
DEUS RESTAURA O POVO COM SUA PALAVRA 

Neemias 8.1-10 

Introdução 

Chegou a hora de edificar vidas, e não mais prédios. Esse é o momento em Neemias quando Deus 
começa a realizar uma grande obra na vida dos judeus e não mais apenas por meio deles. A pregação 
bíblica é a engrenagem principal de cada movimento desse texto. Num momento histórico em que a 
Bíblia tem sido sistematicamente atacada, desqualificada, desacreditada e a pregação fiel substituída 
em muitas igrejas evangélicas, torna-se mais do que necessário retomar algumas verdades referentes 
ao valor das Sagradas Escrituras.  

 

1. O começo da restauração 

Primeiramente vemos Neemias restaurando os muros de Jerusalém. Agora o livro de Neemias narra 
a restauração da vida do povo judeu. E essa restauração, a principal e maior de todas, começa pelo 
resgate da Palavra do Senhor. A última vez que algo parecido aconteceu foi 200 anos antes, quando o 
rei Josias redescobriu o livro de Deuteronômio e pediu ao escriba Safã que o lesse (2 Rs 22-23). Desde 
aquele tempo, os judeus não presenciavam algo tão especial promovido pelas Escrituras. Esse é um 
dia de reforma e avivamento. Nada do que acontece aqui foi promovido por homens, seja Neemias, 
Esdras ou os levitas; é unicamente o Senhor, por meio de sua Palavra, que transforma o coração do 
seu povo.  

 

2. A busca pela Palavra de Deus (v.1-4) 

 
a) Espontânea (v.1) 
Todo o povo se ajuntou espontaneamente para ouvir a Palavra do Senhor. Ou seja, parece que não 

houve coerção ou ordem para que aquela reunião fosse realizada. Os judeus procuraram Esdras para 
que a Lei de Deus fosse lida. Eles procuraram a pessoa certa (Ed 7.10). É emocionante acompanhar o 
povo se reunindo para ouvir a Palavra de Deus. Houve um interesse no estudo da Bíblia; não tem 
entretenimento, nem em milagres, nem em prosperidade. 

 
b) Proposital (v.4) 
Mas não há dúvida de que existiu um planejamento. Eles se prepararam para ouvir a mensagem do 

Senhor. Para começar, um púlpito foi construído para aquele fim. E não era um púlpito qualquer. A 
estrutura montada – que certamente incluía a plataforma para acomodar os que usariam o púlpito – foi 
capaz de acomodar treze pessoas atrás dela. Aquele era um púlpito grande que certamente tinha levado 
alguns dias para ser construído (v. 4a). 

 
c) Unânime (v. 2) 
Todos estavam ali reunidos. Isso significa que todos tinham o mesmo zelo, o mesmo foco, a mesma 

determinação. O objetivo de todos era ouvir a Palavra de Deus Desde o maior até o menor, todo o povo 
de Israel era unânime na busca pela Palavra de Deus. Não se percebe divisão entre nobres e servos, 
ricos e pobres, homens e mulheres, jovens e crianças e idosos. Essa assembleia bastante eclética 
aponta para o fato de que todos estão de comum acordo em declarar a necessidade que têm de 
reconhecer mais as Sagradas Escrituras. 

 
d) Incansável (v. 3) 
Havia neles uma sede insaciável por Deus. A leitura da Lei tomou algumas horas. A reunião começou 

no início da manhã e terminou ao meio-dia. E os ouvintes permaneceram atentos e de pé o tempo todo. 
A sede pelo conhecimento de Deus sobrepuja todo o cansaço. O que fez o povo não ir embora ou 
cochilar não foi a habilidade do pregador, mas o interesse em saber a vontade do Senhor. A única força 
de atração foi a Palavra divina, lida e exposta. Os judeus queriam as Escrituras. Estavam sedentos da 
Palavra de Deus. 

