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Superando Estratagemas 
Ne 6.10-19 

Introdução: 

Um grande e comum erro na vida cristã, é que ao se chegar a Deus, esperar que esteja livre de 

problemas e males. Uma vez que considera que antes de se converter estava no fluxo do mundo e 

suas tendências influenciadas por Satanás, a conversão coloca a pessoa contra a correnteza e 

naturalmente com muita oposição. 

Na realidade de Neemias, quando uma estratégia não funcionava, seus adversários iam para a 

próxima. Desta forma podemos dizer, que depois da tempestade, vem mais tempestade. 

Devemos ter em mente isso: Quando se tem uma proposta, isso trará descontentamento, 

reclamação e reação. Veja o caso das mudanças: 

o Hinário – Era parte da Bíblia que estava sendo deixada 

o Retroprojetor – O que fazer da pessoa que preparava, guardava e projetava as 

transparências? Agora precisa de algum conhecimento de computador, de projetor com 

diversos botões e como resolver a reação de seus familiares? 

o Multimídia – Imagine o dia que não precisar o trabalho de edição como conhecemos 

hoje? 

o Mudanças produzem descontentes e oposição. 

o Já vi cristãos sérios com vida bonita serem hostilizados dentro de suas próprias casas. 

o Já vi crentes que entraram numa situação tão ruim e questionam: ‘Por que Deus deixou 

que isso acontecesse comigo?’ Será que foi Deus que deixou? 

• O que aconteceu com Neemias? Nem todos eram favoráveis à reconstrução do muro, ou 

ainda, sentiam prejuízo particular por toda a movimentação que aconteceu, desprestígio de 

autoridades ou dos que lucravam com a situação alterada. Guarda noturno desnecessário, 

Sindicato dos seguranças de Jerusalém = “Sinseralém”, Empresa de segurança = “Seguralém” 

que pertencia uma família de posses. 

• A história começa a partir de uma narrativa na qual nos faltam informações essenciais para 

entendermos seu sentido. 

Ne 6.10 Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel (que estava encerrado), disse ele: 
Vamos juntamente à Casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo; porque virão matar-

te; aliás, de noite virão matar-te. 
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Por que ele foi? Convidado ou espontaneamente? 

Neemias teria ido por pensar se tratar de um profeta de Deus que teria uma mensagem? 

Quem era Semaías? Nada mais sabemos cerca dele fora desta passagem. Por que estava restrito? 

Ele estava cerimonialmente impuro e não poderia ir ao templo, mas logo depois propõe ir ao templo? 

Ele estava recolhido com o propósito de comunicar a Neemias o risco da situação. 

É possível que ele fosse sacerdote, se em 1Cr 24 o Delaías de lá é o seu pai. 

1Cr 24.6 Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes, do 
sacerdote Zadoque, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas; 

sendo escolhidas as famílias, por sorte, alternadamente, para Eleazar e para Itamar. 18 a vigésima terceira, a 
Delaías; a vigésima quarta, a Maazias. 

A partir deste encontro lhe é apresentada uma proposta vestida de sabedoria, quando na verdade, 

tratava-se de ardil. O adversário usa da dissimulação afim de induzir ao erro o filho de Deus e assim o 

expor a risco que o desqualifica ou o elimina, com graves implicações para si mesmo e para a obra de 

Deus. 

Afirmação Teológica: O filho de Deus precisa entender as estratégias inimigas da fé para que não 

tornar-se vítima ingênua dos ataques pelos quais passa. 

Precisamos entender os dois lados, da estratégia diabólica e da vitória disponibilizada, para que 

sejamos vitoriosos 

1o Lado – Adversário: A boa apresentação da tentação maligna 

Por melhor intencionado que Neemias estivesse, ele enfrentava problemas com opositores assim 

como todos passamos. Não pense que está passeando no parque. 

Havia descontentes com posicionamentos de Neemias, sendo muito separatista. Apesar destes 

versos serem posteriores na ordem, eles tratam do contexto e não de algo posterior. 

Ne6.17 E também, naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes 

enviava suas respostas. 

Seria está uma propaganda do Bolsonaro. 

Havia uma intensa troca de cartas entre pessoas importantes na sociedade com um dos 

protagonistas dentre os adversários de Neemias, Tobias, 

Simpatizantes de Tobias, possivelmente por razões comerciais. 

Meio de saberem o que se passava em Jerusalém. 
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Ne6.18 Porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de 
Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. 

Ne 13.4 Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha 
aparentado com Tobias; 

Ed 10 ficará para trás e havia casamentos mistos, e agora queriam passar a Neemias uma visão 

melhorada de Tobias, já que as tentativas foram infrutíferas. Haviam os compadres parentes. 

