Com quem você pensa que está falando?
Ne 1.5-11
Introdução:
Vimos na semana anterior, que a má notícia que recebera acerca de seu povo e Jerusalém
tinha derrubado Neemias, daí ele sentou, chorou, jejuou (ações típicas de quem estava de
luto) e orou.
Ne 1.4 Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns dias; e estive jejuando e
orando perante o Deus dos céus.

Ele passou perto de quatro meses orando e então chega o tempo dito no v 11: hoje.
Hoje é o que deveria acontecer e é descrito no próximo capítulo.
Ne 1.11 Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que
têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a
benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei.

Nestes meses ele já pensara o suficiente no problema, na solução, em seu envolvimento e
compromisso, e a tarefa pensada era desafiadora.
Desafio monstruoso que estava a 2560km, sem chance de andar a 120km/h ou mesmo pegar um
avião.
Teria que sujeitar a seu rei, que não cria em seu Deus, além de ter proibido a reconstrução da cidade.
Requereria um aporte financeiro expressivo, além de serem necessários anos a fio.
Oposição ampla à sua causa era bem conhecida.
Como tratar uma questão assim? Os desafios encontrados nas diversas áreas da vida carecem de ser
levados diante de Deus e está (s) oração (ões), devem ser consideradas e referência para nossas
vidas.
Entendamos que a oração não é uma maneira de convencer um Deus relutante ou acomodado a
fazer o que nós sabemos o que deve ser feito.
Afirmação Teológica: A oração tem o propósito de abrir a possibilidade de que Deus haja de acordo
com sua característica bondade e fidelidade.
Devemos aprender com Neemias três princípios para a eficácia de nossas orações.
1o Princípio: Reconhecer quem é Deus, Ne 1.5
17

Ilustração: Um amigo, Atlantic, certa ocasião falando ao telefone com uma superior e ela ficou brava
‘Sabe com quem você está falando? ’
Quando você ora a Deus, você sabe bem com quem está falando? Algumas vezes eu acho que não
sabem. Dependendo com quem estamos falando, nos apresentamos de forma diferentemente.
Audiência com o presidente em seu gabinete
Sorveteiro na praia
Ne 1. 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,

Ele começa sua oração com adoração, reconhecendo o Deus a quem ele se dirige.
Senhor
Traduz a palavra hebraico YHVH. Esta foi a maneira que Deus se apresentou a Moisés quando se
manifestou a ele.
Ex 3.13 Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me
enviou a vós outros; e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? 14 Disse Deus a Moisés: EU
SOU O QUE SOU. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: EU SOU me enviou a vós outros.

As quatro letras (YHVH) que compõe a palavra aqui traduzida por Senhor são a conjugação do verbo
‘ser’. Eu sou. Os judeus tinham tal respeito por tal nome, que eles deixaram de conjugar o verbo na
1ª pessoa singular. Usavam somente o pronome. Cada vez que numa leitura ocorria o tetragrama,
eles pronunciavam SENHOR, embora não estivesse escrito senhor, a razão era o respeito.
Referia-se ao Deus pessoal que firmara uma aliança de amor com aquele povo. Povo chamado para
ser abençoado por Deus e instrumento de Deus aos demais povos.
Deus dos céus
Esta era uma expressão de uso comum dos persas, ambiente em que estava inserido, embora tenha
sido usada antes disso. (Gn 24.7)
Contemplava a visão de alguém bem maior, acima de nós humanos, que tinha uma visão estratégica
de tudo e capaz de levar seus planos a cabo, sem qualquer obstrução ou risco de ser frustrado.
Forças naturais não são impedimento, antes são coordenadas por Ele. Oposição humana ou espiritual
não lhe impedem de nada, nem reis, nem exércitos...
Deus grande e temível
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Novamente focaliza Deus como alguém que inspira admiração, respeito e reverência. Não se trata de
um igual a nós, mas muito acima de nós.
Sendo ele quem arquitetou o universo, estabeleceu a vida que ainda estudamos muito para entender
e que tem domínio político. Isso só nos revela sua superior inteligência e poder.
Is 40. 12 Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais
calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? 13 Quem definiu limites
para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? 14 A quem o Senhor consultou que pudesse
esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o
caminho da sabedoria? 15 Na verdade as nações são como a gota que sobra do balde; para ele são como o pó
que resta na balança; para ele as ilhas não passam de um grão de areia.

