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TEMA – O QUE LHE MOTIVA LHE DEFINE 

 

Antes de ministrar o tema “motivação”, quero trazer rapidamente uma palavra ao seu 
coração, e dizer: “estamos vivendo o princípio de dores”. (Mateus 24:1-12) 

Sendo assim, não há tempo para brincar de ser crente, mentir, pecar, fofocar, andar sem 
santidade; mas em olhar a nossa própria vida e estar preparado para o arrebatamento da 

igreja. Pois quem não for arrebatado (raptado, arrancado) vai viver o período da grande 
tribulação, que será terrível. 
 

1 Tessalonicenses 4:16-18 “Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz 
de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a 
encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-
vos uns aos outros com estas palavras. 
 
No novo testamento encontramos mais de 360 vezes sobre arrebatamento da igreja. 

1 Co 15:52-58 “Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta; porque 
a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 
Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é 
mortal se revista da imortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir da 
incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a 
palavra que está escrita: Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 
Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado 
é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus 
amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo 
que o vosso trabalho não é vão no Senhor”. 
 
Porque dos sinais? 

Para saber os tempos que estão próximo. (Mateus 24) 
 

Porque Jesus não voltou ainda? 
Para que muitas outras pessoas se salvem. 
2 Pedro 3:9 “O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia; mas 
é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a 
arrepender-se”. 
 



O coração de Deus sempre será voltado para a salvação do homem.  
Oportunidade, mesmo no tempo da grande tribulação. 

Quem Deus vai usar? Eu e você. 
 
A parábola do rico e Lázaro 

Lucas 16:19-31 “E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai. Pois 
tenho cinco irmãos; para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para 
este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Têm Moisés e os profetas; ouçam-nos. E disse ele: 
Não, pai Abraão; mas, se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. 
Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda 
que algum dos mortos ressuscite”. 
 

O que lhe motiva lhe define. 
 

1 Co 15:58 “Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes 
na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor”. 
 
Assim hoje quero trazer a história de Neemias, e mostrar que, pela motivação do seu coração, 
ele decidiu arriscar sua vida, sua profissão bem sucedida e entrar em uma guerra que não 

era sua, por amor a algo muito maior chamado “valor espiritual”. 
Reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém, não tinha um preço físico e sim espiritual. 

(Ler Neemias 1:1-11) 
 

A motivação do nosso coração é o ponto mais importante para realizar algo. 
“Sem motivação será impossível concluir”.  
 

Pergunta:  
Como está a sua motivação? Fria ou quente? 

O que lhe motiva a fazer algo? Qual o propósito?  
Qual é o nome da sua motivação? Seu alvo?  
 

 
Duas condições favoráveis da motivação 

- A motivação é o que nos impulsa a fazer algo e nos faz crer que já deu tudo certo. 
- O nível da motivação faz com que a nossa mente se blinde e não seja sabotada pelo 

fracasso. 
 
Onde estava a motivação de Neemias? 

- Reconstruir Jerusalém, a cidade dos vossos pais.  
- Não era valor físico e sim espiritual.  

 
Quando custa uma vida? Qual é o seu valor? 

Mateus 26:16 “Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? 
Ou que dará o homem em recompensa da sua alma?” 
 

Refletir: Se você não tem motivação, não terá força para agir. Sem agir não verá resultados. 
Sem resultados vem desânimo, e com o desânimo o esfriamento. E o esfriamento nos faz 

parar, e tudo que para morre, e consequências e viveremos das desculpas. 
 
Imagine: 

Uma célula no propósito e outra célula sem propósito. 



- A célula que tem propósito: foca em ganhar vida, usa sempre de uma estratégia. Mesmo 
sabendo das dificuldades, sempre estará motivada, pois ganhando uma vida todos se 

alegram. 
- A célula que não tem propósito: não tem alvo, não tem estratégia, fica paralisada no ganhar. 
Pode se tornar fria, pois não ganha vidas. Não tem alegrias, pois a alegria está no fruto.  

 
Os resultados bons e ruins são trabalhos (dracmas) 

 
 

As dificuldades de Neemias na construção do muro 
 
Neemias tinha Oposição - A ira dos adversários.  

