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Um a geração sem heróis 

Pr. Harry Tenório 
Texto para hoje: 
“Eu disse ao rei: Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão 
sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? 
O rei me disse: O que você gostaria de pedir?  
- Orei a Deus e respondi ao rei: Se o rei me permitir e se o seu servo for digno da sua 
benevolência, gostaria de ter sua permissão para ir à cidade onde meus pais estão 
enterrados, em Judá,  para reconstruí-la” (Neemias 3.5).   
 
Introdução 
Hoje estava chorando a ausência de heróis na nossa geração. Estamos certos de que algo 
necessita ser feito.  
 
Nós estamos sem heróis na família. Na nossa geração os pais geram filhos 
irresponsavelmente fora do casamento e a maioria dos que o fazem dentro dos laços sagrados do 
matrimônio quebram as alianças feitas com Deus no altar de serem fiéis à morte ou de amar o 
cônjuge na alegria e na dor. Vindo de um final de semana de descanso observava no hotel vários 
homens com seus filhos presentes mais com a ausência da mãe. 
A bíblia é um livro de Heróis. Estudando a história de Israel nós descobrimos que toda vez que 
Deus encontrou a nação envolvida em ruínas, havia ausência de heróis. Os heróis são montes 
exponenciais que nos fornecem norte, estímulo e exemplo de como podemos alcançar 
aprovação de Deus. Eles vencem gigantes como Davi, libertam o povo do duro julgo da 
escravidão egípcia e vencem desertos para alcançar a terra prometida como Moisés, vencem 
perdas injustificáveis, doenças desconcertantes e conselhos malignos da esposa como Jó. Heróis 
como José que enfrentou com bravura a tentação de dormir com a esposa do seu senhor para 
guardar sua fidelidade a Deus, pagando por isto o alto preço de ser preso por falso testemunho. 
Nós estamos no meio de uma geração sem heróis na igreja. Nossos líderes nos abandonam 
com facilidade, a vida profissional sobrepuja a espiritual, o interesse nos rendimentos auferidos já 
materializou muitos pastores. Fomos envergonhados pelo o adultério e pelos escândalos de 
muitos. Muitos dos líderes pentecostais que espalharam o fogo divino pela nossa nação hoje são 
autênticos bombeiros que com a água do mau testemunho apagam o fogo divino que espalharam 
um dia.  O espírito que nos move a tratarmos deste assunto não é o de alegria porque 
nossos irmãos caíram, não podemos nos alegrar com a queda dos nossos irmãos. 
Estamos movidos pelo espírito da vergonha e choramos para que Deus levante outros 
heróis que possam conduzir nossa geração em triunfo. 
 
Hoje vamos chorar juntos a ausência dos Heróis na nossa geração. 
 
1) Sentindo a dor de uma geração caída 
 
Neemias era um copeiro exilado a serviço do rei Artaxexes na cidade de Susã. Hanani, um dos 
seus irmãos, veio de Judá visitá-lo e trouxe notícias de Jerusalém. A cidade estava em ruínas, os 
que sobreviveram aos ataques do inimigo estava vivendo sob espírito de sofrimento e humilhação, 
os muros que davam proteção aos ataques inimigos haviam sido derrubados e as portas haviam 
sido destruídas com fogo(Ne 1.3). 
 
Vejam como o Espírito de Deus moveu o coração de Neemias 
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“Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e 
orando ao Deus dos céus”(Ne 1.4). 
 
A mudança de Israel se daria a partir desta contemplação dolorosa e da interseção e jejuns feitos 
por Neemias.  
 
Mais na nossa geração, quem chorará, que jejuará, quem sentirá as dores: 
• Produzida pelos pecados das famílias na sociedade Brasileira? 
• Quem chorará a dor produzida pelos pecados da igreja evangélica no mudo hoje?  
• Quem chorara a ausência de heróis na nossa geração? 
 
