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Essa é nossa décima quinta parada ao longo da Rota 66. Estamos na 

sessão histórica das Escrituras. Deus tomou a um homem chamado 

Abraão, fez uma aliança com ele, colocou seus descendentes no Egito e, 

nesse tempo, os fez crescer como poderosa nação de mais de dois milhões 

de pessoas. Eles saíram do Egito e viajaram através da região selvagem 

(deserto), o que levou um bom tempo. Eles receberam a lei de Deus no 

Sinai.  

Através de Josué, eles entraram na Terra Prometida. É quando nós 

entramos na segunda região geográfica das Escrituras. Os primeiros cinco 

livros tratam da Lei, o Pentateuco; Deus chamando e formando um povo. 

Há doze livros históricos, e esse será nosso décimo livro dessa sessão. Eles 

estão nos ensinando como Deus tomou aquelas pessoas que Ele chamou e 

redimiu, e através de um homem chamado Josué os conduziu para a Terra 

Prometida.  

Sob os juízes, eles fizeram o que era mau aos olhos do Senhor e, ao 

mesmo tempo, fizeram o que era certo aos seus próprios olhos. Eles 

queriam um rei, como seus vizinhos tinham. Mas Deus não queria que eles 

tivessem um rei como seus vizinhos. Antes que o livro de Juízes acabe, 

rapidamente percebemos que Israel precisava de um rei.  

Então, na primeira parte dos livros históricos (Samuel, Reis e Crônicas), 

descobrimos que Deus iria enviar a eles um rei. Um rei iria construir a casa 

de Deus, mas Salomão estragou tudo. O homem mais sábio do planeta fez 

o que penso ser a coisa mais tola que um homem poderia fazer: ele amou 

a mais de uma mulher.  



Ele teve setecentas mulheres e trezentas concubinas. Ao invés de irem à 

igreja com Salomão, Salomão foi à igreja com elas, e antes que ele 

percebesse, os deuses delas mudaram seu coração contra Deus, e o 

pecado derrubou a casa. Em 606aC, 597aC e 586aC, o reino do sul foi para 

o cativeiro na Babilônia. O livro de Reis foi escrito para dizer a eles porque 

estavam lá. Crônicas foi escrito para dizer por que eles foram libertados do 

cativeiro da Babilônia, e para dizer que eles deveriam construir a casa de 

Deus.  

O Propósito de Esdras 

Esdras não vai responder o por quê. Esdras irá, na verdade, lidar com o “o 

que” e com o “como” em relação à reconstrução do Templo. Nosso texto 

das Escrituras será Esdras 6:13-15, e então alguns versos do capítulo 9, 

para nos dar a estrutura geral do livro de Esdras. Originalmente, os livros 

de Esdras e Neemias eram um livro na Bíblia hebraica.  

A boa notícia é que Esdras e Neemias não foram divididos pelos tradutores 

gregos da Bíblia; essa honra vai para um homem chamado Orígenes, um 

dos pais da igreja primitiva. Tendo estudado mais aqueles livros, ele 

decidiu dividi-los em dois. A razão de Esdras e Neemias serem divididos na 

nossa Bíblia é porque quando Jerônimo traduziu a Bíblia do grego para o 

latim, ele também seguiu aquele pai da igreja primitiva.  

Porque nossa Bíblia atual depende muito da Bíblia latina, ela também tem 

a divisão de Esdras e Neemias em dois livros. Isso é maravilhoso, porque 

centenas de anos mais tarde foi isso que os judeus fizeram. Por nossa 

causa, eles também dividiram sua Bíblia. Eu digo que a razão disso é que 

se você vê como Esdras e Neemias se encaixam, então você vê como o 

período histórico de Israel termina.  

Agora, lembre-se, toda a seção histórica está nos dizendo que estamos 

procurando um rei, e que ele irá construir a casa de Deus. Sabemos, 

enfim, que aquele rei não é Salomão, e a casa não é um templo físico 

sendo construído em Jerusalém. O Rei que está vindo é Jesus Cristo, e a 

casa que Ele vai construir não é uma casa física, mas uma casa espiritual. 

 



A casa é a Igreja de Jesus. Você percebe isso? O Velho Testamento está 

antecipando a vinda de um Rei que irá construir a Igreja de Jesus Cristo. 

