“Talvez não sejamos naturalmente atraídos por esse relato dos dias sombrios
do reino de Deus e das experiências oscilantes de sucesso e derrota, mas Derek
Thomas aborda com energia Esdras e Neemias e, com firme confiança no
caráter instrutivo de toda a Escritura, leva-nos da teologia de bacias e taças
à conclusão semianticlimática do todo. Ele não permite que muro algum
seja edificado entre o contexto antigo e o nosso ‘hoje’. Tampouco considera
pecaminoso que seu leitor se sinta incomodado com o texto. Talvez nos
perguntemos qual é a maneira correta de entender esses livros estranhos,
com suas memórias e listas, pecados e orações, conspirações e providências
e sentimentos de obstinação e raiva. Não consigo pensar em nada melhor do
que abrir o texto bíblico e usar o comentário do doutor Thomas como um
veículo para explorá-lo.”
— Dale Ralph Davis, pastor residente da First Presbyterian Church
em Columbia, SC
“Esdras era escritor; Neemias, copeiro; e Derek Thomas é professor e chef
veterano que mistura os dons desses dois homens para preparar uma refeição
para a igreja de hoje. Neste volume encontram-se os melhores ingredientes
bíblicos servidos numa rica variedade de pratos planejados para nutrir a
mente e o espírito. O doutor Thomas tem apreço por grandes narrativas, traça
enredos com destreza, entende como a teologia bíblica funciona e descobre
aplicações contemporâneas notáveis. Nas mãos dele, os livros de Esdras e
Neemias expressam sua capacidade inerente de revelar o caráter de Deus,
o poder da sua Palavra, a natureza da vida de fé e oração e o propósito da
igreja. De fato, um banquete – um prato mais delicioso do que o outro!”
— Sinclair B. Ferguson, professor de Teologia Sistemática no
Redeemer Seminary; ex-pastor sênior da First Presbyterian Church
em Columbia, SC
“O comentário sobre Esdras e Neemias de Derek W. H. Thomas é leitura
obrigatória para quem estuda a Bíblia com seriedade, seja pastor ou leigo.
O envolvimento apurado de Thomas com o texto traz à vida as lutas e o
sucesso dos líderes de Israel na época em que eles procuravam reconstruir
o templo e os muros de Jerusalém depois do exílio babilônico. Entremeado
com observações perspicazes e seleções criteriosas de comentaristas e teólogos relevantes do passado e do presente, este comentário, de uma época
fascinante da história da redenção, fala com riqueza às necessidades da
nossa alma. Os temas explorados ao longo da exposição do doutor Thomas
abordam as questões atemporais do povo de Deus comprometido com a
Palavra e a oração. São abordados não apenas supostos problemas como

EBE_Esdras e Neemias_final.indd 1

28/06/2019 13:34

números, genealogias e orações imprecatórias, mas também edificantes verdades
relacionadas à soberania, às promessas, à redenção e à providência de Deus para seu
tantas vezes desencorajado povo. Neste livro há sabedoria e incentivo para aqueles
que procuram trabalhar e conduzir-se bem em épocas de oposição, desigualdade,
intimidação do governo, adversidade pessoal e até mesmo conspiração. Estude
Esdras e Neemias com Derek Thomas, e você descobrirá uma sensação renovada
de alegria na adoração, santidade, generosidade e missão.”
— Peter A. Lillback, presidente do Westminster Theological Seminary
“Por várias décadas, Derek Thomas demonstrou o mais elevado calibre de pregação expositiva. Seus sermões são bem conhecidos pela fidelidade ao texto bíblico,
precisão teológica e rica aplicação. O doutor Thomas também ensinou a toda uma
geração de cristãos como pregar sobre o Antigo Testamento. Este comentário sobre
Esdras e Neemias é um rico recurso para pregadores e outros cristãos que queiram
entender como estes livros do Antigo Testamento se encaixam na trama bíblica e
qual é o significado deles para os cristãos de hoje. Este comentário é um modelo
de interpretação evangélica fiel com um coração pastoral.”
— R. Albert Mohler Jr., presidente do Southern Baptist Theological
Seminary
“Derek Thomas tem um jeito muito afortunado de conduzir os leitores ao cerne
do texto bíblico. [...] ele aborda os livros intrigantes (e muito negligenciados) de
Esdras e Neemias, e, por seu intermédio, não só temos contato proveitoso com
a Bíblia, como também conhecemos dois dos personagens mais cativantes do
Antigo Testamento. Com pertinência, ele se recusa a abordar os ‘problemas liberais’ extremamente tolos apresentados com relação ao Antigo Testamento (p. ex.,
será que, na verdade, Neemias precede Esdras?). Como sempre, o que importa é o
testemunho que a História oferece da natureza e conduta do Senhor. Estamos em
mãos absolutamente seguras e temos conosco um livro de sólido valor.”
— Alec Motyer, ex-diretor da Trinity College em Bristol, Inglaterra;
autor de Look to the Rock; editor do Antigo Testamento na série de
comentários A Bíblia Fala Hoje
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Às congregações fiéis que se reúnem
nas noites de domingo na
First Presbyterian Church
em Jackson, Mississippi,
e em Columbia, Carolina do Sul.
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Prefácio

A

s exposições que constituem a base destes capítulos foram
originalmente pregadas a um grupo fiel de homens de Deus nas
noites de domingo em duas igrejas ao longo de dois momentos
diferentes na minha vida: primeiro, em 2008, na First Presbyterian Church
em Jackson, Mississippi; depois, em 2012, na First Presbyterian Church em
Columbia, Carolina do Sul. Sou profundamente grato pela oportunidade de
ter estudado esses dois livros com essas duas congregações maravilhosas.
Para mim, ambos os estudos foram um lembrete de como Deus usa pessoas muito diferentes para cumprir seus propósitos. Esdras e Neemias eram
homens muito distintos, com dons, temperamentos e realizações variados.
No entanto, ambos foram igualmente importantes na narrativa dos propósitos redentores de Deus. Um era sacerdote; o outro, funcionário público.
Um se destacou na pregação; o outro demonstrou um comprometimento
exemplar com a oração. Narrando o chamado deles à obra num dos períodos
mais empolgantes da história do Antigo Testamento – o retorno do exílio na
Babilônia – os livros cativam a imaginação a respeito de como era a vida do
povo de Deus em tempos tão desafiadores.
Tanto Esdras quanto Neemias têm muito a nos ensinar sobre a vida no reino
na nossa época. Como escreve Alec Motyer: “O equilíbrio entre a Palavra
de Deus e a oração resume as prioridades espirituais de Esdras e Neemias”.1
Esdras era versado na oração (Ed 9.3-15), mas totalmente dedicado à pregação
da Palavra. Neemias, por sua vez, colocou a Palavra de Deus no centro da
vida da cidade de Jerusalém (Ne 8.1–9.3), mas seu livro demonstra como
ele também era um homem de oração (1.4-11; 2.4; 4.4-5,9; 5.19; 6.9,14;
13.22,29,31). E, caso a igreja dos nossos dias deseje ser recuperada e renovada, o comprometimento com a oração e a Palavra de Deus é vital também.
Sou grato aos dois editores, Richard “Rick” D. Phillips e Iain M. Duguid,
que contribuíram com grandes aprimoramentos e correções a este manuscrito.
Além disso, muito devo à equipe da P&R Publishing pelo seu trabalho na
MOTYER, Alec. The Story of the Old Testament. STOTT, John, org. Grand Rapids: Baker, 2001, p.
173.

