
 

 

 



 

 

 
 

Apresentação da Apostila 
 
 
  Caro Líder 

 Estamos alegres por ajudá-lo nesta caminhada de preparo de estudos bíblicos para as 
KOINONIAS. 
 Essa nova série de estudo intitulada: Tempo de Restauração, baseada no livro bíblico de 
Neemias. Os sermões serão preparados pelo Pr.Fernando Leite e o material para as Koinonias pelo Pr. 
Wagner Fonseca. 

 Saiba que o nosso desejo é equipá-lo para o bom desempenho da obra do Senhor.  
 

Efésios 4. 12 “com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação 
do corpo de Cristo, Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à 
perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo,”.  

 
 

Sugestões para conduzir o Grupo Pequeno: 

 

Chegada dos participantes: Saudação, Dinâmicas (Se você entender que é necessário).  

Louvor: Com músicas e letras para que todos participem, neste momento é uma boa experiência ter 

as crianças presente. Letras de Música estão disponíveis no site da Igreja Fonte, segue o link: 

http://www.igrejafonte.org.br/musicas?conteudo=525&cl=TA 

Estudo: Apostila com o material, estudo e perguntas de aprofundamento. É aconselhável aos 

participantes da Koinonia que frequentam o culto trabalhe com as perguntas de aprofundamento.  

Pedidos de Oração: Este é momento de compartilhar pedidos de oração, gratidão, etc. 

Lanche: Algo simples, mas que possa ocorrer uma confraternização. Algum realizam o lanche logo na 

chegada dos participantes, mas fica a critério de cada Koinonia. 

Dicas:  Monte uma escala = do lanche, ajuda com as crianças, direção do louvor, etc. 

Ajudas: No site www.igrejafonte.org.br  você terá a gravação do sermão. Dúvida entre em contato 

Wagner Fonseca– wfonseca@igrejafonte.org.br - Fone – (19) 3289-4501 – de segunda a sexta no 

horário comercial. 

 O material não está “engessado”, esteja livre para usar da forma que mais coopere com o 

objetivo da Koinonia.  Bom trabalho que o Senhor possa ser conosco. 

 
Um Abraço 
Wagner Fonseca 
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Prefácio do Autor 
Neemias - Tempo de Restauração 

 
Neemias viveu em um tempo diferente do nosso, na segunda metade do século V aC; na capital 

da potência hegemônica do seu tempo, o Império Persa, atual Irã e a terra distante de Israel; circulou 
entre o luxo da corte persa, na condição de homem da mais alta confiança do Imperador e a terra 
assolada de Judá, que fora capturada e arruinada por babilônicos, que por sua vez foram conquistados 
por medo-persas e a terra permaneceu em devastada para alegria de seus adversários. 

 Neemias foi uma das peças chave e instrumento de restauração do povo de Deus, Israel. 
Juntamente com Zorobabel, Josué e Esdras, Neemias foi protagonista na restauração da cidade, no 
reassentamento do povo, na reconstrução da nação, no resgate dos oprimidos, no restabelecimento 
do culto ao SENHOR, na renovação do compromisso, de um povo rebelde que desprezara a Deus, com 
o Deus que os amava e abençoava. 

 Talvez você pergunte: Por que estudar Neemias? Que relevância tem um livro tão antigo, não 
seria arcaico e obsoleto para a nossa cultura tecnológica do século XXI? Devemos estudar este livro, 
pois a história se repete e ensina. Encontramos aqui lições de restauração de vida, do compromisso 
com Deus e da sociedade que servem de lição de como se vive em ambiente altamente politizado, em 
meio a tensões diversas com necessidade de reconstrução e renovação de compromissos com Deus e 
com a sociedade.  

 Que lucro você pode ter? Aprender a tratar com circunstâncias críticas; ...não desmoronar 
diante de más notícias, mas ser agente de transformação, ...lidar com adversidade sabendo discernir 
intenções e maneiras de resolver a questão, ...planejar de maneira funcional e se realizar com o alcance 
de objetivos, ...ser agente de reconciliação do povo com Deus, etc. 

