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Abrindo a brecha para a derrota! 

Ne13.1-9 

Introdução: 

Já tivemos uma longa caminhada com Neemias desde 05/08/2018 

Iniciamos vendo a sua identificação da tragédia em que estava seu povo, nação e a capital Jerusalém 

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

Ne 2.1No mês de nisã do vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca 
antes eu tinha estado triste na presença dele; 

Ele entrou em 465aC, portanto era o ano 445ac 

Desafios superados: Conseguir aprovação e apoio do imperador persa e sua ida a Jerusalém; Chegar, 

ser bem recebido e aceito pelas lideranças, poderosos e povo local; Reconstruir o muro (52 dias); 

Superar os diferentes adversários e seus métodos; Restabelecer alguma justiça excluindo a opressão; 

Levar o povo a se reconciliar com Deus (arrependimento e celebração); Repovoar a cidade; Sustentar 

a ordem restaurada, civil e religiosa 

Grande sucesso de restauração que não foi rápido. Veja que ele ali esteve em seu primeiro termo por 

doze anos. 

Ne13. 6 Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no trigésimo segundo 
ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei... 

32o ano de Artaxerxes (433aC) 

Sem dúvidas, foi um grande feito. Podemos: Bater palmas para Neemias enquanto seus adversários 

choram; Louvar a Deus pela restauração 

Mas Neemias retorna ao Imperador, que poderia estar numa das capitais, ou mesmo em outra 

cidade, Babilônia. 

Ne13.6 ...Algum tempo depois pedi sua permissão 7 e voltei para Jerusalém. 

Quando isto se deu, não sabemos, mas fora a definição do espaço de tempo, o que aconteceu? 

O que acontece quando o reformador e restaurador sai de cena? Quais as boas e as más notícias? 

De uma pequena igreja que pastoreei em meus primeiros anos, anos após minha saída precisaram 

até de polícia para manter a paz entre os irmãos. 

Afirmação Teológica: Uma reforma ou avivamento bem-sucedidos não se sustentam por si só, antes 

precisam de cuidados para ser preservada. 

A falta de cuidados faz-nos ver certos seguimentos da Reforma do século XVI se deterioraram 

completamente, como se inclusive tivessem se arrependido de tal. Explica a onda reformada de 

nossos dias. 

Que cuidados precisam ser tomados par a preservação da ação renovadora de Deus, seja na vida 

pessoal, seja na vida comunitária? 

 

O que acontece na ausência de Neemias? 

Na ausência de Neemias alguns fatos acontecem que precisam ser entendidos. 
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Fato positivo 
Eles continuaram a aprofundar seu tempo com Deus e Sua Palavra. Tomaram providencias para 

manter o avivamento. 

Ne13.1 Naquele dia o livro de Moisés foi lido em voz alta diante do povo, e ali achou-se escrito que nenhum 
amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, 

Não sabemos que dia foi, mas na ausência de Ne eles tiveram um evento, culto, nenhuma data 

especial, em que foi estudada a Palavra de Deus, o que era condição para manter a restauração e 

ainda aprofundá-la. 

Livro de Moisés = Primeiros 5 livros 

Leitura para o povo (devia haver esclarecimentos como houve em eventos anteriores) 

Na leitura daquela ocasião, encontraram a determinação divina que amonitas ou moabitas não 

poderiam ser admitidos no povo de Deus. O problema aqui não era étnico, mas não podiam 

participar do culto do povo de Deus. 

Ne13.1 Naquele dia, se leu para o povo no Livro de Moisés; achou-se escrito que os amonitas e os moabitas 
não entrassem jamais na congregação de Deus, (RA) 

Estavam lendo Deuteronômio 23 

Dt 23.3 Nenhum amonita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes, até a décima geração, poderá 
entrar na assembleia do Senhor.4 Pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho, 

quando vocês saíram do Egito; além disso convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, na 
Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. 5 No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu 

Balaão, e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. 6 Não façam um 
tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. 

Décima geração, ou sempre, ou enquanto viverem 

Podiam estar entre o povo, mas não tinham lugar no culto, nem em alianças. Razão: 

Ne13.2 pois eles, em vez de dar água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar uma 
maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. 

Havia o fato cometido por amonitas e moabitas e ainda o princípio. 

