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Enfrentando as más notícias 

Ne 1.2-4 
Introdução: 

Na semana anterior falamos deste judeu, Neemias, que estava em Susã, capital de inverno da 
pérsia em 446aC. Seu povo havia sido tirado da terra por juízo de Deus, mas as primeiras 

ações já haviam sido tomadas por Deus e homens que visavam restaurar a nação: 
Ø 538 aC Ciro determina a reconstrução e Zorobabel sai com 50mil de volta para a 

terra. Enfrentam oposição. 

Ø Dario, o Grande determina a reconstrução do templo em 516aC e dedicam o 

templo em 515aC 

Ø A oposição continua e a construção é proibida. 

Ed 4.6No princípio do reinado de Assuero (486aC-464aC), escreveram uma acusação contra os habitantes de 
Judá e de Jerusalém. 

Ø Artaxerxes manda reconstruir em 458aC e Esdras retorna com 1700 homens, mas é 

seguida proibição em 550aC; 

Ed 4.7 E, nos dias de Artaxerxes (464aC-423aC), rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros seus 
companheiros lhe escreveram; a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. 21 Agora, 
pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser 

com autorização minha. 

Ø 449 aC – Agitação no Egito com apoio dos gregos controlada por Megabizo, sátrapa de 

TransEufrates. A seguir este se revolta e logo é apaziguado; 

Ø Então chegamos em novembro de 446/5aC, 

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

Ø A vida de Neemias não era só de boas notícias. Como aqueles que vivem fora do país e 

que se alegram, se entristecem e até se manifestam por conta da situação de seu povo e 

terra. 

Afirmação Teológica: A vida real reserva tristes realidades, injustas e sofridas que abatem a qualquer 

pessoa independentemente de sua relação com Deus. 

Busca por entender a circunstância real 

Neemias conhecia a história de seu povo. Ele deixa claro em seus escritos, que era um homem 

de conhecimento da história de seu povo, das bases da fé judaica, da forma de gerir um 

grande projeto e estava em posição de destaque não à toa. 
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Ele sabia dos movimentos recentes relacionados ou não com a reconstrução de Jerusalém. 

ü Revolta egípcia, Inarus, com apoio grego em 460 (200 navios gr) 

ü Vitória egípcia e grega em Menphis 459 

ü Conhecia a ida de Esdras com 1700 pessoas 458aC 

ü Recuperação do Egito em 454aC por Megabizos 

ü Sabia da proibição de Artaxerxes 450aC 

ü Megabizos se revoltara em 448aC 

Então recebe um grupo de pessoas... 

Ne 1.2 Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes 
perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre 

Jerusalém. 

Não se sabe se tratava-se de uma comitiva oficial internacional, um encontro casual ou 

mesmo relacionamento familiar. Se eram moradores ou visitantes, se haviam vindo a 

pedido do rei, ou por causa do decreto do rei. 

Irmãos – palavra genérica que pode ser nossa palavra irmão, parente, ou mesmo um 

outro judeu. Por conta posição que ele é colocado a seguir, é possível que seja mesmo 

seu irmão. 

Ne 7.2 eu nomeei Hanani, meu irmão, e Hananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. 
Hananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros.    

   

Sua pergunta.... 

Ne1.2 Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes 
perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre 

Jerusalém. 

Por que perguntar acerca disso? 

Primeiro de tudo, escapismo nem ignorância é solução. ‘Não quero pesquisar 

para não saber se tem problema. ‘Você acha que educação custa caro, 

experimente a ignorância. ’ Darek Bok 

Teria interesses familiares? Possível. 

Interesses econômicos? Pode ser. 
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Interesse no povo de Deus ficará evidente no restante do livro, por sua 

dedicação e generosidade. 

Conforme tradução ( הָטיֵלְּפ  = sobreviventes, escaparam) há dúvida se perguntava dos 

que para lá retornaram do exílio, ou se dos que não foram para o exílio. 

Neemias não era alienado, superficial e nem mesmo espiritual ao ponto de não se interessar 

pela realidade. Não se contentava com a simplicidade de supor e de tirar conclusões sem 

informações objetivas. 

o Por que estariam sofrendo? Pecado 

o Cada um tem a realidade que construiu... 

Neemias queria saber da realidade do povo de Deus, povo da sua história, da aliança com 

Deus, da promessa do Redentor. 

Encarando as más notícias 

Ne1.3 E eles me responderam: Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, 
passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas 

portas foram destruídas pelo fogo. 

A província? 

Satrapia TransEufrates. 

Samaria à qual estava ligado e não tinham grandes condições pois samaritanos não 

queriam a reconstrução de Jerusalém. 

A própria Judá, de onde Zorobabel havia sido governador (Ag 1.1,14; 2.2,21) 

Sua situação 

Sobreviventes, os que lá ficaram e mais os que retornaram nas levas anteriores. 

GRANDE... 

Sofrimento – Aflição, problema, adversidade 

Humilhação – Desdém, ridicularização, insulto, zombaria por parte dos adversários 

Jerusalém, a capital e glória de Israel, agora muros derrubados, portas queimadas 

Pela descrição, aponta para a invasão babilônica quase 140 anos antes, mas a forma e seu impacto 

parece ser notícia recente. Embora não haja nenhuma documentação, é possível que o que pode ter 

sido reconstruído com a chegada de Esdras em 457aC, tenha sido destruído pelos adversários com a 

proibição do rei em 450aC. 
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Ed 4.23Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinsai, o escrivão, e 
seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e, de mão armada, 

os forçaram a parar com a obra. 