Seu filho chamava-se Joanã = O Senhor tem mostrado misericórdia. Acreditava ser um adorador de 

Jeová. 

Entre apoiadores havia ligação na família assim a linha de apoiador e contrário era de difícil clareza. 

Para famílias judaicas se ligarem a Tobias, significava que ele era um oficial importante. Ele tinha 

influência em Jerusalém, e o texto não deve revelar as dificuldades todas que Neemias viveu. 

Ne6.19 Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-

me cartas para me intimidar. 

Estavam enfeitando um pavão, douraram a pílula, comunicando a Neemias que Tobias não era tão 

inimigo assim, embora ele estivesse tentando intimidá-lo. ‘Tobias é um bom companheiro’ 

Recebeu todo tipo de hostilidade de Tobias para que adequasse sua conduta conforme queria. 

Neemias da perspectiva deles era um separatista que precisava ser domado e flexibilizado, daí este 

encontro de Neemias com Semaías. 

Ne6.10 Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. 
Ele disse: Vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo; 

eles virão esta noite. 

Encontrou dentro da comunidade de Israel, de um possível sacerdote, um profeta, um convite a ir ao 

templo, uma proposta de proteger sua vida. Parece tão bom, mas era uma abordagem que buscava 

tirá-lo de seu rumo. Como? 

Entrar em templo era uma prática pagã de se buscar segurança. 

Neemias tinha em seu coração, claramente a mensagem destes versos, que todos devemos estar: 

2Co 2.11para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. 

2Co 11.13 Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de 
Cristo. 14 E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 15 Não é muito, pois, 
que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça; e o fim deles será conforme as suas 

obras. 

Satanás continuamente tem um propósito para sua vida, o que não é bom. 
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Muito da adversidade vem de uma proposta aparentemente boa, meio do povo de Deus, pastor, 

profecia, conselho dos irmãos, etc. 

Fato é que dentre o povo de Deus havia os que de Neemias discordavam e tentavam amoldá-lo, 

flexibilizá-lo, não ser tão radical. 

2o Lado – Fiel: A boa resposta para os ardis 

Neemias, embora na presença de um sacerdote, profeta, que o convida a ir ao templo e que 

manifesta interesse em proteger sua vida, não acredita na abordagem. 

Ne6.11 Todavia, eu lhe respondi: Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar 
no templo para salvar a vida? Não, eu não irei! 

Orgulho e humildade 

Orgulho – Como um líder como ele iria fugir? Como alguém que confia em Deus deveria fugir? Se ele 

fosse um covarde, faria sentido, mas ele? Ele tinha brio. 

Como esta notícia chegaria aos seus liderados? Ele se escondeu! 

Judeus normalmente colocam seus líderes à frente do povo 

Humildade – Alguém como ele entrar no templo? Quem era ele para entrar no templo? Dupla razão? 

Ele não era sacerdote e assim tinha está restrição. Lembremos do caso de Uzias, 

2Cr 26.16 Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel 
ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. 17 O sumo 

sacerdote Azarias, e outros oitenta corajosos sacerdotes do Senhor, foram atrás dele. 18 Eles o enfrentaram e 
disseram: Não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isto é tarefa dos sacerdotes, os descendentes 
de Arão consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, 

o Senhor.19 Uzias, que estava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e 
indignou-se contra os sacerdotes; e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo 

do Senhor, surgiu lepra em sua testa. 20 Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram 
a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o 
Senhor o havia ferido. 21 O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo 

morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e 
governava o povo. 

Oficiais persas podiam ser eunucos e estes não podiam estar no templo. 

A soma de seu orgulho e humildade, brio e humildade, foi não vou. 

Neemias entendeu que a pretexto de protege-lo, esta era uma armadilha, não estava de acordo com 

as determinações de Deus. 

Tentativa de fazê-lo infringir uma transgressão ritual, o que o desacreditaria diante do povo e 

atrapalharia no projeto de levar o povo a reconstruir o muro. 
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Semaías desconhecia sua força de caráter. Ele reagiu com orgulho e com humildade. Neemias 

reconheceu a falsidade de Semaías, que Deus não o havia enviado. 

Ne6.12 Então, percebi que não era Deus quem o enviara; tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e 
Sambalate o subornaram. 

Seu discernimento: 

Profeta não era da parte de Deus, mas profeta-farsante 

Profecia era contra ele 

Tobias e Sambalate o compraram para dissesse o que queriam. 

Ele foi à casa de Semaías, possivelmente acreditando que ali estava um profeta verdadeiro, mas ele 

estava vendido ao inimigo, estava a serviço de Sambalate, tenta minar as forças de Neemias. 

Ne6.13 Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu, assim, viesse a proceder e a pecar, para 
que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. 

