Diante da necessidade de restauração
Ne 2.1-10
Introdução:
Iniciamos estudos no livro de Neemias, também classificado como Memórias de Neemias acerca da
restauração da cidade e do povo de Deus feita por Deus.
Esta obra de restauração é um exemplo do que Deus tem a fazer ainda nestes dias, seja em
circunstâncias e crises, seja e trabalhos e projetos nos quais estejamos envolvidos ou mesmo em
nossa vida família, pessoal e ou profissional.
Entendo que Neemias.... Conhecia os fatos históricos que envolviam seu povo: Nação independente;
Abandono do Senhor; Conquista de Jerusalém; Determinação de Ciro e Dario.
Ele deve ter presenciado as informações mais recentes: Duas determinações de Artaxerxes;
Realidade de Jerusalém e Judá.
Vivemos situações em que lágrimas, angústia, tristezas, incertezas, etc. Filhos e a condição deles,
casamentos destruídos, vida profissional ou financeira.
Afirmação Teológica: As tragédias encontradas na vida acontecem sob os olhos e poder do Soberano
Deus e consistem de oportunidades de Deus para o homem ser instrumento na restauração.
Um instrumento ou alvo de restauração precisa encarnar concepções divinas acerca da
restauração.
1a Concepção: Restauração é expertise divina
Você deve registrar a incidência de oração e clamor no livro:
Ne 1.4Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns dias; e estive jejuando e
orando perante o Deus dos céus.5 E disse: ah! SENHOR, Deus dos céus... 11 Ah! Senhor, estejam, pois, atentos
os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome; concede que
seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei.
Ne 2.4 Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus

Por que tanta oração? Porque de forma geral, restauração está além do alcance do braço humano.
Porque restauração é expertise divina. É do ramo de negócios de Deus.
Deus é quem altera o coração do rei.
Pv 21.1 Como ribeiros de águas assim é o coração do rei na mão do SENHOR; este, segundo o seu querer, o
inclina.

Contemplando o mesmo assunto, restauração da nação, o salmista diz:
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Sl 126. 1 Quando o SENHOR restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. 2 Então, a nossa boca se
encheu de riso, e a nossa língua, de júbilo; então, entre as nações se dizia: Grandes coisas o SENHOR tem feito
por eles. 3 Com efeito, grandes coisas fez o SENHOR por nós; por isso, estamos alegres. 4 Restaura, SENHOR, a
nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. 5 Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. 6 Quem sai
andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes.

•

Deus restaurou, v1

•

Povos vizinhos reconheceram que era obra de Deus, v2

•

Eles próprios perceberam ser obra de Deus, v3

•

Ele intercede a Deus, v4 (Negueb)

•

Compara oração com semear chorando.

Restauração é uma prerrogativa divina, então é a Ele que devemos buscar em oração quando
estamos em ruínas.
Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da
reconciliação, 2Co 5.8
Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições,
pela oração e pela súplica, Fp 4.6

Como Neemias devemos buscar em Deus a restauração e com frequência.
2a Concepção: Demandar restauração inclui esperar
Quando será que Neemias começou a orar por seu povo? Quando ele veio a conhecer a história de
seu povo, do exílio? Estas memórias de Neemias deixam claro que era um homem esclarecido. Ele
cita...
Aliança feita com Abraão, 1750/2000 aC
Ne 9.7 Tu és o SENHOR, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome
Abraão.

Conhecia Moisés, 1600/1300aC
Ne 1:8 Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei
por entre os povos;

Conhecia os fatos que levaram ao Exílio, 600aC
Ne 1:7 Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os
estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo.

Devia conhecer as ações de Ciro, Daria e mais recentemente as decisões de Artaxerxes de reconstruir
458aC e de proibir a reconstrução 450aC.
Creio que por longos anos ele teve a consciência da tragédia de seu povo e devia orar por isso.
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As notícias recentes o fizeram chorar, lamentar, jejuar e orar por 4 meses. Dez a Abril.
Ne 1.1 As palavras de Neemias, filho de Hacalias. No mês de quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela
de Susã,
Ne 2.1No mês de nisã, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para
oferecer e lho dei; ora, eu nunca antes estivera triste diante dele.

