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O que aprender com este homem? 

Ne13.30 -31 

Introdução: 

O que seria da nossa geração sem o ‘Marketing pessoal’? Depois de anos no ministério vi pessoas 

alcançarem notoriedade e evidência sem autoridade, seja por estudos, seja por realizações. Existe 

uma indústria de relacionamentos e propaganda que coloca no pódio pessoas sem a condição de 

estar nessa posição e o tempo mostra. 

É a linguagem/valor de nossos dias. Dizem que o ovo da pata tem o mesmo valor nutricional que o da 

galinha, mas por que vende-se muito mais ovos de galinha? Por que ela faz propaganda quando 

bota/põe. 

Definição de sucesso: o atual conceito de sucesso está ligado à publicidade, ou seja, quanto mais 

seguidores se tem, maior poder de influência. 

Definição de Marketing: Não cria necessidades, mas as identifica e atende. Se uma pessoa quer 

"sucesso", contrata uma consultoria em Marketing pessoal. A consultoria entenderá quais são os 

pontos fortes e fracos do contratante e depois busca no público alvo, clientes e consumidores para 

entender o que eles estão "comprando", ver quais características deveriam ser amplificadas e quais 

minimizadas, assim ele seria orientado a se envolver em projetos alinhados com estas "necessidades" 

dos consumidores e se valer das mídias sociais disponíveis para dar publicidade. Desta forma a 

pessoa seria reconhecida "naturalmente" por estar a frente de projetos que são de interesse do 

grande público. 

Muito diferente de alguém que é altamente aprovado por Deus, João Batista: 

Lc 7.28 Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João... 

Lc 3.16João respondeu a todos: Eu os batizo com água. Mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que 
não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias... 

Jo 3.30É necessário que ele cresça e que eu diminua. 

Muito diferente de Neemias, que termina seu livro de memórias, discreta e sucintamente. 

Conclui focalizando somente a restauração da ordem do culto com purificação, designação e provisão 

e uma simples oração a Deus. 

O que se diria de Neemias se tivesse a seu dispor uma consultoria cuidando de seu ‘Marketing 

pessoal’?  Estaria em evidência em muitos seguimentos: realização, finanças, engenharia, política, 

piedade, gestão de pessoas. 

Afirmação Teológica: O conceito divino de sucesso confronta os valores do mundo decaído, alinhado 

com o princípio de exaltar somente a Deus. 

Devemos valorizar os santos na terra e aprender com Neemias. 

Sl 16.3Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. 

Pv 27.2Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca; outras pessoas, não os seus próprios lábios. 

Nessa linha, na condição de outro, quero louvar Neemias 
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Devemos buscar as marcas da vida de Neemias para que alcancemos o sucesso na perspectiva de 

Deus. 

Stephen Cowey escreveu o best seller ‘Os sete hábitos de pessoas altamente eficazes’, que por 

definição: ‘O livro é resultado de pesquisa feita em duzentos anos de publicações sobre sucesso que 

vão desde biografias simples manuais e livros de autoajuda’ 15 milhões de livros vendidos. Não foi 

suficiente, lançou: ‘O oitavo hábito’ 

Que marcas tinha o Neemias que devem ser alvos de nossos objetivos? 

1a Marca: Homem de responsabilidade 

Quem era este homem? Já no início de seu livro ele nos passa quem era: 

1.11 ...Nessa época, eu era o copeiro do rei. 2.1 ...na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. 

Ele alcançou a posição em que estava, servir na presença do Rei Artaxerxes (465-424aC) por sua 

credibilidade. Ser copeiro não era equivalente à moça do cafezinho, mas ao ministro de confiança. 

Seria o equivalente ao Palocci de Lula, Lorenzoni para Bolsonaro. 

Ele serviria ao Rei. Com um punhal ou veneno podia matar o opressor sobre seu povo, 

Sendo ainda um judeu, chegou naquela posição por suas capacidades e credibilidade, não por seus 

relacionamentos. 

Pv 22:29 Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real; não 
trabalhará para gente obscura. 

Sua credibilidade e habilidade já haviam sido demonstradas e o Rei precisava disso. 

Um cristão com décadas servindo ao governo entregou um levantamento nos dias de transição. Ao 

entregar, perguntaram: Podemos confiar em você? Perguntem quem trabalha comigo. 

Neemias não fugia de responsabilidades e posteriormente aceitou ir para Jerusalém para conduzir a 

restauração da cidade. 

Trabalhar com gente ocupada, que assume responsabilidades. Não me fale que é muito ocupado e 

que não pode assumir responsabilidades. 

Aceite grandes responsabilidades, mas de provas de credibilidade. 

2a Marca: Homem de visão e confiança 

Ne 2.5 e respondi ao rei: Se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que 
ele me deixe ir à cidade de Judá onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la.     7 E a 

seguir acrescentei: Se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates para que me 
deixem passar até chegar a Judá. 8 Que me dê também uma carta para Asafe, guarda da floresta do rei, para 
que ele me forneça madeira... 17 ... Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos 

mais nesta situação humilhante. 