Ml 2.11 Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém; porque Judá profanou 
o santuário do SENHOR, o qual ele ama, e se casou com adoradora de deus estranho. 

Casamento misto era proibido por ser uma forma de não cooperação no servir a Deus e 

consequentemente desvio do povo 

Diante da leitura... 

Ne13.3 Quando o povo ouviu essa Lei, excluiu de Israel todos que eram de ascendência estrangeira. 

Não se trata de extremismo, pois o estrangeiro podia assumir a fé. Ed 6.21 e Rt 1.16-17 Era questão 

de culto. Veja o caso de Rute, uma moabita que se casou com Boaz. 

Rt 1.16 Disse, porém, Rute: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te; porque, aonde quer 
que fores, irei eu e, onde quer que pousares, ali pousarei eu; o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu 

Deus. 17 Onde quer que morreres, morrerei eu e aí serei sepultada; faça-me o SENHOR o que bem lhe 
aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. 

Mt 1.5 Salmom gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe; Boaz gerou Obede, cuja mãe foi Rute; Obede gerou Jessé; 
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Não se tratava de descendentes ou de rompimento de relações conjugais, mas daqueles que ainda 

não haviam feito sua confissão e não podiam participar dos cultos. 

Na ausência de Neemias podiam ter relaxado alguns padrões. 

Agora eles estavam zelosamente observando o que as Escrituras falam. 

As Escrituras nos advertem continuamente a observarmos a Sua vontade e a obedecer. Somos 

advertidos a não desobedecermos. 

Fato negativo 

Fato anterior que teve implicações mesmo depois deste fato positivo: 

Ne13.4 Antes disso o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era 
parente próximo de Tobias, 

Quem seria o sacerdote Eliasibe? 

Havia um sumo-sacerdote com este nome (3.1,20-21; 12.10; 13.28), mas estes não eram 

responsáveis pelos depósitos do templo. 

Bastante próximo de Tobias, um amonita, casado com uma judia e opositor a Neemias e suas 

reformas. 

Ne6. 17 Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas, que iam para Tobias, e 
cartas de Tobias vinham para eles.18 Pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados porque era genro de 

Secanias... 19 Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a 
ele; Tobias escrevia cartas para me atemorizar. 

O inimigo sempre tivera seus pares entre o povo. 

Eliasibe lhe concedera um cômodo amplo no templo favorecendo Tobias. Ainda que não fosse o 

sumo, ele saberia. 

Ne13.5 e lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o 
incenso, os utensílios do templo, e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os 

levitas, para os cantores e para os porteiros, e as ofertas para os sacerdotes. 

Ceder a Tobias já significava uma predisposição a abrir precedentes para misturar ao culto a presença 

ou proximidade de estrangeiros ao culto. Cabeça aberta 

Não foi pouco o obtido. Um armazém no centro da capital da nação, de onde poderia influir e criar 

intrigas. Devia ser uma satisfação ter seus pertences, escritório e local para receber pessoas no 

templo. 

Da perspectiva do povo isso era aceitável por serem tão próximos de Tobias, mesmo sendo um 

amonita. O próprio sumo-sacerdote tinha suas ligações com amonitas 

Ainda que não fosse um sumo sacerdote, certamente o sumo sacerdote sabia. Lembre-se que o neto 

do sumo sacerdote Eliasibe era casado com a filha de Sambalate 

Ne13.28 Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo 
que o afugentei de mim. 

Não fizeram nada demais! 
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Problema que vejo é duplo: 1. Estavam misturados e aceitavam isso. Até que leem no texto que não 

podiam ter estes no ambiente de culto e tomaram ‘algumas’ providências, mas não todas. Deixaram 

Tobias ocupando a área que o material e ofertas eram guardados. 

Verdade é que inicialmente eram ignorantes, 

Daí conscientes passaram a obedecer seletivamente, 

Complacentes com algum poderoso e influente. 

Santidade não é assunto de diplomacia, mas de radicalidade. 

Selecionaram aplicação – Abriram brecha: Medo; Vistas grossas; Ser simpático; Somos tentados ao 

mesmo. 

Vou me indispor se eu expressar minha opinião ou confrontar estas pessoas. Fofoca 

Assistir este programa imoral 

Preserva minha adoração por dinheiro 

 

Quando Neemias retorna... 

