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Neemias, um reformador decidido 
“Lembra-Te de mim, Deus meu, para o bem.” Neemias 13:31. 

“Por meio de Neemias, […] Deus Se propôs a trazer bênção a Seu povo na terra de seus pais.”—
Conflict and Courage, p. 262. 

Estudo adicional: Profetas e reis, pp. 628-660 (“Um homem oportuno”; “Os reconstrutores do muro”; 
“Condenada a extorsão”; “Ciladas dos pagãos”). 

Domingo, 14 de setembro 1. DEUS AJUDA NEEMIAS 

A. Quem era Neemias? Que notícias ele recebeu de Jerusalém que o levaram a lamentar, 
jejuar e orar? Neemias 1:1-5.  

Ne1:1-5  1 As palavras de Neemias, filho de Hacalias: No mês de quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu 
estava na cidade de Susã, 2 Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e 
eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre 
Jerusalém. 3 E eles me responderam: "Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, 
passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram 
destruídas pelo fogo". 4 Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, 
jejuando e orando ao Deus dos céus. 5 Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, 
fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos, 

“Neemias tinha frequentemente derramado a alma em favor do seu povo. Mas ao orar agora, um santo 
propósito formou-se em sua mente. Ele decidiu que, se lograsse obter o consentimento do rei e o 
necessário auxílio na aquisição de implementos e material, ele próprio tomaria para si a tarefa de 
reconstruir os muros de Jerusalém e restaurar a força nacional de Israel. E ele suplicou ao Senhor que lhe 
permitisse alcançar favor aos olhos do rei, a fim de que esse plano pudesse ser levado avante.”—Profetas e 
reis, pp. 629 e 630. 

B. Por quanto tempo Neemias esperou por uma oportunidade de falar com o rei a respeito de 
sua necessidade? Relate a conversa deles. Neemias 2:1-3. 

Ne2:1-3  1 No mês de nisã do vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao 
rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele; 2 Por isso o rei me perguntou: "Por que o seu 
rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só, pode ser do coração! " Com muito 
medo, 3 eu disse ao rei: "Que o rei viva para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade 
em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? " 

C. Qual foi o pedido de Neemias ao rei? Como a oração de Neemias trouxe o poder do 
Altíssimo em seu auxílio? Neemias 2:4-6. 

Ne2:4-6  4 O rei me disse: "O que você gostaria de pedir? " Então orei ao Deus dos céus, 5 e respondi ao 
rei: "Se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe 
ir à cidade de Judá onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la". 6 Então o rei, 
com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: "Quanto tempo levará a viagem? Quando você 
voltará? " Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. 

Segunda-feira, 15 de setembro 2. LIÇÕES IMPORTANTESPARA NÓS 

A. Que lição devemos aprender da oração de Neemias? Neemias 2:4 (última parte). 

Ne2:4  4 O rei me disse: "O que você gostaria de pedir? " Então orei ao Deus dos céus,"... 

“Orar como Neemias orou nessa hora de necessidade é um recurso à disposição do cristão em 
circunstâncias em que outras formas de oração podem ser impossíveis. Os que labutam nas absorventes 
atividades da vida, assoberbados e quase subjugados pelas perplexidades, podem enviar uma petição a 
Deus, suplicando guia divina. Os que viajam por mar e por terra, quando ameaçados com algum grande 

Lição 12 – 20 de setembro de 2014 
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perigo, podem assim encomendar-se à proteção do Céu. Em tempos de súbita dificuldade ou perigo, o 
coração pode enviar seu grito de socorro a Alguém que Se comprometeu a vir em auxílio de Seus fiéis e 
crentes, quando quer que chamem por Ele. Sob todas as circunstâncias, em cada condição, a alma 
carregada de dor e cuidado, ou ferozmente assaltada pela tentação, pode encontrar segurança, sustento e 
socorro no infalível amor e poder de um Deus que guarda o concerto.”—Profetas e reis, pp. 631 e 632. 

