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Bloco da Honra 

Ne11 

Introdução: 

Tem acompanhado as ‘Memórias de Neemias’ nesta série de mensagens que se aproxima de ser 

concluída. 

o Povo havia sido derrotado em 586aC para Nabudonozor; 

o Ciro conquista Babilonia em 539aC; 

o Determina a reconstrução do templo em 538aC e vai à primeira leva que chega em 

537aC; 

o Artaxerxes determina que Esdras e outra leva retornem em 458aC; 

o Artaxerxes proíbe a reconstrução da cidade 450aC; 

o Artaxerxes determina o retorno de Neemias para reconstruir a cidade em 445aC; 

o Chegando em Jerusalém, em pouco tempo reconstroem o muro, isso com muita 

oposição. 

Fazem festas, cultos e a alma do povo de Deus está sendo restaurada, mas há um grande e novo 

desafio: A cidade com seus muros e templo reconstruídos ainda é fantasma. 

A Santa Cidade já tinha seu templo e seus muros ainda era fantasma, havia uma necessidade 

imprescindível: pessoas para morar lá. Quem iria para lá? 

Mais um passo na restauração da nação, povo de Deus. 

Última leva 13 anos antes. As pessoas já escolheram terras, plantaram, estabeleceram sua rotina; em 

Jerusalém reconstruíram o templo, os muros e agora precisavam de gente para morar. Para pessoas 

já estabelecidas isso era um problema. 

Houve quem voluntariamente aceitasse o desafio e se dispôs a morar na cidade, mas não era 

suficiente. Para que a cidade ganhasse vida e fosse defensável se fazia necessário mais gente, e 

tornou-se necessário um sorteio, ‘lançar uma flecha’, para definir quem mudaria. 

Objetivo era a reconstrução da Cidade Santa centro de adoração daquela teocracia que devia ser 

Israel. Muitos estavam se esforçando e este seria mais um esforço com muitos outros serviços. 
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Este capítulo traz o esforço empreendido neste tempo, bem como o reconhecimento e honra a quem 

era devido. Alguns se voluntariaram, outros aceitaram a sorte como orientação de Deus, ou 

simplesmente obedeceram. Havia algum espírito de voluntariedade e responsabilidade. 

Ne 11.1 Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez um sorteio para que, de 
cada dez pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade; as outras nove deveriam ficar em suas 

próprias cidades. 2 O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar 
em Jerusalém. 

Tinham em vista a santa cidade (ONU), assim conhecida inclusive entre árabes 

Afirmação Teológica: A obra de Deus justifica e requer sacrifícios de Seu povo para serem cumpridos 

os Seus propósitos. 

Isso era e ainda é assim. Veja o caso de Paulo: 

Cl 1:24  Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições 
de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. 

Faltavam sacrifícios? A Sua morte não foi suficiente? Foi suficiente, mas precisa-se pagar o preço para 

levar esta mensagem e alcançar o mundo. 

Neemias e o povo, o apóstolo e a igreja atual vivem a mesma experiência, com muitos que se 

sacrificam pelo Senhor que se entregou por eles. 

Muitos são aqueles que dedicam-se reconhecendo que todos temos responsabilidades além de 

consumidores espirituais. 

Este relato nos apresenta as maneiras que aqueles que servem a Deus e Seu povo devem ser 

tratados. 

Isto se aplica aos que servem voluntariamente em nosso meio 

1a Maneira: Identificar os voluntários 

Primeiramente veja que aqueles que foram para Jerusalém ganharam destaque. Não foram 

ignorados. Usaram dos dados do IIGE – Instituto Ierosolimita de Geografia e Estatística 

Ne11.4 Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá: 
Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Sefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Perez; 

Nomes dados: Cita nomes específicos. 

Ne 11.4 Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá: 
Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Sefatias, filho de Maalalel, dos filhos de 

Perez; 5 e Maaséias, filho de Baruque, filho de Col-Hozé, filho de Hazaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho 
de Zacarias, filho do silonita. 7 São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de 
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Pedaías, filho de Colaías, filho de Maaséias, filho de Itiel, filho de Jesaías. 8 Depois dele, Gabai e Salai; ao todo, 
novecentos e vinte e oito. 

