Um servo para transformar a história

Panorama Bíblico AT

Neemias 1 e 2

Neemias: mente e coração sob o
governo do Espírito
1. Capaz de chorar. 1: 1-4
2. Crer em orar. 1: 5-11
3. Sensível ao pecado. 1: 6-7
4. Crer na misericórdia. 1: 5-11
5. Ousadia diante de portas abertas. 2: 1-8
6. Preparo para cumprir a visão. 2: 11-16

7. Mobilização em tempo propício. 2: 17-18
8. Capaz de resistir sábia e firmemente diante da oposição. 2: 19-20
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Deus desistiu e abandonou o seu povo?
Isaías 45:13-14

“Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro
e todos os seus caminhos
endireitarei; ele edificará a minha

cidade e libertará os meus exilados,
não por preço nem por presentes,
diz o Senhor dos Exércitos.”
Profecia de 712 a.C

O Retorno do Cativeiro

Decreto de Ciro - 539-538 a.C.
Zorobabel: Reconstrução do Templo
Decreto de Artaxerxes - 457 a.C.
Esdras: Restauração do serviço no templo
Decreto de Artaxerxes - 445-444 a.C.
Neemias: Reconstrução dos Muros de Jerusalém
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Deus desistiu e abandonou o seu povo?
O Exílio e a perda da vida como nação: 605 a.C. a 538 a.C
Profecia de cerca de 600 a.C

“Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto; estas nações servirão ao rei da

Babilônia setenta anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os setenta anos,
castigarei a iniqüidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como
também a da terra dos caldeus; farei deles ruínas perpétuas.” Jeremias 25:11-12

O Exílio e a perda do centro da adoração: 586 a.C. a 516 a.C
Profecia de cerca de 520 a.C

“Então, o anjo do Senhor respondeu: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás
compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz

já setenta anos?... Portanto, assim diz o Senhor: Voltei-me para Jerusalém com
misericórdia; a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos,
e o cordel será estendido sobre Jerusalém. ” Zacarias 1: 12 e 16
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Deus desistiu e abandonou o seu povo?
Os 400 anos do período interbíblico – O poder na Palestina

1. Domínio Persa

2. Domínio Grego
3. Domínio da dinastia dos Hasmoneus
4. Domínio Romano
Os 400 anos do período interbíblico – a diáspora (dispersão) judaica

1. A helenização e a Septuaginta (escrituras em grego)
2. Rolos do Mar Morto
3. A Sinagoga
a. Identidade nacional X Observância das leis
b. Retidão sacramental X Consagração pessoal
c. Sacrifícios X Oração

4. A “Pax Romana”
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Esdras
I. Décimo dos livros históricos.
II. Autor e data:
Provavelmente Esdras entre 457- 440 a.C.

III. Mensagem central:
O retorno dos judeus do cativeiro babilônico sob a
liderança de Zorobabel e Esdras. A reconstrução do
templo e a restauração do ministério sacerdotal.
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Esdras

I. Zorobabel
1. Liderança de fato e de direito
“Todos os utensílios de ouro e de prata foram cinco mil e quatrocentos; todos estes levou Sesbazar,
quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém... e voltaram para Jerusalém e para Judá,
cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel...” Esdras 1:11 e 2: 1,2

2. Construindo um lugar para a presença e adoração de Deus.
“No segundo ano da sua vinda à Casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de

Sealtiel, e Jesua, filho de Jozadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que
vieram do cativeiro a Jerusalém começaram a obra da Casa do Senhor e constituíram levitas da
idade de vinte anos para cima, para a superintenderem...” Esdras 3:8
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Esdras 7:11-27 NTLH
“Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o mestre da Lei,
que conhecia bem todas as leis e mandamentos que o Senhor tinha dado a Israel:
‘Esta carta de Artaxerxes, o rei dos reis, é para o sacerdote Esdras, o mestre da Lei do Deus do céu:
Saudações. Ordeno que, de todo o meu reino, podem ir com você para Jerusalém todos os
israelitas que quiserem, isto é, gente do povo, sacerdotes e levitas. Eu, o rei, junto com os meus
sete conselheiros, mando que você vá a Jerusalém e a Judá para ver se a Lei do seu Deus, que
lhe foi entregue, está sendo bem obedecida. Leve as ofertas de ouro e de prata que eu e os
meus conselheiros queremos dar ao Deus de Israel, que tem o seu Templo em Jerusalém.

Leve também toda a prata e ouro que recolheu na província da Babilônia e as ofertas que
o povo israelita e os seus sacerdotes deram para o Templo do seu Deus em Jerusalém.
Use esse dinheiro com cuidado, comprando com ele touros, carneiros, ovelhas,

cereais e vinho, para oferecer no altar do Templo de Jerusalém.
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Esdras 7:11-27 NTLH
Com o ouro e a prata que sobrarem, compre qualquer coisa que você e os seus companheiros
quiserem, de acordo com a vontade do seu Deus. Os objetos que lhe foram dados para serem
usados nos serviços do Templo, você os entregará a Deus em Jerusalém. E qualquer outra coisa
que precisar para o Templo será paga pela tesouraria do rei....você, Esdras, usando a sabedoria
que o seu Deus lhe deu, nomeie administradores e juízes para governarem todo o povo da
província do Eufrates-Oeste, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus; e ensine essas leis
aos que não as conhecem. Quem desobedecer às leis do seu Deus ou às leis do reino será castigado
imediatamente: será morto, ou expulso do país, ou preso, ou as suas propriedades serão tomadas.’

Esdras disse: – Louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o
desejo de honrar dessa maneira o Templo do Senhor, em Jerusalém! ” Esdras 1:11 e 2: 1,2
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Homens de Deus que transformam a história
Esdras

II. Esdras
1. Homem que quer conhecer o Senhor

“Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a Lei do Senhor...” Esdras 7:10a

2. Homem que quer viver e obedecer a Palavra de Deus.
“...e para a cumprir....” Esdras 7:10b

3. Homem que quer fazer discípulos do Senhor.
“...e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos.” Esdras 7:10c

4. Homem que chora o pecado e caminha o caminho da disciplina.
“... Meu Deus! Estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a face, meu Deus, porque as
nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até aos céus.”
Esdras 9:6
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Esdras

Zorobabel e Esdras...
1. Liderança de fato

2. Priorização de lugar para a presença e adoração a Deus.
3. Sede por conhecer o Senhor
4. Vida íntegra de obediência a Palavra de Deus.
5. Homem que faz discípulos do Senhor.
6. Homem que chora o pecado e caminha o caminho da disciplina.

o prenúncio do sacerdócio real
“Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.”

I Pedro 2:9
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