 
 
 
 
 



3. A supremacia da Palavra de Deus (v. 5-8) 

 

a) A primazia da Palavra (v. 5a) 
Esdras estava acima de todos na congregação de Israel, sobre a grande plataforma construída, não 

para mostrar a superioridade do pregador, mas para revelar a primazia da Palavra do Senhor. Há muitos 
púlpitos bonitos, grandes e que estão centralizados nos ambientes de culto das antigas catedrais cristãs 
ao redor do mundo, nos quais, porém, a exposição fiel da Palavra não encontra mais lugar. É triste ver 
isso. Há também igrejas em que os púlpitos perderam seu espaço. Já não existem mais. Foram 
retirados numa ação emblemática da própria marginalização da pregação nessas comunidades cristãs. 
Obviamente, existem igrejas sem púlpito em que a pregação tem a primazia e igrejas com púlpitos nas 
quais a mensagem da palavra passou a ocupar um papel periférico. Porém, a forma como organizamos 
nossos espaços de culto continuam refletindo nossa teologia e a importância que as Escrituras têm em 
nossa liturgia. O mais importante, no entanto, é notar que a restauração do povo é consequência direta 
do retorno da centralidade da Palavra de Deus em Israel.  

 
b) A reverência à Palavra (v. 5b) 
Quando Esdras abriu as Escrituras, todo o povo, reverentemente, se pôs de pé. A descrição que o 

autor faz das pessoas se levantando para ouvir a Palavra, embora uma boa prática, não é uma ordem 
para os cultos de hoje. Vemos a própria Escritura algumas pessoas ouvindo a voz do Senhor sem seguir 
esse mesmo procedimento. Maria sentou aos pés de Jesus enquanto ele a ensinava (Lc 10.39; Jr 
36.15). Entretanto, a postura dos judeus nesse momento histórico traz um princípio importantíssimo, o 
de respeitar o momento em que a Palavra de Deus é lida e exposta em nossos cultos. O ponto central 
não é a ação externa. A questão é que devemos reconhecer a supremacia da Bíblia, ouvindo-a 
atentamente e respondendo ao chamado que ele nos faz. Em dias como os nossos, de muitas 
distrações, lidar reverentemente com a Palavra de Deus tem se tornado um desafio cada vez maior.  

 
c) A exposição da Palavra (v. 7-8) 
Os judeus sabiam que precisavam mais do que o templo e muro da cidade reconstruídos para seu 

bem-estar. Precisavam crescer no conhecimento de Deus e ser instruídos nos caminhos do Senhor por 
meio da exposição da Palavra divina. Eles dispunham apenas de rolos que eram difíceis de encontrar 
e aos quais, provavelmente, só os sacerdotes tinham acesso. Além disso, vale ressaltar que os rolos 
foram escritos na língua hebraica e as pessoas que retornaram do exílio não sabiam mais o hebraico. 
O texto é direto ao dizer que a Palavra foi lida e explicada ao povo. É apenas o Senhor quem fala 
através das páginas da Lei. O caminho mais nobre para afirmar a supremacia das Escrituras em nossas 
igrejas é expô-las com fidelidade, é extrair o sentido original do texto bíblico e aplicá-lo ao coração dos 
ouvintes. Apenas esse alimento traz vigor para a igreja.  

 

4. Os efeitos da Palavra de Deus (v. 9-10) 

A exposição da Palavra de Deus sempre produz efeitos. O que vamos ver aqui é um avivamento que 
emerge de um renascimento da centralidade da Palavra de Deus no meio da congregação de Israel. 
Por intermédio da exposição das Escrituras, o povo se humilhou, se arrependeu de seus pecados e se 
voltou para Deus em obediência.  

 
a) Choro pelo pecado (v. 9) 
A compreensão da Palavra provocou choro, o que sugere arrependimento. A pregação atingiu o 

intelecto, as emoções e a vontade deles. O povo entendeu a vontade de Deus e teve seu coração 
impactado, derretido e transformado. Aqui não estamos diante de um evento protagonizado pelo 
emocionalismo estéril. Deus despreza sinais externos de arrependimento que estão divorciados de 
convicções interiores procedentes da Palavra. Entretanto, a emoção gerada pelo entendimento da 
Palavra é salutar. Uma mente iluminada pelas Escrituras deve desembocar em emoções profundas. 

 
b) Alegria pela misericórdia (v. 10b) 
A Palavra de Deus admoesta e encoraja, confronta e conforta, destrói e refaz. O choro do 

arrependimento dos judeus abriu caminho para a alegria, que é fonte de força para o povo de Deus (v. 
10b). A alegria que nos fortalece é “do Senhor”. O que significa isso? Alegrar-se em Deus. Mas essa 
expressão fala primeiramente sobre a satisfação do próprio Deus em manifestar seu amor a Israel. 
Alegria do Senhor significa a satisfação e o prazer de Deus em revelar sua misericórdia.  O resultado 



do entendimento da graça e da misericórdia de Deus derramadas sobre nós é a maior razão para o 
fortalecimento de nossa vida. 