 Você pode aproveitar muito e otimizar seu aprendizado (1) lendo repetidas vezes o livro, (2) 
orando a Deus para que Ele o abençoe com seus estudos e a mim para que possa ensinar fielmente 
Sua palavra e (3) Desenvolver uma atitude de atenção com o que Deus fala e buscar o que deve ser 
mudado em sua própria vida. 
 
Abraço! 
Fernando Leite  
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Um judeu errante no Irã 
Ne 1.1 

 
Introdução: 

Hoje começamos a estudar um novo livro, Neemias, um dos livros históricos da Bíblia, quando 
50% dela é de história. Grande contraste com o que vínhamos estudando (Livro de Efésios). Depois de 
tanto tempo estudando uma carta, irmos para uma narrativa... 

Já no verso 1.1 encontramos seu nome... 

Ne 1.1 As palavras de Neemias, filho de Hacalias: No mês de quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na 
cidade de Susã, 

Neemias, nome relativamente comum = ‘O Senhor conforta’ ou ‘Confortado pelo Senhor’. 
Outras literaturas fora da Bíblia (Sir 48.13) falam que era importante e (2Macc 1.18-36) diz que teve 
papel importante na Festa dos Tabernáculos. Hacalias é desconhecido e incomum. 

Copeiro do rei. Não impressiona muito? Era aquele que cuidava da louça e comida do rei.   

Ne 1.11Nesse tempo eu era copeiro do rei.       

Além de servir ao rei, ele provava a alimentação para confirmar que não estava envenenada. 
Ele era o mais íntimo do rei depois da esposa. Alto poder de influência VIP. Poder de lobby. 

Vemos no verso 1 que ele estava em Susã, na Pérsia, nosso atual Irã. O que fazia em Susã, capital 
de inverno da Pérsia, atual Irã? Porque não estava em Jerusalém?  

Vivia no centro do poder hegemônico de seu tempo. Muita riqueza e glória. 
Precisaremos estabelecer alguns fundamentos para sabermos o que esta história significa e o 

que podemos ganhar com ela. 
ü O que estava acontecendo? 
ü Por que estava acontecendo? 
ü Qual a mensagem que Deus tinha para eles e seu valor para nós hoje? 

 
Afirmação Teológica: A história se desenrola a partir da soberania de Deus, que intervém de 

maneira nem sempre perceptível, mas que sempre é direcionada para Seu propósito. 
 

Os fundamentos da administração divina que se fazem necessários para compreendermos as 
ações de Deus e assim nos alegrarmos e confiarmos em Sua atuação. 
 
1o Fundamento: A aliança no plano soberano de Deus 
Princípio da Aliança 

Em Ne1.5 encontramos, no meio de sua oração, uma referência a uma aliança que Deus firmou 
com o povo de Israel:  

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,        
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No livro de Neemias, além de citar a palavra ‘aliança’ 5 vezes, ela ocupa uma posição importante 
para entendermos os fatos que esta narrativa contempla. 

Neste caso, a aliança é um acordo proposto por Deus ao homem que estabelece compromissos, 
condições, garantias, privilégios e responsabilidades.  

Aliança com Abrão / Abraão 

Em Neemias 9.7-8 orando faz referência a aliança mais antiga na história do povo de Israel: 

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. 
8 Achaste o seu coração fiel perante ti e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos 
cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgaseus; e cumpriste as tuas promessas, 
porquanto és justo.         

Abrão – ‘Pai exaltado’, foi alterado com chamada de Deus para Abraão – ‘Pai de multidões’ 

Vivia em Ur dos caldeus por volta dos anos 1750 / 2100 aC. Era uma cidade próspera, tinha 
biblioteca, era de classe internacional. Ficava na Suméria, Mesopotâmia. Seu Deus patrono era Nana – 
deusa da Lua e posteriormente Marduque – a divindade maior do panteão mesopotâmico, patrono de 
Babilônia. Abrão era um idólatra em Ur.  

     
Gn12.1 Ora, disse o SENHOR a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra 
que te mostrarei; 2 de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção! 
3 Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; em ti serão benditas todas as 
famílias da terra. 