1
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produção. Em ambas as ocasiões nas quais estes sermões foram pregados,
eu colaborei (como “pregador da noite”) com dois gigantes respeitáveis e
queridos amigos: J. Ligon Duncan (à época, pastor sênior da First Presbyterian
Church em Jackson) e Sinclair B. Ferguson (à época, pastor sênior da First
Presbyterian Church em Columbia). Assim como Esdras e Neemias, eles
eram (e são) homens muito diferentes. Mas ambos, graças à bondosa providência do Senhor, mostraram-se animados e solidários diante da iniciativa,
crendo que uma exposição desses dois livros do Antigo Testamento seria
valiosa para a igreja na atualidade. Os dois incentivaram-me muito durante
a realização deste trabalho.
Sou grato, sobretudo, à minha paciente esposa Rosemary. À medida que
chegamos perto de completar 40 anos de casamento, seu amor se torna cada
vez mais doce.
Agora, basta de palavras introdutórias. É hora de irmos para a Babilônia
no ano de 538 a.C., meio século depois do colapso de Jerusalém provocado
por uma potência estrangeira.
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1
docE tErra da libErdadE!
Esdras 1.1-11

No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra
do SENHOR, por boca de Jeremias, despertou o SENHOR o espírito de Ciro, rei
da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por
escrito,... (Ed 1.1)

E

ra difícil cantar no exílio. Um dos poetas de Israel expressou
isso da seguinte maneira:

Às margens dos rios da Babilônia,
nós nos assentávamos e chorávamos,
lembrando-nos de Sião.
Nos salgueiros que lá havia,
pendurávamos as nossas harpas,
pois aqueles que nos levaram cativos
nos pediam canções,
e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo:
Entoai-nos algum dos cânticos de Sião.
Como, porém, haveríamos de entoar o canto do SENhor
em terra estranha? (Sl 137.1-4)

No início do livro de Esdras, o som dos cânticos está ausente. A história
milenar de Israel como nação havia chegado a um fim desastroso. Ela nunca
mais voltaria a ser o que era. Jerusalém, que desde o tempo do rei Davi havia
servido como capital política e foco religioso da existência de Israel, havia
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sido dominada pela Babilônia. Nabucodonosor, o rei mais impressionante
da Babilônia, havia ameaçado a cidade por mais de 15 anos. Mais de 10.000
homens excelentes de Israel foram exilados, incluindo Daniel, em 605 a.C.,
e, mais tarde, Ezequiel, em 598 a.C.
Embora Jerusalém tenha resistido, no fim essa resistência provou ser em
vão. Por volta de 587 a.C., às vésperas do colapso da cidade, as condições
ali (incluindo a fome causada por um cerco de 18 meses) levaram Zedequias,
o último rei do reino do sul, a fugir com os dois filhos. Ele foi capturado
nos arredores de Jericó e levado, por 322 quilômetros, para Ribla, na Síria,
base de Nabucodonosor para as campanhas ocidentais. Ali ele testemunhou
a execução dos seus filhos pouco antes de ter os olhos perfurados pelos seus
captores (2Rs 25.7). A execução deles foi a última coisa que ele viu. O pobre
Zedequias foi levado em cadeias para a Babilônia, e nunca mais se ouviu
falar dele. Seu fim também marcou o fim da monarquia de Israel. Um mês
depois, quando os homens de Nabucodonosor voltaram para destruir metodicamente a cidade inteira, todas as pessoas importantes que ainda residiam
na região também foram deportadas para a Babilônia: “A noite havia caído
sobre os reinos hebraicos”.1
Sinais do fim de Jerusalém eram evidentes no século 9º., depois que o
país se dividiu em dois reinos. Samaria, a capital do reino do norte de Israel,
foi tomada pelo poderoso reino da Assíria no ano de 722 a.C. O reino do
sul perdurou por mais 150 anos, mas a crescente incompetência dos seus
reis acabou viabilizando a conquista da nação pela Babilônia. Como nação,
Israel havia deixado de existir; porém, ressurgiria, do outro lado do exílio
babilônico, como algo diferente e menor.

Por que as coisas acontecem da maneira que acontecem

O livro de Esdras começa no ano de 538 a.C., meio século depois do
colapso de Jerusalém. O personagem Esdras só aparece na metade do livro,
cerca de 80 anos depois do retorno inicial dos judeus da Babilônia (457
a.C.). Os parágrafos iniciais de Esdras narram a história das duas primeiras
gerações de exilados que retornaram e como elas reconstruíram o templo
destruído. Essa não é uma história heroica, mas trágica, com mais fracassos do que sucessos. Os profetas Zacarias e especialmente Ageu criticaram
as preocupações egoístas dos exilados, bem como a falta de visão deles.
Mas isso acontece só depois. Nós começamos com o retorno dos judeus e
com uma perspectiva sem a qual toda a vida, tanto passada quanto futura,
não faz sentido e não tem qualquer propósito discernível. Trata-se de uma
1

WILCOCK, Michael. In the Days of the Kings. Fearn, Ross-shire: Christian Focus, 2010, p. 161.

EBE_Esdras e Neemias_final.indd 16

28/06/2019 13:34

D oce

terra da liberdade !   

17

perspectiva tão relevante para nossa história pessoal quanto para os exilados
que regressaram no 6o século a.C.
Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os
reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de
Judá. Quem dentre vós é, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a
Jerusalém de Judá e edifique a Casa do Senhor, Deus de Israel; ele é o Deus
que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que
habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as
dádivas voluntárias para a Casa de Deus, a qual está em Jerusalém. (Ed 1.2-4)

Por que as coisas acontecem da maneira como acontecem? Por que o
povo do Senhor estava exilado? E por que agora estava a caminho da cidade
destruída de Jerusalém? Uma resposta é que Ciro, o rei persa, decretou que
os judeus poderiam retornar e reconstruir sua cidade. Dois séculos antes
Isaías havia previsto esses acontecimentos, tendo citado Ciro pelo nome (Is
44.28; 45.1).
Podemos aprender mais sobre Ciro II do que está escrito na Bíblia.
Poderíamos, por exemplo, visitar seu túmulo na província de Fars, no Irã,
local da antiga cidade persa de Pasárgada. Um cilindro de argila conhecido
como Cilindro de Ciro, escrito em cuneiforme babilônico, foi descoberto em
1879 pelo arqueólogo assírio-britânico Hormuzd Rassam nas fundações do
Esagila, o templo da Babilônia dedicado a Marduque, e hoje se encontra no
Museu Britânico, em Londres. O texto inclui uma referência à política do
rei de devolver as imagens de divindades não babilônicas às suas respectivas cidades, de repatriar os adoradores exilados, de reconstruir santuários
destruídos e de pedir orações para si.
Podemos admirar a administração benevolente de Ciro, considerada esclarecida. Sem dúvida, seu governo diferia em muito das ditaduras anteriores,
tanto dos babilônios quanto dos assírios. Sua disposição em permitir que os
judeus retornassem a Jerusalém e levassem consigo seus artefatos preciosos
é notável. Todavia, ele não cria em Yahweh, o Deus de Israel. Ele adorava
o deus Marduque, e, muito embora o historiador judeu Josefo, do século 1o,
sugira que Ciro teve acesso à profecia de Isaías e desejou ser o mensageiro
de Yahweh, não há evidência alguma disso. Provavelmente Ciro era a favor
da tolerância religiosa, tal como os romanos que vieram depois, ciente de que
o povo exilado pode ser mais bem controlado se desfrutar dos seus direitos e
liberdades religiosas. Ou talvez ele tivesse um espírito sincretista, acreditando
que a benevolência para com o judaísmo o favoreceria no panteão dos deuses.
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Seja como for, um ditador benevolente teve misericórdia do povo de Deus,
e, por isso, devemos ser gratos. Paulo, ao escrever sob circunstâncias semelhantes, insiste para que “se use a prática de súplicas, orações, intercessões,
ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos
os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e
mansa, com toda piedade e respeito” (1Tm 2.1-2). Mesmo governos, políticos
e funcionários públicos sem conhecimento do poder salvífico do evangelho
podem implementar políticas que possibilitam o avanço do reino de Deus.

