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A graça Divina e a disposição humana 
 
Neemias 2:11-20 
 
Introdução: Neemias, servo do Deus de Israel, servia como copeiro do rei de 
Babilônia, quando recebeu uma missão das mais difíceis. Deus o escalou como o 
líder que conduziria a restauração dos muros derribados de Jerusalém. Quando 
ele chega à cidade, o seu discurso diante dos seus comandados revela um homem 
completamente ciente da sua missão. Ele sabia muito bem qual era o seu papel, 
e reconhecia o papel de Deus naquela empreitada. 
 
Quando foi menosprezado e ridicularizado pelos adversários que duvidavam do 
sucesso do seu trabalho, a sua declaração mostra um homem firme em seus 
propósitos. Veja o que ele afirma no verso 20: “Então, lhes respondi: o Deus dos 
céus é quem nos dará bom êxito; nós, seus servos, nos disporemos e 
reedificaremos; vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em 
Jerusalém”. 
 
Perceba que as palavras de Neemias, proferidas no momento em que se 
preparava para reedificar os muros de Jerusalém, revelam o coração de um 
homem com plena consciência do seu posicionamento em Deus. Neemias tinha 
essa consciência: “O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito”. É o Senhor quem 
produzirá todo o resultado. Ele compreende o valor da graça divina. Ele sabia que 
o bom êxito da missão seria resultado da graça do Deus de Israel.  
 
O que seria de nós sem a graça e a misericórdia de Deus? O que seria de nós sem 
o seu poder? Porém, Neemias não reconheceu somente o valor da graça, mas viu 
a importância da disposição de toda a sua equipe. É inegável que a disposição 
constitui fator determinante para que alguém possa alcançar o êxito naquilo que 
propôs em seu coração, tanto ministerialmente como nas demais atividades da 
vida. A disposição para fazermos algo é tudo o que Deus espera encontrar em nós 
para nos dar aquilo que buscamos. Precisamos nos colocar como canais da sua 
bênção e nos dispor ao serviço. 
 
Para entendermos melhor o que representa essa disposição, podemos dizer que 
ela compreende pelo menos três fatores. Senão, vejamos. 
 
A fé – ocorre quando não nos baseamos naquilo que vemos, mas, naquilo que 
Deus disse e na certeza de que Ele pode todas as coisas. O que Neemias e seus 
homens viram em Jerusalém poderia roubar-lhes o ânimo e o vigor. O desafio 
parecia impossível de ser vencido à primeira vista.  
 
No milagre da “pesca maravilhosa” descrita em Lucas 5:1-7, Jesus disse a Simão 
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para lançar novamente as redes, proporcionando àquele pescador a 
oportunidade de demonstrar a disposição que possuía. Apesar de ter trabalhado 
a noite toda sem pescar um único peixe, Simão não se intimidou diante do que 
seus olhos naturais haviam lhe mostrado, nem permitiu que a voz da razão falasse 
mais alto que a sua fé. 
 
A obediência – voltando ao exemplo de Pedro, vemos que o resultado da sua fé 
no que Jesus havia dito, foi a sua obediência. Ele creu e por isso obedeceu: "sobre 
a tua palavra lançarei as redes" (Lc 5:5). Neemias estava em Jerusalém para 
cumprir com uma dura missão, porém, convicto de que Deus lhe daria o êxito. 
Quando entramos nesse nível de fé, certamente mostraremos isso a Deus por 
meio da nossa obediência. Alguém afirmar que crê e não obedecer, é desmentir 
com ações aquilo que fala com a boca. 
 
A prática – a obediência se manifesta em nossas ações. O que mostrou a 
obediência de Pedro, foi o lançar das redes. Jesus disse em João 15:14 que 
“somos seus amigos, se fizermos o que Ele manda”. Lamentavelmente, essa 
geração sabe muito, mas faz muito pouco. Se puséssemos em prática a metade 
do que sabemos, a vida seria outra. Neemias e sua equipe pegaram no pesado, 
pagaram o preço de realizar um trabalho desafiador, deram tudo o que tinham. 
Movidos por fé e obediência, pela prática mostraram que de fato acreditavam no 
que Deus havia lhes proposto. 
 
Conclusão: Lucas 5:6 diz: "isto fazendo, apanharam grande quantidade de 
peixes". A fé nos desafia a obedecer, a obediência nos leva a fazer o que é 
preciso, a partir daí, Deus garante o resultado. Disponha-se a reconstruir o que 
foi destruído, Deus lhe dará o êxito. Mesmo que você já tenha lançado a rede 
uma noite inteira, debaixo do decreto do Senhor, faça isso uma vez mais. 
Mostre a sua disposição, ela tem muito valor, principalmente quando 
respaldada pela graça de Deus. 


