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Grande Referência, 2ª Parte 
Ne 7 

Introdução: 

As Escrituras revelam que nossos dias estão nas mãos do Senhor e todas as nossas experiências de 

vida são conhecidas e podem ser instrumentos de Deus na formação do filho de Deus. Conforme o 

Salmo 139, Deus... 

Sl 139.1 Senhor, tu me sondas e me conheces. 2 Sabes quando me sento e quando me levanto; de longe 
percebes os meus pensamentos. 4 Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces 

inteiramente, Senhor. 5 Tu me cercas, por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. 8 Se eu subir aos 
céus, lá estás; se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. 9 Se eu subir com as asas da alvorada 

e morar na extremidade do mar, 10 mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. 

Sabe quais são as nossas atividades, vv 2-3 

Sabe o que está no nosso íntimo, vv2, 4 

Nos cerca de cuidados, vv5 

Está onde eu estiver, vv 8-9 

Guia em qualquer lugar, vv10 

Não podemos excluir Deus de nossas vidas, mas podemos desfrutar dele e das vantagens que nos 

oferece. 

Excluir é nos separarmos das oportunidades e possibilidades que Deus proporciona. 

Levar a vida com Deus, oferece a oportunidade de ver Deus agregar muita experiência, aprendizado, 

bondade, resgate e ser moldado por Deus. 

Afirmação Teológica: A soberania de Deus se estende por todo o tempo, local e experiências da vida 

e disponibiliza formação e desenvolvimento de cada filho de Deus. 

A experiência de vida de Neemias o preparou exemplarmente para os desafios da vida. 

Características de Neemias que devem ser buscadas por cada filho de Deus afim de que alcance êxito 

em sua vida. 

Todos precisamos de referências e estas referências devem ser o próprio Deus, ou pessoas que 

andam com Ele. 

Referência do que é ser homem, mulher, pai, mãe, filho e filha, profissional, vizinho, etc. 

Sl 16.3 Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. 



   

96 
 

Chamamos de notáveis, magníficos, proeminentes, “o cara” = Quem é o máximo para você? Cantor, 

ator, esportista, político, personagem, etc? Isso explica seus valores. 

Através de exemplos, referências, sabemos em que direção devemos ir e é melhor irmos. 

Fp 3.17 Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. 

 

3a Característica: Definia responsabilidades 

Além de Neemias saber o que lhe cabia, definia com clareza o papel de seus liderados. 

Aqui se trata de um arranjo para a situação específica. Eles inda eram vulneráveis ao que adversários 

pretendiam. Daí foi necessário tomar medidas de segurança e de responsáveis. 

Definiu competências 

Ne7. 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. 

Quem fez o que? Precisava garantir a segurança. 

Questão de caráter era fundamental para Neemias. Alguém de confiança, além de capaz e dedicado. 

Encarreguei -Neemias fez isso 2 

Parece a mesma pessoa, ou uma dupla caipira de Goiás, Hananias e Hanani, mas são pessoas 

diferentes. 

Hanani, como seu irmão era de confiança 

Hananias, como comandante era qualificado para cuidar da segurança e compartilhava valores de NE 

Estes por sua vez estabeleceram os demais responsáveis. 

Estes designados por Neemias definiram... 

Ne7.1 Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os 
levitas, 

Porteiros cuidavam do templo, mas aqui os usou para guardar a cidade. 

Cantores e levitas que serviam no templo juntamente com os porteiros também foram destacados 

para cuidar da segurança da cidade. Aproveitava da sinergia entre eles. A rigor a cidade existia com o 

fim do templo, adorar a Deus. 

Aqui envolve a segurança mencionada acima. Isso podia incluir ação além dos muros. V 3 

Ponham-se: havia sido feito pela dupla. Foram os primeiros a receber autoridade sobre a cidade 
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Ne7. 3 E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça e, enquanto os guardas 

ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem; ponham-se guardas dos moradores de 

Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. RA 

Ne7. 3 E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém enquanto o Sol estiver alto, enquanto os 

guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem; ponham-se guardas dos moradores 

de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. 

Texto hebraico oferece dificuldades de ser entendido, inclusive por verbo que aparece somente aqui. 

Leitura possível: Enquanto o sol estiver alto deveria ser mantido fechado, pois estava muito quente, 

as pessoas almoçavam e ciesta. Há histórias de conquistas feitas neste horário. 