A soberania de Deus

Pode até ter sido Ciro quem emitiu um decreto para que os judeus retornassem para Jerusalém, mas de outro ponto de vista muito mais importante,
isso foi ação do Senhor. Os propósitos são do homem, mas o desígnio é de
Deus. Assim, o escritor do primeiro capítulo de Esdras deixa esse fato bem
claro: “despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia” (Ed 1.1). Foi
Deus quem fez isso. E, em momento algum, o Senhor abandonou seu controle.
“As obras da providência de Deus são a preservação e o domínio santíssimo, sábio e poderoso de todas as suas criaturas e respectivas ações”,
informa-nos o BCW 11. A palavra relevante aqui é todas: “todas as suas
criaturas e respectivas ações”. Todos os acontecimentos em todas as circunstâncias são resultado do domínio soberano de Deus. Isso inclui as ações do rei
ímpio de um império tirânico: “Aquele era o mesmo Senhor, desconhecido
por Ciro, que já havia ‘despertado’ o rei anos antes para iniciar sua marcha
pelo mundo e aplainado seu caminho para a vitória tendo exatamente esses
acontecimentos em vista”.2
Do ponto de vista dos exilados, foi reconfortante saber que Deus não
os havia esquecido nem que estavam além do alcance dele. É uma bênção
muito grande saber que, mesmo nos lugares mais sombrios, o Senhor pode
sobrepujar políticos e líderes de modo a modificar os acontecimentos em
favor da igreja de Jesus Cristo. Deus tinha um plano, e nem mesmo Ciro
poderia impedi-lo; na verdade, Ciro era parte do plano. De um ponto de vista,
os acontecimentos foram resultado de engenho e planejamento humanos; de
outro ponto de vista, foram ocasionados pela mão de Deus.
A iniciativa dos homens e a soberania de Deus são acontecimentos convergentes ou confluentes. Sem violar o modo de como as coisas ocorrem – o
sentido de causa e efeito ou a livre agência concedida aos indivíduos – Deus
assegura que sua vontade, seu decreto soberano, aconteça. Como ele o faz é
um mistério para nós, mas esse é o ensino sistemático das Escrituras:
2

KIDNER, Derek. Ezra and Nehemiah. TOTC. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1979, p. 32.
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• Deus “faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade” (Ef 1.11);
• “[...] desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor; porque Deus é
quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa
vontade” (Fp 2.12-13);
• Mesmo que os homens intentem claramente o mal, Deus pode sobrepujar
esses intentos de modo a garantir seu “bom” propósito, como no caso de
José: “Vós [os irmãos de José], na verdade, intentastes o mal contra mim;
porém Deus o tornou em bem [o mesmo acontecimento]” (Gn 50.20);
• De maneira mais contundente, o mesmo se aplica à crucificação de
Jesus. Pedro disse à multidão no Pentecostes que “sendo este entregue
pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos” (At 2.23);
• Os homens pecam e são culpados pelas suas ações; porém, Deus não
é o autor do pecado, mas seu Juiz: “Ninguém, ao ser tentado, diga:
Sou tentado por Deus; porque Deus não pode ser tentado pelo mal e
ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua
própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de
haver concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, uma vez consumado,
gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva
e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem
não pode existir variação ou sombra de mudança” (Tg 1.13-17).
A causa da queda de Israel não foi acidental. O profeta Amós deixou isso
claro para o reino do norte, que estava enfrentando o poder ameaçador da
Assíria: “Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito?” (Am
3.6). O exílio em si foi o resultado da rebelião de Israel. Deus aplicou o juízo
conforme havia ameaçado (Jr 13.15-27). O envolvimento soberano de Deus
a todo o momento não anula a responsabilidade de Israel pelo seu fracasso.
Confuso? Em certa medida sim. Quantos podem afirmar que “compreendem” isso? Mas, para nossos propósitos, essa é uma verdade extremamente
tranquilizadora. Talvez tenhamos dificuldade de entendê-la. Talvez procuremos resistir a ela na tentativa de defender a livre agência em vez de algo
que se assemelha ao fatalismo. No entanto, pergunte a si mesmo: Será que
você realmente gostaria de acreditar que, nas circunstâncias mais sombrias,
Deus não tem total controle da situação? Não, é claro que não. E, quaisquer
que sejam as dificuldades filosóficas envolvidas, confluência é o ensinamento
uniforme da Bíblia. Os seres humanos agem de acordo com sua própria vontade e capacidade, mas, ao mesmo tempo, Deus age de modo a realizar sua
vontade e seu propósito soberanos. E esse é um pensamento extremamente
tranquilizador. A vontade de Deus é feita. O futuro que Deus desejou é certo.
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As promessas infalíveis de Deus

Qual é a explicação para os acontecimentos de 538 a.C.? Uma resposta
é que Ciro os decretou. A outra resposta é que Deus os decretou. Mas por
que Ciro e Deus decretaram que os judeus deveriam retornar a Jerusalém?
Para Ciro, era tudo parte de uma política inteligente de repatriação. Porém,
do ponto de vista de Deus, aquilo visava a cumprir uma promessa que havia
sido feita em profecia: “para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca
de Jeremias” (Ed 1.1).
A profecia em questão, à qual Daniel também alude (Dn 9.1-2), encontra-se em Jeremias 25.11-12 e 29.10. Ela foi proferida pouco antes do exílio
e declara que a duração do cativeiro seria de 70 anos. No entanto, mesmo
iniciando a contagem quando os babilônios começaram de fato a deportar
os judeus para a Babilônia, em 605 a.C., – e não em 587 a.C., ano em que
a maioria dos exilados foi levada – o resultado ainda dá menos de 70 anos.3
Evidentemente, houve graça no juízo. Uma possibilidade é que o autor estivesse pensando em outras passagens proféticas, incluindo aquelas presentes
em Isaías que mencionam Ciro, quer por nome, quer por inferência (Is 41.2,25;
44.28; 45.1,13), bem como Jeremias 51, com sua descrição poética da queda
da Babilônia. O objetivo de Esdras 1 é ressaltar o cumprimento da promessa;
o autor de Esdras está exortando os crentes exilados na Babilônia – e nós,
leitores atuais – a continuar confiando na palavra da promessa de Deus.
Em si mesma, a promessa do retorno dos exilados a Jerusalém era significativa o bastante, mas fazia parte de uma promessa maior das Escrituras.
Essa promessa se inicia em Gênesis 3.15 e mostra a determinação de Deus
em salvar seu povo pecador. A história de Israel demonstrava o desígnio
divino de que um mediador haveria de surgir daquele povo; logo, ela não
poderia terminar em obscuridade na Babilônia. Um remanescente de crentes
verdadeiros deveria retornar para Jerusalém e dar continuidade à história.
O autor escreve com “uma visão bíblica da História”,4 não apenas de um
ponto de vista pessoal, mas, especialmente nesse ponto da história de Judá, de
uma perspectiva redentora. Deus não havia esquecido a promessa de salvar seu
povo. Por mais difícil que deva ter sido imaginar, no exílio, como isso seria
feito, a promessa do retorno alimentou nas pessoas uma convicção de que,
mesmo nas horas mais sombrias, as promessas de Deus são certas e seguras.
Sabemos pouco sobre a experiência do exílio na Babilônia ou a experiência
3
Os conflitos iniciais com a Babilônia haviam começado já em 605 a.C. e foram seguidos por outro em
597 a.C. Mas para muitos dos exilados, o tormento começou em 587 a.C.

BRENEMAN, Mervin. Ezra, Nehemiah, Esther: An Exegetical and Theological Exposition of Holy
Scripture. NAC 10. Nashville: Broadman & Holman, 1993, p. 66.

4
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daqueles que permaneceram em Judá durante esse tempo. Entre os exilados
estavam aqueles que conseguiram desenvolver uma estratégia de sobrevivência
– tanto no aspecto físico quanto no social – e que, de modo mais significativo, passaram a entender profundamente que Deus não os havia abandonado
por completo. Muitas famílias foram separadas para sempre. A maioria dos
que retornaram havia nascido no exílio; alguns, como Ezequiel – exilado na
juventude – eram octogenários quando o retorno aconteceu. Acredita-se que
seu túmulo esteja localizado no Iraque, sugerindo que ele nunca retornou.

