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Valores do Povo de Deus 

Ne12.1-43 

Introdução: 

Em Maio de 2018 iniciei esta série no livro de Neemias. Ele era um dos membros do povo de Judá 

que sofriam com o juízo de Deus sobre Seu povo por desobediência e rebeldia do povo. 

Naqueles dias ele recebeu um relatório da grave situação da cidade de Jerusalém e da situação do 

povo que não havia sido exilado e dos que retornaram do exílio imposto pelos conquistadores. 

Diante do quadro trágico, Neemias se mexe para fazer diferença na vida do povo 

Argumenta com o imperador persa a necessidade da reconstrução da cidade e obtém aprovação e 

apoio. 

Vai à cidade, reavalia, propõe e começa a restauração dos muros da cidade, o que era necessário 

para sua sobrevivência pela hostilidade dos vizinhos. 

Supera diversas e diversificadas estratégias hostis dos adversários. 

Conseguem reconstruir os muros e assim viabilizar a segurança. Festejam diante de Deus pelo feito. 

Repovoaram a cidade trazendo vida à cidade, o centro religioso e político do povo. Então chegamos à 

dedicação dos muros 

Ne 12.27 Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares, para fazê-
los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, címbalos, alaúdes e harpas. 

Não temos segurança de dizer quando aconteceu esta consagração, se foi imediato à conclusão do 

muro, mas parece ter sido depois, seguindo a ordem do livro. 

Afirmação Teológica: A consagração e culto a Deus devem ser feitas com excelência e consistência. 

Sl 33.3Cantem-lhe uma nova canção; toquem com habilidade ao aclamá-lo. 

As expressões de culto e dedicação do povo revelam valores que precisam ser cultivados para o culto 

a Deus. 

1o Valor: Passado foi levado em conta 1 Jesua e Zorobabel 

Lembremos que esta era uma cerimônia de dedicação dos muros e nesta cerimônia do presente eles 

estão levando em conta o passado. 

A maioria de Ne 12 é a cerimônia de dedicação dos muros, mas há listas enormes de nomes no cap. 

Ne 12.1 Estes foram os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua: 
Seraías, Jeremias, Esdras, 10 Jesua foi o pai de Joiaquim, Joiaquim foi o pai de Eliasibe, Eliasibe foi o pai de 

Joiada, 

Na primeira lista eu destaco que na lista que olha para aqueles que trabalham pela restauração da 
nação. 

Zorobabel e Jesua 538-537ac são mencionados 

Mencionados nomes Joiaquim e Eliasibe, são contemporâneos de Neemias 
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Ele poderia só enxergar o que estava acontecendo, mas tem um passado que não pode ser 
esquecido. As coisas não começam com você, e não se restringem ao que acontece agora. Assim 

como seus pais e avós viveram a sua história e você a deles. 

Ilust. Pai e sua escolha de navios: o que melhor pagava. Outros navios foram afundados, enquanto o de meu 
pai, não. 

Nova área de pesquisa na ciência, Epigenética, que estuda as alterações no DNA, resultantes de 
impactos circunstanciais externos. As experiências vividas por uma geração PODEM refletir na outra. 

Não se pode ignorar as contribuições de gerações anteriores. Ao falar da cerimônia em si, cita 
Zacarias Asafe e Davi 

Ne 12.35 e dos filhos dos sacerdotes, com trombetas: Zacarias, filho de Jônatas, filho de Semaías, filho de 
Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asafe, 36 e seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, 
Maai, Netanel, Judá e Hanani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus; Esdras, o escriba, ia 

adiante deles. 

Enquanto Zacarias era o músico atual, 

Asafe e Davi eram de 1000 a 950 aC, ao menos 500 anos antes. 

Asafe, sob a orientação de Davi, reformulou o culto em Israel. 

Davi planejou e estimulou os progressos do passado e é reconhecido como homem de Deus. 

Há uma riqueza enorme nos santos do passado que precisa ser conhecida nesta geração a ponto de 
influenciar a nossa fé. 

Charles Spurgeon – manhã e noite (1834-1892) 

Calvino – 500 anos atrás 

Andrew Murray – XIX-XX – sul africano 

A igreja precisa viver seu presente, enriquecida pela contribuição de muitos no passado para ter 
significado no futuro. 

2o Valor: Pluralidade de ministérios 

Dentre as atividades do povo percebe-se que existiam muitas funções exercidas pelo povo de Deus, 
não só uma. Quero destacar somente algumas das mencionadas neste cap 12. 

