A Bíblia Inteira num Ano
Lição 13 – Os Livros de Esdras e Neemias
1. Os Livros
Esdras e Neemias contam do “remanescente” do povo de Israel que regressou a Jerusalem. O próximo livro,
Esther, fala daqueles que permaneceram na terra do seu cativeiro. Os três profetas que surgiram durante o
período do cativeiro eram Ageu, Zacarias e Malaquias. Podíamos ler estes livros em conjunto com Esdras e
Neemias como são do mesmo período.
2. A Mensagem Central
A mensagem central é melhor expressa nas palavras de Jeremias em Lamentações 3:31-32.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3. A Estrutura do Livro de Esdras (veja o quadro)
(1) O regresso sob Zorobabel – capítulos 1-6.
(2) O regresso sob Esdras – capítulos 7-10.
4. O Regresso do Remanescente
(1) Este é um dos assuntos mais importantes na história Judaica – o regresso dos eleitos à sua própria terra após
o cativeiro Babilónico. Foi profetizado por Isaías 200 anos antes do nascimento de Ciro. Veja Isaías 44:28 a
45:4 e 45:13. Veja também Jeremias 25:11-12 e 29:10-11. Agora veja os primeiros três versículos de Esdras.
(2) O segundo capítulo diz o tamanho do remanescente. São divididos nestes grupos:
- o povo 2:1-35
- os sacerdotes 2:36-39
- os Levitas 2:40-54
- outros 2:55-63
O total encontra-se nos versículos 64-65. Mais ou menos 50,000. Este número em comparação com o total
nacional foi muito baixo – por isso são chamados “um remanescente”. Muitos que foram criados na
Babilónia não queriam deixar a única vida que eles conheciam . Isto aconteceu sob Zorobabel – 536 B.C.
(3) Oitenta anos depois, houve outro regresso sob a liderança de Esdras em 456 B.C. O número total desta
expedição foi 2,000 (só os homens foram numerados) incluíndo os Netineus (8:20).
(4) Entre estas duas expedições, a história narrativa de Esther aconteceu.
5. Paralelismo entre as duas divisões principais de Esdras
O REGRESSO SOB ZOROBABEL
O REGRESSO SOB ESDRAS
Capítulos 1-6
Capítulos 7-10
- o decreto de Ciro – 1:1-4
- o decreto de Artaxerxes- 7:1, 11-26
- o líder Zorobabel - 1:8 e 2:2
- o líder Esdras – 7:1-10
- nomes e número do remanascente – 2:3-65
- nomes e número da comitiva – 8:1-20
- presentes e vasos sagrados – 1:6-11 e 2:68-70
- presentes e vasos sagrados – 7:15-22 e 8:24-35
- a jornada até Jerusalem – 3:1
- a jornada até Jerusalem – 8:32
- o ministério profético: Ageu e Zacarias – 5:1 a 6:14
- o ministério intercessório de Esdras – 9:1-15
- o resultado: o templo é construído – 6:15-22
- o resultado: separação do povo – 10:1-44
6. Os Dois Líderes
“Zorobabel” significa “descendente de Babilónia” que indica que ele nasceu na Babilónia. A sua jornada até
Jerusalem foi a primeira. Não há nada nas Escrituras que indica que Ele antes tinha visto a terra prometida. A
sua linhagem encontra-se em Mateus 1:12-17. Mateus continua a linhagem até Cristo.
Esdras era uma grande figura da história Judaica. A tradição Judaica (o Talmud) tem-no feito um líder
importante nos seus dias. A ele é atribuído ser o fundador da “Grande Sinagoga”, um grupo de estudiosos
Judaicos que reconheceram o Canon das Escrituras e o estabeleceram “a Palavra de Deus.” Ele era um

descendente do sumo-sacerdote de Israel, Aarão (7:1-5). Também foi um escriba – 7:6 que quer dizer que era
um instrutor perito das escrituras.
7. E as dez tribos?
Foram somente as tribos de Judá e Benjamim que regressaram à terra prometida? Esdras dá-nos alguns
versículos interessantes para estudar:
1:3-5 “de todo o seu povo”. Sem dúvida que os líderes eram das tribos de Benjamim e Judá mas subiu quem
tinha “seu Deus com ele” de todo o seu povo.
2:70 – Jerusalem foi reocupada mas “também, todo o Israel, nas suas cidades.”
6:17 – “E ofereceram...doze cabritos, por expiação do pecado de todo o Israel, segundo o número das tribos de
Israel.”
Deve ser lembrado que a Assíria (que levou o reino das dez tribos para o cativeiro) tinha sido absorvida pelo
império Babilónico que se tornou parte do domínio de Ciro.
8. As Aplicações Espirituais Principais do Livro para Nós
(1) Regresso à terra – capítulos 1 e 2 – volta a um relacionamento certo com Cristo
(2) O altar reconstruído – 3:1-6 – a nossa dedicação renovada
(3) O começo da construção do Novo Templo – 3:8-13 – Devemos diariamente renovar o nosso serviço ao
Senhor e testemunho do Senhor
(4) “Adversários” obstruem – capítulo 4 – A nossa fé sob prova
(5) Profetas exortam – 4:1-6 e 6:14 – Saiba o que Deus diz e isso proclama
(6) Realização do Templo – 6:15-22 – a fé sempre vence
(7) “Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel
os seus estatutos e os seus direitos” – 7:10 – assim nós também devemos preparar os nossos corações para
buscar, cumprir e ensinar
(8) Esdras dependeu de Deus – 8:21 – procurou “o caminho direito” como nós também devemos fazer
(9) Sem desistir – 9:5 – “estendi as minhas mãos para o Senhor” – devemos orar em vez de ceder
(10) Confissão e separação – 10:11 – Exatamente o que nós devemos fazer.
O LIVRO DE NEEMIAS
9. Neemias foi um líder espiritual com convicção e dependência completa de Deus. Ele é um exemplo excelente
para estudarmos.
10. O Autor do Livro
Neemias foi o autor do livro. Estudiosos dizem que ele ou escreveu o livro inteiro ou pelo menos compilou o
livro. Foi escrito no ano 432 B.C. Capítulo 13:6 diz “no ano 32 de Artaxerxes” que foi 13 anos depois de capítulo
2:1.
11. Assunto e Estrutura do Livro
O objectivo de Neemias foi reconstruir os muros da cidade de Jerusalem.
A RECONSTRUÇÃO DOS MUROS– capítulos 1-6
Neemias, o copeiro – 1:1 a 2:10
Neemias, o construtor – 2:11 a 6:19
A REINSTRUÇÃO DO POVO – capítulos 7-13
Neemias, o governador – problemas de proteção e população – capítulo 7
O regresso à Palavra de Deus – capítulos 8-10
Um novo censo e dedicação dos muros – capítulos 11-12
O zelo de Neemias perdura – capítulo 13
12. A Mensagem Central
Não existe oportunidade sem oposição. Não existe nenhuma “porta aberta” sem adversários para obstruir a
nossa entrada. Leia 1 Coríntios 16:9.
13. A Reconstrução dos Muros – capítulos 1-6
(1) Neemias, o copeiro – 1:1 a 2:10

