
O VALOR DA PALAVRA DE DEUS 
(Reflexões da Maratona - Livros de Esdras e Neemias) 

 

“Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse; nem uma só palavra caiu de todas as suas 

boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo.” – 1 Reis 8:56 

  

1. O Senhor despertou o coração do rei Ciro, um estrangeiro, para cumprir a palavra de Deus: “No primeiro 

ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o 

Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia,...”- (Esdras 1:1) 

2. Os filhos de Israel, comandados por Jesua e Zorobabel, ajuntaram-se como um só homem para construir o 

altar de Deus, para sacrificarem, conforme está escrito na lei de Moisés: “Chegando, pois, o sétimo mês, e 

estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo, como um só homem, em Jerusalém. 2 Então Jesua, 

filho de Jozadaque, seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram 

a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na Lei de 

Moisés, 4 Então, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com o número determinado 

de holocaustos prescritos para cada dia.  5 Depois disso, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da 

lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que 

foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor.” - (Esdras 1:1-5) 

3. Esdras decidiu estudar, praticar e ensinar a lei do Senhor aos israelitas: “Depois dessas coisas, no reinado 

de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia Esdras, ...Ele era um escriba que conhecia muito a Lei de Moisés dada pelo 

Senhor, o Deus de Israel. ...10 Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a Lei do Senhor e a praticá-la, e a 

ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas.” - (Esdras 7:1, 10) 

4. O rei Artaxerxes, um estrangeiro, ordenou: 

4.1 que tudo o que Deus prescreveu fosse feito com presteza: "Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno ... 23 

Tudo o que o Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, 

para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes... “- (Esdras 7:21, 23) 

4.2 que Esdras nomeasse magistrados e juízes para ministrarem justiça a todos que conheciam as leis de 

Deus: "E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para 

ministrarem justiça a todo o povo do território a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu 

Deus. “- (Esdras 7:25) 

4.3 que Esdras ensinasse àqueles que não conhecem as leis de Deus: E aos que não as conhecem, você 

deverá ensiná-las.  - (Esdras 7:25) 

4.4 que aqueles que não obedecesem á lei de Deus, fossem punidos com a pena da morte: 26 Aquele que 

não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com o 

confisco de bens ou com a prisão".- (Esdras 7:26) 

5. Esdras, antes da viagem, passando em revista o povo, não encontrou nenhum levita, então ele convocou 

alguns homens sábio e os enviou a Ido, para que convocasse servidores para o templo: “Eu os reuni junto 

ao canal que corre para Aava, e acampamos ali por três dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, 

não encontrei nenhum levita. 16 Por isso convoquei Eliézer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias 

e Mesulão, que eram líderes, e Joiaribe e Natã, que eram homens sábios, 17 e eu os enviei a Ido, o líder de 

Casifia. Eu lhes falei o que deveriam dizer a Ido e aos parentes dele, os servidores do templo, em Casifia, para 

que nos trouxessem servidores para o templo de nosso Deus.” - (Esdras 8:15-17) 

6. Esdras repreendeu o povo por não terem se separado dos povos vizinhos, conforme a Palavra de Deus: 1 

Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: "O povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os 

levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, 

dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. 4 Então todos 

os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos 

exilados.” - (Esdras 9:1, 4) 



7. Os líderes concordam em fazer um acordo para despedirem todas as mulheres e filhos dos casamentos 

mistos: “Façamos agora um acordo diante do nosso Deus, e mandemos de volta todas essas mulheres e seus 

filhos, segundo o conselho do meu senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que 

isso seja feito em conformidade com a Lei. “ - (Esdras 10:3) 

8. O Senhor é fiel à sua aliança e misericordioso para com os que o amam e obedecem aos seus 

mandamentos: “Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso 

com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos,...” - (Neemias 1:5) 

9. Neemias confessou os pecados dele e do povo, por desobedecerem aos mandamentos do Senhor: 

“Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado 

contra ti. 7 Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos 

decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés.” - (Neemias 1:6) 

10. Neemias relembrou a advertência do Senhor, de que Israel seria espalhado entre as nações se eles fossem 

infiéis, isto é, se desobedecessem aos seus mandamentos; relembra também as promessas se eles se 

arrependessem: “...Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: "Se vocês forem infiéis, eu os 

espalharei entre as nações, 9 mas, se voltarem para mim, e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem 

em prática,  mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os 

reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome".- (Neemias 1:8) 

11. Os levitas leram, interpretando e explicando o livro da lei: “Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, 

Sabetai, Hodias, Maaséias, Quelita, Azarias, Jozabade, Hanã e Pelaías, instruíram o povo na Lei, e todos 

permaneciam ali. 8 Leram o Livro da Lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse 

o que estava sendo lido.” - (Neemias 8:7,8) 

