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Piedade Permanente 

Ne 9.37 a 10.31 

Introdução: 

Havendo ouvido a Lei, prestaram um autêntico e intenso culto a Deus, no qual houve confissão, 

adoração e súplicas e daí? O que se seguiu a isso? Como foi a vida futura deste povo? 

Ilust. Quando jovem, podia sentir o melhor com Deus após uma mensagem, um acampamento, um 

evento, mas poucos dias depois não tinha mais a intensidade, sentido e atitude. 

Acontece com você? 

Música que o contagia, mensagem que o dispõe, experiência dura que o faz voltar-se ao Senhor... 

Mas que os dias a tornam um evento distante no passado. 

Enquanto Deus projeta, planeja, executa a salvação, chama seu povo firmando unilateralmente um 

pacto de bênção que requer a melhor reação humana. 

Afirmação Teológica: A ação salvadora de Deus pede reação de Seu povo, para que desfrute das 

bênçãos a ele oferecidas. 

Há coisas concedidas que são incondicionais enquanto outras são condicionadas. 

Na experiência de Neemias, quando empreendia esforços para restaurar o povo de Deus, priorizou 

certas medidas que visavam prolongar a experiência com Deus para além das emoções e decisões 

superficiais e passageiras. 

Ne9. 38 Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo, por escrito, e assinado por nossos líderes, nossos 
levitas e nossos sacerdotes. 

Precisamos dar atenção aos detalhes da reação do povo com Deus para que Sua obra em nossas 

vidas seja otimizada. 

1o Detalhe: O que firmaram com Deus? 

Deus havia estendido um pacto com este povo por sua própria iniciativa e era um acordo 

extremamente unilateral. 

Dt 7. 6 Porque tu és povo santo ao SENHOR, teu Deus; o SENHOR, teu Deus, te escolheu, para que lhe fosses o 
seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. 7 Não vos teve o SENHOR afeição, nem vos escolheu 
porque fôsseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, 8 mas porque o 

SENHOR vos amava e, para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o SENHOR vos tirou com mão 
poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. 9 Saberás, pois, que o SENHOR, 

teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e 
cumprem os seus mandamentos; 

Deus os escolheu, Dt17..6 
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Não deram motivos para tal, como se acrescentassem a Deus alguma coisa, Dt17. 7 

Foi Deus quem os amou, livrou e resgatou, Dt17. 8 

Não era sem propósito, deveriam ouvir a Deus 9, aquele que os criara, amara, libertara e resgatara. 

Reação ao pacto de Deus 

Ne9. 38 Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo, por escrito, e assinado por nossos líderes, nossos 
levitas e nossos sacerdotes. NVI 

Ne 9.38 Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos; e selaram-na os nossos príncipes, 
os nossos levitas e os nossos sacerdotes. RA 

Estabeleceram um compromisso 

Após a leitura do texto bíblico e da confissão de pecados, eles assumiram um compromisso. Este 

último versículo é o primeiro do próximo capítulo 10. Uma forma de dobradiça do texto. 

Aliança não é aliança, mas declaração obrigatória, promessa firme. Estabelecer é o verbo karat = 

cortar, que era empregado para firmar aliança. Verbo empregado para firmar uma aliança, mas para 

aliança usou amanah e não berit 

A aliança mesmo foi Deus quem firmou. Eles firmaram reativamente um compromisso. 

Ponto de ligação entre os capítulos 9 e 10. A leitura das Escrituras implicou em mudanças e 

compromissos. 

Aliança firme – compromisso forte na qual se entrou voluntariamente 

Escreveram e selaram 

2o Detalhe: Quem firmou o pacto? 

Líderes civis 

Ne10.1 Esta é a relação dos que o assinaram: Neemias, o governador, filho de Hacalias, e Zedequias, 

Primeiro grupo é constituído de duas pessoas, sendo Zedequias, um desconhecido ou não 

identificado. Possivelmente tratava-se de um secretário de Neemias. 

Este ‘e’ estabelece Zedequias no mesmo grupo de Neemias, o que faz que se pense que ambos 

representavam a liderança civil do povo. 

Sacerdotes – Dos versos 2-8 encontramos vinte e um nomes que são identificados no v 8 como 

sacerdotes. Aqui estão nomes de indivíduos e de cabeças de famílias. 

Ne 10.2 Seraías, Azarias, Jeremias, 3 Pasur, Amarias, Malquias, 4 Hatus, Sebanias, Maluque, 5 Harim, 
Meremote, Obadias, 6 Daniel, Ginetom, Baruque, 7 Mesulão, Abias, Miamim, 8 Maazias, Bilgai e Semaías. 
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Liderança religiosa estava referendando e realizando o mesmo compromisso. 

Esdras está dentro de Seraías, chefe de família, como também o sumo-sacerdote. 

Levitas – Dentre os líderes religiosos ali estavam assinando também os levitas (17)  9-13 

Ne10.9 Dos levitas: Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Henadade, Cadmiel 10 e seus colegas: 
Sebanias, Hodias, Quelita, Pelaías, Hanã, 11 Mica, Reobe, Hasabias, 12 Zacur, Serebias, Sebanias, 13 Hodias, 

Bani e Beninu. 

Aqui estão nomes de indivíduos e de cabeças de famílias. 

