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A Grande Nação prometida a Abraão está formada. Embora ainda peregrina e escravizada em terra
estranha (Egito), já é constituída por mais de dois milhões de pessoas. Estima-se que em torno de dois milhões e
trezentas mil pessoas saíram com Moisés do Egito como consequência das “Pragas” relatadas na Revelação do
Gênesis. A História de Moisés, desde seu nascimento, passando por sua educação palaciana, até sua volta
quando já era Faraó aquele mesmo amigo de infância durante sua educação em Palácio, é surpreendente e
inigualável.
O chamado de Moisés por DEUS bem pode se assemelhar aos chamados de Noé e de Abraão. A ação de
DEUS sobre a vida de Moisés, igualmente pode ser assemelhada à ação de DEUS nas vidas de Abraão, de Jacó e
de José. Não nos restam dúvidas, DEUS sempre esteve no controle desta História!
Entretanto, mais uma etapa de Sua Promessa a Abraão necessitava ser cumprida, e, agora esse tempo é
chegado. A Grande Nação já formada necessitava tomar posse da Terra Prometida. Porém, um povo
desordenado e sem princípios de governança, próprios, necessitava de uma Constituição. De algo que lhe
garantisse unidade como Nação. A saída do Egito e a ordenação da Lei eram os passos seguintes necessários.
Desde o Dilúvio, não há registros da ação de DEUS em áreas da Natureza tão contundentes quanto aos
ocorridos nas diversas etapas da Ação direcionada de DEUS, no sentido de enfraquecer a vaidade do Faraó, para
que o povo já formado pudesse afinal ser livre como Nação. Não adentraremos em discussões acerca dos
diversos episódios conhecidos como “Pragas do Egito”. Basta-nos a certeza de que a Natureza se haja submetido
ao Seu Criador, fazendo-nos antever a importância da Ação de DEUS em concretizar Suas Promessas.
Embora tais feitos no Egito, na Travessia do Mar Vermelho e nos diversos acontecimentos na Planície
do Sinai, motivassem a Fé e a Confiança daquela Nação em Constituição, não podemos deixar de salientar que
tais feitos também, igualmente, nos motivam à mesma Fé e à mesma Confiança na Fidelidade desse DEUS,
outrora conhecido por Elohim, o El Shadday (DEUS-Todo Poderoso) da Revelação a Abraão.
Porém, quando da preparação do Servo Moisés, escolhido para tão grande propósito, o Elohim da
Criação se apresenta a Moisés por Seu Nome. Nome pelo qual Ele deveria ser conhecido, não somente da Nação
dos Hebreus a serem libertados, mas também, por todas as gerações, como escrito: “Assim dirás aos filhos de
Israel: YHWH, o DEUS de vossos pais, o DEUS de Abraão, o DEUS de Isaque e o DEUS de Jacó, me enviou
a vós. Este é o meu Nome Eternamente, e este é o meu Memorial de geração em geração” (Ex 3.15). A
Pronúncia Hebraica deste Nome não foi perdida. Diversos nomes próprios nas Escrituras trazem a pronúncia
exata do Nome de Elohim, o DEUS da Criação, o mesmo DEUS cujas Promessas estamos revendo nesta
sequência de estudos. YAHU (Iárru) é o Seu Nome.
A Promessa de DEUS para Redenção da Criação continua em plena execução. Caberia, agora, a esta
Grande Nação, Testemunhar dentre as demais Civilizações pós Dilúvio, a todas as famílias da Terra, o Caráter e
a Intenção do El Shadday, o DEUS da Criação, já revelado por Seu Nome - YAHU. Uma Promessa agora,
como um Pacto, é apresentada por YAHU: “Agora, se diligentemente ouvirdes a minha Voz e guardardes a
minha Aliança, sereis minha Propriedade peculiar dentre todos os Povos. Embora toda Terra seja minha, vós
me sereis Reino Sacerdotal e Nação Santa” (Ex 19.5-6). A Lei dada por Moisés é o Pacto do Sinai!
Através do Povo de Israel toda Terra teria conhecimento do DEUS da Criação. Uma Nação foi Separada
para servir como Sacerdote diante de todos os Povos. Uma Nação Separada=Santa, através de sua História, tem o
compromisso, diante de DEUS, de apresentar ao Mundo a Soberania e o Poder do DEUS Criador. A Grande
Nação de Israel, formada por seres “Conhecedores do Bem e do Mal”, agora firma um Pacto, junto ao mesmo
DEUS, aceitando as ordenanças para a punição material dos efeitos da Convivência com o Mal herdado do Éden.
Este conhecimento também é parte da Promessa a Abraão: “Em ti serão Benditas todas as famílias da
Terra”. Esta Bênção se dá a partir do Conhecimento do DEUS da Revelação.
O Povo de Israel, sempre sob a orientação constante de Líderes levantados por DEUS, toma posse da
Terra de Canaã, e se prepara para um novo Período ao longo do desenrolar de sua História. História que
Testemunha continuamente a Ação de YAHU na concretização de Sua Promessa de Redenção, feita no Éden.
Através de Israel o Nome de DEUS, bem como o Seu Poder, é conhecido! Halelu YAH!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