12. Neemias, Esdras e os levitas instruiram o povo e o povo chorou ao ouvir as palavras da Lei: Então 

Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a 

todos: "Este dia é consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza e de choro! " Pois todo o povo estava chorando 

enquanto ouvia as palavras da Lei.” - (Neemias 8:9) 

13. Os líderes se reuniram para estudar a Palavra e descobriram que eles não estavam celebrando a festa das 

cabanas, como estava escrito na lei: “No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e 

os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da Lei. 14 Descobriram que estava escrito 

na Lei, que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, que os israelitas deviam morar em tendas durante a 

festa do sétimo mês. 16  Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus 

terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das Águas e na que fica junto à 

porta de Efraim. 18 Dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o Livro da Lei de Deus. 

Eles celebraram a festa durante sete dias, e no oitavo dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene.” - 

(Neemias 8:13, 14, 16, 18) 

14. A Palavra foi lida durante três horas, então o povo confessa os pecados e adora o Senhor, durante três 

horas:  “No dia vinte e quatro do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra 

sobre a cabeça. 2 Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. 

Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. 3 Ficaram 

onde estavam e leram o Livro da Lei do Senhor, do seu Deus, durante três horas, e passaram outras três horas 

confessando e adorando o Senhor, o seu Deus. “- (Neemias 9:1-3) 

15. Israel se rebela contra o Senhor e vira as costas para a sua Palavra, por isso Deus os entregou nas mãos 

dos seus inimigos: “Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil; apossaram-se de casas cheias de bens, 

poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados; 

eles desfrutaram de tua grande bondade. 26 "Mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti; deram as costas 

para a tua Lei. Mataram os teus profetas, que os tinham advertido que se voltassem para ti; e te fizeram ofensas 

detestáveis. 27 Por isso tu os entregaste nas mãos de seus inimigos, que os oprimiram. 29 "Tu os advertiste que 

voltassem à tua Lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra 

as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Com teimosia te deram as costas, tornaram-se 

obstinados e recusaram-se a ouvir-te.” - (Neemias 9:25-27, 29) 



 

 

A ALIANÇA FEITA PARA A MANUTENÇÃO DO CULTO  

"Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo, por escrito, e assinado por nossos líderes, nossos levitas e 

nossos sacerdotes"...Esta é a relação dos que o assinaram: Neemias, o governador,... 28 "O restante do povo: 

sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor 

à Lei de Deus, juntamente com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas que eram capazes de entender, 29 

agora se unem aos seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a Lei de Deus dada 

por meio do servo de Deus Moisés e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, 

o nosso Senhor.” - (Neemias 9:38, 10:1, 28, 29) 

1. SEPARAÇÃO DOS OUTROS POVOS: 30 "Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos 

nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. 

2. SÁBADO: 31 "Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem em dia de sábado ou 

de festa, não compraremos deles nesses dias.  

3. ANO SABÁTICO: Cada sete anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. 

4. TRIBUTO DO TEMPLO: 32 "Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente quatro 

gramas para o serviço do templo de nosso Deus:  

4.1 33 para os pães consagrados,  

4.2 para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos,  

4.3 para as ofertas dos sábados,  

4.4 das festas de lua nova e  

4.5 para as festas fixas,  

4.6 para as ofertas sagradas,  

4.7 para as ofertas pelo pecado para fazer propiciação por Israel, e  

4.8 para as necessidades do templo de nosso Deus. 

5. OFERTA PARA A LENHA: 34 "Também tiramos sorte entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, 

para escalar anualmente a que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus, no tempo determinado, para 

queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na Lei. 

6. OFERTA DAS PRIMÍCIAS: 35 "Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do 

Senhor  

6.1 os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda árvore frutífera. 36 "Conforme também está escrito na Lei,  

6.2 traremos o primeiro de nossos filhos e  

6.3 a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os 

sacerdotes que ali estiverem ministrando.  

6.4 37 "Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa 

primeira massa de cereal moído, e  

6.5 as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite.  

7. DÍZIMOS: E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em 

todas as cidades onde trabalhamos. 38 Um sacerdote descendente de Arão deverá acompanhar os levitas quando 

receberem os dízimos, e  

8. O DÍZIMOS DOS DÍZIMOS: os levitas terão que trazer um décimo dos dízimos ao templo de nosso Deus, aos 

depósitos do templo. 

9. OFERTAS: 39 O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite 

aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário, como também os sacerdotes que ministram, os 

porteiros e os cantores; e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. 

10. A POVOAÇÃO DE JERUSALÉM: “Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez 

um sorteio para que, de cada dez pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade; as outras nove 

deveriam ficar em suas próprias cidades.” – (Neemias 11:1) 



Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e 

pelo seu culto. 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.” – Neemias 13;14, 30 

 

 

 

 

 

 