B. Explique o cuidado de Neemias para obter uma clara definição de sua autoridade e dos 
privilégios concedidos a ele. Neemias 2:7-9. 

Ne2:7-9 7 E a seguir acrescentei: Se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-
Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. 8 Que me dê também uma carta para Asafe, 
guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela que 
fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de 
Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. 9 Com isso fui aos governadores do Trans-
Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército 
e de cavaleiros. 

“Este exemplo de sábia previdência e ação resoluta [de Neemias] deve ser uma lição a todos os 
cristãos. Os filhos de Deus não devem apenas orar com fé, mas trabalhar com diligência e providente 
cuidado. Eles enfrentam muitas dificuldades, e não raro embaraçam a operação da Providência em seu 
favor, porque consideram que prudência e penoso esforço pouco têm que ver com religião. Neemias não 
considerou cumprido o seu dever depois de haver orado e chorado perante o Senhor. Ele uniu sua petição 
com os mais fervorosos, santos e piedosos esforços para o sucesso do empreendimento em que estava 
empenhado. Cuidadosa consideração e bem meditados planos são tão essenciais para o êxito de 
empreendimentos sagrados hoje quanto o foram no tempo da reconstrução dos muros de Jerusalém. 

[…]E o Senhor está ainda desejando mover o coração dos que têm a posse dos Seus bens em favor da 
causa da verdade. Os que trabalham para Ele devem servir-se do auxílio que Ele move os homens a dar.”—
Ibidem, pp. 633 e 634. 

Terça-feira, 16 de setembro 3. APRENDENDO A TRABALHAR PARA DEUS 

A. Qual foi a primeira obra de Neemias em Jerusalém, e como ele obteve a cooperação do povo 
local? Neemias 2:11-16. 

Ne2:11-16  11 Cheguei a Jerusalém e, depois de três dias de permanência ali, 12 saí de noite com 
alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu 
coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu 
estava montado. 13 De noite saí pela porta do Vale na direção da fonte do Dragão e da porta do 
Esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido 
destruídas pelo fogo. 14 Fui até a porta da Fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o 
meu animal passar; 15 por isso subi o vale, de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a 
entrar pela porta do Vale. 16 Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, 
pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros 
que iriam realizar a obra. 

“Em sigilo e silêncio, Neemias completou o seu circuito em torno dos muros. ‘E não souberam os 
magistrados aonde eu fui’, ele declara, ‘nem o que eu fazia; porque ainda até então nem aos judeus, nem 
aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma.’ 
(Neemias 2:16). O resto da noite,ele passou em oração, pois sabia que a manhã o chamaria a exercer 
fervente esforço no sentido de despertar e unir seus desanimados e divididos compatriotas. 

Neemias levava uma comissão real requerendo que os habitantes cooperassem com ele na 
reconstrução dos muros da cidade, mas ele não se fez dependente do exercício da autoridade. Procurou 
antes ganhar a confiança e a simpatia do povo, sabendo que uma união de corações, bem como de mãos, 
era essencial na grande obra que tinha diante de si.”—Profetas e reis, pp. 636 e 637. 
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B. Que apelo Neemias fez ao povo, e qual foi a resposta obtida? Neemias 2:17 e 18. 

Ne2:17-18 17 Então eu lhes disse: Vocês estão vendo a situação terrível em que estamos: Jerusalém 
está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de 
Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. 18 Também lhes contei como Deus 
tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: "Sim, vamos começar a 
reconstrução". E se encorajaram para esse bom projeto. 

“Quando amanheceu, ele convocou o povo e apresentou argumentos calculadamente, de molde a 
despertar as energias adormecidas e unir seus elementos humanos dispersos. 

Os ouvintes de Neemias não sabiam do circuito noturno da noite anterior, nem ele lhes revelou. Mas o 
fato de ele ter feito essa investigação contribuiu grandemente para o seu sucesso, pois estava apto a falar 
da condição da cidade com tanta exatidão que seus ouvintes ficaram pasmados. A impressão feita sobre 
ele ao ver a fraqueza e a degradação de Jerusalém deu-lhe às palavras fervor e poder. 