Os poucos fiéis

A experiência daqueles que retornaram para Jerusalém deve ter sido difícil.
A maioria dos que voltaram não possuía casa nem propriedade na cidade ou
nos arredores. Talvez familiares que haviam permanecido em Jerusalém –
membros da família que os exilados nunca tinham conhecido – os tenham
acolhido por um tempo. Os exilados que retornaram nunca tinham visto o
templo nem participado dos cultos – nem, a propósito, os que haviam nascido depois da invasão babilônica de Jerusalém e cercanias. A fé que havia
restado fora mantida viva apenas nas estruturas familiares e nos pequenos
grupos. Não obstante, sobrevivera. Entre os exilados, havia homens dispostos
a regressar com uma única finalidade: “[...] edificar a Casa do Senhor, a qual
está em Jerusalém” (Ed 1.5).
No entanto, nem todos queriam voltar. Ciro sabia muito bem disso e
menciona o fato no seu decreto. “Todo aquele que restar” no antigo Império
Babilônico (Ed 1.4) – aqueles a quem a Bíblia se refere em outros textos
como o “remanescente” –, ou seja, todo aquele que não desejasse voltar,
era obrigado a oferecer ouro e gado àqueles que ansiavam por retornar a
Jerusalém, assim como havia ocorrido no êxodo do Egito (Êx 12.35s). É
por isso que Isaías tinha registrado esse acontecimento dois séculos antes,
equiparando-o a um segundo êxodo:
Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus
e anunciai isto com voz de júbilo; proclamai-o
e levai-o até ao fim da terra;
dizei: O Senhor remiu a seu servo Jacó.
Não padeceram sede, quando ele os levava pelos desertos;
fez-lhes correr água da rocha;
fendeu a pedra, e as águas correram.
Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor (Is 48.20-22).
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Além desses presentes, a iniciativa judaica também recebeu ajuda do
tesouro real – algo que Esdras menciona no capítulo 6.
Apesar da insistência para que os israelitas deixassem a Babilônia, a Bíblia
não registra qualquer comentário negativo a respeito daqueles que permaneceram (Is 52.11; Zc 2.7) – mas também nada de bom tem a dizer sobre
eles. A grande maioria nunca havia conhecido qualquer outro modo de vida.
Entre eles havia crentes verdadeiros, os quais mantiveram viva a fé dos seus
pais e garantiram que o conhecimento dela alcançasse lugares longínquos.
Mesmo assim, para que a verdadeira fé sobrevivesse, era necessário que os
judeus crentes estivessem juntos novamente em Jerusalém. Foi isso o que
Deus havia prometido, e foi exatamente isso o que aconteceu.

Deus das pequenas coisas

Os israelitas que permaneceram na Babilônia deveriam fazer ofertas voluntárias para a iniciativa da reconstrução de Jerusalém. Alguns já haviam perdido
a fé; outros talvez tivessem contribuído por motivos que eram menos que
puros. Contudo, nenhuma objeção foi feita ao caráter aceitável das suas contribuições. Além disso, os artigos que haviam sido removidos de Jerusalém,
especialmente do templo, deveriam ser devolvidos. Eles foram entregues
a um homem chamado Mitredate (um nome persa), o “tesoureiro”, que os
contou e entregou para Sesbazar (possivelmente outro nome persa), “príncipe de Judá” (Ed 1.8). Como uma província do Império Persa, Judá tinha
seu próprio governante oficial, Sesbazar. Sua identificação com Zorobabel
é apenas uma especulação.5
[...] se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para
subirem a edificar a Casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que
habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens,
gado e coisas preciosas, afora tudo o que, voluntariamente, se deu. Também o
rei Ciro tirou os utensílios da Casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha
trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou-os Ciro,
rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados
a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: trinta bacias de ouro, mil
bacias de prata, vinte e nove facas, trinta taças de ouro, quatrocentas e dez
taças de prata de outra espécie e mil outros objetos. Todos os utensílios de

Alguns comentaristas afirmam que Sesbazar era o nome persa de Zorobabel utilizado no contexto da
corte. Daniel, por exemplo, recebeu o nome de Beltessazar (Dn 1.7). Porém, não está claro se Sesbazar
é um nome babilônico.

5
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ouro e de prata foram cinco mil e quatrocentos; todos estes levou Sesbazar,
quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. (Ed 1.5-11)

O que é toda essa conversa sobre bacias e taças? Deveríamos realmente
pensar que esses itens têm algo a ver com a verdadeira religião? Será que a
fé verdadeira de Israel – e da igreja cristã – realmente se resume a algo que
se parece com um inventário de utensílios de cozinha? A resposta é, naturalmente, sim. Aqueles objetos não eram meras bacias e taças, mas instrumentos
utilizados no templo e, portanto, “sagrados”. Eles somavam mais de cinco
mil itens (Ed 1.11), embora apenas uma parte do inventário esteja listada
aqui – talvez a mais significativa.
No século 8o, Isaías havia predito que, quando os exilados deixassem a
Babilônia, eles retornariam levando esses utensílios do templo (Is 52.11-12).
Os israelitas fiéis no exílio, os quais faziam parte das duas tribos de Judá e
Benjamim e da tribo sacerdotal de Levi (Ed 1.5), consideravam esses itens
preciosos; afinal, eram símbolos da maneira como Deus lidava com seu povo
com o qual estava em aliança.
A contagem dos itens (Ed 1.8) deve ter sido uma cena um tanto cômica.
Sem dúvida, outros exilados de religiões diferentes tinham ídolos imponentes
de ouro e prata, mas Israel não tinha imagens de Deus. A fé que eles professavam só podia ser medida em termos de bacias e taças. No entanto, elas
eram utensílios do templo e, portanto, utensílios sagrados, profanados pela
impureza babilônica (veja Dn 5.2). Para os fiéis, a devolução deles simbolizaria a natureza exata da promessa de Deus com relação ao cumprimento
da aliança. O Deus de Israel conta bacias e taças. Esse é o nível da sua cuidadosa supervisão. As mesmas pias e os mesmos incensários (as traduções
do hebraico variam desde “facas” até “mudas” [de vestes sacerdotais]) que
haviam sido retirados do templo (veja 2Rs 24.13; 25.13-15; 2Cr 26.7,10,18)
estavam agora sendo devolvidos.
“Se Deus se preocupa com o número exato de pias de ouro e prata, então
quanto mais não se preocupa com a vida de homens e mulheres?” Talvez
tenha sido isso o que os judeus fiéis diziam uns aos outros durante a longa
viagem para Jerusalém. Se ele se importa com o pardal, quanto mais não se
importa comigo? “Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem
ajuntam em celeiros; contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não
valeis vós muito mais do que as aves?” (Mt 6.26).
Os utensílios foram tomados por Nabucodonosor em 605 a.C. e colocados no “tesouro do seu deus” (Dn 1.2). Depois, os babilônios brindaram
à saúde de Beltessazar usando os utensílios do templo, louvando o deus
pagão Marduque pela derrota de Yahweh – ou pelo que pareceu ter sido sua
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derrota. Porém, Marduque recebeu o que merecia. O jogo virou, e Yahweh,
que opera num cronograma diferente, menos ostentoso, demonstrou ser o
vencedor no final.
Nem todos os itens foram devolvidos. A arca da aliança não estava nesse
inventário. Ela continha as duas tábuas de pedra nas quais a lei fora escrita,
bem como a vara de Arão. A arca nunca mais foi vista depois da conquista
babilônica de Jerusalém; ela quase certamente fora destruída muito antes.
O segundo templo, apesar de toda a sua importância, nunca foi tão glorioso
quanto o primeiro – algo de que os anciãos que conseguiram sobreviver ao
exílio puderam testificar (Ed 3.12). Talvez Deus já estivesse preparando a
época em que o próprio povo seria o templo (1Co 3.16), bem como o local
onde sua lei seria escrita: não em pedra, mas em corações de carne (Jr 31.33).
A devolução em si desses itens para Jerusalém não foi algo insignificante;
os itens representavam a esperança que o povo nutria de um templo e uma
cidade reconstruídos – o que, considerando as circunstâncias do momento, era
muito importante. Porém, ainda mais significativo foi o grupo que retornou
com os itens. Para aqueles que levaram os utensílios de volta, cuja maioria
nunca tinha visto o templo de Salomão nem a cidade de Jerusalém, aquela foi
uma viagem de fé. Havia poucas garantias com relação a qualquer aspecto
da jornada.
Quando o capítulo se encerra com as palavras “da Babilônia para
Jerusalém” (Ed 1.11), uma nova era começa para o povo de Deus. Nada
poderia simbolizar com mais precisão o acontecimento que rege o primeiro
capítulo do que essas palavras. Deus retornou ao seu povo mostrando favor,
e uma jornada muito mais importante estava adiante dos israelitas do que a
caminhada rumo à cidade de Jerusalém. Jerusalém passou a ser um símbolo
da cidade de Deus, tal como a Babilônia passou a ser o símbolo da cidade do
mundo caído. Não havia promessa alguma de saúde e riqueza instantâneas
se os israelitas retornassem. Eles não tinham casa alguma para a qual voltar.
O povo precisava confiar na orientação e provisão do Senhor; devia sair
numa jornada de fé, com os olhos fixos nele a cada passo. Pela fé, o povo
tinha de confiar que Deus abriria um caminho a ser trilhado. Mesmo sendo
uma mera peregrinação para uma cidade em ruínas, a jornada lhe traria à
mente a verdadeira natureza da promessa divina de uma “cidade que tem
fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador” (Hb 11.10). Com essa
jornada, todo crente pode se identificar. E, de modo especial, é uma jornada
que Jesus fez por nós.
Depois que os visigodos saquearam Roma no século 5o, muitos cristãos
– cristãos que haviam colocado esperança de mais no sucesso do império
– estavam em profundo estado de choque. Foi nesse clima que Agostinho
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escreveu um dos livros mais importantes de toda a história cristã: De civitate Dei (A cidade de Deus). O livro apresenta a história humana como um
conflito entre o que Agostinho chamou de “cidade dos homens” e “cidade
de Deus”. Apenas a segunda triunfará.
Toda a História da humanidade é um conflito entre a “Babilônia” (a
cidade dos homens) e “Jerusalém” (a cidade de Deus). As páginas finais das
Escrituras registram a queda da Babilônia: “Caiu! Caiu a grande Babilônia”
(Ap 18.2). E, nessas palavras, encontra-se a grande divisão entre o caminho
que leva à morte e o caminho que conduz à vida. Ao voltar o rosto para
Jerusalém (Lc 9.51,53), os peregrinos indicaram uma decisão resoluta: eles
escolheram o caminho da vida, a cidade de Deus. E a pergunta que ecoa agora
durante a leitura do capítulo é clara: Será que nós escolhemos essa cidade e
estamos marchando em união com Cristo rumo a Jerusalém, “a Jerusalém
celestial”? (Hb 12.22)
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coNhEça NEEmiaS
Neemias 1.1-11a

Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos; mas, se vos converterdes
a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda
que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o
meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu
grande poder e com tua mão poderosa. (Ne 1.8-10)

“N

eemias chega a nós como um homem no auge de sua
carreira, mas não sabemos nada sobre seu histórico nem
sobre os estágios da sua ascensão à influência e posição
social”, escreve Alec Motyer.1 Podemos fazer a razoável suposição de que
Neemias cresceu na Babilônia em meio aos exilados e que, por alguma razão
– talvez por ser jovem demais –, não retornou com Esdras. Entre os versículos
finais de Esdras e o primeiro versículo de Neemias, avançamos do inverno
de 458 a.C. para a primavera de 445 a.C. (cf. Ne 1.1; 2.1),2 o vigésimo ano
do reinado do rei Artaxerxes da Pérsia (465-424 a.C.).
O tempo passou, mas o livro de Neemias é a continuação da história que
nos ocupou no livro de Esdras, seu antecessor canônico, durante o governo
do mesmo monarca persa, Artaxerxes. Como num documentário, devemos
MOTYER, Alec. The Story of the Old Testament. STOTT, John, org. Grand Rapids: Baker, 2001, p.
174.

1

2

Quisleu (Ne 1.1) é o nono mês no calendário hebraico (nov./dez.), e nisã (2.1) é o primeiro (mar./abr.).
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imaginar a legenda “Vários anos depois…” aparecendo brevemente numa
barra lateral quando viramos a página de Esdras 10 para ler Neemias 1.
As conexões entre os enredos de Esdras e Neemias são mais evidentes
nos textos que estavam disponíveis para os leitores da época de Jesus e dos
apóstolos. A explicação é que desde os primórdios, na tradição hebraica
ambos os livros, embora escritos separadamente, eram considerados como
um só. Josefo (c. 37-100 d.C.) e o Talmude judaico fazem referência ao
livro de Esdras, mas não ao livro de Neemias. E a versão da Bíblia amplamente lida na época de Jesus e dos apóstolos, a tradução grega do Antigo
Testamento conhecida como a Septuaginta, também trata Esdras e Neemias
como um só livro.
Neemias aparece pela primeira vez em Susã, a capital (ou “cidadela”),
cerca de 360 quilômetros a leste da Babilônia, construída sobre três colinas
com vista para o rio Shaur. Susã era o retiro de inverno dos reis persas,
localizada hoje na borda ocidental do Irã, cerca de 240 quilômetros a leste
do rio Tigre. A grande Susã estava localizada sobre um monte com cerca
de 4 quilômetros de circunferência, cobrindo aproximadamente 1 quilômetro quadrado. A cidadela de 40.000 metros quadrados situava-se numa área
elevada no ponto norte do local. Susã foi uma antiga cidade dos impérios
elamita, persa e parta do Irã e uma das mais antigas povoações conhecidas
do mundo. É mencionada uma vez no livro de Daniel e 19 vezes no livro de
Ester. A cidade fora tomada durante o reinado de Ciro, na época do retorno
da primeira leva de exilados, em 538 a.C. O palácio havia sido construído
por Dario aproximadamente 50 anos antes do período em vista aqui em
Neemias 1.3 Escavações atuais do local revelaram uma sala de audiências,
onde funcionava o tribunal persa. Tratava-se de um edifício quadrado, com
mais de 100 metros de comprimento de cada lado, com 72 colunas de pedra,
cada uma com altura estimada de 20 a 25 metros.
Neemias é apresentado a nós como “copeiro do rei” Artaxerxes (Ne 1.11),
um cargo extremamente importante. Em alguns casos, nas cortes assírias e
persas, o copeiro tinha acesso ao harém do rei e era, portanto, eunuco. Não
nos é informado se esse era o caso de Neemias.4 A principal tarefa do copeiro,
como a própria palavra sugere, era assegurar que o “copo” do rei não contivesse veneno. Uma das coisas que os governantes antigos mais temiam era
A lista de reis persas é Ciro I, Cambises I, Ciro II, Cambises II, Esmérdis, Dario I, Assuero I, Artaxerxes I, Assuero II.

3

4
Se Neemias era eunuco, precisaríamos levar em conta a violência exercida contra sua pessoa e a notável ausência de ressentimento no seu discipulado. É verdade que ele nada poderia ter feito para evitar
isso, mas ele aparentava estar em paz com seu chamado. O livro não contém expressão alguma de um
golpe tão duro aplicado contra ele pela Providência (Deus!).
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ter sua comida ou bebida envenenada. Um assassino chamado Bagoas, por
exemplo, tentou envenenar o último rei persa, Dario III, antes de o império
ser atacado por Alexandre, o Grande. A tentativa foi malsucedida quando
Dario ficou sabendo do plano e fez o próprio assassino beber o veneno. Já
vimos, no estudo de Esdras, que a hegemonia persa não era isenta de dissidentes. Uma revolta no Egito havia acontecido pouco antes do retorno de
Esdras para Jerusalém, e outro incidente tinha ocorrido durante o governo
de Megabizo, um sátrapa ao norte da Mesopotâmia, dois ou três anos antes
do período descrito no primeiro capítulo de Neemias.
Os persas tinham uma longa história de produção de vinho, e o ofício de
copeiro carregava um significado especial. O copeiro tinha o dever de provar
o vinho na presença do rei. A Ilíada, de Homero, contém o relato notável de
um copeiro chamado Hebe: “Os deuses estavam sentados perto de Zeus em
conselho, sobre um piso de ouro. Graciosamente, Hebe serviu-lhes néctar
em taças de ouro, e eles brindaram uns aos outros, contemplando a fortaleza
de Ílion”.5 Portanto, o cargo de copeiro era especialmente honroso, atribuído
a jovens adultos ou rapazes de lealdade e confiabilidade inquestionáveis. O
fato de os persas, no século 5o a.C., terem depositado total confiança num
copeiro judeu é em si mesmo digno de nota.
Em primeiro lugar, isso revela um aspecto da natureza da reação dos
judeus ao exílio. Com poucas exceções – como a revolta de Judas Macabeu
no século 2o a.C. –, eles foram condescendentes e obedientes à lei. Os judeus
não reagiram ao exílio formando grupos de milícia empenhados em dificultar
a vida dos senhores persas. Assim como a igreja primitiva submeteu-se ao
domínio romano, os judeus do período do Império Persa submeteram-se às
autoridades governantes (cf. Rm 13.1).
Em segundo lugar, isso revela algo sobre o caráter pessoal e a integridade de Neemias. É importante destacar essa característica no início do
nosso estudo sobre o livro, já que mais tarde teremos de explicar por que
(de acordo com algumas traduções) ele se zangou tanto com alguns conterrâneos judeus a ponto de arrancar os cabelos deles numa aparente atitude
de violência extrema (Ne 13.25). Independentemente de como entendamos
esse incidente – esperaremos até o último capítulo para examiná-lo –, aqui,
pelo menos, Neemias é apresentado como um dos homens mais admiráveis
que se poderia imaginar. Assim, há um vislumbre de semelhança com Cristo
no comportamento de Neemias; a piedade é demonstrada em carne e osso
dentro de uma corte persa.