Note que após os filhos de Israel irem para o cativeiro na Babilônia e então 

saírem, os últimos livros da Bíblia não falam muito sobre o rei, porque não 

há um rei terreno na história de Israel que possa fazer o que é preciso ser 

feito. Estamos esperando o Messias. Ele é o Filho de Deus e o Filho do 

Homem. Então, os últimos livros lidam com a casa.  

Quando colocamos Esdras e Neemias lado a lado, vemos como há uma 

necessidade de reconstruir os muros do Templo. Quando Neemias chega, 

vemos que há a necessidade de reconstruir os muros de Jerusalém. Mas 

quando Esdras chega entre os dois, descobrimos como o povo, que está 

construindo os muros do Templo e os muros da cidade, precisa de outro 

muro ao redor dele, e esse é o muro da Lei.  

A primeira parte de Esdras irá tratar da construção da estrutura do Templo, 

mas a segunda parte de Esdras irá tratar da construção dos servos do 

Templo. Isso é o que veremos em Neemias. Os capítulos 1-6 tratam da 

estrutura do Templo. Esdras 7-10 trata dos servos do Templo.  

Esdras é meio difícil de ler. Aqui está o porquê. Do capítulo 1 ao capítulo 7, 

há um período de oitenta anos. Entre os capítulos 6 e 7, há um período de 

sessenta anos. Quatro reis diferentes da Pérsia são mencionados em 

Esdras, o que abrange um período de mais de cem anos. Há muita 

informação no livro de Esdras, e vamos tentar enxergar o panorama geral 

nessa lição.  

 

Escrituras   

 “Então Tatenai, o governador dalém do rio, Setar-Bozenai e os 

seus companheiros, assim fizeram diligentemente, conforme ao 

que decretara o rei Dario. E os anciãos dos judeus iam edificando 

e prosperando pela profecia do profeta Ageu, e de Zacarias, filho 

de Ido. E edificaram e terminaram a obra conforme ao mandado 

do Deus de Israel, e conforme ao decreto de Ciro e Dario, e de 

Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no terceiro dia do 



mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dario.” (Esdras 6:13-

15) 

 “Além rio” é o que os persas chamavam a região de Israel. Eles tinham 

dividido o império em vinte regiões ou províncias. Se você visse o mapa do 

Império Persa durante os dias de Ciro, e o colocasse sobre um mapa 

moderno, essa região iria abranger o Irã, Iraque, Afeganistão, Israel, 

Grécia e Roma. Se você fosse fazer um mapa do território continental dos 

Estados Unidos, e o colocasse sobre o mapa do Oriente Médio, você teria o 

tamanho do Império Persa. Uau, isso é uma grande área! O sexto ano (do 

reinado) de Dario foi 515aC.  

Nosso próximo texto das Escrituras é o capítulo 9:1-6. Lembre-se que os 

capítulos 1-6 trataram da estrutura do Templo. O capítulo 9, próximo à 

última parte de Esdras, está tratando dos servos do Templo. Esdras 

descobre que o povo que está construindo o edifício não se separou dos 

povos da terra e de suas abominações.  

Escrituras  

 “Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, 

dizendo: O povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm 

separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos 

cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, 

dos moabitas, dos egípcios, e dos amorreus. Porque tomaram das 

suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a 

linhagem santa com os povos dessas terras; e até os príncipes e 

magistrados foram os primeiros nesta transgressão. E, ouvindo eu 

tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os 

cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. 

Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do 

Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro; porém 

eu permaneci sentado atônito até ao sacrifício da tarde. E perto 

do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já 

rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos, e 

estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus;  
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E disse: Meu Deus! Estou confuso e envergonhado, para levantar a 

ti a minha face, meu Deus; porque as nossas iniquidades se 

multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido 

até aos céus.” 
(Esdras 9:1-6) 

Reconstruindo o Templo 

Esdras divide-se facilmente em duas seções, 1-6 e 7-10. Note que Esdras 

se inicia como Crônicas termina, com o decreto de Ciro, rei da Pérsia, para 

reconstruir o Templo de Deus em Jerusalém. Mas você irá notar que o 

Espírito de Deus move o espírito do rei.  

Por favor, entenda que o Templo que será construído em Jerusalém não é 

um trabalho do homem, mas um trabalho de Deus. Mas quando Deus 

começa a trabalhar, Ele usualmente trabalha através do homem. Então, 

quando vemos a construção do templo de Deus, será um trabalho do 

homem apenas porque é um trabalho de Deus. Deus move-se através do 

espírito de Ciro para reconstruir o templo. Ele decide que a melhor maneira 

para que ele reconstrua o Templo é libertando o povo de Deus.  