Até aqui o problema de Israel parecia não ter mais solução. A nação havia sido completamente 
destruída, sua população estava exilada servindo de mão de obra escrava e os poucos 
sobreviventes viviam enfrentando sérias dificuldades dentro dos entulhos que sobraram nas ruínas 
de Jerusalém. Era uma vergonha nacional. Como justificar o declínio e a destruição de uma cidade 
que Deus escolheu para habitar seu povo? Quando o povo de Deus peca, a presença do Senhor se 
retira e quando isto acontece o inimigo se levanta para destruir. Era o que havia acontecido com a 
nação. A escravidão física é uma metáfora antiga para a escravidão espiritual hoje. 
 
Um copeiro sente a dor produzida pelos pecados do povo de Deus.  
Deus nos fala profundamente no ofício de Neemias. Não era um estadista que estava sentindo 
dores por Jerusalém, não era um mega milionário crente que resolveu interferir naquele processo 
de miséria produzida pelo pecado. Era um simples copeiro, um serviçal do palácio de Artaxerxes. 
 
Você já se sentiu pequeno demais para sentir as dores do seu povo? Você já se sentiu 
incapaz de mudar o quadro religioso da sua igreja? Você gostaria que os muros espirituais que 
protegem o povo de Deus contra o ataque do inimigo estivessem fortemente erguidos? Você 
sentiria mais orgulho em convidar  alguém para sua igreja se os testemunhos fossem mais 
convincentes e ambiente de santificação e santidade fossem mais intensos, você gostaria de ver 
voltar os milagres da igreja neotestamentária? Você não é menor do que Neemias!  
 
E o que devo fazer pastor, me pergunta você?  
 
Veja o primeiro passo: 
• Ele sentou-se, chorou, jejuou e orou ao Deus dos céus. 
 
Se você quer que Deus restabeleça heróis em nossa geração, tudo começa a partir de 
você. Você quer se disponibilizar a chorar, jejuar e a orar pelo resgate dos verdadeiros valores 
cristãos? Você está disposto a sentir as dores de uma geração que professa Deus com a boca mais 
não segue seus ensinos no coração? 
 
Escute Crente: Uma igreja não sobrevive sem os seus Heróis.  
Congreguei em uma igreja no Bairro da Encruzilhada em Recife no principio da minha 
fé cristã. Lá havia um irmão aposentado que sofrera um atropelamento. Ele não tinha 
dinheiro para vir e voltar de ônibus, mais saía duas horas antes do início da escola dominical de 
sua casa e meia hora antes era o primeiro que apontava no inicio da rua da igreja andando todo 
penso para um lado como se fora um caminhão com o parafuso de centro quebrado. A fé, a 
regularidade, o esforço daquele irmão fazia dele um modelo e um herói. Quando um crente faltava 
um culto por algum motivo fútil era só olhar para a regularidade e o esforço daquele irmão para 
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sentir-se estimulado a adorar a Deus em espírito e em verdade. Que desculpa tinha um com saúde 
perfeita em não comparecer aos cultos? 
 
Um pastor amigo nosso contou que foi ampliar a igreja que pastoreava e ninguém se 
ofereceu a princípio para misturar massa e trabalhar como pedreiro na reforma, não obstante a 
igreja tivesse profissionais da área como membros. Uma irmã que era cega disse para ele: “Pastor 
eu não posso fazer muito, mais me coloque do lado da parede que vai ser derrubada, me dê uma 
marreta que vou derrubando o reboco”. Era a primeira que chegava e a última que saía da obra. 
Sua voluntariedade heróica despertou a coragem adormecida de muitos irmãos. Ao vê-la se 
dedicando na obra muitos irmãos começaram a oferecer sua ajuda, porque entre outras coisas era 
gostoso ver a irmã portadora de uma circunstância especial fazendo sua parte de forma heróica. 
 