Que por causa do medo, entrar no templo 

Desacreditar o líder. Estratégia comum hoje em dia, mas, não sem a cumplicidade do próprio. 

Neemias não se deixou levar por tal engano. 

Pecasse tentando se proteger, fazendo o que lhe era proibido e assim desse motivo a falarem mal 

dele e desqualificar. Daria motivo. 

Ne6.14 Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa 
Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. 

Além de discernir, ele ora a Deus, e pelo que? As ações mal-intencionadas fossem julgadas por Deus. 

Ele percebia que era algo orquestrado por uma comunidade de profetas. 

Segunda oração imprecatória. Está entregando a Deus a tarefa de fazer justiça a seus opositores, 

inimigos da causa divina. Deus faria justiça, não injustiça. 

Ele sabe do conluio para derrubá-lo 

Diante da proposta ‘piedosa e amorosa’ de Semaías, ele seguiu mais... 

O que a Lei de Deus determinava do que a sua sensação de segurança. 

A sua confiança em Deus, do que o conselho de supostos homens de Deus. 

Humildemente sabendo dos limites impostos do que se achar acima da Lei. 

Como lidamos com isso? 
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Senhor Jesus disse: 

Mt 22:29  Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. 

O erro é cometido pelo pecador e não por Deus. 

Como Deus deixou que isso acontecesse comigo? Eu orei! 

O antídoto contra o pecado é o conhecimento e internalização das Escrituras. Neemias viu logo que a 

proposta era incompatível comas Escrituras. ‘oh Senhor, me mostra’ 

Sl 119.11Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. 

Na medida que a Palavra de Deus enche a nossa alma, o Espírito nos dá o discernimento e percepção 

das armadilhas à frente. 

É assim, nada de esperar que um profeta apareça 

Neemias lidou com isso orando ao Senhor, confiando no que ele faria ou deixaria de fazer. 

Conclusão: Dois resultados 

Concluíram a obra 

Ne6.15 Acabou-se, pois, o muro aos vinte e cinco dias do mês de elul, em cinquenta e dois dias. 

As artimanhas do inimigo não foram suficientes para desviar Neemias de seu desafio, do projeto de 

Deus. Ele terminou a tarefa, com adversidade de dentro e fora, sérios problemas sociais e 

econômicos. 

Não impediu que terminassem em 52 dias, no dia 25 de elul, 2/10/445aC. Seis meses após ser 

informado da condição de Jerusalém, ele completara a obra a que prese propusera. 

Josephus dá outro prazo, de 28 meses, mas estas anotações são contestadas. Argumento. 

Só o muro oriental precisou ser feito desde a fundação. As demais frentes estavam usáveis. Aquilo 

que havia sido reconstruído não havia sido destruído totalmente. Pior parte era o lado ocidental 

Desespero produz velocidade – Muros de Atenas foram reconstruídos em um mês. 

Entusiasmo pela liderança de Neemias 

Jerusalém era muito pequena – muro teria até 4150m 

Escavações demonstram que foi uma obra corrida e tosca. Ilustração 01. 

Melhor resposta para os opositores é manter-se firme e completar a obra. 

Paga aos inimigos 
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Ne6.16 Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e 
decaíram muito no seu próprio conceito; porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que 

fizemos esta obra. 

Os árabes alcançaram uma posição importante no cenário e a reconstrução do muro era um 

empecilho a seus intentos. 

Isso os ameaçava suas intenções e temeram 

Antes eles tentaram amedronta-lo mas aconteceu o contrário. Tiro pela culatra. Cumpriu-se 4.4 e 6.9 

Ne 4.4Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados; caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze 
que sejam despojo numa terra de cativeiro. 

Ne 6.14Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa 
Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. 

Crise de autoestima – Descaíram em seu próprio conceito – caíram aos seus olhos – caíram na sua 

própria perspectiva. 

Reconheceram a mão de Deus na história. Trabalharam contra, desacreditaram, atemorizaram e 

nada funcionou. Sem respeito e sem glória. 

É o que Deus quer fazer na sua vida 

 

Perguntas de Aprofundamento do Estudo 

1. Qual é sua sensação quando termina um projeto? Que seja arrumar um armário, escrivaninha, 

colocar documentos em ordem, etc... compartilhe. 

2. Quais são os desafios que tem no meio de um projeto? O que te desanima? 

3. Você hoje tem inimigos tramando contra você? Compartilhe esse motivo de oração. 

4. Quais são as respostas que você aplica quando está sendo “seduzido” por ideias ou pensamento 

inadequados? Se entrega ou entrega Aquele que é capaz de resolver? Como você faz isso? 

5. Compartilhe com o grupo, a intervenção do Senhor na sua vida quando foi atacado por calunias? 

 