Quem cuidava das ofertas dadas e do guardar, além dos sacerdotes e levitas e seus chefes. 

Ne 12.44 Naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos onde se recebiam as 
contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos...E, de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os 

sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. 

Cantores e porteiros 

Ne 12.45 Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também 
participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e do seu filho Salomão. 

Dirigentes destes e do louvor 

Ne 12.46 Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asafe, havia dirigentes dos cantores e que dirigiam os 
cânticos de louvor e de graças a Deus. 

Diferentes instrumentistas 
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Ne 12.27 Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde 
moravam para Jerusalém para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som 

de címbalos, harpas e liras. 

Veja que o ministério era levado por muitas pessoas e com responsabilidades e qualificações 

diferentes. 

O mesmo se dá na Igreja do Senhor Jesus. Em recente estudo na carta aos Efésios, vimos... 

Ef 4.7 E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo... 11 E ele designou 
alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, 12 

com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, 

Cada um recebeu sua capacitação 

Diferentes funções 

Escrevendo aos coríntios ele demonstra que 

1Co 12.4 Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. 5 Há diferentes tipos de ministérios, mas o 
Senhor é o mesmo. 6 Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. 

Qualificação diferente – valorizo muito isto. Não precisamos de pessoas iguais, mas diferentes. 

Serviços diferentes são feitos – cantar, tocar, ensinar, manter ordem, introduzir, cuidar de finanças. 

Jeito de fazer é diferente – forma de lavar louça 

Igreja cresce e se desenvolve quando valoriza cada um ao seu modo. Não que faça o que quer (traz 

sua guitarra e acha um lugar para ligar), assim como existiam líderes diversos e com diferentes 

responsabilidades. 

Todos nós temos sacrifícios de louvor a apresentar. 

Fl 4.18 aqui está o meu recibo de tudo o que vocês me enviaram e que foi mais do que o necessário. tenho tudo 
o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são 

como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que ele aceita e que lhe agrada. 

Rm 12.1Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, 
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 

Hb 13:15  Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto 

de lábios que confessam o seu nome. 

3o Valor: Preparo para dedicação 

Certa vez trouxemos um musico que teria alguma participação no culto. Ele queria fazer na hora, 

enquanto precisávamos de testes anteriormente ao evento. Sua colocação foi que precisava deixar o 

Espírito trabalhar. O Espírito não é a solução para trabalhar de última hora, algo típico do meio. 

Na ocasião da dedicação dos muros se pode ver muita organização prévia. 

Definiram tarefas, programa e designaram responsável 

Ne 12.8 Os levitas foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, e também Matanias, que, junto com seus 
colegas, estava encarregado dos cânticos de ações de graças. 

Posição havia sido definida e qual a participação 
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Ne 12.24 Os líderes dos levitas foram Hasabias, Serebias, Jesua, filho de Cadmiel, e seus colegas, que ficavam 
em frente deles quando entoavam louvores e ações de graças; um grupo respondia ao outro, conforme 

prescrito por Davi, homem de Deus. 

Houve informação dada e foram buscar a tempo aqueles que iriam tocar. (Chega e na hora vai 

procurar) 

Ne 12. 27 Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde 
moravam para Jerusalém para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som 

de címbalos, harpas e liras. 28 Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos 

netofatitas, 

Houve um preparo de purificação cerimonial para participarem o que requereu tempo e esforço 

prévio. 

Pessoas, sacerdotes e povo, se abstinham de relação sexual, faziam jejum, se lavavam, lavavam suas 

vestes. 

Portas e muros foram lavadas para a ocasião 

Ne12.30 Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente, e depois purificaram também o povo, as 
portas e os muros. 

Estabeleceu uma coreografia. Dois corais, um saiu do Norte e outro do Sul, sobre o muro, Ed, Ne, os 

oficiais e o povo. Chegaram ao templo onde pararam um de frente para o outro. 

Ne12.31 Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei dois grandes coros 
para darem graças. Um deles avançou em cima do muro, para a direita, até à porta do Esterco. 

Ne 12.40 Então, os dois coros encarregados das ações de graças, assumiram os seus lugares no templo de 
Deus, o que também fiz eu acompanhado da metade dos oficiais, 

Havia liderança definida e a escolha foi feita entre divers e diferentes lideranças 

Ne 12.31 Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei dois grandes coros para 
darem graças. Um deles avançou em cima do muro, para a direita, até à porta do Esterco. 42 e também de 
Maaséias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Os coros cantaram sob a direção de Jezraías. 