Se ele liberta o povo de Deus, certamente eles irão querer construir o 

templo. Mas no primeiro capítulo de Esdras, a Bíblia diz que quando Ciro 

liberta o povo e dá a eles permissão para voltar para casa, Deus move o 

espírito do povo, que estava indo de volta para casa, a desejar reconstruir 

o Templo. Quero que você veja que se vemos a casa de Deus do Velho 

Testamento ou se vemos a casa de Deus do Novo Testamento, ambas são 

um trabalho de Deus através do homem. Vamos ser cuidadosos para não 

dar crédito ao homem do que Deus merece receber; esse é um trabalho de 

Deus.  

• O Segundo Êxodo 

Esdras diz que 50 mil pessoas deixam a Babilônia e se dirigem à Terra 

Prometida para começar a reconstrução do Templo. Agora, para mim, isso 

soa como muita gente. O capítulo 2 nos fala sobre todas essas pessoas. 

Mas quando Deus primeiramente tirou seu povo do Egito para a Terra 

Prometida, havia mais de 2 milhões de pessoas.  
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Agora, nesse segundo êxodo da Babilônia (o primeiro foi o êxodo do Egito) 

há apenas 50 mil pessoas. 50 mil não é muito se comparado a 2 milhões. 

Você já pensou como deveria ter sido um dos doze (discípulos) e Jesus 

dizendo: “Vou construir Minha Eclésia, Minha própria casa”, e então Ele lhe 

dá ordens para marchar por todo o mundo e fazer discípulos em todas as 

nações, e há doze de vocês? É incrível o que Deus pode fazer com 

números! 

Eu quero começar o livro de Esdras fazendo essa pergunta. Deus tem 

agitado seu espírito para fazer parte do Seu trabalho em construir a casa 

de Deus? Se você é uma dessas pessoas, por favor, não se sinta 

desencorajado quando olhar ao redor, aos números do mundo e aos 

números do povo de Deus. 

A coisa mais importante é Deus ter agitado seu espírito. E se sim, você 

está participando ativamente em construir a casa de Deus? Não somos o 

povo de Deus do Velho Testamento. Nós somos o povo de Deus do Novo 

Testamento, e o Rei já veio, e Ele está construindo a casa de Deus, que é 

você e eu.  

Agora, lembre-se, os filhos de Israel foram ao exílio da Babilônia em três 

deportações: 606aC, 597aC e 586aC. Mas quando saíram do exílio da 

Babilônia, a Bíblia também registra três datas. Nossa primeira data é 

539aC. O rei Ciro derrubou o império babilônico em 539aC. No primeiro 

ano, ele liberta 50 mil judeus para voltar à sua terra, e eles são conduzidos 

por um homem chamado Zorobabel.  

Mas quando o livro de Esdras se inicia, o rei Ciro não comissiona 

Zorobabel, ele comissiona Sesbazar. Quando eles chegam à Terra 

Prometida, você não lê sobre Sesbazar, você lê sobre Zorobabel. Portanto, 

muita gente pensa que se trata da mesma pessoa com dois nomes 

diferentes.  

Contudo, na cronologia de Crônicas, você descobre que Sasbazar era o tio 

de Zorobabel. Por isso é importante não pular a genealogia de Crônicas. 

Ciro comissionou o tio, mas o sobrinho realizou o trabalho de Deus. 

Zorobabel volta para a Terra Prometida e, começando por volta de 537 ou 



536aC, a primeira coisa que ele leva os filhos de Israel a fazer é reconstruir 

o altar.  

• A Construção Começa Com o Altar 

Lembre-se, eles foram comissionados a reconstruir o Templo. Se fosse 

comigo, provavelmente eu teria construído o Templo e então colocado o 

altar lá, porque o altar não seria completo sem o Templo. Mas eles não 

fizeram desse modo. Zorobabel começou com o altar, e eu amo isso 

porque algumas vezes colocamos o carro na frente dos bois, por assim 

dizer. 

A Bíblia diz que quando os 50 mil voltaram para casa e olharam os vizinhos 

ao redor, ficaram com medo. Então eles decidiram que ia levar muito 

tempo para construir o Templo, e eles precisavam começar com o altar. 

