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Lembra-te de mim Senhor! 

Ne13.10-22 

Introdução: 

Neemias estivera fora e enquanto ausente, como diz o ditado, ‘Quando o gato sai, os ratos fazem a 

festa’. O pior estava muito longe de ser só isso, uma vez que haviam tido experiências com Deus e 

sua fé classificadas como sem par. 

Louvor contagiante e consistente 

Compromisso com Deus, Sua palavra e obra 

Mas não foi assim que permaneceu. Vimos que na saída de Ne, que o povo voltou a incluir os 

estrangeiros no culto, o que corrigiram parcialmente após uma leitura da Lei. 

Ne retorna e se depara com um fato, mais um e mais um, que eram preocupantes: Uma sala do 

templo foi cedida a Tobias e Neemias jogou fora da sala as coisas que lá estavam e devolveu a ela o 

seu papel: servir para guardar as coisas usadas no templo e os suprimentos para os obreiros. 

Imagino que discutindo este assunto com alguém, Neemias ouviu um argumento: ‘Ah, mas a sala não 

estava sendo usada e alugamos, o que ajuda nas despesas’. 

Faz sentido! Na cabeça daqueles que estavam descomprometidos com Deus. 

Na cabeça do piedoso Neemias isso levanta uma outra pergunta: Como esta sala estava vazia, se 

deveria ter as provisões doadas pelo povo para a manutenção do culto a Deus e de seus servidores? 

Fatos preocupantes 

O retorno de Ne requereu que pegasse na enxada e a cada enxadada ele encontrou uma minhoca. 

Ne 13.10  Também fiquei sabendo.... 

Ne 13.15 Naqueles dias vi que em Judá... 

Contribuição descontinuada 

Como que a sala que havia sido emprestada para Tobias podia ser emprestada a Tobias? E as coisas 

que deveriam estar lá, onde estavam? Primícias, dízimos, taxa, o que era necessário para a 

manutenção do templo. 

Ne 13.10 Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos 
os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. 

Levitas não receberam os recursos necessários para sua subsistência, logo foram para outros lugares 

para terem recursos para viverem, eles e suas famílias. 

A ponto de ‘todos’ os responsáveis pelo culto irem embora para cuidarem de suas terras. 

Aparentemente isso estava consolidado já havia algum tempo. Eles dependiam da fidelidade do 

povo. 

Logo o culto a Deus foi comprometido e consequentemente teria implicações para o povo. 

Alguém pode argumentar: Mas nós damos um jeito, podemos fazer sem eles, o que vale é o coração, 

a qualidade (verdade), 
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Mas não era questão de fazer, mas de coração: 

Ne13.11 Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei: Por que essa negligência com o templo de Deus? Então 
eu convoquei os levitas e cantores e os coloquei em seus postos. 

A questão era de coração, de coração negligente, pois deixaram de trazer as contribuições 

determinadas por Deus na Lei e acordado entre eles que trariam ao templo. 

A mentalidade presente em Ml 3 pode ilustrar: 

Ml 3.14Vós dizeis: Inútil é servir a Deus; que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em 
andar de luto diante do SENHOR dos Exércitos? 

Consequência: sacerdotes e levitas sem recursos, culto sem recursos humano e material. ‘Um 

ministério barato acaba por ser entregue às ‘baratas.’ Próximo fato não surpreende: 

Sábados comprometidos 

Ne 13.15 Naqueles dias vi que em Judá alguns pisavam uvas nos tanques de prensá-las no sábado e ajuntavam 
trigo e o carregavam em jumentos, junto com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido 

para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia.16 Havia alguns da 
cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e traziam peixes e toda espécie de mercadoria e as vendiam em 

Jerusalém, no sábado, para o povo de Judá. 

As atividades do cotidiano deviam estar restritas aos seis dias da semana. Sábado era um dia 

destinado ao Senhor, que estava muito além de trabalhar e ganhar dinheiro. Era dia consagrado ao 

Senhor, para se alegrar no Senhor, mas eles mantiveram suas atividades normais do dia a dia. 

Também havia comércio de peixe (desidratado, salgado ou defumado) e outras mercadorias, que 

vinham de Tiro (20km ao norte da fronteira Norte, no atual Líbano). 

Para o culto não tinha nem levita, nem cantor, nem sacerdote, nem o povo. Cada enxadada uma 

minhoca, não, era uma cobra e das grandes. 