5

HOMERO. Ilíada 5.1-5.
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Oração

A maior parte desse primeiro capítulo contém a oração de Neemias: uma
reação às terríveis notícias vindas de Jerusalém. O fardo que ele revela nas
suas palavras assume um padrão contínuo e deliberado à medida que os dias
se transformam em semanas, e as semanas, em meses. A estrutura da oração
fornece um modelo apropriado para qualquer momento e circunstância; por
isso, é digna de atenção.
Nesse cenário em que Neemias exerce suas responsabilidades como copeiro
do rei Artaxerxes, surge um grupo de homens de Judá e, entre eles, um homem
chamado “Hanani”. Ele é mencionado aqui por Neemias como “um de meus
irmãos” (Ne 1.2) e depois como “meu irmão” (7.2). Embora seja possível
que Hanani fosse apenas um conterrâneo judeu, os comentaristas consideram
a ideia de que ele tenha sido, de fato, um irmão biológico – talvez um irmão
mais velho que havia retornado a Jerusalém num período anterior. Neemias
questiona o grupo vindo de Judá, mostrando sua profunda preocupação pela
parentela em Jerusalém e, mais importante, pela causa do reino de Deus.
Neemias havia crescido na Babilônia e nunca havia ido a Jerusalém, mas
a obra do Senhor pesava no seu coração. Ele revela o espírito do salmista
no exílio:
Às margens dos rios da Babilônia,
nós nos assentávamos e chorávamos,
lembrando-nos de Sião.
Nos salgueiros que lá havia,
pendurávamos as nossas harpas,
pois aqueles que nos levaram cativos
nos pediam canções,
e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo:
Entoai-nos algum dos cânticos de Sião.
Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor
em terra estranha?
Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém,
que se resseque a minha mão direita.
Apegue-se-me a língua ao paladar,
se me não lembrar de ti,
se não preferir eu Jerusalém
à minha maior alegria. (Sl 137.1-6)

“Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém […].” Essa era a postura de Neemias.
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Os filhos do reino – os cristãos – devem manifestar a mesma preocupação que havia no coração de Neemias. Nada é mais importante do que
a situação do reino de Deus. Nossa preocupação deve ser semelhante à de
William Carey, conhecido como o pai das missões modernas. Ler as histórias
das viagens do Capitão Cook abriu-lhe a mente para a existência de outras
terras e outros povos onde o evangelho ainda não havia sido ouvido. A vida
de David Brainerd e John Eliot, missionários aos nativos americanos nos
séculos 17 e 18, forneceu-lhe exemplos práticos de comunicação intercultural. Na juventude, trabalhando parcialmente como sapateiro e parcialmente
como professor, Carey afixou na parede, acima da bancada de trabalho, um
grande mapa do mundo que havia desenhado com o nome de cada país e sua
respectiva população. Então, passou a usá-lo para orar pelos povos de todo
o planeta. Ele orava pedindo que Deus lhe permitisse fazer algo a respeito
do destino daqueles que viviam em trevas espirituais.
Todos os cristãos devem demonstrar preocupação pelo bem-estar do povo
de Deus e pela causa do seu reino muito além do seu entorno. Todo cristão deve ter um espírito de inquietação missionária, e isso começa com as
seguintes perguntas: “Qual é a natureza da vida da igreja nesta ou naquela
cidade? Existe uma igreja fundamentada na Bíblia nesse lugar? Será que ela
está repleta do evangelho? Jesus é amado e adorado em seu meio? Há compromisso com as doutrinas da graça? O povo de Deus está desencorajado?”
O que Neemias ouviu? Más notícias. Os exilados que voltaram “estão em
grande miséria e desprezo” (Ne 1.3); além disso, “os muros de Jerusalém
estão derribados, e as suas portas, queimadas”. Uma vez que Neemias parece
surpreso com as notícias sobre os muros da cidade, essa dificilmente é uma
referência à destruição dos muros que aconteceu no tempo de Nabucodonosor,
em 587 a.C. Em Esdras 4, notamos que o capítulo, ao referir-se a uma carta
do rei Assuero, avança no tempo para citar uma carta semelhante escrita por
Artaxerxes pouco antes do período abrangido aqui em Neemias 1. A construção do muro da cidade evidentemente tinha começado, mas, “depois de
lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinsai, o escrivão, e
seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e,
de mão armada, os forçaram a parar com a obra” (Ed 4.23).
Dezoito anos depois do retorno inicial sob as ordens de Ciro, em 538
a.C., a reconstrução do templo estava concluída. O trabalho não foi realizado sem dificuldades. No entanto, por cerca de 80 anos, os muros da
cidade permaneceram na condição arruinada em que Nabucodonosor os
havia deixado. Entretanto, em algum momento entre o final de Esdras e o
início de Neemias, o trabalho da reconstrução dos muros da cidade havia
começado, mas sumariamente interrompido. Isso talvez fosse compreensível.
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Aos olhos dos persas, reconstruir o templo era uma coisa; reconstruir os
muros defensivos da cidade era outra totalmente diferente. Contra quem os
cidadãos de Jerusalém estavam se defendendo? Contra a Pérsia? Nesse caso,
isso precisava ser interrompido.
Então, essas são as circunstâncias em que encontramos Neemias pela primeira vez. Ele havia acabado de ouvir notícias vindas (possivelmente) do seu
próprio irmão de que as coisas não estavam nada bem em Jerusalém. Ele se
encontrava numa posição difícil. Sua confiabilidade era inquestionável, mas
caso de repente começasse a advogar a favor da cidade de Jerusalém contra
as ordens expressas do rei para interromper os esforços de reconstrução, sua
posição poderia ser considerada ameaçadora, e sua vida, ceifada em pouco
tempo. Neemias encontrava-se de fato numa situação muito difícil.

A resposta à oração

Reagindo a essas más notícias, Neemias fez várias coisas. A primeira foi
orar: “Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei por
alguns dias; e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus” (Ne 1.4).
Inicialmente, ao ficar sabendo sobre a situação em Jerusalém, ele se assentou – uma expressão que, a princípio, deve ser tomada literalmente. No entanto,
os deveres de Neemias como copeiro tinham de continuar. Ele não estava em
posição de negociar uma licença; afinal, era um mero escravo do rei persa.
Seu trabalho tinha de continuar. Será que Neemias já cogitava desde o início
pedir permissão ao rei para deixar seu posto e ir pessoalmente a Jerusalém?
Ou esse pensamento só lhe ocorreu depois de ponderar e orar por algum
tempo? Não sabemos, embora essa última opção pareça ser a mais provável.
Às vezes, somos culpados de orar quando precisamos agir. Em tais casos,
a oração se torna uma desculpa para a falta de ação. Neemias é, sem dúvida,
revelado nas Escrituras como um homem de ação sine qua non: vigoroso,
dotado, meticuloso na organização, eficiente na administração e um líder de
homens. Porém, pelo menos nesse momento, tudo o que ele podia fazer era
orar. É assim que, muitas vezes, pensamos sobre a oração: como “tudo o que
podemos fazer”. Consideramos a oração como o último recurso; como aquilo
que nos sobra quando as coisas ficam ruins, quando não há mais nada que
possamos fazer. Porém, não era esse o pensamento de Neemias a respeito
da oração. Ela não era seu último recurso; era o primeiro. Uma comparação
entre as datas mencionadas nos versículos iniciais dos capítulos 1 e 2 mostra
que um período de, no mínimo, três e possivelmente cinco meses se passou, e
devemos entender que a oração mencionada aqui, de “alguns dias”, abrangeu
todo esse período. Antes de Neemias fazer qualquer coisa, ele passou de três
a cinco meses orando sobre a questão. A oração foi sua ação.
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Temos lidas e pesares,
e na vida tentação;
não ficamos sem conforto
indo a Cristo em oração!6