ü Deveria deixar Ur e tomar posse de uma Terra Prometida; 

ü Seria uma grande nação e nome; 

ü Bênção e maldição estavam reservadas aos que fossem a seu favor e contra; 

ü Seria bênção a todas as famílias da terra – profecia de Jesus. 

Aliança continua sendo detalhada e reiterada. 

Gn 17.1 Quando atingiu Abrão a idade de noventa e nove anos, apareceu-lhe o SENHOR e disse-lhe: Eu sou o 
Deus Todo-Poderoso; anda na minha presença e sê perfeito. 2 Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei 
extraordinariamente. 3 Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: 4 Quanto a mim, será contigo a 
minha aliança; serás pai de numerosas nações. 5 Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão; porque por pai 
de numerosas nações te constituí.      
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Reiterada a Moisés 

Neemias se refere a aliança com Moisés quando ora a Deus. 

Ne 1.8 Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei 
por entre os povos;          

Encontramos esta promessa em vários lugares 

Dt 30. 19 Os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a 
maldição; escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, 20 amando o SENHOR, teu Deus, dando 
ouvidos à sua voz e apegando-te a ele; pois disto depende a tua vida e a tua longevidade; para que habites na 
terra que o SENHOR, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó.    
    

Reitera a promessa feita a Abraão a Moisés v20 

Céus e terra são testemunhas da proposta que deveria ser escolhida v19: Assim a manutenção 
dos privilégios depende da fidelidade do homem ao pacto estabelecido.  

Haviam privilégios, mas havia séries de juízos no caso de rebeldia. Referência baseada na Lei 
(Dt e Lv)  

Lv 26.27 Se ainda com isto me não ouvirdes e andardes contrariamente comigo... 33 Espalhar-vos-ei por entre 
as nações e desembainharei a espada atrás de vós; a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão 
desertas.      

As alianças que Deus propôs a grupos humanos eram sérias e confiáveis, tanto para desfrutar 
das bênçãos, favores e o amor de Deus, mas incluíam ações disciplinadoras para o caso de infidelidade 
humana. 

Ela poderia significar ao povo de Israel, bênção e privilégio, mas também maldição e sofrimento. 
O que aconteceu na história até chegar a Neemias que tanto se refere a aliança? 

 
2o Fundamento: A soberania de Deus na história 

O que se passa na história do povo que tinha um pacto com Deus?   

Abraão 2000aC ou 1750aC, Moisés 1600aC ou 1350aC, Saul, Davi e Salomão 1100aC – 950aC. 

ü Fogem para o Egito e de lá saem libertos – Páscoa 1350 aC. 

ü Reino unido de Israel com Saul, Davi, Salomão 1100 -1000aC. 

ü Nação se divide em duas: 950 aC. 

§ Israel / Samaria – Norte 

§ Judá / Jerusalém - Sul 

A aliança na história 

Invasão assíria ao norte, Israel 722aC 

2Re 17.6 No nono ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a 
Assíria. Ele os colocou em Hala, em Gozã do rio Habor e nas cidades dos medos. 7 Tudo isso aconteceu porque 
os israelitas haviam pecado contra o Senhor seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do  
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Egito. Eles prestaram culto a outros deuses 13 O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas 
e videntes: Desviem-se de seus maus caminhos. Obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo 
com toda a Lei que ordenei a seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos, 
os profetas. 14 Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram 
no Senhor seu Deus. 15 Rejeitaram os seus decretos, a aliança que tinha feito com seus antepassados e as suas 
advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, 
embora o Senhor tivesse lhes ordenado: Não as imitem.16 Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, do 
seu Deus e fizeram para si dois ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado. Inclinaram-se diante 
de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal.20 Por isso, o Senhor rejeitou todo o povo de Israel; ele 
o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores, até expulsá-lo da sua presença.    
      

ü Salmanezer V – em 722 aC , Império Assírio (1354-608); 

ü Deportou o povo. Estratégia típica dos assírios e posteriormente dos babilônicos; 

ü Razão: povo dera as costas para Deus: Rebeldia; 

ü Por que isso aconteceu? v16 e 20. 