As pessoas que moravam perto dos muros teriam responsabilidades de vigiar. Neemias aproveita de 

as pessoas cuidarem a partir de seus domínios. Conhecem e se interessam. 

Neemias estabelecia autoridades, delegava poderes, dava autonomia, mas o que ele considerava 

fundamental, não presumia, antes definia com clareza: hora de se abrir. a porta e os olhos da 

vigilância deveriam alcançar longe. Confiava, não controlava 

4a Característica: Providenciou recursos 

Por ocasião de apresentar ao Rei Artaxerxes qual era o seu objetivo, ele também foi agente de prover 

recursos para reconstrução da cidade 

Ne2.7 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. 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. 

 

Provisão de livre acesso, v 7 

Madeira, v 8 

Provisão de segurança, v 9 

Quando o povo lamentava pela opressão 

Ele pessoalmente 

Ne 5.10 Também eu, meus irmãos e meus moços lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a 
esse empréstimo. 14 Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 

vigésimo ano até ao trigésimo segundo ano do rei Artaxerxes, doze anos, nem eu nem meus irmãos comemos 
o pão devido ao governador. 15 Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo e 

lhe tomaram pão e vinho, além de quarenta siclos de prata; até os seus moços dominavam sobre o povo, 
porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. 16 Antes, também na obra deste muro fiz reparação, e 

terra nenhuma compramos; e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. 

Ele mobilizou o povo de recursos 
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Ne 5.11 Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como 
também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite, que exigistes deles. 12 Então, responderam: 
Restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos; faremos assim como dizes. Então, chamei os sacerdotes e os fiz 

jurar que fariam segundo prometeram. 

Aqui precisava de recursos para o templo e o que fez? 

Ne  7.70 Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria oito 
quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. 71 Alguns dos chefes das famílias deram à 

tesouraria cento e sessenta quilos de ouro e mil e trezentos e vinte quilos de prata, para a realização do 
trabalho. 72 O total dado pelo restante do povo foi de cento e sessenta quilos de ouro, mil e duzentos quilos de 

prata e 67 vestes para os sacerdotes. 

O instrumento de Deus para sustentar Seu propósito vem de Deus através de Seu povo. 

Falamos pouco em dinheiro por causa dos absurdos dos que transformaram a obra de Deus em meio 

de captar recursos. 

Recursos para a obra de Deus vem do povo. 

Deus que lhe abençoa a ganhar, lhe ensina a gastar e a doar para a glória de Deus. 

Ilust. Certa feita perguntei a um representante de roupas: ‘Você não se sente constrangido indo a cada loja, 
procurar o dono e tentar vender suas coleções?’ Ele me disse: Me sinto muito bem e sei que sem eu exercer o 

meu papel, o comerciante fechará as portas. Sou eu que digo o que ele precisa e o que venderá. 

Na condição de ministros da parte de Deus devemos.... 

Desafiá-los a investir no que é eterno, sabendo que você é quem vai ganhar. 

Gosto de receber mensagens a abordagens: Tenho um valor x, em que posso investir? 

Não percam as oportunidades. 

 

Conclusão: Copiando Neemias 

Que “mix” era Neemias! Piedade, homem de planejamento e metas, delegava funções e autoridade, 

doava e angariava recursos para a obra de Deus. 

Que referência era este homem! 

Sua vida com Deus 

Uma vida marcada por ter metas 

Uma vida de envolver pessoas na causa de Deus 

Uma vida de contribuição e desafio a que outros fizessem o mesmo. 

Planejamento pessoal – estabelecer metas em Áreas como: 

Vida com Deus 

Serviço a Deus e liderança 

Profissional 

Provedor da obra 

Estabeleça metas. Folha 
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Perguntas de Aprofundamento do Estudo 
1. Você tem facilidades de identificar e planejar suas metas? 

2. Como você pensa após esse estudo em planejar seu tempo com o Senhor? Leitura, oração, 

estudo das Escrituras? 

3. Você se envolve na obra do Senhor e contagia outros a fazerem o mesmo? Como você contagia 

pessoas?  

4. Você tem facilidades para providenciar recursos? Conhece alguém que tenha essa capacidade 

em prol da obra missionaria? 

5. Você entende bem as suas responsabilidades de cidadão do reino de Deus? Como você agem 

como cônjuge, pai, filho, funcionário, proprietário, etc. 

6. Olhando o modelo Neemias, como você pode se medir? O que falta a você? Lembrado se temos 

falta de sabedoria devemos pedir a Deus, Tg1.5 

 

 