Neemias continuou orando por vários meses, esperando pacientemente
pelo tempo de Deus e por discernimento. Talvez inicialmente a oração tenha
sido de orientação quanto ao que fazer. Porém, no momento em que ele teve
certeza de que deveria pedir permissão ao rei para ir a Jerusalém, é possível
que a oração tenha adquirido uma urgência maior, antevendo as circunstâncias da conversa com o rei.
Ah! Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a
misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos!
Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, e os teus olhos, abertos, para acudires
à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de
Israel, teus servos; e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais
temos cometido contra ti; pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos
procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos,
nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te
da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos
espalharei por entre os povos; mas, se vos converterdes a mim, e guardardes
os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados
estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que
tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos
e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah!
Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus
servos que se agradam de temer o teu nome; concede que seja bem-sucedido
hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. (Ne 1.5-11)

Se assumirmos que a oração de Neemias 1.5-11 reflete os termos gerais
com que ele orou ao longo daqueles meses, então, a cada dia, nós o ouvimos
repetir o “hoje” do versículo 11 – um apelo que exige atendimento instantâneo, mas que foi repetido 150 vezes, pois cada dia terminava sem qualquer
resposta à oração.

Perseverança em oração

Muitas vezes, somos impacientes quando se trata de oração. Nós achamos
essencial que Deus atenda imediatamente e, às vezes, nos envolvemos em
6
SCRIVEN, Joseph. “What a Friend We Have in Jesus”, c. 1855 [ver hinário Cantor Cristão no 155
(N. do T.)].
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todo tipo de recriminação e acusação quando ele não o faz. Mas o tempo
de Deus é diferente do nosso. Nós vivemos de acordo com uma cronologia
que podemos ver e perceber – muitas vezes, defeituosa –, mas Deus vê as
coisas da perspectiva da eternidade: “[...] para o Senhor, um dia é como mil
anos, e mil anos, como um dia” (2Pe 3.8). O tempo de Deus é perfeito. Ele
nunca está adiantado ou atrasado. Todas as coisas seguem a execução de um
decreto perfeito, vindo da mente de um Deus amoroso que deseja o melhor
para nós e para todo o seu povo.
Neemias havia compreendido propósitos de Deus que estavam além da sua
própria esfera. No entanto, nesse ponto não estava claro se Deus o chamaria
para fazer algo mais do que orar. É improvável que Neemias tivesse qualquer
suspeita de que, em breve, estaria fazendo uma longa e difícil jornada rumo a
Jerusalém. Como poderia ter? Afinal de contas, ele era um escravo do rei persa.
Bastaria um indício de descontentamento com as circunstâncias do momento
para que perdesse a vida ou fosse parar em alguma prisão sombria em Susã.
Há uma disciplina na oração de Neemias que pode ser observada quando
atentamos para sua estrutura. É digno de nota o fato de que ele continuou a
orar por cinco meses, enquanto realizava seu trabalho diário e também quando
ia para sua casa à noite, nos seus próprios aposentos. Ele não desistiu. Ele não
esqueceu seus irmãos e irmãs em Jerusalém. Seu coração estava envolvido
com a situação. Ele havia captado uma visão da obra de Deus. Vivia para os
outros, não para si mesmo. Isso revela um homem que separava para si o que
poderíamos chamar hoje de momentos de quietude. Essa talvez não seja a
melhor designação, mas identificamos em Neemias alguns elementos observados em Daniel: por exemplo, um hábito regular de oração diária. Neemias
diz que orava “dia e noite” (Ne 1.6). Mais tarde, nós também o vemos orando
quando o rei Artaxerxes o questionou sobre o motivo de ele parecer estar tão
triste (2.2-4). Contudo, é essencial observar – por mais impressionantes que
sejam a espontaneidade e o instinto de oração presentes em Neemias – que isso
só foi possível porque ele tinha o hábito da oração diária. J. C. Ryle escreveu:
Eu pergunto […] se você ora, porque o hábito da oração é uma das marcas
mais distintivas do verdadeiro cristão. Todos os filhos de Deus sobre a terra
são iguais nesse aspecto. A partir do momento em que há vida e realidade em
sua religião, eles oram. Assim como o primeiro sinal de vida numa criança
que nasce no mundo é o ato de respirar, o primeiro ato de homens e mulheres que nascem de novo é orar. Essa é uma das marcas comuns em todos os
eleitos de Deus.7

7

RYLE, J. C. A Call to Prayer. Laurel, MS: Audubon Press, 1996, p. 10.

EBE_Esdras e Neemias_final.indd 212

28/06/2019 13:34

C onheça N eemias     213

A persistência na oração está estreitamente relacionada à manutenção de
uma disciplina de períodos regulares destinados à prática. Este seria um bom
momento para interrompermos um pouco nosso estudo e fazer-nos algumas
perguntas sérias e difíceis sobre nossa própria disciplina de oração diária.
Tudo o que Neemias alcançou para o reino de Deus teve como fundamento
esse retrato inicial de seu comprometimento com a oração diária. Pergunte
a si mesmo: “Estou comprometido dessa maneira?”

A oração toma forma

Não devemos pensar que Neemias orava usando exatamente essas palavras
dia após dia, embora ele talvez tenha orado a respeito do que preocupava
seu coração de tal maneira que, ao longo do período, elas assumiram esse
formato exato. Alguns cristãos acreditam que orar seguindo determinado
padrão implica inevitavelmente um formalismo destituído de qualquer vida
e vitalidade verdadeira. Mas isso não precisa ser assim. Algumas orações
seriam grandemente aprimoradas com a imposição de certa disciplina litúrgica. Assim, a oração de Neemias tomou forma ao longo dos meses que se
seguiram, enquanto ele aperfeiçoava continuamente seu entendimento da
necessidade em Jerusalém; assim, a oração que temos em Neemias 1.5-11 é
o resultado de palavras repetidas.
A atitude de dissecar orações alheias e fazer perguntas sobre sua forma e
estrutura parece inadequada. O que importa, dizem as pessoas, é o espírito
da oração, não sua forma. E há certa verdade nisso. O Senhor havia criticado
duramente as orações do povo no capítulo inicial da profecia de Isaías: “[...]
quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos; sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de
sangue” (Is 1.15). A forma das orações do povo era provavelmente boa o
bastante; o espírito delas era o que desagradava o Senhor.
No entanto, a forma também é importante. Quando os discípulos pediram
orientação a Jesus sobre como orar, ele lhes deu a oração do Pai-nosso, uma
oração recitada desde então. Atentar para a forma dessa oração – por exemplo,
ao fato de que ela começa com Deus ou que apresenta adoração antes de
qualquer pedido – é instrutivo para nossas próprias orações. Essa oração de
Neemias não é diferente. Neemias 1.5-11 parece ter um padrão identificável:
A1 versículos 5-6a		
B1 versículos 6b-7		
B2 versículos 8-10		
A2 versículo 11		
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Neemias 1.5-11 é uma das mais importantes orações da Bíblia, quer
pensemos nela como sua solene invocação de Deus em sua majestade, como
pelo seu reconhecimento sem rodeios do pecado do povo e da necessidade de
arrependimento, ou como seu comovente apelo à promessa da aliança divina
para os penitentes e sua súplica fervorosa para que Deus, como Redentor,
venha e os ajude naquela hora de necessidade. Uma das maneiras pelas quais
podemos aprender a orar com mais poder é estudando orações como essa e
aplicando o que descobrirmos à nossa própria oração. “Aprenda a orar dessa
maneira” parece ser a mensagem contida nas entrelinhas desse capítulo.

