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Avante com a Reforma! 
“Por isto, Deus meu, lembra-Te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à Casa de 

meu Deus e às suas guardas.” Neemias 13:14. 
“O mundo se afastou de Deus, e seu estado anárquico deve infligir terror ao coração, e levar todos 

os que são leais ao grande Rei a trabalhar por uma reforma.”—The Signs of the Times, 17 de janeiro 
de 1884. 

Estudo adicional: Profetas e reis, pp. 669-678 (“Reforma”). 
Domingo, 21 de setembro 1. OS PRIMEIROS ATOS DE NEEMIAS 

A. Depois de os judeus terem se estabelecido na terra natal e se comprometido a obedecer a 
Deus, o que aconteceu na ausência de Neemias? Neemias 8:18; 9:1 e 2; 10:28-31; 13:6.  

Ne8:18 18 Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o Livro da Lei de Deus. 
Eles celebraram a festa durante sete dias, e no oitavo dia, conforme o ritual, houve uma reunião 
solene. 

Ne9:1-2 1 No dia vinte e quatro do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e 
puseram terra sobre a cabeça. 2 Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os 
estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus 
antepassados.  

Ne10:28-31 28 "O restante do povo: sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e 
todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à Lei de Deus, juntamente com suas mulheres 
e com todos os seus filhos e filhas que eram capazes de entender, 29 agora se unem aos seus irmãos, 
os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a Lei de Deus dada por meio do servo 
de Deus Moisés e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o 
nosso Senhor. 30 "Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos nem aceitar 
que as filhas deles se casem com os nossos filhos. 31 "Quando os povos vizinhos trouxerem 
mercadorias ou cereal para venderem em dia de sábado ou de festa, não compraremos deles nesses 
dias. Cada sete anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. 

Ne13:6 6 Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no trigésimo 
segundo ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois pedi sua 
permissão 

B. Que situação ele encontrou ao retornar a Jerusalém? Neemias 13:7. 

Ne13:7 7 e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala para Tobias 
nos pátios do templo de Deus. 

“Os idólatras não apenas haviam conseguido firmar pé na cidade, mas contaminaram por sua 
presença o próprio recinto do templo. Mediante casamentos mistos, tinha surgido um parentesco entre 
Eliasibe, o sumo sacerdote, e Tobias, o amonita, grande inimigo de Israel. Como resultado dessa 
aliança não santificada, Eliasibe permitira que Tobias ocupasse um apartamento anexo ao templo, o 
qual era usado anteriormente para nele se recolherem o dízimo e as ofertas do povo.”—Profetas e reis, 
p. 669. 

C. Em desafio à Palavra de Deus (Deuteronômio 23:3-6), o que Eliasibe, o sumo sacerdote, 
fez? Que primeiro passo Neemias deu na obra de reforma? Neemias 13:7-9. 

Dt23:3-6 3 Nenhum amonita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes, até a décima geração, 
poderá entrar na assembléia do Senhor. 4 Pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e 
água no caminho, quando vocês saíram do Egito; além disso convocaram Balaão, filho de Beor, para vir 
de Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. 5 No entanto, o Senhor, o seu 

Lição 13 – 27 de setembro de 2014 
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Deus, não atendeu Balaão, e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu 
Deus, os ama. 6 Não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. 

Ne13:7-9 7 e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala para Tobias 
nos pátios do templo de Deus. 8 Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da 
sala. 9 Mandei purificar as salas, e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as 
ofertas de cereal e o incenso. 

Segunda-feira, 22 de setembro 2. QUANDO APELAR POR COOPERAÇÃO 
A. Visto que as ofertas tinham sido mal empregadas, em que sentido muitas pessoas 

desanimaram? Neemias 13:4 e5. O que muitos servos do templo foram levados a fazer, 
devido à necessidade? Neemias 13:10. 

Ne13:4-5 4 Antes disso o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso 
Deus. Ele era parente próximo de Tobias, 5 e lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente 
utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo, e também os dízimos do 
trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, e as 
ofertas para os sacerdotes. 

Ne13:10 10Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e 
que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. 