“E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou 
muito...” (Ne 4.1). 
 
Que estratégias os inimigos usaram? 

Insinuaram rebelião. “O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e 
Gesém, o arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: Que é isso que fazeis? 
Quereis rebelar-vos contra o rei?” (Ne 2.19). “Espírito de confusão”. 

 
A ira dos adversários gerou um deboche. 

“E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes 
fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos 
montões do pó as pedras que foram queimadas?” (Ne 4.2).  
Os inimigos estavam felizes ao verem “os montões de pó e as pedras que foram queimadas” 
 

Qual a causa da ira dos inimigos de Israel? Inveja.  
Ficaram admirados como em tão pouco tempo os muros e as portas da cidade foram sendo 

restauradas. “O Deus dos céus é o que nos fará prosperar; e nós, seus servos, nos 
levantaremos e edificaremos”.  (Ne 2.20). 
 
Sempre vai haver crítica dos adversários 
“E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, 
derrubará facilmente o seu muro de pedra” (Ne 4.3). 
1) Desprezo, “...que fazem esses fracos judeus?” 

2) Soberania. “Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de 
pedras...” 
3) Oposição ao culto a Deus. “Permitir-se-lhes-á isso. Sacrificarão?” (Ne 4.2). Os inimigos 

sabiam que quando o povo adora a Deus é vitorioso. 
 

Todos que fizeram cultos (sacrifício) a Deus tiveram vitória 
Jó / Abrão / Isaque / Jacó / Moisés deixe meu povo para adorar / Davi na eira de araúna / 
Salomão mil holocausto / Jesus o sacrifício vivo /  

 
4) Crítica a união (Ne 4.2). Ele estava atônito. A união dos edificadores era visível. O muro 

já estava pela metade (Ne 4.6) em pouco tempo. 
Gn 6:11 

 
Como Neemias reagiu às críticas 

 

1) Não se deixou abater em sua motivação. Neemias disse: “O Deus dos céus é o que 
nos fará prosperar” (Ne 2.20).  



Neemias encarou as críticas improcedentes como um estímulo a sua liderança. Se a crítica 
procede, e isso pode ocorrer, o líder deve considerar, refletir e, com humildade, reconhecer 

seus erros ou eventuais falhas, pois nenhum líder é perfeito. 
 
2) Não deu importância às críticas. Disse em sua resposta “... e nós, seus servos, nos 
levantaremos e edificaremos” (Ne 2.20b). 
Há líderes que fracassam porque dão muita importância aos “Sambalates” que surgem nas 

igrejas. Esquecem-se de que existe um grande número de pessoas ao seu lado enviadas por 
Deus, a fim de cooperarem com seu ministério. 

 
3) Apresentou a Deus os seus inimigos. “Ouve, ó nosso Deus, que somos tão 
desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo, 
numa terra de cativeiro” (Ne 4.4). 
O líder deve ter consciência de que seu trabalho não agrada a todos na igreja em que lidera. 

Ele e sua família podem ser alvo de desprezo, crítica e oposição. Satanás sutilmente levanta 
opositores contra o líder a fim de inquietá-lo ao fustigar a sua família. 

O alvo das críticas é a parte emocional do líder. Se conseguirem desestabilizá-lo 
emocionalmente, já terão grande parte de seus intentos alcançados. 
 

4) Entrou em ação. “Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade; 
porque o coração do povo se inclinava a trabalhar” (Ne 4.6).  
Essa foi a resposta mais eficaz contra as críticas. Ação, trabalho, esforço e união na 
continuação da obra.  
O desejo maligno dos adversários era paralisar a reconstrução para que Jerusalém 

continuasse em ruínas. 
Neemias incentivava os seus liderados a trabalhar mais e mais. E estes correspondiam ao 

incentivo do líder. Ele tinha a visão de um líder espiritual que confia no Senhor e nos seus 
colaboradores.  

Ele fez com Azarias, filho de Obede, e disse em um momento de crise, animando o povo de 
Deus: “Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma 
recompensa” (2 Cr 15.7) 
 