Era início do ano, e era comum se dar festa nesta ocasião. Heródoto descreve uma festa dos reis da
Pérsia que tinha a ‘Lei da Festa’ e alguém poderia pedir algo a mesa ao rei, e ele não poderia negar.
A demanda por restauração normalmente vem acompanhada da mandatória ação imediata de Deus.
•
•
•

Meu filho precisa ser liberto agora
Meu casamento precisa ser restaurado agora
Minhas finanças precisam de um milagre já

Normalmente não é assim, como Ne teve esperou, esperemos em Deus a ocasião de fazer o que tem
que fazer.
3a Concepção: Confiar em Deus convive com inteligência
Já disse que ele tinha conhecimento desde as origens de seu povo. Rever os fatos históricos para
ambientados entendermos os próximos movimentos:
587aC – Invasão babilônica. Judá foi destruída e tornada cativa – Profeta Habacuque falara
sobre
539aC – Ciro conquista Babilônia – Isaías falara
538aC – Ciro determina a reconstrução do templo
518aC – Dario determina a continuação da reconstrução do templo. Iniciada em 516aC
Neemias era homem maduro no poder, como copeiro do rei. Personagem mais próximo do rei. Cargo
da mais alta confiança, então ele sabia o desenrolar da história recente dentro do poder.
464aC – Artaxerxes sobe ao trono até 424 aC
460aC – Egito se revolta contra poder persa
458aC – Artaxerxes determina o retorno de Esdras
454aC – Egito é recuperado por Megabizos
450aC – Artaxerxes proíbe a reconstrução de Jerusalém
Isso tinha graves implicações
Dn 6:15 Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos
persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar.
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448aC – Megabizos se revolta contra o rei e logo retorna a sua fidelidade ao rei, o que não foi obtido
por força, mas diplomacia
Nosso acontecimento está localizado em 445aC
Ações militares fracassara em controla-lo, mas por ser iminente, diplomaticamente foi resolvido.
Seguramente Neemias levava em conta:
Filosofia de governo persa. Era parte da filosofia dos persas a reconstrução da vida de seu povo em
sua própria terra. Quando seria a ocasião?
Como tratar com o Rei?
Ne 2. 1 No mês de nisã, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para
oferecer e lho dei; ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. 2 O rei me disse: Por que está triste o teu
rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira 3 e lhe respondi: viva o
rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto se a cidade, onde estão os sepulcros de meus pais, está
assolada e tem as portas consumidas pelo fogo?

Princípio de quem serve a reis estar impassível. Suas emoções não podem transparecer 1
Para um copeiro era um risco estar com o coração alterado, pois poderia significar uma conspiração,
daí ele ter temido 2. Ele sabia como não transparecer, mas ele manifestou na ocasião. Certamente
encontrara o rei antes pois Susã era o palácio de inverno.
Sabiamente se dirige ao rei 3 (Viva o rei – protocolar) (cidade do sepulcro dos meus pais – Cuidado
com antepassados era universal no OMA). Judeus eram muito reverentes com os corpos de seus
antepassados. Persa comuns eram deixados fora para as feras os comerem. Já a realeza era
sepultada. Ele procura sensibilizar ao rei e evita o nome Jerusalém que poderia despertar antipatia.
Ele era inteligente.
Pv 16.14 A ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará.

Na mente de Neemias, em 445aC é oportuno, por conta da vulnerabilidade do Império nas duas
satrapias. Ter um homem de confiança na região era fundamental. Era inteligente para definir a
ocasião de falar sobre.
Rainha presente significava um evento público e festivo: Damaspia. Neemias poderia ter uma postura
favorável da rainha com ele. Neste evento, que seria público, ela estava presente. No tempo de
Artaxerxes mulheres tinham bastante influência. Poderia ser uma das suas concubinas do harém,
mas jamais seria num evento público. A palavra aqui para rainha pode denotar ser uma concubina do
harém do rei e assim o encontro seria íntimo.
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Ne 2.6 Então, o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando
voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo.

Por que esta informação?
Uma testemunha de relevância para o rei
Ela era favorável a Neemias por alguma razão
Crer não significa ser ignorante, pense e aja com conhecimento e inteligência.
4a Concepção: Fé não exclui planejamento
Ne 2.4 Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus 5 e disse ao rei: se é do agrado do
rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de
meus pais, para que eu a reedifique. 6 Então, o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: Quanto
durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. 7 E ainda disse ao
rei: Se ao rei parece bem, dêem-se-me cartas para os governadores dalém do Eufrates, para que me permitam
passar e entrar em Judá, 8 como também carta para Asafe, guarda das matas do rei, para que me dê madeira
para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei
alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo.