Queda de Judá, Reino do Sul: 

O império Assírio perde seu rei Assurbanipal 627aC e diante do vazio no poder, o rei 
Nabopolassor assume o comando feito pelos babilônios, sendo seguido por seu filho Nabucodonozor, 
o príncipe que cerca Jerusalém em 606 aC a captura enviando um grupo de prisioneiros em 587/6 aC. 
Habacuque, profeta, anuncia o que iria acontecer.  

 
Hc 1.6 Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para 
apoderar-se de moradas que não são suas.    
    

A história se repete no Sul com Judá e Babilônia. Deus quem os trouxe para juízo. 

Entendamos... 

ü Alianças e exigências de Deus são deveres humanos. Ele é Deus e nós criaturas; 

ü Negligenciar os princípios leva fatalmente a desastre, seja natural (senso comum), ações 
de Deus. Caso de ignorar princípio de gastar o que não tem, não se embriagar; 

ü Soberania divina em trazer inimigos que o derrotem. A história não é simples resultado 
de ações humanas em que os mais fortes ganham e contam a história; 

ü Milhares de pessoas foram levadas para cativeiro; 
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ü Neste ambiente internacional estava inserido Neemias, mas um pouco mais à frente. 
Novos fatos aconteceram e segue a história comandada pelo soberano Deus. 

Por que Neemias estava na Pérsia? 

Grande parte dos povos Israel e Judá haviam sido espalhados ou levados para Assíria e 
Babilônia. Neemias era resultado disso, nascera no Exílio. 

Paralelamente havia um povo, que era de menor expressão, os medo-persas, que 
aproveitando-se do esgotamento e falsa segurança dos babilônios, sobe ao poder Ciro II, o grande, 
determina que Gobrias avance dobre Babilônia. 538 aC. 

 
ü Batalha se estabelece em Opis; 

ü Sippar é conquistada em 06 Out; 

ü Babilônia cai surpreendentemente (12Out) depois que o Eufrates foi desviado pela 
engenharia dos exércitos Persas quanto havia um banquete e muita embriaguez. Não 
houve luta; 

ü Novo Império, novamente coordenado por Deus. Vejamos o que o profeta Isaías 
anunciou. 

Is 45.1 Assim diz o Senhor ao seu ungido: a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza para subjugar as nações 
diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam 
trancadas: 13 Eu levantarei esse homem em minha retidão: Farei direitos todos os seus caminhos. Ele 
reconstruirá minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o 
Senhor dos Exércitos.     

ü Deus estabelece o fim do domínio babilônico. 
ü Deus determina a reconstrução de Jerusalém. Como? A política dos medo-persas diferia 

dos anteriores: Preservavam os povos e suas peculiaridades, favorecia a que voltassem 
para a sua terra. Assim em 538 a.C edita um decreto relatado por Esdras: 

Ed 1. 1 No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada 
por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la 
em todo o seu reino, nestes termos: 2 Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os 
reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá.      
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A partir disso, uma primeira leva de 49.697 sai de Babilônia e retornam com Zorobabel, Josué 
e Sesbazar em 537 aC.  Em 515 aC o templo é construído e dedicado. Este tempo foi marcado por 
hostilidade e dificuldade dos vizinhos, supostos amigos e inimigos. 

Ler Esdras 4. 5 a 23 

Por mais de cem anos tiveram oposição. Até que Dario, também persa... 
Ed 5.17 Agora, pois, se parece bem ao rei, que se busque nos arquivos reais, na Babilônia, se é verdade haver 
uma ordem do rei Ciro para edificar esta Casa de Deus, em Jerusalém; e sobre isto nos faça o rei saber a sua 
vontade. 
 
Ler Esdras 6.1 a 12 

Inicia-se um período de decadência do Império Persa 

ü 490 aC – Dario com exército de até 1milhão de homens tenta invadir território dos 
gregos que fugiram, não sem antes queimar suas lavouras. Grande parte do exército 
Persa morreu de fome; 

ü 480 aC – Xerxes com uma frota de 600 navios contra os gregos é afundado – Salamis e 
um ano depois Plateia; 

ü 464 aC Artaxerxes sobe ao trono e se propõe a recuperar a glória de Dario. Pérsia, que 
era uma etnia que vencera os medos com Ciro, dá o nome ao Império e país até o sec 
XX, quando o Shah Reza Pahlav muda para Iran; 

ü 458 aC determina o retorno de Esdras e uma segunda leva de 1.758 retorna por decreto 
de Artaxerxes. 