Então eles constroem o altar, fazem um sacrifício e começam a celebrar a 

festa dos tabernáculos. 

O que Esdras está tentando nos dizer? O altar era o lugar onde Deus 

expiava os pecados da nação. O altar era o lugar onde eles sacrificavam 

para permanecerem corretos diante de Deus. Esdras está dizendo que 

antes de começar a construir a casa de Deus, é melhor ter certeza de estar 

correto diante de Deus, porque você irá descobrir que não pode 

permanecer correto se você não começa certo. 

Você já se perguntou por que você tem um problema em permanecer 

correto? É possível que você esteja tentando tratar dos seus pecados, mas 

nunca tenha tratado do seu pecado. Você ouviu isso? Você ira lutar com 

seus pecados até você tratar do seu pecado. O que é o seu pecado? 

Você é um pecador, e você está separado de Deus. Se você nunca deixou 

uma vida de pecado, nunca pôs sua fé e confiança em Jesus Cristo, você é 

um pecador. Eu não estou pegando no seu pé; estou apenas dizendo a 

verdade. Sua natureza é pecar, sua natureza é fazer o que é errado; você 

não pode evitar isso! E a razão é porque você está vivo para o poder do 

pecado dentro de você, e morto para Deus, e isso é sua natureza para 

pecar.  



Você tem que acertar antes que possa ser correto. Você precisa ser correto 

antes que possa permanecer correto. Você não pode lidar com pecados 

antes de lidar com o pecado. Antes que Deus comece a mover-se em seu 

coração para construir a casa de Deus, Ele vai mover seu coração para ser 

parte da casa de Deus. O modo que você se torna uma parte da casa de 

Deus é pelo arrependimento e fé em Jesus Cristo como seu Senhor e 

Salvador. A Bíblia diz que no momento que você admite que é um pecador, 

e coloca sua fé em Jesus como seu Senhor e Salvador, você faz o certo 

para com Deus. 

Agora, uma vez que os filhos de Israel estavam corretos para com Deus, 

eles fazem a fundação do Templo. Estamos por volta de 536aC; lembre-se 

dessa data. Eles fazem a fundação do Templo, os jovens se regozijam, 

gritam, cantam louvores, e os velhos choram. Um grupo está triste, o outro 

grupo está feliz.  

Imagine você sendo um daqueles jovens que saíram da terra, e que tinham 

ouvido acerca do Templo que foi queimado, mas nunca o viram, e agora 

veem a fundação sendo feita. Mas imagine que você seja um dos mais 

velhos. Lembre-se, você esteve em cativeiro por apenas setenta anos, 

então algumas das pessoas que saíram do cativeiro viram o Templo 

quando eram crianças.  

O Templo de Salomão era enorme, e agora eles começam a ver sua 

fundação sob o comando de Zorobabel e choram, porque esta não está 

nem perto de ser tão magnificente. Para a geração mais velha, parece 

quase como se a glória de Deus não fosse ser restaurada novamente do 

modo como foi nos dias de Salomão. Por que? Porque a glória não iria ser 

restaurada até que o Messias viesse.  

• O Inimigo Faz Com Que A Construção Pare 

Então, eles assentam a fundação do Templo, eles começam a construir os 

muros e, de repente, o inimigo vem contra eles. O povo que está vivendo 

na terra quer fazer parte disso e tenta ajudar. Zorobabel diz a eles que eles 

não podem trabalhar no Templo porque isso é um trabalho para o povo de 

Deus. Isso soa como algo meio rigoroso, não? Mas deixe-me ser honesto, 

você precisa ter cuidado quando seu inimigo tenta ser seu amigo. Esdras 



quer que saibamos que o povo que começa a construir a casa de Deus, 

muito embora Deus vá trabalhar por intermédio dele, sofrerá oposição. 

Quando eu era um jovem cristão, especialmente um jovem ministro, uma 

das mais duras lições que aprendi foi que quando você começa a fazer o 

trabalho para Deus você terá um inimigo, porque Ele tem um inimigo. Você 

entende isso? Se você está nisso por popularidade, por prazer ou prestígio, 

você terá um grande, grande problema. 

