


CONSAGRAÇÃO: O PRINCIPAL 
SEGREDO DO SUCESSO DE NEEMIAS

“As pessoas podem fazer seus 
planos, porém é o Senhor Deus quem 
dá a última palavra. 
Você pode pensar que tudo o que faz 
é certo, mas o Senhor julga as 
intenções. 
Consagre ao Senhor tudo o que 
você faz e os seus planos serão 
bem sucedidos”  - Pv. 16.1-3



COMO REVERTER ESSA ESTATÍSTICA?



Por que começamos e não 
conseguimos terminar?

• Objetivo grande demais

• Faltou perseverança

• Preguiça

• Faltou planejamento

• Faltou de dinheiro

• Faltou oportunidade

• Deu errado no meio…

• Faltou ajuda

• Faltou de conhecimento

• Deus não queria

• Deus não ajudou…



Por que começamos e não 
conseguimos terminar?

•FALTOU DEUS… 
•Deixamos ele de fora!



Um desafio grande demais para um homem, 
mas não para o Deus Todo-Poderoso

• Neemias 1: a situação

• Neemias 2: o início da resposta

• 4 meses depois 

• ficou em oração e busca de Deus 

• as portas se abrem de maneira sobrenatural 

• mas é apenas o começo da jornada



Qual o segredo que podemos 
aprender com Neemias?

• CONSAGRAR TUDO A DEUS

• santificar

• preparar

• dedicar 

• colocar à parte

• separar como sagrado



Consagrar a mim mesmo
Consagrar o que eu faço

O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes 
começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das 
Ovelhas.

Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois 
construíram o muro até a torre dos Cem, que consagraram, e 
até a torre de Hananeel. 

Neemias 3:1
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FAÇA TUDO COMO AO SENHOR

“E tudo o que fizerdes, seja em 
palavra, seja em ação, fazei-o em 
nome do Senhor Jesus, dando por 
ele graças a Deus Pai” - Col. 3.17


“O que vocês fizerem façam de 
todo o coração, como se 
estivessem servindo o Senhor e 
não as pessoas”- Col. 3.23



Antes de fazer qualquer plano

• Coloque em ordem seu relacionamento com Deus Pai, Filho e 
Espírito Santo 

• Deixe o Espírito Santo purificar seu coração - motivações e 
intenções  

• Comece com planos que vão glorificar a Deus 



Consagração

• Consagre as primícias do seu TEMPO 

• Consagre as primícias da sua RENDA 

• Consagre as primícias do seus TALENTOS 