Susã 
Ne 1.1 As palavras de Neemias, filho de Hacalias: No mês de quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na 
cidade de Susã, 

Império tinha duas capitais: Ecbatana e Susã, capital e palácio de inverno. No vigésimo ano de 
Artaxerxes, então falamos de 445 aC.  

Ainda que os judeus tivessem voltado para Jerusalém em 538 e 458, um grupo importante ficou 
na Pérsia. Estavam no centro do mundo na época. Ali surgiu o primeiro banco da história humana 
(Murashu), as construções eram maravilhosas, muitos jardins - dizia-se que os persas eram jardineiros 
– e como hoje judeus não estão restritos a Israel, viviam onde lhes convém.  

 
Conclusão: Verdades acerca de Deus 
Para quem serve este livro? 

Neemias viveu em tempo em que a cidade e suas muralhas estavam destruídas. Sofrimento e 
vergonha faziam parte de seu povo. Ele teve um protagonismo na restauração da cidade. Quem vive 
uma verdadeira crise, vida em ruínas pode aprender eu Deus restaura e isso com a participação 
humana. 
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Para quem lida com grandes tensões relacionais e adversidade. 
Para quem lidera grandes e complexos projetos. 
Para quem está levando uma vida de fé mecânica, como se fosse hábito e não princípio. O que 

aprendemos de hoje? 

Soberania de Deus Aqueles reis foram movidos por Deus para fazerem o que fizeram. Não 
estamos numa história que é resultado exclusivo da ação humana, de poderosos e opressores.  

Impérios subiram e caíram e Deus era protagonista. 

Deus é o único soberano em quem podemos confiar e descansar. 

Dn 2.20 Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o 
poder; 21 é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis; ele dá sabedoria aos sábios e 
entendimento aos inteligentes.   

O que te aflige na tua vida? Deus está no controle, não só do deslocamento do Universo e suas 
galáxias, da história Universal e brasileira, no controle da vida dos seus. 

Alianças – Deus trabalha com alianças e conosco hoje temos estendida a nós a Nova aliança em 
Cristo.  

Mt26. 27 A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos; 28 
porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de 
pecados. 

Conforme fora prometido a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra e ele 
se alegrou com a compreensão que um descendente dele traria bênção a todos: nova aliança. 

Cristo viria e morreria por nós para participarmos de uma nova aliança: Privilégios e 
responsabilidade, acesso a Deus, perdão dos pecados, etc. 

Fidelidade de Deus, Ele é poderoso e com toda autoridade, faz alianças conosco, mas também 
se caracteriza por fidelidade. 

Prometeu, cumprirá, tanto sentenças como restauração. Sentença e restauração. Israel e você. 

 
Perguntas de Aprofundamento do Estudo 

1) Como você definiria hoje a situação da sua nação? 
2) Qual tem sido sua participação para que aja uma mudança na situação da sua nação? 
3) Você conhece claramente as alianças e pactos que o Senhor fez com você? 
4) Você tem cumprido com as alianças, pactos que você acordou? 

a. Junto com o Senhor, ler, orar, confessar, meditar... 
b. Junto com seu cônjuge 
c. Junto com seus filhos 
d. Junto com seu trabalho 
e. Junto com o governo  
f. Junto com sua Igreja 
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5) Como você entende a soberania de Deus? Como você vê ela em sua vida? 
6) Quais são as áreas de sua vida hoje que precisa de uma restauração, começando com uma 

faxina e depois com uma remodelação? (Individualmente pense e avalie).  
Escolha uma pessoa da Koinonia ou de seu grupo mais íntimo para poder compartir qual 
área de sua vida precisa urgentemente de uma restauração. 

7) Fidelidade do Senhor, o Senhor é fiel. Você tem dúvidas quanto a isso? Por que? Onde você 
vê a fidelidade do Senhor na sua vida? Ou não vê? 

 
 