• Ageu e Zacarias Encorajam a Retomada do Trabalho 

Logo de cara, o inimigo tentou se juntar a eles. Foi dito a eles (inimigos) 

que eles não poderiam, e então tentaram desencorajar o povo quanto a 

continuar a construção. Quando não puderam desencorajá-los, tentaram 

subornar conselheiros para tirar sua licença de construção, e a seguir, a 

construção para. Então, no capítulo 5, Deus levanta dois profetas, Ageu e 

Zacarias.  

Agora veja isso. Os filhos de Israel tem Zorobabel, que tem a linhagem de 

Davi. Eles tem a Jesuá, que tem a linhagem de Arão, e agora eles tem a 

Ageu e Zacarias, dois profetas. Literalmente você tem um rei, um 

sacerdote e dois profetas. Os profetas profetizam lembrando que eles não 

precisam de uma licença de construção de Dario porque eles tem a licença 

de Deus e de Ciro. Eles os encoraja a voltar a construir, e eles começam a 

construir novamente.  

No Novo Testamento, Jesus disse aos discípulos que toda a autoridade foi 

dada a Ele, no Céu e na Terra. Isso foi logo antes que Ele os comissionasse 

para ir a todo mundo fazer discípulos em todas as nações, batizando e 

ensinando todas as coisas que lhes foram ordenadas, batizando em nome 

do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Ele estaria com eles sempre, até o 

fim dos tempos. Você ouviu isso? 

A pessoa que tem toda a autoridade no mundo disse para a igreja: “Aqui 

está o que você tem que fazer”. Deveríamos questionar nossa autoridade? 

Não! Eu não entendo essa postura cristã que diz que “meu relacionamento 

com Deus é pessoal. Isso é entre Deus e eu...”. Não! 



Sim, é sobre você e Deus, mas é assim porque Deus quer que você invada 

a vida das pessoas ao redor, sob Sua autoridade, e faça discípulos de todas 

as pessoas! Pessoas não tem o direito de acreditar no que querem.  

Você ouviu isso? Deus ordena a todos os homens, em todo lugar, a se 

arrependerem, mas eles não irão se arrepender até que tenham ouvido as 

boas novas de Jesus Cristo. É aqui que nós entramos, e somos autorizados 

por Deus para fazer discípulos em todas as nações. Quantos de vocês 

estão ainda esperando a licença para construção? Quantos estão ainda 

tentando verificá-la? Você e eu fomos autorizados.  

Esdras Chega a Jerusalém 

Conforme o capítulo 6 chega ao fim, eles constroem o Templo. Oitenta 

anos se passaram do capítulo 1 ao capítulo 7. Mas entre o capítulo 6 e 7, 

sessenta anos se passaram. Agora, no capítulo 7, Artaxerxes I está 

reinando. Lembre-se, houve o rei Ciro, seu filho Cambises, então você tem 

um neto, Ciro II, e então Xerxes. Ele foi o homem que se casou com Ester. 

Seguindo Xerxes, houve Artaxerxes, que reinou de 464aC até 424aC.  

No sétimo ano do reinado de Artaxerxes, Esdras vem a Jerusalém. Isso nos 

daria 458aC, nossa segunda data. Nossa primeira data foi 539aC, onde 

Zorobabel vem a Terra Prometida e começa a construir a estrutura do 

Templo. Então, Esdras vem em seguida. Veja, o livro tem o nome de 

Esdras, mas Esdras registra o que Zorobabel faz, e então registra o que 

Deus fez com ele.  

Esdras rapidamente percebeu que a mão de Deus estava sobre ele e o que 

ele pedisse ao rei Artaxerxes, o rei daria a ele. Basicamente, Artaxerxes 

deu a ele um cheque em branco e disse: “O que quer que você precise, vá 

lá e faça, porque quero que seu povo faça o que Deus quer que eles 

façam, porque assim Deus irá me abençoar e aos meus filhos”.  

Um rei pagão começando a entender o que Deus prometeu a Abraão, que 

é um Messias que virá deste grupo de pessoas, e que irá abençoar a todas 

as nações da terra. Ele está começando a entender que sua bênção, de 

Deus no Céu, é devida a esse povo chamado Israel! 

 



• Esdras Como Escriba 

A próxima coisa que a Bíblia fala é que Esdras é um escriba. A Bíblia diz 

que Esdras é um escriba que é muito hábil na Lei de Moisés, a qual Deus 

deu a ele (Moisés). Então a Bíblia faz esta declaração em Esdras 7:9-10: 

ele estudou a Lei, ele cumpriu a Lei e ele ensinou a Lei. Você ouviu isso? 