Ele tem visão grande: pede ao rei permissão para reconstruir 5, passaporte diplomático 7, Crédito 

para madeira 8, e desafia o povo  17. 

Consta que Rui Barbosa teria dito: ‘As águias não descem do céu para caçar moscas’. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Biografia


   

187 
 

Neemias não se perdia em preocupações pequenas e insignificantes. Seus olhos focavam em projetos 

grandes 

Assessor do Imperador 

Reconstruir a cidade de Jerusalém, que estava em ruínas. Isso não era pouca coisa. Brumadinho. 

Tinha consciência do que Deus poderia fazer através de seus servos. Temos receio de errar, fracassar, 

ser criticado, reprovado, etc. Seguramente temos reações assim e nossos pais tiveram sua 

contribuição nisso. 

Neemias superou o medo de errar, fracassar, ser criticado, etc. 

Por vezes recebo algumas críticas feitas acerca de nossos pastores. Você precisa saber que... 

Eu os desafios a pensarem alto e aceitaram grandes sonhos e a terem liberdade de errar. 

Eu me comprometo com cada um deles que lutaria pelo seu desenvolvimento e bem. 

Se eu ouvir uma crítica, certamente tratarei com eles no que for necessário para seu 

aperfeiçoamento. Eventualmente serão impedidos por desqualificação. 

Neemias se destacava por enxergar grande, era um visionário, planejava e executava. 

Não pense pequeno. Dependa e confie em Deus no que tem a fazer a Seu serviço, lembrando que 

Deus nos capacita a cumprir com grandes desafios. Isaías 

Ne 2.20Eu lhes respondi: O Deus dos céus fará que sejamos bem sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos 
a reconstrução... 

Is 40:31  mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias; correm e 
não ficam exaustos, andam e não se cansam. 

3a Marca: Homem de oração 

Oração era parte do estilo de vida de Neemias 

Ao receber as más notícias 

Ne 1.4Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos 
céus. 

Fazia parte de uma reunião de oração ou corrente 

Ne 1.11Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que 
têm prazer em temer o teu nome. 

Orações relâmpago 

Ne 2.4 O rei me disse: O que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus, 

Deus trate com as adversidades 

Ne 4.4Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria. E sejam eles 
levados prisioneiros como despojo para outra terra. 

Pede por justiça divina 

Ne 5.19Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por esse povo. 

Ele tem consciência que é Deus quem faz efetivamente as coisas acontecerem. 
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Ne 2.20Eu lhes respondi: O Deus dos céus fará que sejamos bem sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos 
a reconstrução... 

Paulo reconhece isso no ministério 

1Co 3.6Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer; 

Vamos orar! 

4a Marca: Homem de ação 

Ele era piedoso, mas ele agia. Podia orar e participar de reunião de oração, mas ele agia. 

Buscou informação acerca de Jerusalém 

Falou com o Rei sobre a reconstrução, material, segurança, passaporte 

Viajou ao local 

Verificou a situação da cidade 

Não ficou somente orando. Estas coisas não se excluem, embora você possa preferir esperar 

acontecer. 

Desafiou o povo buscando cooperação para a obra, comunicou o que deveria ser feito, envolveu-os 

no serviço 

Por ocasião da queixa dos pobres que estavam sendo explorados pelos ricos, buscou informação, 

confrontou, propôs a solução, deu exemplo, chamou uma assembleia, foi feito juramento. 

Soube trabalhar com parceiros da mesma envergadura como Esdras e a ocasiões em que ele estava 

presente, mas deixou outros em evidência no palco. 

Ne 8.10 E Neemias acrescentou: Podem sair, e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que 
nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor 

os fortalecerá. 

Precisou de uma intervenção ele o fez 

A oração estava presente, mas a oração não substituía a ação. Elas andavam juntas. 

5a Marca: Homem de compaixão 

Ne 1.3 E eles me responderam: Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por 
grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo 

fogo. 4 Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos 
céus. 

As notícias que chegavam acerca da situação do povo não o deixou impassível. Ele morava no centro 

do mundo de seu tempo, no centro do poder do maior império de seu tempo, em alta posição, mas 

estava sensível: 

Chorou, lamentou, jejuou 

A dor o atingiu e perdurou. 

Quando ouviu da opressão do povo pelos ricos Ne 5 

Não ficou indiferente 
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Ne5.6 Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. 

Repreendeu os poderosos 

Ne 5.7 Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: Vocês estão 
cobrando juros dos seus compatriotas! Por isso convoquei uma grande reunião contra eles 

Falou do que haviam feito antes.. 

Ne5.8 e disse: Na medida do possível nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido 
vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos! E assim eles terão que ser 

vendidos a nós de novo! Eles ficaram em silêncio, pois ficaram sem resposta. 

Acabou com os juros 

Ne5.10 Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao 
povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros! 

