
ESTUDOS SOBRE MORDOMIA 
 

7. RECONSTRUÇÃO DOS MUROS DE JERUSALÉM,   
AVIVAMENTO RELIGIOSO E MUITA ALEGRIA 

 
A história que vamos estudar hoje aconteceu durante o reinado de Artaxerxes, filho de Xerxes. Seu 
personagem principal é o judeu Neemias, que até então, trabalhava como criado no palácio de 
Artaxerxes. Este judeu corajoso e piedoso pediu ao rei que lhe desse permissão para voltar a 
Jerusalém e reconstruir os muros da velha cidade. Vamos ver o que aconteceu.  
 
A) A reconstrução dos muros de Jerusalém. 

1. Como sabemos do grande interesse de Neemias por seu país e principalmente por 
Jerusalém? (Ne 1.1-4). Leia a oração que fez na ocasião (Ne 1.4-11). Note que seu interesse 
não era material ou político, mas religioso...  

2. Como o rei ficou sabendo que Neemias queria reconstruir os muros de Jerusalém? (2.1-3). 
3. Por que Neemias acreditava ser possível a reconstrução daqueles muros?  (2.20). 
4. Qual foi o maior obstáculo que Neemias teve de enfrentar? (2.10; 4.1-3.10, 19).  
5. Como Neemias e seus auxiliares superaram esta oposição? 

(4.9,19-23).  
6. Com que espírito Neemias e seu povo trabalharam? (2.18; 

4.6). 
7. De onde vieram os recursos para a reconstrução dos 

muros? (2.7-8; 7.70-72) 
8. Quanto tempo gastaram para completar a obra? (6.15). 
9. A quem Neemias atribuiu o êxito deste grande 

empreendimento? (6.16). 
10. Como se deu a consagração dos novos muros?  (Ne 

12.27,30,31,40,43).  
11. Que obras ainda precisamos na casa que nos serve de 

templo? Que alegria podemos ter, concluindo-as, com as 
ofertas de todos!   

 
 
A) Leitura e explicação da Bíblia. 

1. Quando Neemias e seus auxiliares acabaram de reconstruir os muros de Jerusalém, houve 
uma grande assembléia. Que se fez nesta Assembléia? Por quanto tempo? (Ne 8.1-3,8). No 
v.8, note a frase: “de maneira que entendessem o que se lia”.   

2. Apesar do comprimento daquele culto (v.3), cuja ênfase foi a leitura e a explicação da Palavra 
de Deus (v.8), e a despeito de estarem numa praça (v.1), será que o povo ouviu com atenção 
e portou-se com reverência? (Ne 8. 5-7). 

 
3. Choradeira... e muita alegria.  
 

1. Qual foi a reação do povo, a princípio? Por que? (Ne 8.9. Veja 9.1-3). 
2. Qual foi a orientação que Neemias, Esdras e os levitas deram ao povo? (Ne 8.10-12).  



3. No dia seguinte, mais estudo bíblico... Que foi que eles descobriram nas Escrituras? De que 
tinham se esquecido? (Ne.8.13-15).  

4. Que foi que fizeram, então, nos sete dias que se seguiram?  (Ne 8.16-18). Note no final do v. 
7 a expressão : “e houve mui grande alegria”. Temos tido uma alegria assim em nossa igreja? 
Que se pode fazer para que a nossa alegria seja ainda maior? “A alegria do Senhor é a nossa 
força” (v.10).  

 
5. Oração, obediência e dízimos. 
 

1. Dias mais tarde, reuniram-se outra vez, fizeram confissão de pecados (Ne 9.1-2), leram as 
Escrituras (9.3), e oraram longamente (Ne 9.4ss). Em sua oração, recordaram as obras de 
Deus na Criação (Ne 9.6) e na história de Israel (Ne 9.7-31), reconheceram que o exílio na 
Babilônia tinha sido um castigo justo (Ne 9.32-37), e se comprometeram a obedecer a Lei de 
Deus (Ne 10.28-31). 

2. Assim avivados espiritualmente, que compromissos assumiram? (Ne 10. 32-39). 
3. Que providência tomaram para que houvesse uma supervisão cuidadosa das ofertas? (Ne  

12.44; 13.13. Ver Ed 8.33-34).  
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