Onde estão os Heróis da Batista Gênesis? Onde estão os que abandonaram o sonho de uma 
carreira profissional promissora para exercer o pastorado? Onde estão os nossos futuros 
missionários? Quem se habilita a dar um testemunho melhor na sua vida conjugal para glória do 
nome de Cristo? Quem faz confissão dos seus pecados para que sua presença no recinto não torne 
instável nossa trajetória como fez o profeta Jonas? 
 

2) Descrevendo o coração de Deus 
 
Neemias estava vivendo distante de Jerusalém, distante de um avivamento, sem alguém para 
pastoreá-lo, servindo cativo em um palácio de um rei estranho. Mais os ensinos vivenciados na sua 
infância, adolescência e juventude para sempre marcaram sua vida. Ele ouvira falar do Herói de 
Deus chamado Abraão, não muito distante da sua geração ele ouviu falar de outro herói que foi 
Moisés, eles deixaram impressões indeléveis na alma de Neemias.  
 
Vejamos como ele descreve o coração de Deus: 
• Você é um Deus fiel à aliança 
• Você é um Deus misericordioso com os que te amam 
• Você é pai amoroso com os que obedecem aos teus mandamentos 
 
Neemias disse que orava dia e noite(1.6b) pelo estado de vida do povo de Deus. Ele construiu 
sua interseção baseada nos princípios de operação do coração de Deus. Ele se levantou 
no meio de uma geração caída para chorar sua dor. Conhecendo Deus como conhecia, ele sabia 
que algo poderia ser feito. 
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Carl Jung certa vez escreveu que: “A neurose é sempre um substituto autêntico para o 
sofrimento”. O que ele quis dizer com isto? Tem pessoas que absorvem o sofrimento sem procurar 
uma solução para ele, terminam desenvolvendo neuroses que podem causar mais sofrimentos que 
o próprio problema. 
 
Pastor me diga onde você está querendo chegar com este pensamento? 
Quando Neemias soube dos graves problemas por que passava o povo de Deus, não desenvolveu 
neuroses, não abandonou o judaísmo para se filiar ao ceticismo, não trocou de Deus. Ele resolveu 
fazer o que estava ao seu alcance. 
 
É por não tratar das neuroses produzidas pelos muitos impactos produzidos pela queda 
dos nossos heróis, que muitos descrêem na igreja e também descrêem em Deus. É por 
não tratar das neuroses produzidas pelas decepções que muitas pessoas reduzem sua 
capacidade de pensar, vivem sem cura, sem crescimento. Quando isto ocorre o espírito 
humano começa a encolher. 
 
Neemias tinha tudo para se tornar um neurótico de guerra. Porém quando Hanani, seu 
irmão, traz notícias de Jerusalém ele resolve tratar o problema. Chora, Jejua e ora, para em 
seguida desenvolver as características de Deus em seus pensamentos. 
 
Ele é fiel as suas alianças. Pensou: Vejamos se há alguma aliança feita entre 
ele e o seu povo que nos ajude neste caso. E para glória de Deus havia! E ele 
vai lembrar a Deus esta aliança: 
 
• Lembra-te agora do que disseste a Moisés: “Se vocês forem infiéis, eu vos espalharei 
pelas nações, mais se voltarem para mim, obedecerem meus mandamentos e os 
puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados em lugares distantes, de lá 
eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer meu nome”(1.8-9). 
  
Havia uma promessa e Neemias se apressa em evocar o cumprimento desta promessa. 
Estava identificada a causa para o povo de Deus ter sido espalhado pelo mundo: 
Pecado. Mais também estava identificada a solução, arrependimento e volta a Deus. 
 
Os dois últimos versículos do primeiro capítulo servirão de base para que Neemias 
convença Deus pela sua misericórdia e amor a perdoar seu povo trazendo-os de volta 
livres e libertos para congregarem em Jerusalém.  
 
Foi conhecendo e descrevendo como age Deus em seu coração que Neemias, um homem que 
viveu em meio a uma geração sem heróis, começou a reverter o grave estado de Jerusalém.  
 
