
Neemias - Tempo de Restauração

Seu exemplo serve de lição de como se deve 
viver em ambiente altamente politizado, em 
meio a tensões diversas com necessidade de 
reconstrução e renovação de compromissos com 
Deus e com a sociedade.

Que lucro você pode ter? Aprender a tratar 
com circunstâncias críticas; não desmoronar 
diante de más notícias, mas ser agente de 
transformação, lidar com adversidade sabendo 
discernir intenções e maneiras de resolver a 
questão, planejar de maneira funcional e se 
realizar com o alcance de objetivos, ser agente 
de reconciliação do povo com Deus, etc.

Você pode aproveitar muito e otimizar seu 
aprendizado (1) lendo repetidas vezes o livro, 
(2) buscando literatura a respeito, (3) orando a 
Deus para que Ele o abençoe com seus estudos e 
por mim para que possa ensinar �elmente Sua 
palavra e (4) desenvolver uma atitude de 
atenção com o que Deus fala e buscar o que 
deve ser mudado em sua própria vida.

Neemias viveu em tempos diferentes do 
nosso, na segunda metade do séc V aC; na capital 
da potência hegemônica do seu tempo, o Império 
Medo Persa, atual Irã, uma terra distante de Israel. 
Ele circulou entre o luxo da corte persa, na 
condição de homem da mais alta con�ança do 
Imperador e a terra assolada de Judá, que fora 
capturada e arruinada por babilônicos, que por 
sua vez foram conquistados por medo-persas e a 
terra permaneceu devastada para alegria de seus 
adversários.

Neemias foi uma das peças chave e 
instrumento de restauração do povo de Deus, 
Israel. Juntamente com Zorobabel, Josué e Esdras, 
Neemias foi protagonista na restauração da 
cidade, no reassentamento do povo, na 
reconstrução da nação, no resgate dos oprimidos, 
no restabelecimento do culto ao SENHOR, na 
renovação do compromisso de um povo rebelde 
que desprezara a Deus, com o Deus que os amava 
e abençoava.

Talvez você pergunte: Por que estudar 
Neemias? Que relevância tem um livro tão antigo, 
não seria arcaico e obsoleto para a nossa cultura 
tecnológica do sec XXI? Devemos estudar este 
livro, pois a história se repete e ensina. 
Encontramos aqui lições de restauração de vida, 
do compromisso com Deus e da sociedade.
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