Ele conhecia a Lei, ele cumpriu a lei e então ele ensinou a Lei. Gosto de 

dizer dessa maneira: Esdras sabia, cumpria e compartilhava. Ele sabia, 

cumpria e compartilhava.  

Você e eu não estamos sob a Lei de Moises hoje, mas estamos sob a 

Palavra de Deus. Imagine o que aconteceria se soubéssemos a Palavra de 

Deus, cumpríssemos a Palavra de Deus e compartilhássemos a Palavra de 

Deus! Você acha que, como Esdras, nós poderíamos conduzir outras 

pessoas a fazer o que Deus quer que façamos, e isso não é apenas ter os 

muros de Sua Casa ao redor deles, mas ter os muros de Sua Palavra ao 

redor deles? 

Edificando Os Servos do Templo 

Em 539aC, Deus enviou a Zorobabel e 50 mil pessoas para reconstruir os 

muros do Templo. Mas em 458aC, Deus não estava apenas preocupado 

com a estrutura do Templo; estava preocupado com os servos do povo. 

Isso é crucial. Veja, a primeira parte dos livros históricos fala sobre os reis, 

e o fim dos livros históricos fala sobre a Casa, mas aqui está a mensagem 

que nós temos que receber.  

Deus não está apenas preocupado em construir a Casa; está preocupado 

com os construtores que estão construindo a Casa. Esdras vai lidar com os 

servos. Vai lidar com os levitas. Vai lidar com os sacerdotes. Não diga que 

você não é um sacerdote. Você é um sacerdote. Se você é um crente em 

Jesus Cristo, o Novo Testamento diz que você é um sacerdote de Deus. 

Nós somos um sacerdócio real; somos um sacerdócio santo para Deus! 

Assim como os levitas e os sacerdotes ofereceram sacrifícios e incenso 

para Deus, nós oferecemos nossos corpos como sacrifício vivo para Deus! 

Você conhece a Palavra de Deus? Quero dizer, você realmente conhece? 

Você conhece porque estuda, ou conhece porque alguém contou? Alguém 



já disse a você o que a Bíblia fala, então você foi olhar por si mesmo e não 

parecia dizer o que contaram que dizia? Eu não confiaria em ninguém, nem 

em mim mesmo. Eu iria conferir mesmo o que eu disse. 

Eu costumava ir a uma conferência bíblica, e o palestrante estava pronto 

para parar, e todos os pregadores na conferência pediam que ele 

continuasse. Isso é um pregador do céu, que quer parar e as pessoas 

querendo que ele fale mais. O pregador parou e disse: “Eu já ensinei mais 

do que vocês poderão cumprir”, e saiu do palco.  

Você está vivendo de acordo do que já sabe ser verdadeiro? Você vive os 

princípios da Palavra de Deus? Creio que seja muito difícil dividir com as 

pessoas que você conhece, se você sabe que eles sabem que você não 

está fazendo o que você conhece.  

Essa é a razão por que é tão fácil para a igreja ir ao Brasil, Tailândia, 

Nicarágua, Arizona; eles não nos conhecem! É como se tudo o que 

importasse é dividir o que sabemos; não temos que fazer o que ensinamos. 

Por isso que tantos que vão a essas viagens nunca voltam para casa e 

dividem isso aqui: porque não estão fazendo o que ensinam! Não estou 

certo? É realmente difícil testemunhar a seu vizinho quando ele sabe como 

você vive. Você está brincando comigo? 

Nós conhecemos isso, então podemos fazer isso, então podemos 

compartilhar isso. E Esdras compartilhou. Ele chegou lá inicialmente em 

458aC, e o primeiro grupo havia chegado por volta de 538aC. Isso 

corresponde a 80 anos. O templo é construído! Se o Templo permaneceu 

por 80 anos, você não pensaria que o povo que conhece a respeito disso, 

está fazendo isso? Bem, Esdras assume essa ideia e começa a convocar 

pessoas para compartilhar isso com ele.  

Ele está convocando os sacerdotes a fazer o que eles supostamente devem 

fazer, que é ensinar a Lei. De repente, alguém diz: “Esdras, você precisa 

saber de algo”.  

Eles tomaram esposas dos amonitas, cananeus, perizeus e dos hititas. 