Neemias foi à presença do rei para expor não só uma situação pessoal e de seu povo. Veja reação do
rei verso 4, ele sabia que havia um pedido na mesa.
Propósito: reedificá-la verso5
Tempo: Estava estabelecido verso 6 – Ele ficou no primeiro período por 12 anos, mas não sabemos
qual foi esse acordo inicial.
Credenciais: Sabia que encontraria dificuldades com autoridades em diversos lugares verso7 .
Cartas seriam usadas nas entradas de outra satrapia e de áreas de governo
Suprimentos: Carta para Safe (nome judaico) ‘Matas’ local de exploração de madeira que poderia ser
no Líbano ou no Negueb, próximo da região do Hierodium.
Orar e esperar que Deus restaure implica também em planejar as ações. Além de crer tem que se
mexer.
Pv 16.9 O coração do homem traça o seu caminho, mas o SENHOR lhe dirige os passos.

5a Concepção: Vontade de Deus implica em oposição
Muitas vezes pensamos que o fato de termos a bênção de Deus, que tudo corre sem percalços, mas
veja...
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Ne 2. 9 Então, fui aos governadores dalém do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei; ora, o rei tinha enviado
comigo oficiais do exército e cavaleiros. 10 Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo
amonita; e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel.

Quem eram estes?
Sambalate, nome babilônico, Sin+uballit = ‘Deus lua dá vida’ era governador de Samaria em 408
conforme os papiros de Elefantina. Ele era de alguma cidade como Horon, não identificada. Seus
filhos (Delaya e Shemalia) tinham nomes compostos com o nome YHVH, o que demonstra que era de
alguma forma israelita, mas eram rejeitados pelos judeus. Uma sé sincretizada. Horonita pode ser
uma cidade 30km ao norte ou em Amon
Tobias, servo ou oficial – representante do imperador. Provável representante entre os amonitas.
Neemias teria passado somente por Samaria e não por Amon. Seu título diria servo do rei. Chamá-lo
de servo seria uma ironia de Neemias. Este não devia estar presente, sua terra não era caminho de
Neemias, mas deve ter sabido por Sambalate.
Veremos oposição no projeto continuamente.
Vizinho como estes
Próprios irmãos com conduta imprópria, pessimistas
Traidores dissimulados
Esperar que bênção de Deus exclui a possibilidade de hostilidade é engano. Precisamos destas
concepções.
Conclusão: Fé associada
Restauração é parte dos negócios divinos, mas não é ignorante, insensata, milagreira, antes é
acompanhada de.
Saber esperar a ocasião de agir.
Inteligência, ciência e sabedoria são desejáveis, quando não imprescindíveis. ‘Você acha que
educação custa caro, considere ignorância’.
Planejamento – saber o que e quando fazer. Cresce de estudos com quem sabe.
Ter oposição faz parte do pacote de servir a Deus dentro de Sua vontade.
Mas podemos e devemos contar com o que ele diz:
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Ne 2.8 como também carta para Asafe, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das
portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas
deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo.

Saber esperar o tempo, ter inteligência, planejar, enfrentar oposição é parte
Confiança e a vitória virão de Deus
Is 40.31mas os que esperam no SENHOR renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não
se cansam, caminham e não se fatigam.

Perguntas de Aprofundamento do Estudo
1) Restauração é uma especialidade divina, qual é a nossa parte neste processo?
2) Você tem a paciência, dependência necessária para esperar a restauração do Senhor?
3) Você acha demorada a restauração do Senhor? Qual sua base de comparação para avaliar se é
de fato demorada?
4) Você passou por situação que não foi inteligente em sua tratativa para alguém que era
superior? Pode compartilhar com o grupo, para que haja aprendizado?
5) Você usa da sua inteligência para conhecer o contexto, cultura, costumes do local em que está
inserido, para utilizar em prol do reino de Deus?
6) Se tenho o Espírito Santo para que preciso planejar? Será que ao planejar não estou duvidando
da minha fé? Como equilibrar ter fé e planejar? Aprenda com Neemias.
7) Neemias usou em seu planejamento de aproximadamente 4 meses: tempo que seria investido,
providencias que precisariam ser tomadas, suprimentos necessários. Você tem o bom habito de
fazer isso em sua vida? Compartilhe uma experiência.
8) Oposição são frequentes quando temos um projeto a realizar. Qual a oposição que você tem
sofrido hoje? Quem são os seus opositores?
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