“Em desafio a essa palavra [descrita em Deuteronômio 23:3-6], o sumo sacerdote tinha lançado 
fora as ofertas armazenadas na câmara da casa de Deus a fim de que houvesse lugar para esse 
representante de uma raça condenada. Não seria possível mostrar maior desprezo a Deus do que 
conferir favor semelhante a esse inimigo de Deus e da Sua verdade. 

Ao retornar da Pérsia, Neemias soube da ousada profanação, e tomou de pronto medidas para 
expulsar o intruso. [...] 

Não somente havia o templo sido profanado, mas as ofertas tinham sido mal empregadas. Isso 
estava desencorajando a liberalidade do povo. Haviam perdido seu zelo e fervor, e relutavam em pagar 
o dízimo. A tesouraria da casa do Senhor estava pobremente suprida; muitos dos cantores e outros 
empregados nos serviços do templo, não recebendo sustento suficiente, haviam deixado a obra de 
Deus para trabalharem em outras partes.”—Profetas e reis, p. 670. 

B. Como o povo reagiu à decisiva liderança de Neemias em fazer esforços reformatórios? 
Neemias 13:11-13. 

Ne13:11-13 11 Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei: "Por que essa negligência com o templo de 
Deus? " Então eu convoquei os levitas e cantores e os coloquei em seus postos. 12 E todo o povo de 
Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. 13 Coloquei o sacerdote 
Selemias, o escriba Zadoque e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos e fiz de 
Hanã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança, e 
ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. 

“Neemias pôs mãos à obra para corrigir esses abusos. Reuniu todos os que tinham deixado a obra 
da casa do Senhor, e os restaurou ‘no seu posto’. Isso inspirou confiança ao povo, e todo o Judá 
‘trouxe os dízimos do grão, e do mosto, e do azeite aos celeiros’. Homens ‘que se tinham achado fiéis’ 
foram feitos ‘tesoureiros [...] sobre os celeiros’, ‘e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus 
irmãos’(Neemias 13:11-13).”—Ibidem. 

“O sucesso que acompanhou os esforços de Neemias mostram o que a oração, a fé e a ação sábia 
e enérgica podem realizar. Neemias não era sacerdote; não era profeta; não ambicionava altos títulos. 
Ele foi um reformador chamado para um importante tempo. Seu alvo era pôr o seu povo em harmonia 
com Deus. Inspirado por um grande propósito, ele empregou cada energia do ser para cumpri-lo.”— 
Ibidem, pp. 675 e 676. 
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Terça-feira, 23 de setembro 3. RESTAURADA A GUARDA DO SÁBADO 
A. Como o sinal que distinguia os israelitas dos pagãos foi desconsiderado durante a ausência 

de Neemias? Neemias 13:15 e 16.  

Ne13:15-16 15 Naqueles dias vi que em Judá alguns pisavam uvas nos tanques de prensá-las no sábado 
e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, junto com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. 
Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento 
nesse dia. 16 Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e traziam peixes e toda 
espécie de mercadoria e as vendiam em Jerusalém, no sábado, para o povo de Judá. 

“Outro resultado do intercâmbio com os idólatras foi a profanação do sábado, o sinalque distinguia 
os israelitas de todas as outras nações como adoradores do verdadeiro Deus. Neemias verificou que os 
mercadores pagãos e comerciantes dos países vizinhos que vinham a Jerusalém tinham induzido muitos 
dos israelitas a se empenharem em negócios no sábado. Houve alguns que não puderam ser 
persuadidos a sacrificar o princípio; mas outros transgrediram e se uniram aos pagãos em seus 
esforços para vencer os escrúpulos dos mais conscienciosos. Muitos ousaram violar o sábado 
abertamente. [...] 

Esse estado de coisas podia ter sido evitado se os chefes tivessem exercido a sua autoridade; mas 
o desejo de impulsionar os próprios interesses tinha-os levado a favorecer os ímpios.”—Profetas e reis, 
p. 671. 