Nomes referidos: Nem todos os nomes foram dados, mas referidos num total. Enquanto existam 

nomes a serem destacados por certos fatores que justificam ser mencionados, não há como registrar 

todos os nomes na contabilidade humana, mas na divina estão respeitados os menores detalhes 

Ne 11.6 Todos os filhos de Perez que habitaram em Jerusalém foram quatrocentos e sessenta e oito homens 
valentes. 7 São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de 
Colaías, filho de Maaséias, filho de Itiel, filho de Jesaías. 8 Depois dele, Gabai e Salai; ao todo, novecentos e 

vinte e oito. 

Mt 10:42  eu afirmo a vocês que isto é verdade: quem der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos 
meus seguidores, apenas porque este é meu seguidor, certamente receberá a sua recompensa. 

Dar um copo de água, só isso; 

Ao menor dos seus – não é a alguém de destaque. 

Nomes de voluntários: Ministérios que tem gente trabalhando: 

SEMEAR: 

• Trabalho da Rose 

• Professores das classes de crianças 

• Destaco quem há mais tempo ensina. 

Missionários: Como todos os que foram a Jerusalém, estes deixaram lugares e condições humanas 

melhores. 

• Curt na mata 

• Pessoal do Sertão 

2a Maneira: Destacar os distintos 

Quem eram seus líderes? 

Enquanto líderes têm a visão de onde chegar e de conduzir as pessoas com ele para o fim proposto. 

Pessoas chave para que um projeto ou instituição siga e progrida. 

Ne 11.3 Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão viviam 
nas cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar 

em Jerusalém; 

Líderes da província 

Ne 11.9 Joel, filho de Zicri, era o oficial superior entre eles, e Judá, filho de Senua, era responsável pelo 
segundo distrito da cidade. 

Oficial superior – Parece ser uma autoridade civil em uma área da cidade 
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Responsável pelo segundos distrito – 

Ne 11.10 Dentre os sacerdotes: Jedaías; o filho de Joiaribe; Jaquim;11 Seraías, filho de Hilquias, neto de 
Mesulão, bisneto de Zadoque; Zadoque era filho de Meraiote, neto de Aitube, supervisor na casa de Deus, 

Supervisor da casa de Deus – Sumo-sacerdote 

Ne 11.12 e seus colegas, que faziam o trabalho do templo totalizavam 822 homens. Adaías, filho de Jeroão, 
neto de Pelaías, bisneto de Anzi; Anzi que era filho de Zacarias, neto de Pasur, bisneto de Malquias, 13 e seus 

colegas, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azareel, neto de Azai, bisneto 
de Mesilemote, tataraneto de Imer, 14 e os seus colegas, que eram homens de destaque, totalizavam 128. O 
oficial superior deles era Zabdiel, filho de Gedolim. 15 Dentre os levitas: Semaías, filho de Hassube, neto de 

Azricão, bisneto de Hasabias, tataraneto de Buni; 16 Sabetai e Jozabade, dois dos líderes dos levitas, 
encarregados do trabalho externo do templo de Deus 

Chefes de famílias – Posição militar ou cabeças de família 

Oficial superior – Supervisor administrativo 

Gedolim – Não seria nome, mas uma referência alguém grande 

Líderes dos levitas – Coordenadores 

Liderança de ministérios 

Quem se destacava pela ação? 

Havia quem se destacavam por suas responsabilidades 

Ne 11.20 Os demais israelitas, incluindo os sacerdotes e os levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada 
um na propriedade de sua herança. 21 Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel, e Zia e 

Gispa estavam encarregados deles. 22 O oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto 
de Hasabias, bisneto de  Matanias, tataraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asafe, que eram 

responsáveis pela música do templo de Deus.         23 Eles estavam sujeitos às prescrições do rei, que 
regulamentavam suas atividades diárias. 24 Petaías, filho de Mesezabeel, descendente de Zerá, filho de Judá, 

representavam o rei nas questões de ordem civil. 

Serviço no templo – Tarefas diversas. 