[...] havendo mostrado que estava apoiado pela autoridade combinada do Deus de Israel e do rei 
persa, Neemias interrogou diretamente o povo, perguntando-lhe se aproveitariam a vantagem dessa 
oportunidade para se levantarem e reconstruir o muro. 

O apelo foi-lhes direto ao coração. O pensamento de como o favor do Céu se havia manifestado para 
com eles envergonhou-os de seus temores [...]. 

Neemias empenhou-se de coração no empreendimento que havia assumido. Sua esperança, sua 
energia, seu entusiasmo, sua determinação eram contagiosos, inspirando outros com a mesma coragem 
elevada e altaneiro propósito.”— Ibidem, pp. 637 e 638. 

Quarta-feira, 17 de setembro 4. OPOSIÇÃO DOS INIMIGOS 

A. Que método alguns usarão para esconder sua raiva ou medo? Quando os inimigos de Israel 
ouviram que os judeus haviam começado a reconstruir, como caçoaram deles? Neemias 4:1-4.  

Ne4:1-4  1 Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os 
judeus 2 e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: "O que aqueles 
frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão 
terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes 
de entulho e de pedras queimadas? " 3 Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: "Pois 
que construam! Basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe! " 4 Ouve-nos, ó 
Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria. E sejam eles levados 
prisioneiros como despojo para outra terra.  

B. Quando os inimigos de Israel viram que seus temores estavam virando realidade, que plano 
adotaram? Neemias 4:11.Como Satanás tentou desencorajar os construtores usando os 
judeus que se recusaram a colaborar com a obra? Neemias 4:12.  

Ne4:11  11 E os nossos inimigos diziam: "Antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos 
bem ali no meio deles; vamos matá-los e acabar com o trabalho deles". 

Ne4:12  12 Os judeus que moravam perto deles dez vezes nos preveniram: "Para onde quer que vocês se 
virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados". 

“Desencorajamento veio de outra fonte ainda. ‘Os judeus que habitavam entre’ os que não estavam 
tomando parte na obra reuniram as afirmações e relatórios dos inimigos e usaram-nos para enfraquecer a 
coragem e criar desafeição (Neemias 4:12).”—Profetas e reis, p. 643. 

C. O que aconteceu quando os judeus foram informados do plano dos inimigos? Em vez de se 
intimidarem, sob que condições eles continuaram o trabalho? Neemias 4:15-18.  
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Ne4:15-18  15 Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado 
a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. 16 Daquele dia em diante, 
enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, 
escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá 17 que estava construindo o 
muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam 
uma arma, 18 e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava; e 
comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. 

“A oposição e o desencorajamento que os reconstrutores nos dias de Neemias tiveram de enfrentar da 
parte de inimigos declarados e falsos amigos é típica da experiência dos que trabalham hoje para Deus. 
Cristãos são provados, não somente pela ira, o desprezo e a crueldade de inimigos, mas pela indolência, a 
inconstância, a frouxidão e a perfídia de pretensos amigos e auxiliares. Zombaria e escárnio são-lhes 
endereçados. E o mesmo inimigo que promove o desdém usa, em oportunidade favorável, medidas mais 
cruéis e violentas. 

Satanás tira vantagem, para a realização dos seus propósitos, de todo elemento não consagrado. Entre 
os que professam ser sustentadores da causa de Deus, há os que se unem com os inimigos Seus, e assim 
Sua causa fica exposta abertamente aos ataques dos mais ferrenhos inimigos do Senhor. [...] Mas, como 
Neemias, o povo de Deus não deve temer, nem tampouco desprezar, seus inimigos. Colocando a confiança 
em Deus, devem prosseguir firmemente, fazendo-Lhe a obra com altruísmo e encomendando à providência 
divina a causa que sustentam.”— Ibidem, pp. 644 e 645. 

