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Ferramentas para apoiar a transformação das comunidades
Sensibilização

B REVELAR O QUE A BÍBLIA DIZ

Porquê utilizar este estudo bíblico?
Este estudo bíblico pode ajudar-nos a explorar alguns princípios bíblicos quando planeamos
projectos e acções.
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Leia Neemias 2-4. O exército da Babilónia tinha
cercado e destruído a cidade de Jerusalém,
incluindo as muralhas, e a população de
Jerusalém foi deportada, na sua maioria, para a
Babilónia. Neemias era um judeu cativo na
Babilónia que trabalhava como servidor de
confiança do rei Artaxerxes. No capítulo 1, ele fica
muito triste ao receber a notícia do estado em que
Jerusalém se encontra. As suas muralhas e portas continuam em ruínas. Ora
fervorosamente a Deus e começa a planear o seu regresso à cidade para a reconstruir.
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Neemias recebe autorização e assistência do rei, que não é crente. Isto mostra a
importância de trabalhar com autoridades seculares e o potencial para aceder a
recursos adicionais (2:4-9).
Neemias faz uma avaliação dos danos infligidos às muralhas, portanto, o
projecto baseia-se numa compreensão clara do problema. São necessários
dados de avaliação fiáveis para que a igreja e a comunidade possam embarcar
num projecto de resposta a um desastre (2:11-16).
Neemias ilustra bem uma abordagem ordenada à reconstrução, visto que cada
uma das etapas é claramente definida com planos e revista regularmente (2:1118). Desde o início, ele enfrentou oposição e as pessoas fizeram troça dele e
ridicularizaram-no por aquilo que estava a tentar fazer (2:19-20). Ele encontrou
maneiras de contrariar e resistir a isto, confiando em Deus.
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Como é que Neemias obtém autorização para voltar a Jerusalém? Que importância
atribui ele à oração? (2:1-6)
Como é que ele obtém os recursos de que necessita para iniciar o seu projecto de
construção? Quais são as vantagens e desvantagens de trabalhar com as
autoridades governamentais? (2:7-9)
O que é que ele faz quando chega à cidade? Porque é que ele espera três dias para
inspeccionar as muralhas? Porque é que ele vai de noite, só com um pequeno grupo
de pessoas? (2:11-16)
O trabalho de construção é cuidadosamente planeado. Quais são alguns dos pontos
do plano de Neemias? (3:1-32, 4:16-18) Quanto tempo e esforço dedicamos nós à
oração e ao planeamento antes de iniciarmos um projecto?
Aquilo que Neemias faz é apoiado por todos? (4:3, 7-9) Porque é que algumas
pessoas são contra o seu trabalho de construção? Que tipo de oposição poderíamos
nós esperar como igreja?
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Notas
Este estudo bíblico foi publicado pela primeira vez em Os desastres e a igreja local, da Tearfund
(2011)
http://tilz.tearfund.org/en/themes/disasters/disasters_and_the_local_church/?sc_lang=pt-PT
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Ferramentas relacionadas:
 C1 – Formas diferentes de intervir [C1: Sensibilização-1]
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