B. Como Neemias repreendeu os líderes por negligenciarem o dever? Neemias 13:17 e 18. 

Ne13:17-18 17 Diante disso, repreendi os nobres de Judá e disse-lhes: "Que mal é esse que vocês estão 
fazendo, profanando o dia de sábado? 18 Por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, 
levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Pois agora, 
profanando o sábado, vocês provocam mais ira contra Israel! " 

“Não dispostos a abandonar os seus propósitos, ‘os negociantes e os vendedores de toda 
mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém uma ou duas vezes’ (Neemias 13:20), esperando 
encontrar oportunidade para comerciar [...].”— Ibidem, p. 672. 

C. Como Neemias agiu para corrigir esse estado de coisas? Neemias 13:19-23. 

Ne13:19-23 19 Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém na véspera do sábado, 
ordenei que fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei 
alguns de meus homens de confiança junto às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser 
introduzido no dia de sábado. 20 Uma ou duas vezes os comerciantes e vendedores de todo tipo de 
mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. 21 Mas eu os adverti, dizendo: Por que 
vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso não 
vieram mais no sábado. 22 Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas a 
fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó meu 
Deus, e tenha misericórdia de mim conforme o teu grande amor. 23 Além disso, naqueles dias vi 
alguns judeus que se haviam casado com mulheres de Asdode, de Amom e de Moabe. 

“Também ele [Neemias] mandou aos levitas que guardassem as portas, sabendo que imporiam 
mais respeito que o povo comum, pois que de sua íntima relação com a obra de Deus, era razoável 
esperar que fossem mais zelosos em exigir obediência à lei dEle.”— Ibidem, p. 673. 

“Somos tão responsáveis por males que poderíamos haver reprimido quanto se fôssemos nós 
mesmos culpados da ação.”— O Desejado de Todas as Nações, p. 441. 

Quarta-feira, 24 de setembro 4. DEFENDENDO NOSSAS CONVICÇÕES 
A. Como Deus ajudou Neemias a despertar a consciência do povo para a necessidade de uma 

reforma decisiva nos relacionamentos matrimoniais? Neemias 13:23-27.  
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Ne13:23-27 23 Além disso, naqueles dias vi alguns judeus que se haviam casado com mulheres de 
Asdode, de Amom e de Moabe. 24 A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdode ou a língua de 
um dos outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. 25 Eu os repreendi e invoquei maldições 
sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus 
e disse-lhes: "Não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja 
casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. 26 Não foi por causa de casamentos como 
esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era 
amado de seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo o Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado 
por mulheres estrangeiras. 27 Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer 
essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? " 

“Essas alianças ilícitas[de casamentos mistos e associações com idólatras] estavam causando 
grande confusão em Israel, pois alguns que nelas entraram eram homens de alta posição, chefes a 
quem o povo tinha o direito de olhar em busca de conselho e exemplo seguro. Prevendo a ruína ante a 
nação se fosse permitido que o mal prosseguisse, Neemias arrazoou fervorosamente com os que 
erraram. [...] 

Sendo-lhes apresentadas as leis e ameaças de Deus, e os terríveis juízos que visitaram Israel no 
passado por causa desse mesmo pecado, sua consciência foi despertada, e teve início uma obra de 
reforma que desviou a ira ameaçadora de Deus e recebeu Sua aprovação e bênção.”—Profetas e reis, 
pp. 673 e 674. 

B. O que Neemias, em sua fraqueza humana, fez, e que um obreiro da vinha do Senhor nunca 
deveria fazer? Neemias13:25. 

Ne13:25 25Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus 
cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e disse-lhes: "Não consintam mais em dar suas filhas 
em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. 

“Os reformadores precisam avançar, não recuar. Cumpre-lhes ser decididos, firmes, resolutos, 
inflexíveis; mas a firmeza não deve degenerar em espírito dominador.”—Testemunhos para a igreja, 
vol. 6, p. 151. 

C. Qual foi a principal razão de Eliasibe, o sumo sacerdote, e seu filho e neto tornarem-se 
desqualificados para o sacerdócio? Neemias 13:28 e 29. O que acontece com aqueles que 
têm opiniões, mas não convicções? Mateus 15:14. 

