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O muro foi 
finalmente 
concluído, 

e Neemias 
definiu guardas 

para protegê-lo.

Ele também 
fez uma regra 
que os portões 

não 

deveriam ser abertos 
do anoitecer até

nascer do sol.

Agora que a cidade estava segura, muitos 
exilados judeus de diferentes partes do mundo, 
voltavam para 
Jerusalém.  

Durante 
a noite, 

eles deveriam 
ser fechadas 

e trancadas.

A Pérsia, uma 
nação poderosa, 
dominava o 
mundo.  E o rei 
Artaxerxes 
governou a 
Pérsia.  Isso o 
fez governante 
mais poderoso 
do mundo.

Um dos ajudantes 
importantes do rei 
era um homem judeu 
chamado Neemias.  
Seu trabalho era 
provar a comida do 
rei para protege-lo 
de possível 
envenenamento.

A GRANDE 
MURALHA 

DE 
NEEMIAS
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Neemias deve ter sido muito feliz porque ele tinha 
terminado o trabalho que Deus lhe deu para fazer, 
apesar de todos os obstáculos. Ele ficou em 
Jerusalém e 
ajudou as 
pessoas 
a sempre 
obedecerem 
a Deus.

A GRANDE MURALHA DE NEEMIAS

Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia, 

se encontra em

Neemias

"A explicação da tua palavra traz luz." 
Salmo 119.130

Escrito por Edward Hughes
Ilustrado por Jonathan Hay

Traduzido por Berenyce Brandão
Adaptado por Mary-Anne S.

��������� ��������	�
����	����		�����	������

�����	���������������������������������

� �������

������	��
��
����� ���������������	���������


��������	�	�����������������������������	�

��		�	������	�����������
�������� ��
������

	���	�������	��

��������������������������������������������

�		��� ��	!�"������� ��	����������������	�	�

������������������������������������#���
�����

������������������������������	������	��

������������		���������������������		�

�	�������$��%����	��������������������&�'(

�����������������������	������
�������������

23
Português                                Portuguese



Perguntou o rei Artaxerxes, "O que é que você 
gostaria?"  "Deixe-me ir a Jerusalém para que 
eu possa reconstruí-la", Neemias pediu.  O 
rei Artaxerxes gentilmente concordou.  
Ele também deu cartas 
oficiais a 
Neemias 
para 

protegê-lo 
enquanto 
viajasse.

Quando Neemias chegou a Jerusalém, reuniu os 
oficiais da cidade e disse: "Estamos com problemas 
aqui.  A cidade está em ruínas e as portas estão 
queimadas.  Vamos começar a reconstrução."

A fé e o entusiasmo de Neemias devem ter 
inspirado o povo.  Eles concordaram, dizendo: 
"Vamos reconstruir".  Neemias disse para cada 
família que pedaço do muro que deveria reconstruir.

Mas, nem todo mundo concordava em reconstruir o 
muro.  Um homem chamado Sambalate, e seus dois 
amigos Tobias e Gesem, não 
eram judeus e eles não 
queriam que o muro 

fosse reconstruído 
ou as portas 
consertadas.

Como o trabalho continuava, Sambalate ficou 
muito irritado.  Ele e seus amigos zombaram dos 
judeus.  Tobias disse: "Quando eles terminarem de 
construir este muro insignificante, uma pequena 
raposa irá derruba-lo facilmente."

Os judeus trabalhavam tão duro, que eles estavam 
ficando cansados.  Alguns ficaram com medo de 
que os inimigos viessem e os matassem 
enquanto eles estavam 
trabalhando.  Ainda 
assim, Neemias não 
iria parar o projeto.  
Ele colocou guardas 
em torno dos 
trabalhadores e 
lembrou-lhes que Deus 
estava do seu lado e 
Deus é mais poderoso 
do que qualquer inimigo!

Mais uma vez, Neemias orou pedindo a ajuda de 
Deus.  Ele também colocou um guarda dia e noite 
para que eles não fossem pegos 
de surpresa.

Como os insultos dos zombeteiros não causaram 
qualquer efeito, eles conspiraram juntos para lutar 
contra Jerusalém e causar tantos 
problemas quanto pudessem.

Neemias não respondeu.  Em vez disso, ele orou 
para que Deus cuidasse deles.

Ele lhes disse que o rei Artaxerxes havia 
aprovado e, o mais importante de tudo, 
Deus estava do seu lado.

Um dia, Neemias veio perante o rei com um 
rosto muito triste.  O rei queria saber o que 
estava errado.  "Viva o rei para sempre", disse 
Neemias.  "Estou triste porque a cidade onde meus

pais estão sepultados está em
ruínas e os portões foram

queimados."  Neemias
estava falando
de Jerusalém,
que havia sido
destruída pela
guerra, muitos

anos antes.

O rei ajudou ainda mais.  Ele deu a 
Neemias uma carta para Asafe, guarda 
da floresta do rei.  Asafe foi instruído
a fornecer quanta madeira Neemias 
precisasse para construir as muralhas 
da cidade.
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Eles enviaram mensagens para que Neemias fosse 
encontrá-los em um lugar chamado Ono.  Mas 
Neemias sabia que eles estavam tentando enganá-lo 
para que pudessem parar a obra.  Ele escreveu de 
volta dizendo que ele não iria sair do trabalho para 
ir visitá-los.

Eu não 
posso ir

Finalmente, o muro estava terminado, e apenas as 
portas tinham de ser colocadas nos portais.  Quando 
Sambalate, Tobias e Gesem ouviram que não havia 
uma brecha nos muros, mais eles planejaram 
prejudicar Neemias.

Ele apenas 
trabalhou duro ao 
lado do povo e com 
eles reconstruía o 
muro.  Ele usou seu 
próprio dinheiro 
para comprar 
comida.

Neemias tentava ser 
um bom exemplo.  O 
rei Artaxerxes tinha 
feito dele governador 
de Jerusalém, com 
o direito de exigir 
comida e dinheiro das 
pessoas, mas ele não 
fez isso.
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