Palpito que as notícias eram novas e não de 140 anos antes. Ele sabia o que havia 

acontecido. 

Ciro havia construído estradas por todo o Império – a estrada imperial tinha 2500Km, feita 

de pedra, o que era necessário para as notícias e cobranças de impostos. O sistema de 

correios do Império Medo-persa reduziu de seis meses para quinze dias a chegada de uma 

notícia do lugar mais distante do Império. A cada 20 a 25km havia uma parada com local 

para descanso, cavalos descansados e também outros cavaleiros. 

Sendo ele um assessor próximo ao Rei Artaxerxes, ele sabia claramente da decisão do 

próprio rei. 

Então suponho que a notícia era nova, ele teve notícias da hostilidade dos vizinhos, das marcas 

desta hostilidade e da vergonha e sofrimento pelo qual passavam. 

As notícias eram as piores, piores do que o que já eram conhecidas. 

Reagir incluindo Deus 

Más notícias nunca são boas notícias. Não adianta maquiar, negar, escapar, etc. Más notícias são 

sempre más notícias e a reação de Neemias é que me faz pensar que eram notícias frescas. 

Reação imediata 

Ne1.3 E eles me responderam: Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, 
passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas 

portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas. 4 coisas, sentei-me e chorei. Passei 
dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. 

Quando ouviu as notícias, sua reação foi se sentar... 

Experiência de dar notícia ruim, perguntando antes: ‘Está sentado’, ou dizer, ‘Senta para 

ouvir a história’, ou ainda depois de contar a história, ‘senta’. 

Mais seguro por eventual desestabilização dos joelhos ou mesmo desmaio. 

Situação favorável a refletir, sentir. (Estátua de Rodin). 

Chorar – Essa palavra foi empregada para descrever choro, choro por luto. 

Por que? 
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Sofrimento e vergonha que eram realidade do seu povo, possivelmente 

parentes. Identidade étnica de povos que vivem fora de seu país de origem é 

grande e a mútua cooperação é maior. 

Conquistas de restauração haviam sido destruídas. 

Perspectiva das implicações de se cessar uma esperança adiadas. 

Pv 13.12 A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de 
vida. 

Depois da tempestade vem... 

Ne1. 4 coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos 
céus. 

Depois da tempestade podem vir várias coisas: bonança, enchente, destruição, morte e luto, 

mas Neemias estabelece uma conduta que nos serve de exemplo. Não foi mais o impacto 

inicial, nem mesmo o alívio individual, mas algo contínuo ‘Passei dias’, que talvez tenham sido 

até 4 meses. 

Lamentar – cumpriu o rito típico de luto: 

Não tinha porquê negar, a notícia teve impacto por dias em sua vida. 

Há tempo de rir e de chorar. ‘Para de chorar’, ‘Isso é falta de fé’, não são nem 

condutas determinadas nas Escrituras, nem a serem ditas a quem recebe notícias 

ruins. A orientação é... 

Rm 12.15 Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. 

Recebeu más notícias, chore, lamente e não se deixe ser repreendido. 

Jejuar – Prática associada a crises, como lamento e identificação ao lamento além de 

associada a orar. Separar tempo para gastar diante de Deus em situações críticas. 

Orar – Mais que simplesmente uma oração, ele passou a interceder diante de 

Deus. Pelo seu povo, pelo seu papel nestas circunstâncias, pela sua própria dor, 

etc. 

Ele não se limitou a ficar chorando, mas orava 

Fp 4.6 Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de 
Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. 

Sua oração não foi pontual, mas parte de seu tempo nos meses que se seguiram 

Ao Deus dos céus 

Ne1.4 coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. 

Não era auto-flagelo, nem simples lamento. Isso se transformou em prática diante de Deus. 
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Curiosamente, essa expressão, ‘diante do Deus dos céus’, era expressão tipicamente persa. A 

palavra Deus em hebraico viria da raiz de forte e temível. Ele é o grande Deus capaz e acima de 

todas as coisas. Ele criou o mundo e está acima e no controle dele. Ele está acima de tudo e 

perfeitamente capaz de conduzir a história que se desenrola. 

Conclusão: Recebeu más notícias? 

Busque entendê-las melhor. Diagnóstico de AIDS falso positivo ou entender o tamanho do 

problema. 

Chore e lamente 

Jejue e ore sabendo que Deus é o Deus da esperança 

 
 

Perguntas de Aprofundamento do Estudo 
1) Qual sua reação a receber uma má notícia? Compartilhe. 

2) Qual foi a última má noticia que você recebeu? 

3) Qual sua reação quando pessoas a sua volta recebem más notícias? 

4) Quais são as notícias antigas que são más que você tem ignorado, ou já não lhe causam tanto 

espanto? Sabe dizer o por que não causam mais o espanto? 

5) O que hoje na sua vida está com os “muros derrubados e portas queimadas”? Compartilhe  

6) Você tem investido tempo significativo em buscar ao Deus dos céus? Como tem sido a sua 

busca? 

7) Faça um compromisso de orar, ler e jejuar pelos desafios que você tem passado. 