Ne13:28-29 28 Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o 
horonita. E eu o expulsei para longe de mim. 29 Não te esqueças deles, ó meu Deus, pois profanaram 
o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. 

Mt15:14 14Deixem-nos; eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num 
buraco". 

“Alguns houve no sagrado ofício que pleitearam por suas esposas pagãs, declarando que não 
poderiam separar-se delas. Mas nenhuma distinção foi feita; nenhuma consideração foi mostrada por 
classe ou categoria. Quem quer que, entre os sacerdotes ou chefes, recusasse cortar sua relação com 
idólatras era imediatamente separado do serviço do Senhor. Um neto do sumo sacerdote, havendo 
casado com uma filha do tristemente célebre Sambalate, não foi apenas removido do ofício, mas 
prontamente banido de Israel.”—Profetas e reis, p. 674. 

Quinta-feira, 25 de setembro 5. LIÇÕES PARA NÓS HOJE 
A. Que lições devemos aprender da obra de Esdras e Neemias? Isaías 57:12-14; Romanos 

15:4. 

Is57:12-14 12 Sua retidão e sua justiça exporei, e elas não a beneficiarão. 13 Quando você clamar por 
ajuda, que a sua coleção de ídolos a salve! O vento levará todos eles, um simples sopro os arrebatará. 
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Mas o homem que faz de mim o seu refúgio receberá a terra por herança e possuirá o meu santo 
monte. " 14 E se dirá: "Aterrem, aterrem, preparem o caminho! Tirem os obstáculos do caminho do 
meu povo". 

Rm15:4 4Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da 
perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. 

“Na obra de reforma a ocorrer hoje, há necessidade de homens que, como Esdras e Neemias, não 
encubram ou desculpem o pecado, nem se esquivem de vindicar a honra de Deus. Aqueles sobre quem 
repousa o fardo desta obra não se sentirão em paz quando o erro é praticado, nem cobrirão o mal com 
o manto da falsa caridade. Eles se lembrarão de que Deus não faz acepção de pessoas, e que a 
severidade para com uns poucos pode representar misericórdia para com muitos. Lembrar-se-ão 
também de que o Espírito de Cristo deve ser revelado naquele que repreende o mal. 

Em sua obra, Esdras e Neemias se humilharam perante Deus, confessando os seus pecados e os 
pecados do seu povo, e pleiteando o perdão como se fossem eles os ofensores. Pacientemente 
labutaram, oraram e sofreram.”—Profetas e reis, p. 675. 

“A obra de restauração e reforma [...] apresenta o quadro de uma obra de restauração espiritual 
que deve ocorrer nos últimos dias da história da Terra.[...] 

No tempo do fim, toda instituição divina deve ser restaurada. A brecha feita na Lei quando o 
sábado foi mudado pelo homem deve ser reparada. O remanescente de Deus, em pé diante do mundo 
como reformadores, deve mostrar que a lei de Deus é o fundamento de toda reforma perdurável, e que 
o sábado do quarto mandamento deve permanecer como memorial da criação, uma lembrança 
constante do poder de Deus. De maneira clara e distinta, devem apresentar a necessidade de 
obediência a todos os preceitos do decálogo. Constrangidos pelo amor de Cristo, devem cooperar com 
Ele na reconstrução dos lugares assolados. Devem ser reparadores das roturas, e restauradores de 
veredas para morar (Isaías58:12).”— Ibidem, pp. 677 e 678.  

Sexta-feira, 26 de setembro RECAPITULAÇÃO E REFLEXÃO INDIVIDUAL 
1. Como Neemias promoveu seus esforços reformatórios? 
2. Como a guarda do sábado foi restaurada? 
3. Deus tem uma verdade presente em cada geração. Qual é a vontade dEle hoje no que se refere à 

santidade e à preservação do casamento? 
4. Explique a relevância que as experiências de Esdras e Neemias têm para o nosso tempo.  
5. Que pergunta devemos fazer a nós mesmos, como testemunhas de Cristo? 
 