Renunciou a seus direitos de cobrar do povo 

Ne5.14 Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o vigésimo ano até 
ao trigésimo segundo ano do rei Artaxerxes, doze anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao 

governador. 

Ele pagou de seus rendimentos o que era para ser despesa do povo e a razão era a condição do povo 

Ne5.18 O que se preparava para cada dia era um boi e seis ovelhas escolhidas; também à minha custa eram 
preparadas aves e, de dez em dez dias, muito vinho de todas as espécies; nem por isso exigi o pão devido ao 

governador, porquanto a servidão deste povo era grande. 

Compaixão e generosidade são marcas de homens de Deus e homens grandes. 

6a Marca: Homem de oposição 

Certamente Neemias tinha grandes aliados: Rei, Rainha, Deus, Esdras, parceiros. ‘Diga-me com quem 

andas e te direi quem és’ 

Também teve adversidade poderosa: 

Na sua posição política, sofria muita oposição, fosse dos inimigos do Rei, fosse dos amigos do Rei. 

Impedimento para chegar ao seu destino – seguiu com tropa 

Ne 2.9Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me 
acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. 

Zombaria e desprezo 

Ne 2.19Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesém, o árabe, souberam disso, 
zombaram de nós, desprezaram-nos... 

Insinuação caluniosa 

Ne 2.19...e perguntaram: O que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? 

Ridicularizarão pública 

Ne 4.1Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus 

Ne 6.5Então, na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma 
mensagem; ele tinha na mão uma carta aberta 
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Ataque surpresa (todos e para matar) 

Ne 4.7 Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdode souberam que os 
reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. 

8 Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. 11 E os nossos inimigos diziam: Antes que 
descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles; vamos matá-los e acabar com o 

trabalho deles. 

Fogo amigo, os poderosos oprimindo o povo e aqueles diplomatas que queriam dar espaço a 

poderosos estrangeiros no cenário. 

Não podemos ser ingênuos que a vida será uma moleza. Não é, e menos ainda para o povo de Deus, 

mas é oportunidade de dependermos de Deus nos grandes obstáculos. 

Pv 24.10Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. 

Senhor Jesus disse: 

Mt 10.25Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo, como o seu senhor. Se o dono da casa foi 
chamado Belzebu, quanto mais os membros da sua família! 

Conclusão: A sétima marca 

Ele foi mais discreto que Cesar: Vim, vi e venci 

"Veni. Vidi. Vici" (latim clássico "Vim, vi, venci") é uma frase em latim supostamente proferida pelo 

general e cônsul romano Júlio César em 47 a.C.. César utilizou a frase numa mensagem ao senado 

romano descrevendo sua recente vitória sobre Fárnaces II do Ponto na Batalha de Zela. A frase serviu 

tanto para proclamar seu feito, como também para alertar os senadores de seu poder militar (Roma 

passava por uma guerra civil). 

Ne13.30 Dessa forma purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo o que era estrangeiro, e designei-lhes 
responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. 31 Também estabeleci regras para as provisões de lenha, 

determinando as datas certas para serem trazidas, e para os primeiros frutos... 

Purifiquei, designei e forneci na sua última tarefa. Esqueceu da reconstrução do muro, da 

organização da sociedade, da proteção dos pobres, da restauração da nação. 

Que excelente referência! Apesar de ser tão significativo, de ocupar uma posição humanamente 

gloriosa, ter tanta autoridade e ainda ter feito grandes realizações, conclui seu livro discretamente e 

com uma simples oração: 

Ne13.31 Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus 

A glória que procurava não era dos homens, mas Deus. Ele queria a aprovação e reconhecimento só 

de Deus. 

Dos homens podia vir ridicularização ou aprovação, ameaça ou proteção, oposição ou cooperação, 

mas o que interessa nesta vida era que Deus na ocasião oportuna o retribuísse conforme seu amor 

justo. 

Na perspectiva de quem você quer ser um sucesso? 

Mt 25.23Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei; 
entra no gozo do teu senhor. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_prov%C3%A9rbios_e_senten%C3%A7as_em_latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Romana
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_C%C3%A9sar
https://pt.wikipedia.org/wiki/47_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_romano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_romano
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rnaces_II_do_Ponto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_de_Zela_(47_a.C.)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Militar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil
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Perguntas de Aprofundamento do Estudo 

1) Ao olha essas marcas na conduta de Neemias, qual você entende ser necessária para sua 

vida? 

2) Como podemos equilibrar oração e ação? Veja os exemplos de Neemias. 

3) Como você lida com seu desejo de “aparecer”, ser notado? 

4) Quando você entende que você é oposição, como Neemias se portou? 

5) Você entende que você é uma pessoa que atende ao necessitado? Se compadece? Como você 

faz isso de modo prático? 

6) Como anda sua confiança no Senhor? Você entende que tem colocados todas as situações nas 

mãos do Senhor? Senão por que não? 

7) Você assume e cumpre as responsabilidades que são diante de você? Dê exemplos positivo e 

negativos nesta questão. O que você aprendeu? 

 

 

 

 