Quinta-feira, 18 de setembro 5. DETECTANDO PLANOS SATÂNICOS 

A. O que aconteceu quando os inimigos de Israel perceberam que os judeus já tinham quase 
terminado o muro? Qual foi a mudança de táticados inimigos? Neemias 6:1-3.  

Ne6:1-3  1 Quando Sambalate, Tobias, Gesém, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que 
eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não 
tivesse colocado as portas nos seus lugares, 2 Sambalate e Gesém mandaram-me a seguinte 
mensagem: "Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono". Eles, contudo, 
estavam tramando fazer-me mal; 3 por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: "Estou 
executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com 
vocês? " 

“Sob o pretexto de conseguir um acordo entre as partes em oposição, eles [Sambalate e seus 
confederados] procuraram uma conferência com Neemias, e convidaram-no a se encontrarem numa vila na 
planície de Ono. Mas, esclarecido pelo Espírito Santo quanto ao real propósito que tinham em vista, ele 
recusou.”—Profetas e reis, p. 653. 

B. Que novo estratagema Sambalate e seus confederados usaram? O que Neemias respondeu 
a eles? Neemias 6:5-8. Que erro Neemias foi cuidadoso ao evitar?  

Ne6:5-8  5 Então, na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma 
mensagem; ele tinha na mão uma carta aberta 6 em que estava escrito: "Dizem entre as nações, e 
Gesém diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que, por isso, estão 
reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, 
7 e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: ‘Há um 
rei em Judá! ’ Ora, essa informação será levada ao rei; por isso, vamos conversar". 8 Eu lhe mandei 
esta resposta: Nada disso que você diz está acontecendo; é pura invenção da sua cabeça. 

“Aquele que por qualquer ato desavisado expõe a causa de Deus à vergonha, ou enfraquece as mãos 
dos seus coobreiros, põe sobre o próprio caráter uma nódoa não facilmente removível, e coloca um sério 
obstáculo no caminho de sua futura prestatividade.”— Ibidem, p. 659. 
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C. Descreva a efusiva emoção que houve no término da restauração do muro e dos portões. 
Neemias 8:16 e 17. Como sentiram-se os inimigos do povo de Deus? Neemias 6:15 e 16. 

Ne8:16-17  16 Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus 
terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das Águas e na que 
fica junto à porta de Efraim. 17 Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram 
nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa 
dessa maneira. E a alegria deles foi muito grande. 

Ne6:15-16  15 O muro ficou pronto no dia vinte e cinco de elul, em cinqüenta e dois dias. 16 Quando 
todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o 
seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. 

Sexta-feira, 19 de setembro RECAPITULAÇÃO E REFLEXÃO INDIVIDUAL 

1. O que Neemias fez antes de fazer um pedido ao Rei Artaxerxes? 
2. Como Neemias exerceu cuidado em todas as providências? 
3. O que o reformador fez primeiro em Jerusalém, e por quê? 
4. Como podemos ter vantagem sobre as táticas de Satanás – assim como os construtores do muro 
tiveram naquele tempo? 
5. O que Neemias foi capaz de detectar a respeito dos inimigos? 
 

APÊNDICE 
 

Calendário Judaico 

 
O calendário judaico é lunissolar, os meses 
seguem as fases da Lua, porém leva-se em conta 
as estações do ano. 

O calendário judaico é reorganizado em pequenos 
ciclos de dezenove anos no qual o terceiro, sexto, 
oitavo, décimo-primeiro, décimo-quarto, décimo-
sétimo e décimo-nono anos desse ciclo 
apresentam 13 meses para compensar a 
defasagem do ciclo lunar em relação ao ciclo 
solar. 

 

Mapa de Jerusalém nos dias de Neemias 

 
 Mapa colorido e maior disponível na área 

de DOWNLOADS do portal CrescerMais. 


