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Capítulo 18 
O Perfil de Um Líder 

Lição de Áudio: Velho Testamento - Lição nº 44 
 
 
Objetivo: Aprender com os exemplos de liderança de 
Neemias. 
 
 

 “Quando todos os nossos inimigos souberam disso, 
todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o 
orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia 
sido executada com a ajuda de nosso Deus” 

 (Neemias 6:16).
 
Esdras é conhecido por planejar a execução da obra de Deus, enquanto 
Neemias é mais conhecido por ser o construtor da obra que Deus 
determinou para os dois.  Neemias pode ser descrito como sendo muito 
prático. Ele punha a mão na massa para ver a obra de Deus cumprida. 
Esses dois homens são grandes exemplos de liderança, apesar de serem 
diferentes. 
 
Ao estudarmos o Livro de Neemias, devemos buscar os princípios de 
liderança e os atributos que Deus viu nele para executar a Sua obra. O 
Livro de Neemias nos mostra qual é o “Perfil de Um Líder Para a Obra de 
Deus”. Neemias demonstrou grande força, compromisso, entendimento, 
concentração, coragem e perseverança. Ele dedicou-se totalmente a fazer 
a obra de Deus, do jeito que Deus queria e Deus o abençoou grandemente 
protegendo-o e dando-lhe vitória. E mais uma vez vemos que O plano de 
Deus é usar o poder de Deus no povo de Deus para cumprir o propósito 
de Deus, de acordo com o plano de Deus.   
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Assinale a alternativa correta. 
 
1. Verdadeiro ou falso? Esdras e Neemias tinham o mesmo estilo de 

liderança. 
 
2. Verdadeiro ou falso? O Livro de Neemias enfoca o tipo de líder 

necessário para fazer a obra de Deus. 
 
3. Verdadeiro ou falso? Neemias liderou o povo pacientemente 

ensinando-lhes a Palavra de Deus. 
 
4. A que tipo de trabalhadores Esdras e Neemias podem ser comparados? 
 a. Um pastor e um pescador. 
 b. Um soldado e um rei. 
 c. Um arquiteto e um construtor. 
 d. Um sacerdote e um músico. 
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5. O que Deus mais procura em um líder? 
e Deus. 

rto para a obra. 

strando experiência no 

 
. Como Neemias respondeu quando soube das condiçoes do muro de 

 cou bravo. 
ecusou a comer. 

eus. 

. Como Neemias respondeu quando o rei lhe perguntou por que ele 

ou, porque era proibido se apresentar triste na presença 

 b. Ele sorriu para que o rei não descobrisse nada. 
 sido morto por 

 d. Ele correu para que os soldados do rei não o matassem. 

. De onde veio a visão de Neemias? 

érsia. 
 

. Como um bom líder encara o criticismo? 

icos. 

ião. 

 a. Um líder com o coração na obra d
 b. Um líder que já tenha tido o treinamento ce
 c. Um líder que seja muito talentoso. 

d. Um líder que tenha um currículo mo
trabalho. 

6
Jerusalém? 

a. Ele fi
 b. Ele chorou e se r
 c. Ele ficou indiferente. 
 d. Ele parou de servir a D
 
7

estava triste? 
a. Ele neg

do rei. 

c. Ele admitiu estar triste, mesmo podendo ter
causa disso. 

 
8
 a. Dos desejos do seu coração. 
 b. De Deus. 
 c. Do rei da P
 d. Do povo de Judá.
 
9
 a. Ele não suporta o criticismo. 
 b. Ele pode acabar com seus crít
 c. Ele persevera apesar do criticismo. 
 d. Ele faz os críticos mudarem de opin
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cterísticas de um bom 

 
dar fazer. 

pessoas com sua visão. 
r fazer. 

 
sso porque é muito cuidadoso 

mplo. 

1. As convicções de Neemias eram … 
ão. 

 fortes. 

2. Qual é a prioridade de um bom líder? 

xiste algum trabalho inacabado em sua vida? Que 

10. Das opções abaixo, quais se referem às cara
líder? (Assinale todas as alternativas que se aplicarem) 

a. Ele é um homem de oração. 
 b. Ele faz o que a maioria o man
 c. Ele elimina a oposição. 
 d. Ele pode motivar outras 

e. Ele não pede que outros façam o que ele não que
f. Ele fica indignado com injustiça. 

 g. Ele oscila em tomar o próximo pa
 h. Ele é dedicado à visão que Deus lhe deu. 
 i. Ele é muito corajoso e lidera com o seu exe
 
1
 a. Ele não tinha nenhuma convicç
 b. Fracas 
 c. Razoavelmente
 d. Muito fortes. 
 
1
 a. Os seus próprios planos. 
 b. Prosperidade 
 c. Conquistas 
 d. Deus 

 
E
característica de líder você precisa que Deus desenvolva na 
sua vida? Quais os passos que você pode tomar nesta 
semana, no sentido de cumprir o plano de Deus para sua 
vida? 

 
 
 

“Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se 
ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este é um culto 
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racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas 
transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de 
experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus” 
(Romanos 12:1-2). 
 

Agradeça a Deus pela bondade no Seu plano perfeito e 
bom e por convidá-lo para ser parte deste plano. Peça a 

 

 

Deus que lhe dê a visão para a obra que Ele o chamou 
para fazer. Peça a Deus que desenvolva características 
na sua vida para que Ele possa usá-lo grandemente na 
Sua obra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