Neemias era da tribo de Judá – 2:3. Foi criado no exílio e tornou-se proeminente no governo Persa. Foi o
copeiro do rei (1:11), uma posição de honra e influência.
O seu irmão contou-lhe da condição de Jerusalem e Judeia. Os muros estavam em ruínas e os portões no
estado em que deixaram os Babilônios a 140 anos atrás. Muros e portões eram a única maneira para
proteger uma cidade.
Neemias jejuou e orou (1:4-11) e ficou com a convicção de dedicar-se à tarefa. Durante quatro meses
(compara 1:1 com 2:1) ele pensou nesta grande carga e a sua aparencia mudou ao ponto do rei perguntarlhe o que se passava. Ele respondeu (2:5) e foi comissionado pelo rei para edificar de novo a terra dos seus
antepassados.
(2) Neemias, o construtor – 2:11 a 6:19
Neemias chega a Jerusalem e faz uma vistoria secreta das ruínas e encoraja o povo a construir – 2:11-20.
O seu plano era para dividir os muros entre vários grupos, todos trabalharem ao mesmo tempo. Este plano
foi tão bem sucedido que, mesmo com alguma oposição, os muros foram reconstruídos em pouco mais de 7
semanas (6:15) e a seguir os portões (7:1). Tudo estava completo dentro de 6 meses da comissão do rei da
Persa. Vemos então a mistura de organização prática e a liderança pelo Espírito de Deus.
As obstruções e contratempos eram muitos e Neemias tinha de os superar.
Obstruções de fora:
Desprezo – 4:1-6
Força – 4:7-23 (especialmente 9 e 17)
Conspiração/traição– 6:1-19
Obstruções de dentro:
Detritos – 4:10
Medo – 4:11-14
Ganância – 5:1-13
14. A Reinstrução do Povo – capítulos 7-13
(1) Neemias, o governador – problemas de proteção e população – capítulo 7
Neemias era o governador (“Tirsata” quer dizer governador – 7:65) e ele apontou o seu irmão e o
governante do palácio sobre o assunto de proteção. Haviam pessoas demais morando fora da cidade então
ele fez um censo e cada décimo homem mudou para dentro da cidade – capítulo 11.
(2) O regresso à Palavra de Deus – capítulos 8-10
O povo pediu para lhes serem ensinadas as Escrituras (8:1). Esdras ensinou novamente a lei e a festa dos
tabernáculos é revivida (um memorial da redenção do Egipto). Um dia de humilhação é observado e a
confissão do pecado é feita (capítulo 9). Logo entram num contrato auto-imposto de acordo com a vontade
de Deus nas Escrituras (capítulo 10).
(3) Um novo censo e dedicação dos muros – capítulos 11-12
Um censo foi feito (como já vimos) e o povo “bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam
para habitar em Jerusalem” – versículo 2.
A dedicação dos muros foi uma grande cerimónia. Houve cantores, leituras pelos Levítas, e louvor dado por
todos.
(4) O zelo de Neemias perdura – capítulo 13
Há pequenos toques de humor neste capítulo pelo homem que às vezes fazia o invulgar no seu zelo pelo
Senhor. Podemos sorrir ao ler dele lançar os móveis de Tobias para fora das portas (v8), ou arrancar os
cabelos dos que tinham casado com mulheres que não eram do povo de Israel (v25), ou afugentar um jovem
judeu que era genro de Sambalat (v28). Em tudo isto, ele continuou a orar (v14, 22, e 29).

O QUE VOCÊ CONSEGUE LEMBRAR AGORA MESMO?
Que profetas coincidem com Esdras e Neemias? _________________________________________________
Quem liderou os regressos a Jerusalem? _______________________________________________________
Quem deu autorização ao primeiro regresso e porquê? __________________________________________
________________________________________________________________________________________
Qual foi o objectivo de Neemias ao ir a Jerusalem? ______________________________________________
Qual foi a mensagem central de Neemias? ______________________________________________________
Como pode aplicar a mesma verdade na sua vida? _______________________________________________
TRABALHOS PARA CASA:
1. Leia Esther (menos que 2 capítulos por dia).
2. Reveja esta lição ao menos duas vezes esta semana.
3. Marque divisões e informações importantes na sua Bíblia.
4. Esteja presente no próximo Domingo com a sua Bíblia.