Ovacionamos um artista por sua capacidade de compor uma música, pense em Deus.
Fiel
Fiel a aliança. Deus firmou um pacto e por ser Ele absolutamente confiável e confiável a si mesmo Ele
mantém Sua palavra. Ele é fiel.
Toda esta oração está permeada da linguagem do pacto estabelecido por Deus descrito no livro de
Deuteronômio.
✓ Verso 5 – Dt 7.9,21; 10.17; Dn 9.24
✓ Verso 7 – Dt 6.1
✓ Verso 8 – Dt 4.27; 28.64
✓ Verso 9 – Dt 30.1-4; 12.5
✓ Verso 10 – Dt 9.29; Ex 32.1
Misericordioso
HESED – é mais do que misericordioso, é o amor pactual de Deus. Amor está garantido aos que o
amam e guardam as estipulações da aliança.
Amar a Deus e observar suas determinações era o foco do amor por Deus.
Estamos diante do mesmo Deus.
Deus estendeu a nós uma aliança, a nova, por meio de Jesus, que derramou seu sangue por nós.
Fomos comprados, seus filhos, debaixo de seus cuidados e garantias.
Precisamos interpretar o cotidiano a partira da visão correta de Deus, passada e revitalizada na
adoração.
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2o Princípio: Reconhecer quem é você, Ne 1.6
Uma vez que você ‘sabe’ quem é Deus, isso ajuda a definir quem é você. Há grande erro em pensar
em definir o que é o homem a partir de si mesmo.
Assim como definir o Universo a partir da terra é um erro ignorante, definir o homem a partir de si
mesmo leva a pensar enganosamente que ele seja o centro do Universo.
Neemias tinha uma visão de si mesmo bem alinhada com as Escrituras.
Servos
Ne1. 6 que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu
servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que
nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. 7 Agimos de forma
corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao
teu servo Moisés. 8 Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo... 10 Estes são os teus servos, o teu
povo. 11 ...que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm
prazer em temer o teu nome.

Embora Neemias fosse uma celebridade do ambiente do poder, pessoa mais próxima ao rei,
participante da opulência real, veja que quando se trata de Deus, ele se identifica como servo duas
vezes (6,11). Mesmo o grande Moisés é chamado de servo (7-8). Referindo-se ao povo também
(6,10,11)
Sentidos básicos: Escravo, servo, subordinado, adorador
Não somos os senhores, não determinamos, não estamos em posição de definir o que Deus deve
fazer.
Como servo, espera-se submissão e obediência
Ne1.7 Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos
decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés.

O que se espera dos servos é a obediência. Mesmo hoje, entendamos que sendo Deus quem é, que
somos chamados de amigos, a obediência é devida.
Jo 15. 14 Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando.15 Já não vos chamo servos, porque o servo não
sabe o que faz o seu senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho
dado a conhecer.

Ser amigo não implica em deixar de ver Deus como a autoridade a ser obedecida, antes obedecer é a
evidência maior de amá-lo.
Povo de Israel
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Ne1. 6 que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo
está fazendo dia e noite diante de ti em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os
israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. 10 Estes são os teus servos,
o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte.

Veja que além de ser servo, ele se identifica com ser povo que pertence a Deus.
Dt 7.6 Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre
todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. 7 O Senhor não se afeiçoou a vocês
nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os
povos. 8 Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso
ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito.

Resgatados – considera o fato que era um povo idólatra que foi salvo por Deus. Além disso havia a
memória do que Deus fizera os libertando da escravidão no Egito.
Grande poder e braço forte – Ecos de Ex 6.1; 32.11 – de certa forma, Neemias esperava que o que
tinha a ocorrer se assemelhava ao Êxodo. O que também foi visto em outra literatura.
Pecadores
Ne1. 6 que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo
está fazendo dia e noite diante de ti em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os
israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. 7 Agimos de forma
corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao
teu servo Moisés.