Esses eram assírios, que foram trazidos aqui pelos assírios quando 

derrubaram o reino do norte. Eles não eram judeus. Muitos dos 50 mil 



exilados se casaram com estrangeiros. Um estrangeiro não tinha nada a 

ver com raça; tinha a ver com religião. Isso não tem a ver com a cor da 

pele de alguém. Isso tem a ver com a cor do coração de alguém. Quando 

Esdras ouviu que mesmo os sacerdotes se casaram com pessoas que 

adoravam outros deuses, Esdras ficou estarrecido! Ele teve um colapso e 

rasgou as suas vestes. Ele arrancou os cabelos da sua cabeça e da sua 

barba. Ele estava chocado; ele estava humilhado! Ele sentou, e não podia 

comer ou beber! 

• Um Povo Puro 

Você e eu lemos isso sem nenhuma reação, como se isso não fosse grande 

coisa. Lembre-se de Gênesis 6, onde os filhos de Deus viram que as filhas 

dos homens eram lindas, e eles as escolheram como esposas.  

Era a linhagem divina de Sete se misturando com a linhagem impiedosa de 

Caim. O que Ele fez? Ele destruiu o planeta! O que Deus fez quando 

Salomão se casou com outras mulheres e começou a servir os deuses 

delas? Ele queimou a casa! E agora eles tinham acabado de recomeçar, e 

Esdras ouviu que eles estavam fazendo a mesma coisa outra vez.  

Ele diz a Deus: “Nossas iniquidades se multiplicaram sobre nossas cabeças! 

Nosso pecado tem crescido mais alto do que os céus!”. Cara, não é incrível 

como olhamos para nós mesmos e achamos que estamos indo muito bem? 

E Esdras diz “nossas iniquidades estão sobre nossas cabeças”, esperando 

que Deus os eliminasse a qualquer momento.  

Então o povo diz: “Sim, quebramos a aliança com nosso Deus, mas 

podemos sair desses casamentos”. Cada um deles se divorciou de suas 

esposas, e até mesmo deixaram seus filhos. Isso parece horrível em nossos 

dias. Mas o que Esdras está tentando nos dizer? Há uma raça santa que 

está sendo misturada, e não podemos ter isso. Mesmo que para fazer isso 

direito, tenhamos que nos divorciar de nossas esposas estrangeiras e 

abandonar nossos filhos estrangeiros. O que isso está tentando nos dizer? 

Há um povo que precisa permanecer puro, pois quando o Messias vier da 

linhagem pura, o mundo todo possa saber quem Ele é.  



Muitos de nós nunca pensamos se Jesus é realmente o Messias. Muitos de 

nós nunca realmente cogitamos a ideia do nosso Deus não ser o Deus 

verdadeiro. Fomos criados em território cristão, numa igreja cristã, numa 

família cristã, então aceitamos isso. É como alguns hindus que aceitam o 

que foi ensinado a eles, e como alguns muçulmanos que aceitam o que foi 

ensinado a eles.   

Portanto, vivemos num mundo hoje que realmente crê que todos nós 

estamos indo para o mesmo lugar, apenas chegando lá por caminhos 

diferentes. Isso é uma mentira! Mas a pergunta é “como você sabe?”. 

Como você pode mostrar a um muçulmano, a um hindu ou a um ateu que 

há um Deus e que Ele é seu Deus? 

Você pode conduzi-lo através das páginas do Velho Testamento e mostrá-

lo, através de séculos e séculos, como Deus teve um plano para que haja 

um povo, que traria uma Pessoa que iria abençoar a todas as nações da 

terra. Quando você considera tudo o que Deus disse sobre Si mesmo e 

sobre os filhos de Israel, através desse longo período de tempo, vê que 

não há nenhuma chance disso acontecer sem Deus.  

Para que o mundo saiba, o povo de Deus tem que ser puro! Não é esse o 

problema hoje? A razão de muita gente não ver a Deus hoje na casa de 

Deus é porque a casa de Deus não parece diferente do mundo. Está você 

no mundo mas sem ser do mundo, ou você está no mundo sendo do 

mundo? 

Tem o Espírito de Deus agitado o seu espírito? Você está correto diante 

dEle? Você está usando sua autoridade? Se você usa sua autoridade como 

casa de Deus, você está puro? Deus quer que Sua casa seja separada; 

portanto, enquanto temos que estar no mundo, temos que ser diferentes 

do mundo. É assim que manifestamos Sua presença.   