Cessar de trabalhar e se devotar ao Senhor era a grande lição do sábado: voltar-se para além da luta 

pela sobrevivência. Não podiam ser como os demais povos. 

Como líder ele observava que acontecia e percebeu que o povo estava com novos hábitos. 

Negligentes e descuidados com respeito ao sábado, a Lei. 

A resposta de Neemias 

Fato 1 

Ne 13.11 Então, contendi com os magistrados e disse: Por que se desamparou a Casa de Deus? Ajuntei os 
levitas e os cantores e os restituí a seus postos. 

Confrontou a Liderança = A liderança acabou por se omitir, ser exemplo do que não era importante, 

deixou de valorizar a liderança e atividades religiosas. Neemias trata com eles. 

Era um descaso com a Casa de Deus, que deixou de ter os recursos financeiros e matérias para dar 

continuidade ao culto, em que obreiros no templo e o próprio templo cessaram suas atividades. 

Restabeleceu a Ordem = Convocou os levitas e cantores para voltarem ao seu serviço. É bem possível 

que neste momento ele fosse a garantia deles, mas ele sabia que alcançaria o propósito e convocou-

os para seus devidos postos. 
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Ne 13.12 E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. 

Mobilizou o povo = Diante de sua confrontação, estava a orientação do que deveriam fazer e assim 

trouxeram seus dízimos da mercadoria que tinham. 

Ne 13.13 Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadoque e um levita chamado Pedaías como encarregados 
dos depósitos e fiz de Hanã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de 

confiança, e ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. 

Coordenou as ofertas = Formou uma comissão de responsáveis pelas ofertas, tendo um 

representante de cada seguimento (sacerdotes, levitas, escribas e leigos). O critério foi a 

confiabilidade destes. 

Eles estavam responsáveis pelos recursos e sua aplicação. 

Fato 2 

Ne13.17 Diante disso, repreendi os nobres de Judá e disse-lhes: Que mal é esse que vocês estão fazendo, 
profanando o dia de sábado? 18 Por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus 
a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam 

mais ira contra Israel! 

Repreensão das lideranças = Causa era profanação, pois no Sábado se cessaria o trabalho. Não era um dia 

comum, mas um dia para focar no Senhor. 

Repetição desta geração, dos males dos antepassados que gerou a destruição da cidade e nação. 

Apontou para o pecado e suas consequências, chamou de mal (injúria) e desgraça (mal). O mal que foi feito 

volta para a pessoa. O que semeia, colhe. 

Ne 13.19 Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém na véspera do sábado, ordenei que 
fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns de meus homens 

de confiança junto às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. 

Tomou medidas de precaução = Ao cair a tarde, as sombras alcançassem as portas da Sextas, as 

portas seriam fechadas e abertas 24h depois. Lembre-se que o dia era determinado pelo por-do-Sol. 

Portas fechadas para não haver transporte de mercadorias, alimentos. 

Colocou pessoas de confiança para que as coisas acontecessem como determinado. 

Ne13.20 Uma ou duas vezes os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do 
lado de fora de Jerusalém. 21 Mas eu os adverti, dizendo: Por que vocês passam a noite junto ao muro? Se 

fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso não vieram mais no sábado. 

Advertência aos Comerciantes = Havia um acordo entre o povo e os seus fornecedores. Era 

conveniente, assim os comerciantes vinham e ficavam à porta, esperando algum relaxamento e 

certamente dentro de muitos deles havia esta tentação e expectativa de relaxamento. 

Como se tratava de uma Lei, na condição de autoridade civil, os advertiu com ameaça de prisão, o 

que resolveu. 

Ne 13.22 Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o dia 

de sábado... 

Purificação dos Levitas = A ação não visava manter uma lei, mas uma Lei determinada por Deus, de 

que o Sábado estava focado no além sobreviver, na pessoa do Criador e Redentor 
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Sábado não era somente cessar o trabalho, mas se alegrar no ajuntamento dos irmãos. Se distinguia 

pela alegria dele em torno do Senhor. 

Is 58.13 ... se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do SENHOR, digno de honra, e o honrares não 
seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, 14 então, 
te deleitarás no SENHOR. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, 

teu pai, porque a boca do SENHOR o disse. 

Primeiros cristãos, por conta da ressurreição de Cristo ser no domingo, migraram para o domingo 
para cultuar a Deus pela nova aliança em Cristo. 