Embora Israel fosse o povo de Deus, povo que Deus havia amado e estendido uma aliança que os
beneficiava, a realidade da conduta do povo era bem diferente.
Mandamentos / mtsvah – decretos / hukah – Leis / Mishpat
Desobediência à lei moral que Deus estabeleceu é uma ofensa contra Deus.
Ele confessa o pecado a Deus.
Pecado confessado, pecado perdoado
1Jo 1.9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de
toda injustiça.

Confissão solidária – ele se via parte de seu povo que era indiferente a Deus e o rejeitara.
Confissão é o começo da restauração – perdão e aperfeiçoamento.
Não nos aproximamos de Deus como se: Fossemos Deus; Não prestássemos contas a Deus; Fossemos
puros e sem culpa
3o Princípio: Reconhecer o que Deus quer fazer
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Ouça e veja
Ne1.6 que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu
servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que
nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. 11 Senhor, que os
teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o
teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem.
Nessa época, eu era o copeiro do rei.

Olhos e ouvidos – estejam atentos, não que Deus não soubesse e precisasse vir a saber, nem que só
dessa atenção e ouvisse agora.
Sua oração era a favor de Israel. Ele queria que Deus agisse. Ele se manteve orando por talvez 120
dias, dia e noite.
Perseverante na oração
Lembrar...
Ele apoiou sua oração nas promessas de Deus e não no seu achismo, desejo, paixão ou opinião.
Ne1. 8 Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as
nações, 9 mas, se voltarem para mim, e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática,
mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os
trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome.

Citação livre de Deuteronômio
Renovado em Crônicas
2Cr 7.14 Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar
dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra .

Precisamos pautar nossas orações para aquilo que Deus propôs e garantiu a nós. No caso de Israel,
eles tinham a promessa de ocupar sua terra, o que é motivo de luta até hoje.
Ele(s) se apresentam como cumpridores das exigências da aliança para que sejam ouvidos e
restaurados.
Ne 1. 11 Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que
têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a
benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei.

Eis nos
Ne 1.10 Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte.
11 Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm
prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência
deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei.
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Eis teus servos, eis-me aqui, o Senhor resgatou o povo do Egito 1000 anos antes, agora repete isso
agora com a destruição e poder persa. (Desde esta época já tinha hostilidade entre iranianos e
judeus)
Pedir
Ele visava a longo termos que Deus restaurasse o povo
Ele queria no imediato, hoje, na conversa que teria com o rei.
Ne1. 11 Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que
têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a
benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei.

Conclusão: Tudo continua igual?
Se você sabe com quem está falando, Deus; quem é você, um pecador; e como Deus age, desfrute.
A experiência histórica de Neemias nos ensina...
Ser humano é o mesmo...
✓ Ignora e transgride a orientação de Deus
✓ Se arruína
✓ Sofre com o resultado colhido.
✓ Deus continua o mesmo...
Ele está pronto para nos restaurar, já deu as condições para ser resgatado.
1Pe 1. 18 sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do
vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, 19 mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem
defeito e sem mácula, o sangue de Cristo,

Se desobedeceu e quebrou a cara, pode voltar que Ele o acolhe no dia de hoje.
Você precisa fazer o mesmo:
Confesse a Deus seu pecado e prove do Seu perdão.
Peça que Deus o restaure.
Ore a Deus e peça que mude a sua história e restaure os muros.
Vamos orar com as pessoas à frente.
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Perguntas de Aprofundamento do Estudo
1) Você tem a ideia ou a noção de quem é o Senhor? Releia o texto novamente de Ne 1.5-11.
2) Como tem sido as suas orações ao Senhor? Você tem em primeiro plano da sua oração a honra
ao Senhor, ou a sua própria?
3) Como pelo texto de Neemias podemos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas orações?
4) Você entende quem de fato é o homem? Sua pecaminosidade & filho amando? Como conviver
ou tratar com isso?
5) Como você trata com o pecado, confessado e abandonado ou acalenta? 1Jo1.9
6) Estamos atento para ouvir quando o Senhor responde as nossas orações?
7) Invista um tempo de oração agora. Dívida em grupos menores (2 ou 3 pessoas) compartilhem
pedidos e orem uns pelos outros.
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