no coração para fazer em Jerusalém; e não havia 
comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do 
vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros 
de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo 
fogo”. 
 
Esta é a cavalgada da meia-noite Neemias, percorre os muros da cidade e os inspeciona. No 

meio da noite, com a única ajuda de um pequeno grupo, sai para inspecionar pessoalmente 
os danos.  

 
Neemias não quer chamar a atenção. 
Todo bom líder é capaz de compreender o que Neemias estava fazendo. Estava realizando 
sua inspeção previa.  
 

. 



Estava comprovando o contexto da situação. 
Este é o aspecto da liderança do qual nunca ouvimos falar, e que é a parte solitária do 

trabalho. 
A investigação não tem nada de encantador nem de emocionante. Sem elas, porém, o plano 
está condenado ao fracasso.  

 
É possível que Neemias estivesse se sentindo desanimado ao examinar e constatar que o 

problema era grande. Deve ter pensado: Isto é muito pior do que eu imaginava. 
 

Os oficiais não sabiam onde Neemias tinha ido ou o que estava fazendo, pois até então não 
tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais, e aos outros que iriam 
realizar a obra. 

 
Neemias 2:16 “E não souberam os magistrados aonde eu fora nem o que eu fazia; porque 
ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos 
mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma”. 
 
Por que Neemias manteve segredo a respeito da inspeção? 
Ele sabia que o plano necessitava estar armado com dados preciosos.  

 
Você sabia que poucos podem matar uma boa idéia facilmente?  

As pessoas negativistas têm mais a expressar de suas idéias, do que as pessoas otimistas.  
Os grandes líderes protegem seus planos de uma morte prematura. 
 

Provérbios 23:23 “Compra a verdade, e não a vendas; e também a sabedoria, a instrução e 
o entendimento”.  
 
Provérbios 18h13min “O que responde antes de ouvir comete estultícia que é para vergonha 
sua”.  
 
Provérbios 14:15 “O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê 
bem onde pisa”. 
 

Os bons líderes fazem a própria investigação. 
O que Moises e Josué fizeram antes de conquistar a terra?  Enviaram os espias. 
 
Meu sonho agora é abrir igrejas e bases, mas tudo tem o momento certo. 
  

O que fazer antes? 
Estudo da região, reunir estatísticas, anotar informações, falar com as pessoas, conhecer o 

local, recolher informações do censo, etc.  
 
4) O líder precisa motiva se identificando com seu povo.  

Neemias 2:17-18 “Então eu lhes disse: Vejam a situação terrível em que estamos: Jerusalém 
esta em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os 
muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. também lhes 
contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: 
"Sim, vamos começar a reconstrução". E se encheram de coragem para a realização desse 
bom projeto”. 
 
- Neemias não se apresentou como o estranho. 
- Neemias não apresentou uma mensagem negativa. 

- Neemias não culpou ninguém. 



- Neemias se colocou como culpado. 
- Identificou-se com a frustração e animou-se a fazer uma avaliação sincera do problema. 

Disse: "Eu sou um de vocês, e este problema e nosso". 
 
Os bons líderes se identificam com seu povo. 

As pessoas se sentem motivadas e confiantes em trabalhar com alguém que divide sua 
carga, e tem uma visão para alcançar sua meta. 

 
Todos os pais descobrem que os filhos respondem melhor quando sentem que são 

compreendidos, e quando os pais se identificam com seus problemas.  
 
As melhores idéias não são minhas, nem suas, mas nossas.  

 
5) Um líder que motiva, sabe pedir ajuda. 

Não faz história sozinho. 
 

Este líder não tem medo de pedir ajuda. 
Se você vê o que pode ser feito e não pede ajuda, você não é bom líder. Cuidado com o seu 
sentimento de orgulho. 

 
A maioria das pessoas não pedem ajuda, não são líderes. 

Comete erro de pensar que, ou ninguém quer nos ajudar, ou nós somos tão extraordinários, 
que não necessitamos de ajuda.  
Liderança que produz mudanças permanentes requer um trabalho em equipe. 

 
Neemias sabia que os muros que rodeavam Jerusalém não seriam reconstruídos enquanto 

não houvesse alguém que se levantasse e dissesse: Se queremos restaurar nossa cidade e a 
reputação de Deus, vamos ter sacrifícios com tempo, dinheiro, esforços e energias. 

 
7. Um líder encoraja com seu testemunho pessoal. 
Neemias relatou aos israelitas como Deus o havia chamado com o mesmo propósito de que 

reconstruíssem os muros. Ele lhes falou de quando havia ouvido as noticias que chegavam 
de Jerusalém, "Orei e orei, e Deus me ouviu. Então acudi ao rei ajuda. Até me deu uma 

guarda da cavalaria e me disse que ele pagaria tudo". Deus confirmou o chamado.  
 

Se Deus lhe chamou, você terá um sinal Dele. 
Neemias 2:18 “Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como 
também as palavras do rei, que ele me tinha dito; então disseram: Levantemo-nos, e 
edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem”. 
 

Pessoas seguem líderes de resultados  
I Co 11:1 “Sede meus imitadores, como também eu de Cristo”.  
 

Por que razão alguém me seguiria como líder? 
A resposta é: As pessoas me seguirão como líder quando puderem ver a mão de Deus sobre 

minha vida. 
 

- É evidente o Espírito de Deus em sua vida?  
- Liderança não é questão de estudos e talentos, mas é questão das evidências que o 
Espírito de Deus se acha sobre a nossa vida. 

 
 

 



8. Um líder responde a oposição com rapidez e firmeza. 
Neemias 2: 19 “O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesém, 

o árabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: Que é isto que fazeis? Quereis 
rebelar-vos contra o rei?” 
 

O projeto de Neemias estava crescendo.  
Eu lhes respondi: “O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos”. 

Neemias 2:20 “Então lhes respondi, e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar: e 
nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos; mas vós não tendes parte, nem justiça, 

nem memória em Jerusalém”. 
 
Neemias negou-se a discutir. 

Sabia que a reconstrução dos muros era idéia de Deus. 
 

Líderes para motivar precisarão.  
A 1 - Manter segredo 

A 2 - Saber espere o momento oportuno.  
B - Assegure-se em estar descansado. 
C - Assegure-se de que dedicou tempo planejamento.  

D - Enfrente a realidade. 
E - Quando propuser algo a alguém, não se apresente sem que tenha todos os dados em 

mãos. 
F - Creia que a mão de Deus é com você. 


