PEÇA 03 – NEEMIAS 05
PERSONAGENS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Neemias
Mulher 1
Mulher 2
Homem 1
Nobre 1
Nobre 2

NARRADORA: A obra continuou e o povo estava mais protegido que nunca. Porém o povo,
homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus.
MULHER 1: Nós e nossos filhos e filhas somos numerosos; precisamos de trigo para comer e
continuar vivos.
HOMEM 1: Tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir
trigo para matar a fome.
MULHER 2: Tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as
nossas terras e as vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos
nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e
as nossas filhas à escravidão. E algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não
podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros.
NARRADORA: Quando ouviu aquelas acusações, Neemias ficou furioso e convocou uma reunião
com os nobres. Eles estavam dificultando a vida do povo e assim prejudicando a reconstrução
dos muros!
NEEMIAS com raiva para os nobres 1 e 2: Vocês nobres estão cobrando juros dos seus
compatriotas! Na medida do possível nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam
sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos! E assim eles
terão que ser vendidos a nós de novo! O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem
andar no temor do Senhor para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os
meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo
ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros! Devolvam-lhes imediatamente suas terras,
suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também o juro que cobraram deles, a centésima parte
do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite.
NOBRE 1: Nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles. Vamos
fazer o que você está pedindo.
Neemias sacode seu manto e diz:
NEEMIAS: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua
promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado.
NARRADORA: Neemias, diferentemente dos governantes que estiveram em sua posição antes
dele, foi uma pessoa honesta e nunca roubou nada. Os governantes anteriores roubavam prata,
comida e vinho do povo. Até mesmo os auxiliares de Neemias oprimiam o povo, mas, por temer
a Deus, ele nunca agiu assim. Ao contrário, ele mesmo dedicou-se ao trabalho no muro e dava
comida ao povo pagando do seu bolso.