Majestade

Como as duas extremidades de um suporte para livros, a oração começa
e termina com adoração. À semelhança de muitas outras orações bíblicas,
Neemias começa falando com Deus sobre Deus. Evidentemente, isso ajuda
Neemias (e a nós) a colocar as coisas em perspectiva. Quando nos lembramos de que Deus é Deus, os problemas parecem diminuir. A primeira
pergunta que devemos fazer sobre a Bíblia é também a primeira coisa que
devemos nos questionar a respeito das nossas próprias circunstâncias: “O
que essa passagem me ensina sobre Deus?” Tudo pode estar desmoronando
ao nosso redor, mas Deus permanece o mesmo. Ele é o “Deus dos céus”,
uma expressão que Neemias parecia gostar de repetir (Ne 1.4-5; 2.4,20).
Também lembramos que foi assim que Jesus ensinou seus discípulos a orar:
“Pai nosso, que estás nos céus” (Mt 6.9).
Nosso Pai é o Criador transcendente – e igualmente emocionante é pensar
que o Criador transcendente é nosso Pai. “O título, escreve Derek Kidner,
“reflete o caráter de Deus, não apenas pelo aspecto encorajador de estabilidade e amor, mas […] pela majestade que coloca o homem, seja amigo
ou inimigo, em seu lugar”.8 A oração mostra-nos que de fato a mente de
Neemias estava repleta de Deus – fosse da sua grandeza, da sua fidelidade
ou do seu amor redentor.
A oração começa com Deus, mas também termina com Deus. Somos
aqueles “que se agradam de temer o teu nome” (Ne 1.11). Há, em Neemias,
um zelo contagiante por magnificar o nome de Deus e dar-lhe glória. João
Calvino, no primeiro sermão de uma série de 159 sermões sobre Jó, iniciada
na primavera de 1554, disse: “Não há nada melhor do que estar sujeito à
majestade de Deus”.9 J. I. Packer escreveu:
8

KIDNER, Derek. Ezra and Nehemiah. TOTC. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1979, p. 79.

CALVIN, John. Sermons of Maister Iohn Caluinm ypon the Booke of Iob. Traduzido para o inglês por
Arthur Golding. Londres: 1574; reimpr. fac-símile, Edimburgo/Carlisle, PA: Banner of Truth, 1993, p. 1.
9
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A caminhada de Neemias com Deus estava saturada de orações, orações
do tipo mais verdadeiro e puro – a saber, o tipo de oração que busca sempre
esclarecer seu entendimento de quem e o que é Deus, celebrar sua realidade em constante adoração e reconsiderar, na presença dele, os pedidos e
necessidades que lhe são apresentados, de modo que sua declaração seja um
simples detalhamento da frase: “santificado seja o teu nome […] seja feita a
tua vontade […] porque teu é o reino, o poder e a glória”.10

Mea culpa

A segunda característica notável da oração de Neemias é a confissão
sincera de pecado, pecado confessado em nome dos “filhos de Israel”, de
“nós” e até dele mesmo. O pecado é coletivo e pessoal, e Neemias, embora
não esteja em Jerusalém, une-se ao seu povo a ponto de declarar ter pecado
junto com eles. Para que o ouvido de Deus estivesse aberto para ouvir sua
oração (Ne 1.6), ele teria de cobrir o pecado de Neemias, bem como o pecado
daqueles pelos quais ele orava.
Um pecado em particular é destacado: o povo de Israel tinha a Palavra
de Deus, mas a desobedecia: “[...] não temos guardado os mandamentos,
nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo” (Ne 1.7).
Essa é a verdadeira razão por trás da tragédia dos israelitas. Sem dúvida,
alguns colocavam a culpa em Artaxerxes, que havia ordenado a suspensão
da obra de reconstrução dos muros da cidade (Ed 4.23). Porém, o verdadeiro
motivo era o pecado dos judeus. Eles foram a causa do problema. Quando o
jornal The Times, de Londres, convidou vários autores para escrever sobre
o tema “O que há de errado com o mundo?”, a contribuição de Chesterton
foi em forma de carta:
Prezados senhores:
Eu.
Atenciosamente,
G. K. Chesterton11

Se o pecado era a causa da situação dos judeus, voltar-se para Deus em
arrependimento e fé seria a solução. Neemias recorda o que Deus havia dito a
Moisés: ele mostraria misericórdia àqueles que se convertessem, guardassem
seus mandamentos e os cumprissem (Ne 1.9; cf. Dt 4.25-27).

PACKER, J. I. A Passion for Faithfulness: Wisdom from the Book of Nehemiah. Wheaton, IL: Crossway, 1995, p. 44.

10

11

Citado em YANCEY, Philip. Soul Survivor. Nova York: Doubleday, 2003, p. 58.
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Arrependimento. Esse é um elemento que falta na igreja atual. Estamos
muito mais preocupados com perdão do que com arrependimento. Queremos
as bênçãos sem o preço de dar as costas para o pecado. Patinamos tão perto da
graça em abundância prometida pelo evangelho que mergulhamos de cabeça
na mentalidade de pecar “para que seja a graça mais abundante” (Rm 6.1-2).
Neemias não pensava desse modo. Ele entendia claramente que, à parte do
arrependimento verdadeiro e sincero de desviar-se do pecado e voltar-se para
Deus, não há perdão.

Promessas e ameaças

Isso nos leva a um terceiro elemento da oração, que envolve a natureza
divina de fazer e manter alianças. Deus havia feito certas promessas a Moisés
que dependiam do comportamento e das respostas do povo. É vital ver essa
conexão entre aliança e resposta.
Neemias lembra o Senhor de que os israelitas são seus “servos” e “povo”,
aqueles que ele havia resgatado (Ne 1.10). O verbo empregado aqui no
hebraico (P~D~h) é a afirmação mais forte possível de que um preço de
resgate foi pago em favor deles. É como se Neemias dissesse, caso estivesse
vivendo nos dias da nova aliança: “por nosso Senhor Jesus Cristo”, uma
expressão que muitas vezes permeia nossas orações petitórias. A aliança
entre Deus e seu povo é como um vínculo matrimonial: os filhos de Israel
eram o povo de Deus, e ele era o Deus deles. Ele havia se comprometido
com os israelitas, e isso agora constituía a base da oração de Neemias, que
parece estar dizendo: “Tu não podes abandonar essas pessoas sem voltar
atrás em tua palavra, sem negares a ti mesmo”. Seja qual for o chamado
responsivo a ser colocado na consciência do povo de Deus como obrigação
e dever moral, esse chamado está baseado na premissa do evangelho de
que já somos seu povo. A aliança não tinha por fundamento a resposta (o
que seria moralismo), mas, em vez disso, a implicava e exigia (o que é
uma dinâmica do evangelho). Israel foi resgatado pelo pagamento de um
preço; “estejam, pois […]”. Um indicativo é seguido por um imperativo,
e não o contrário.
Pois, ou, portanto, “concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e
dá-lhe mercê”, implora Neemias (Ne 1.11). Deus não é obrigado a conceder
misericórdia, ou mercê; isso é sempre opcional. De fato, Neemias estava
pedindo para ser usado de alguma maneira na causa do reino. Como exatamente isso aconteceria não estava claro. Como copeiro do rei Artaxerxes, ele
tinha o compromisso de cumprir seu dever todos os dias. O rei comia e bebia
todos os dias, e era de se esperar que Neemias estivesse sempre presente.
Deus é soberano, e seus caminhos são intrincados e maravilhosos; até que
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as coisas se tornassem mais claras para Neemias, tudo o que ele podia fazer
era esperar… esperar com a mesma disposição do salmista:
Esperei confiantemente pelo Senhor;
ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro.
Tirou-me de um poço de perdição,
de um tremedal de lama;
colocou-me os pés sobre uma rocha
e me firmou os passos. (Sl 40.1-2)

Talvez seja aqui que nos encontremos: esperando no Senhor. A pergunta
que nos confronta é se estamos esperando pacientemente. Neemias esperou,
no mínimo, três meses – possivelmente mais de cinco – quando tudo o que
podia fazer era orar.
Tudo o que podia fazer? É improvável que Neemias considerasse a oração
simplesmente como “tudo o que podia fazer”. Para ele, orar era a primeira
coisa que desejava fazer. Leitor, por acaso o evangelho moldou sua oração
dessa maneira? O amor de Jesus Cristo por você o levou a clamar como
Neemias?
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