 
c) Avivamento  
O que aconteceu é o que podemos chamar de avivamento bíblico. Os judeus se dispuseram a 

cumprir as ordenanças de Deus. Pregação fiel, arrependimento verdadeiro e mudança de vida, são 
elementos que compõe toda genuína reforma. Todo genuíno despertamento espiritual é obra da graça 
do Senhor na vida de seu povo. Sem a ação de Deus nada acontece. Sem a pregação fiel das Escrituras 
não existe reforma. Não há avivamento sem verdade. Deus não trabalha na mentira. Não há nada de 
extravagante aqui, apenas a Bíblia, lida e explicada (Hb 4.12). Avivamentos verdadeiros jamais são 
divorciados da Palavra de Deus. 

 

5. Mensagem para hoje 

 
a) Restabelecer a supremacia da Palavra de Deus 
A maior necessidade da igreja é conhecer as Escrituras e restaurá-las como autoridade suprema 

sobre o povo de Deus. A Reforma Protestante, com sua ênfase no Sola Scriptura (a Bíblia como a única 
regra de fé e prática) reacendeu a necessidade de levar a Escritura para todas as pessoas. Atualmente 
no Brasil, a Bíblia ainda é o livro mais vendido. Segundo uma pesquisa publicada pelo Instituto Pró-livro 
em 2012, 90% dos brasileiros afirmam ter uma Bíblia em casa. Porém, infelizmente, apenas 16% deles 
a leem diariamente. A Palavra do Senhor precisa urgentemente voltar a ter primazia em nossa vida. 

 
b) Buscar na exposição fiel da Palavra a mudança de que tanto carecemos 
A Palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma (Sl 19.7). Ela tem o poder de transformar vidas, 

como aconteceu no tempo de Esdras. É a pregação da Palavra de Deus que faz derreter o coração do 
povo. É a Palavra que produz transformação. Não são os milagres que transformam corações, mas a 
pregação do evangelho genuíno (Rm 1.16).  

 
c) Dispor o coração para ouvi-la atentamente.  
Quando o pregador expõe com fidelidade a Escritura, Deus fala. Essa afirmação está no coração da 

tradição reformada: “Predicatio verbi Dei est verbum Dei”, ou seja, “a pregação da Palavra de Deus é a 
Palavra de Deus”. Você tem se preparado para ouvir homens piedosos com a predisposição de ouvir 
Deus por meio deles? Você desliga ou deixa o seu celular no silencioso na hora do culto para não se 
distrair com ele? Você costuma anotar pontos principais da mensagem para revisá-los durante a 
semana? Você ora a Deus antes e depois da pregação para que ele lhe dê compreensão da palavra e 
disposição para obedecê-la? 

 

Conclusão  

Deus restaura seu povo por meio da Palavra. Isso fica ainda mais evidente quando Jesus Cristo, a 
Palavra encarnada de Deus, vem ao mundo. O Verbo assumiu verdadeira humanidade. Depois de sua 
ressurreição, Jesus provou aos discípulos que ainda tinha um corpo real (Jo 20.24-29). Ele adquiriu 
uma natureza humana, sem, de modo algum, mudar sua natureza divina. Em sua encarnação, o Verbo 
eterno de Deus se humilhou para pagar na cruz um alto preço para nos salvar (Fp 2.5-8). Jesus Cristo 
é o Verbo de Deus que se encarnou para nos restaurar (Jo 1.14). 

 

Aplicação  

Crie uma agenda intencional de estudo da Bíblia em sua casa. Frequente os estudos bíblicos da 
igreja e a Escola Dominical, prepare o coração para ouvir a voz do Senhor a cada domingo. Confie que 
Deus restaura através do conhecimento da Palavra. Converse com as pessoas sobre Jesus, apenas a 
pregação do evangelho puro e simples é o poder de Deus para a salvação delas (Rm 1.16). 

 
Estudo bíblico ministrado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 16/09/2018, na Primeira Igreja 

Presbiteriana de Indaiatuba 