Estamos sentindo a ausência heróis na nossa geração, conhecemos a características do nosso 
Deus, vamos confessar os pecados da nossa geração para reverter a grave crise de credibilidade, 
de santidade e de obediência aos valores de Deus que mudaremos o quadro. 
• Quem se disporá a orar? 
• Quem se disporá a Jejuar? 
• Quem se disporá a passar dias lamentando? 
 

3) Ele assume os pecados do seu povo e os confessa 
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Aqui começa a nascer um gigante, no meio de uma geração sem gigantes. 
“Confesso os pecados que nós, os Israelitas, temos cometido contra ti. Sim eu e o meu 
povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos 
obedecido aos teus mandamentos, as suas instruções amorosas que deste ao teu servo 
Moisés para nos entregar para o nosso próprio bem”(Ne 1.6b-7). 
 
Não era suficiente apenas lembrar das virtudes do coração de Deus não bastava apenas observar 
se havia alianças que provocassem uma ação de Deus para aquele quadro. Havia necessidade 
de um quebrantamento confessional, mais o povo não tinha esta compreensão. Neuróticos 
com toda a destruição produzida, eles haviam perdido a unidade de adoração a Deus quando 
foram espalhados pelas nações. Era um estratagema utilizado pelo inimigo para anular a 
possibilidade da restauração da espiritualidade de Israel. Heróis não são aqueles que assumem 
seus próprios pecados, heróis são aqueles que assumem os pecados cometidos por sua geração e 
resolve levá-los a Deus para que haja perdão e conserto. 
 
O copeiro de Deus começa a mudar o curso da história quando resolve nominar, 
assumir pessoalmente e confessar os pecados do seu povo.   
 
Ele conhecia às misericórdias divina e fazia sua oração confessional baseado em 2 Crônicas 7:14  
“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se 
converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus 
pecados e sararei a sua terra”. 
 
Deus moveu o coração de Artaxerxes que por amor a Neemias quando permitiu que ele liderasse 
aquele trabalho primeiramente espiritual, e que depois reconstruísse Israel das suas ruínas. 
 
Em uma geração sem heróis Neemias começou sob a descrença e o desânimo de 
muitos a reerguer os muros, reconstruir as portas, limpar os entulhos e reestruturar a 
comunhão espiritual de Israel. Só depois de todo este trabalho feito (Cap 11) Deus repovoaria 
Jerusalém. 
 
Quem se dispõe a ser um gigante da nossa geração?  
Quem resolve trilhar os passos de Neemias? Quem resolve chorar a dor de uma geração caída? 
Quem resolve confessar os pecados desta geração? 
 
Já não se vê pessoas que doem suas vidas por missões... 
Quem se dispõe a pagar o preço de começar a reconstruir as ruínas da família cristã? Quem 
resolve se guardar puro até a data do matrimônio? Quem de dispõe a ser fiel a sua esposa até a 
morte para guardar o testemunho? Quem se propõe a vir para a igreja mesmo doente como o 
irmão Fernando? 
 
Queridos, as igrejas cristãs hoje são meras sombras da igreja de Atos. Elas parecem um monturo 
de cinzas que sobrou daquela igreja dos apóstolos onde a sombra de um homem de Deus curava, 
onde uma palavra de autoridade liberada fazia um desenganado ficar são, onde à hipocrisia de 
Ananias e Safira era combatida com severidade e onde havia muito partilhar de pão. Temos belos 
hinos, temos belos sermões, mais não temos heróis e nem temos a autoridade de Deus a nosso 
favor. 
 
Vamos chorar os nossos pecados. Façamos como Neemias fez, vejamos se há alguma promessa 
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que nos redima desta situação difícil: 
 
Glória Deus que Há!  
Atos 2:17  “E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu 
Espírito sobre toda a carne; vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens 
terão visões, e sonharão vossos velhos”. 
 
Vamos chorar os pecados da nossa geração, vamos reerguer os muros da santificação e da 
obediência a Deus. Vamos evocar o cumprimento das promessas de Deus. 