Eram organizados e planejados coo vocês demonstram na música, coral, peça, projeção, ensaios, 

arranjos, etc. 

Isso não tira a liberdade do Espírito, ele até estabelece certos princípios que devem ser considerados. 

Antecipação permite que todos pensem e planejem 

Despender esforço em planejar 

Dependiam e dependemos uns dos outros para cultuarmos a Deus 

4o Valor: Força na ministração 

Um próximo valor cultivado era o da força da ministração. Eles estavam alegres com o que estava 

acontecendo e aquele culto era marcado por alegria. 

Foi preparado para ser alegre, com música alegre. Instrumentos de cordas diferentes, 
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Ne 12.27 Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde 
moravam para Jerusalém para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som 

de címbalos, harpas e liras. 

Verso 43 traz 4x alegria 

Ne 12.43 E naquele dia contentes ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus lhes enchera de grande alegria. As 
mulheres e as crianças também se alegravam, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. 

➢ Fizeram grandes sacrifícios de louvor 

➢ Deus os encheu de alegria 

➢ Atingia as crianças como um evento muito especial 

➢ Alegria da cidade era ouvida de longe 

Certamente onde há alegria na atividade, todo o resultado é afetado. Bem diferente de se fazer por 

imposição. Por que era assim alegre? 

Ne 12.44 ...E, de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no 
templo. 

Estavam obedecendo a Palavra de Deus. Povo estava se reconciliando com Deus e mudando suas 

vidas 

Ne 12.45 Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os 
cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e do seu filho Salomão. 

Produto importante do templo e seriedade com a Palavra. Sem ser simplista, esta é a melhor 

profilaxia da depressão. 

A satisfação da restauração com Deus e Sua Palavra afetava a Sua contribuição e provia a obra e 

obreiros. 

Ne 12.47 Sucedeu, pois, que nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo o Israel contribuía com ofertas diárias 
para os cantores e para os porteiros, além de separar a parte dos outros levitas, e os levitas separavam a 

porção dos descendentes de Arão. 

Precisaram se preparar para receber ofertas 

Ne 12.44 Naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos onde se recebiam as 
contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos. Das lavouras que havia em torno das cidades eles deviam 

trazer para os depósitos as porções exigidas pela Lei para os sacerdotes e os levitas... 

Conclusão: 

Quem entenda que fruto deste evento, nasceu o Sl 147 

Sl 147.2 O SENHOR edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel; 3 sara os de coração quebrantado e 
lhes pensa as feridas....12 Louva, Jerusalém, ao SENHOR; louva, Sião, ao teu Deus. 13 Pois ele reforçou as 

trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos, dentro de ti; 14 estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te 
farta com o melhor do trigo. 

Certamente era um muro o motivo inicial de tal dedicação, culto e alegria. Haviam acabado aquela 

etapa, haviam se purificado, se organizaram, e sobre ele comemoravam, 



   

166 
 

Ne 12.31 Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei dois grandes coros para 
darem graças. Um deles avançou em cima do muro, para a direita, até à porta do Esterco. 

Eles estavam pisando e demonstrando a segurança na obra que haviam realizado. Se alegravam nisso 

Mas o motivo não era só o muro. Eles estavam completando a restauração da vida nacional, a 

reconciliação com Deus, o restabelecimento da aliança, o andar conforme a sua vontade. Aquele era 

um verdadeiro avivamento espiritual 

Qual é a sua realidade? Está vivendo conforme as bênçãos que tem, ou ainda conforme a ruínas que 

pode criar? 

É hora de voltar a Deus: Confessar, Clamar, Receber, Obedecer 

Perguntas de Aprofundamento do Estudo 

1ª Você serve na obra do Senhor? Como voluntário ou como um assalariado? Conte em que área 

você serve? 

2ª Como você se consagra para esse serviço? Ou melhor como se prepara? 

3ª Como anda o seu tempo de confissão ao Senhor? Há algo agora que precisa confessar ao Senhor? 

Faça. 

4ª O que você entende sobre a pluralidade de ministérios em uma Igreja? Vantagens e 

desvantagens? 

5ª É importante a ministração da palavra de Deus em uma reunião da igreja? Por que motivos? O que 

pode decorrer desta ministração? 

 

 

 

 

 