Líderes do povo (44)14-27 

Ne10.14 Dos líderes do povo: Parós, Paate-Moabe, Elão, Zatu, Bani,15 Buni, Azgade, Bebai, 16 Adonias, 
Bigvai, Adim, 17 Ater, Ezequias, Azur, 18 Hodias, Hasum, Besai, 19 Harife, Anatote, Nebai,  20 Magpias, 

Mesulão, Hezir, 21 Mesezabeel, Zadoque, Jadua, 22 Pelatias, Hanã, Anaías, 23 Oséias, Hananias, Hassube, 24 
Haloés, Pílea, Sobeque,     25 Reum, Hasabna, Maaséias, 26 Aías, Hanã, Anã, 27 Maluque, Harim e Baaná. 

A lista do povo estava crescendo em relação a outras listas. Ed 2 

Alguns deles nem foram levados ao cativo, ficaram na terra. 

Ainda acrescenta alguns que poderiam estar em listas anteriores, definindo 

Ne10. 28 O restante do povo: sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se 
separaram dos povos vizinhos por amor à Lei de Deus, juntamente com suas mulheres e com todos os seus 

filhos e filhas que eram capazes de entender, 

Tinham entendimento 28 

Se apartaram 

Havia um compromisso baseado no entendimento do propósito de Deus. Ele os criara, resgatara, 

disciplinara e agora os restaurava. Todos aqueles estavam firmando um compromisso com Deus. 

3o Detalhe: Qual foi o compromisso? 

Geral 

Como vimos anteriormente, nestes dias a festa não tinha como centro, nem o templo, nem os 

líderes, mas a Palavra. 

Amor pela Palavra de Deus, pelo que Deus falara 

Ne10. 28 O restante do povo: sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se 
separaram dos povos vizinhos por amor à Lei de Deus, juntamente com suas mulheres e com todos os seus 

filhos e filhas que eram capazes de entender, 

Faziam um juramento em que se obrigavam.... 

Juramento era algo comum entre reis e reis, rei e povo. 
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Seguir / andar na Lei de Deus – estavam definindo seu estilo de vida. Seu modo de viver estava sendo 

alterado. 

Obedecer / observar, guardar. Era uma proposta de dar continuidade na busca do que era a vontade 

de Deus e obedecer a tudo que Deus falasse 

Isso seria feito fielmente e para todos. 

Ne10.29 agora se unem aos seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a Lei 
de Deus dada por meio do servo de Deus Moisés e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, 

ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. 

Específico 

Eles falavam da Lei como um todo, mas já haviam focado aspectos bem particulares, fosse o que a Lei 

dizia objetivamente, fosse aplicação em função da realidade – a Lei podia não dizer objetivamente, 

mas eles a aplicavam. 

Não permitir o casamento misto. Lei era objetiva neste assunto, não porque houvesse alguma forma 

de segregação, mas era questão espiritual. 

Ne10. 30 Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos nem aceitar que as filhas deles 
se casem com os nossos filhos. 

Dt 7.3 Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para 
os seus filhos, 4 pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses e, por causa disso, a 

ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. 

Quando os povos vizinhos viessem comercializar seus produtos no sábado. A Lei não falava, mas 

houve uma aplicação. 

Ne10.31 Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem em dia de sábado ou de 
festa, não compraremos deles nesses dias. Cada sete anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos 

todas as dívidas. 

Guardariam o ano sabático em que não deveriam plantar para a terra descansar. 

Conclusão: Quais os resultados? 

Ne10.29 agora se unem aos seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a Lei 

de Deus dada por meio do servo de Deus Moisés e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças 

e decretos do Senhor, o nosso Senhor. 

Já definido na aliança / Qual o papel de fazer o juramento? Eles estavam observando e concordando 

com o que Deus já falava. Eles não davam força ao que Deus falava, mas somente concordavam. 

Imprecação e juramento, pois a Lei prescrevia tanto a bênção como maldição. A natureza da ei 

automaticamente colocava as maldições, não dependia de o povo jurar. 
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A imprecação para o caso de serem infiéis, pois eram povo de Deus e deveriam levar sua Palavra a 

sério 

Ne10. 9 Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus; ele é o Deus fiel, que mantém a aliança 
e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. 10 Mas 
àqueles que o desprezam, retribuirá com destruição; ele não demora em retribuir àqueles que o 

desprezam. 

Daí a exortação da Lei 

Dt7. 11 Obedeçam, pois, à lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhes ordeno. 12 Se vocês 
obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com 

vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. 13 Ele os amará, os 
abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra: o 

cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas e das ovelhas, na terra que jurou dar aos seus antepassados. 

Isso vale para nós? Ainda que a aliança seja outra, veja as promessas de Jesus: 

Jo15.5 Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto; 
pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. 6 Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo 

que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. 7 Se vocês 
permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será 
concedido. 8 Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto; e assim serão meus discípulos. 10 Se 
vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos 

mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. 11 Tenho lhes dito estas palavras para que a minha 
alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. 

Permanecer gera frutos  5 

Não permanecer gera seca 6 

Permanecer na Palavra alcança respostas às orações 7 

Pai é glorificado 8 

Obediência leva ao amor 10 

Obediência leva à alegria 11 

O que você está fazendo da sua vida? Secura ou desfrutando do melhor? 

Faça um compromisso com Deus: Buscar e seguir Sua Palavra; Ele está mais interessado que você 

mesmo; Ele fará essa diferença 

Perguntas de Aprofundamento do Estudo 

1) Você já fez algum compromisso com o Senhor? Honrou esse compromisso? Por quanto tempo? 

Por que durou pouco? Por que durou muito? 

2) Como você desenvolve um relacionamento de intimidade com o Senhor? Compartilhe com o 

grupo? Esse seu relacionamento é satisfatório? 

3) Compromissos no geral implicam em compromisso no particular. Quais são as particularidades 

que você precisa, ajustar em sua vida? Compartilhe. 