Lembre-se, estes dois fatos ocorreram na ausência de Neemias. ‘Quando o gato sai, os ratos fazem a 

festa’ 

Ne13. 6 Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no trigésimo segundo 
ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois pedi sua permissão  7 e 
voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala para Tobias nos pátios do 

templo de Deus. 

Pede permissão a voltar e consegue 7. 

Retornando é que ele sabe o que está acontecendo. Estavam sendo complacente com um amonita 

adversário das reformas. Cedera espaço na Casa de Deus para um amonita 

Luzes, câmera, ação! 

Neemias havia ido ao centro do império e ou não era esperado de volta, ou não era esperado 

naqueles dias, pois do contrário não cederiam o cômodo ao Tobias, ou acharam que acomodariam o 

radical Neemias. 

As coisas estavam piores do que Neemias poderia imaginar. Um quarto ou vários, não sabemos. Ao 

menos a purificação envolveu mais de um. 

Neemias chegou chegando. Aí é que nasceu a música: 

https://www.youtube.com/watch?v=pMhafROFc3o (0’41-1’25) 

Ne13.8 Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. 9 Mandei purificar as salas, e 
coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. 

Sabendo do feito e admitido 

Se aborreceu, ficou triste – Não se alegrou com o incorreto e injusto. Neemias percebeu que estavam 

com demasiada flexibilidade e negligência, pois estavam dando oportunidade a ele de ter mais 

influência. 

Atirou fora os móveis – Rompeu com as práticas erradas arrancando o que era a conduta errada. 

Forte a reação dele? Extrema? 

https://www.youtube.com/watch?v=pMhafROFc3o
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Sem diplomacia, pôs Tobias para correr, pois nem podia entrar na área do templo, muito menos ter 

uma ou mais salas. 

Seu compromisso radical não viabilizou tolerância ou cumplicidade com o que era definido como 

errado. 

Devemos ser pacificadores ou devemos romper como o fez. Ele entendeu que poderiam ter sua fé e 

piedade comprometidas por conta de sua concessão. Lembra do Senhor Jesus no templo. 

Ordenou a purificação. 

Purificou as salas (pl) – Sugere que o comprometimento do ambiente foi além da sala ocupada por 

Tobias. Talvez tenha usado mais de uma 

Esta ação comprometia a pureza. Ele estava preocupado com a pureza da comunidade judaica. 

Para Neemias aquela era uma ameaça à fé e ele radicalmente a extirpou, pois, a purificação deve ser 

a todo custo. 

Restaurou a prática correta 

Utensílios, ofertas de cereais e incenso são depositados ali, onde deveriam estar 

Neemias entendia que a flexibilização moral, o flertar com o impuro, a falta de rigor com o que Deus 

fala eram fatais ao indivíduo e à comunidade do povo de Deus. Foi e deve ser radical. 

O que isso tem de importância para nós? 

Em que você tem tido uma atitude semelhante à do povo e sacerdotes? 

O que tem deixado sem dar importância? 

Ef 4.31Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. 

Ef 5.3Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual nem de qualquer espécie de 

impureza nem de cobiça; pois estas coisas não são próprias para os santos. 

O que precisa ser purificado pela confissão? 

Que prática precisa ser recuperada 

Precisa para de se auto justificar, calar a consciência, racionalizar, etc. 

Você identifica um tempo no passado em que você levava Deus mais a sério e tinha grandes alegrias? 

E hoje, como está? 

Ap 4.4 Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. 5 Lembre-se de onde caiu! 
Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu 

candelabro do seu lugar. 

Veja a lição do Senhor Jesus: 

Lembrar-se de onde caiu = pecados e desvios 

Arrependa-se - Lançar fora e confessar 

Volte ao que deve 

Acerte sua vida com Deus 
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Perguntas de Aprofundamento do Estudo 
1ª Qual tem sido a brecha que você tem aberto em sua vida, para dar espaço ao pecado? Pense e 

avalie entre você e Deus. Confesse, se tiver liberdade converse com o grupo. Senão se comprometa a 

conversar com uma pessoa madura na fé. 

2ª Você tem sido conivente com pessoas que estão ao seu lado que tem praticado atos que 

desagradam ao Senhor? 

3ª Você se sente capaz de conversar com essas pessoas? Por que não? 

4ª O que você entende por retornar ao seu primeiro amor? Como você está em relação a isso? 

 

 

 

 

 

 

 