Lições da história para vida 

Naturalmente nos afastamos de Deus 

Em nossos dias no Brasil, muitos problemas e soluções passam por falta e necessidade de educação. 

Sem sombra de dúvidas, educação é fundamental, mas o problema maior do homem é sua natureza 

pecaminosa. 

Na ausência de Neemias, líder altamente comprometido com Deus, o povo voltou ao seu pecado. 

Se não fizer nada, o resultado já é conhecido. 

“Ou este livro te separará do pecado, ou o pecado te separará deste livro.” D.L.Moody 

A proposta do pecado está sempre à mão 

A visão dos comerciantes à porta no dia de Sábado está nos primórdios da história humana. Deus é 

quem diz a Caim 

Gn4.7 Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta; 
ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. 

Assim é em nossas vidas, sempre rodeados pelo inimigo e suas tentações 

Temos decisões a tomar 

Depender da Graça que nos capacita 

Não existe pecado sem preço 

Neemias coloca que o mal que o povo havia feito havia caído sobre o próprio povo. A repetição do 

mal da geração anterior refletiria sobre a nação nesta geração. 

Não existe pecado sem preço, não se engane. 

Gl6.7 Não vos enganeis: de Deus não se zomba; pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. 

Necessitamos de constante exortação 

A ausência Neemias à frente do povo, trouxe uma flexibilidade e relaxamento que a cada passo 

estavam mais distantes. Por essa natureza, precisamos ser constantemente atingidos pela Palavra 

que transforma o coração. 

Sl 119.11 Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. 

Pv 29.18 Não havendo profecia, o povo se corrompe; mas o que guarda a lei, esse é feliz. 

Disciplina se faz necessária ao estudo da Palavra. 
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Fidelidade se faz necessária no que Deus determina. 

Conclusão 

Já tenho dito que Neemias era um homem de oração. Há muitas breves orações no livro. As 

circunstâncias os faziam orar, muitas vezes sem interromper sua atividade. Nestes dois fatos vemos 

Neemias orando... 

Lembrar-se dele – Ele quer que Deus leve em conta o que fez com fidelidade. 

Ne 13.14 Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo 
de meu Deus e pelo seu culto. 22 ...Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim; e perdoa-me segundo a 

abundância da tua misericórdia. 

Pedido com fundamento 

Mt 25.21 Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei; entra 

no gozo do teu senhor. 

Perdoa-me – Seria o caso de ter consciência de faltas de que precise ser absolvido. 

Ne 13.22 ...Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim; e perdoa-me segundo a abundância da tua 
misericórdia. 

Sl 131.3 Se tu, Soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? 4 Mas contigo está o perdão para 
que sejas temido. 7 Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. 

8 Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. 

Ele pede o que já temos em Cristo 

Ef 1.7 no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, 

Fidelidade x Misericórdia = Hesed – Amor pactual marcado por fidelidade 

Ne 13.14 Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo 
de meu Deus e pelo seu culto. 22 ...Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim; e perdoa-me segundo a 

abundância da tua misericórdia. 

Ele pede que Deus o trate com seu amor fiel e que ele respondeu a Deus com amor fiel 

O exemplo de Deus se reproduzia em Neemias. Deus era fiel em seu amor, portanto Neemias tornou-

se fiel em seu amor, servindo a favor da casa de Deus e do culto a Deus, do viver para Deus, etc. 

Você pode ser... 

Alguém que segue a maré e suas correntes, como canta o Zeca Pagodinho, Deixa a vida me levar.... 

Um agente de transformação que abençoa a si mesmo, à sua igreja e à sua nação 

 

Perguntas de Aprofundamento do Estudo 

1ª Você separa em sua semana um dia para descanso das atividades profissionais? Se sim, 

compartilhe os benefícios que tem experimentado. Senão, quais os motivos que o levam a não 

usufruir deste tempo? 

2ª Você é fiel nas suas contribuições ao Senhor? Quais os benefícios que colhe disto? Senão, quais os 

motivos que o levam a deixar de ofertar? 
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3ª O pecado sempre está “a porta”, buscando uma oportunidade para tragar. Quais são as medidas 

que você faz de prevenção contra as investidas do maligno? 

4ª Quais as área de sua vida que precisa ser avaliadas e ajustadas com a perspectiva do Senhor? 

Comece a tratar, não deixe para depois. 

 

 

 

 

 

 