Encarregados – coordenavam grupos 

Responsáveis pela música – Louvor 

Representante real – Relação com as instituições públicas 

Destacados pela contribuição singular 

Ne 11.6 Todos os filhos de Perez que habitaram em Jerusalém foram quatrocentos e sessenta e oito homens 
valentes. 

Ne 11.14 e os seus colegas, que eram homens de destaque, totalizavam 128. O oficial superior deles era 
Zabdiel, filho de Gedolim. 

Quem é destaque? 
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Homens valentes – pode ter esta conotação de proverem segurança, ou por terem recursos que 

viabilizaram coisas. 

Homens de destaque – Forte 

Gedolins – Grandes homens 

Quem se destaca entre nós? 

3a Maneira: Voluntários precisam ser designados 

Ainda nem todos foram a Jerusalém, tinham compromissos com a obra. Tarefas específicas que 

precisam de pessoas específicas. 

Ne 11.16 Sabetai e Jozabade, dos cabeças dos levitas, que presidiam o serviço de fora da Casa de Deus; 17 
Matanias, filho de Mica, neto de Zabdi, bisneto de Asafe, o dirigente que conduzia as ações de graça e as 
orações; Bacbuquias, o segundo entre os seus colegas; e Abda, filho de Samua, neto de Galal, bisneto de 

Jedutum. 18 Os levitas totalizavam 284 na cidade santa. 19 Os porteiros: Acube, Talmom e os homens dos seus 
clãs; eram 172 homens que guardavam as portas. 

Ne 11.20 Os demais israelitas, incluindo os sacerdotes e os levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada 
um na propriedade de sua herança. 21 Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel, e Zia e 

Gispa estavam encarregados deles. 

Serviço fora da Casa de Deus – fossem nos serviços externos, fossem na recepção das ofertas. Tudo 

visava adoração. 

Dirigente de louvor e tempo de oração 

Segundo – Substitutos – 

Porteiro – Recepção 

Serviço no templo – Diversos 

Responsável pela música – Desde o tempo de Davi eram valorizados – back e números especiais 

Nossas tarefas 

Voluntários fazendo serviços diversos na semana, pintando, montando. 

Regularmente todo o apoio no som. Montagem, acompanhamento de ensaios e estar aqui. De que 

vale se prepararem ou eu preparar a mensagem se o som é desqualificado. 

Conclusão: Voluntários devem ser honrados 

O que fizeram? 
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Os nomes foram citados ou referidos, líderes e destaques era destacados, tarefas eram 

discriminadas, mas foram além disso. Lembremos que o desejável era permanecer onde estavam, 

não ir a Jerusalém. 

Ne 11.2 O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. 

Barak1 – Bendizer – expressar admiração, elogiar. Provavelmente estas pessoas não estão fazendo 

para você, mas para o Senhor e você acaba sendo privilegiado. 

Algumas vezes recebem tratamento indigno – Estacionamento, cantina, recepção, classe, etc 

A quem honra, honra 

Barak2 – Abençoar – Bendizer também é abençoar. 

O que faremos? 

Elogiar 

Maza(Impressão digital), Terezinha (30), Delci 

Abençoar 

Missionários: Podemos orar por estas pessoas, aliviar suas restrições. Você é dentista, pode oferecer 

seu serviço, você não é dentista, não leve para um dentista, identifique sua forma de aliviar. 

Que livro posso dar a você para o seu ministério? Tem algum cuidado que sua família precise? 

Já usei de Aniel e Paulo Velho para consultas e intervenções urgentes. 

Momento de oração 

Perguntas de Aprofundamento do Estudo 

1ª Você está envolvido em algum serviço no corpo de Cristo? Qual? Compartilhe. 

2ª Compartilhe como tem sido a sua experiência de servir, quais são os desafios pessoais. Quais são 

as barreiras que você enfrenta de terceiros? 

3ª Se você não serve, deve ter um motivo. Qual é esse motivo? Quais as limitações que você tem 

para servir no corpo de Cristo? 

4ª Quais atitudes praticas que você pode tomar para começar a servir no corpo de Cristo? 

5ª Você tem uma atitude de honrar aqueles que estão servindo no corpo de Cristo? De que forma? 

 


