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09/13: “O Messias no Período Babilônico” – Jeremias, Ezequiel, Daniel, Malaquias
“A alma que pecar, esta morrerá” (Ez 18.20)
Olá Amado(a).

A maioria dos críticos da História Bíblica não consegue vislumbrar o motivo de DEUS haver escolhido
uma Nação para chamar de Sua Propriedade. Não vê a importância e a própria necessidade da existência, para a
Humanidade, de uma referência que lhe servisse de Testemunho para a Ação diferenciada de DEUS, diante das
escolhas controversas a que se submeteram quando se insubordinaram contra a Vontade do Criador. Afinal, foi
assim que, separados da “interferência direta do próprio DEUS”, o restante da Humanidade se desenvolveu
longe dos princípios nomeados por DEUS para a História da Nação Sacerdotal – o Povo de Israel.
À Nação de Israel, caberia a função de mostrar a Vontade de DEUS para o homem Criado e, assim,
apresentar a perspectiva de retorno a um novo começo pela antevisão da derrota do Inimigo. Somente através de
um exemplo concreto, a Humanidade insubordinada poderia romper com os laços ardilosos a que fora
aprisionada por se sujeitar à ação do Inimigo – Satanás. Afinal, DEUS não escolheu a Nação de Israel, mas
DEUS formou a Nação de Israel para a concretização de Seu Supremo ideal – a Redenção da Criação.
Objetivo alcançado, em relação a Israel como Nação, urge o preparo para o tempo do Prometido e
devidamente Anunciado Messias. A História Bíblica mostra o desenrolar deste Plano Divino quando, da
formação da Nação Sacerdotal, foram libertos mais de 2,0 milhões de pessoas do Egito, por Moisés, e,
posteriormente, fixando-as em Canaã, distribuídas em 12(doze) Estados, através da capacitação de Josué.
Agora, porém, a ação de DEUS se concentra na apresentação de Seu Messias. A História mostra que
aquela Grande Nação ficara reduzida à Tribo (Estado) de Judá, basicamente representada por Jerusalém. A
realidade é mais radical, pois, Jerusalém é totalmente destruída e menos de 30 mil pessoas, aproximadamente,
são levadas cativas, salvas, para a Babilônia. Após a libertação de uma multidão do Cativeiro Egípcio, é no Novo
Cativeiro Babilônico, de apenas 30mil pessoas (Jr 52), que o Plano de DEUS se volta para seu ápice – o Messias.
Através do Profeta Isaías DEUS já havia sinalizado: “Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das
suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito de YAHU” (Is 11.1-2). Mas é através do
Profeta Jeremias que é anunciado a preparação desse tempo. Um pequeno grupo de pessoas predispostas é
separado para representar esse “tronco de Jessé”: “Assim diz YAHU, o DEUS de Israel: Como a estes figos
bons, assim olho com favor aos de Judá, levados em exílio, e que enviei deste lugar para a terra dos Caldeus.
Porei os meus olhos sobre eles, para o seu bem (...). Dar-lhes-ei coração para que me conheçam” (Jr 24.5-7).
Ali no exílio DEUS levanta o Profeta Ezequiel (=Deus fortalece=Deus orienta) e a liderança de Daniel
(=Deus é meu juiz). Um novo tempo se apresenta e aquele restante levado cativo é ensinado a uma nova relação
espiritual. Afinal, com a destruição do Templo de Jerusalém, cessa o Sacrifício contínuo, deixando de existir a
relação de perdão (reconciliação) pelo sangue de animais. Aquele resto de Judá é então nivelado às demais
Nações, mesmo tendo o conhecimento de YAHU: “A alma que pecar, esta morrerá” (Ez 18.20), é a nova
ordem apesar do cativeiro. Necessário se faz a busca constante do Conhecimento. Aparecem as Sinagogas como
fonte de aprendizado e de fortalecimento da comunhão.
O entendimento deste novo processo nos vem pela boca dos Profetas:
**“Dize portanto à casa de Israel: Assim diz YAHU DEUS: Não é por amor de vós que eu faço isto, ó Casa de
Israel, mas pelo Meu Santo Nome. (...) Então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados; de todas
as vossas imundícias ... vos purificarei. Dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo;
tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne” (Ez 36.22-26);
**“Deles farei uma Nação na Terra (...). Nunca mais serão duas Nações (...). O meu Servo Davi reinará
sobre eles, e todos eles terão um Pastor (...). E Davi meu Servo será seu Príncipe eternamente. Farei com eles
uma Aliança de Paz; será uma Aliança Perpétua (...) e porei o meu Santuário no meio deles para sempre” (Ez
37.22-28). O Profeta Zacarias (9.9 e 12.3) aponta claramente para este momento de Ezequiel ao afirmar:
“Alegra-te ó Filha de Sião! (...) Vê! O teu Rei virá a ti, Justo e Salvador, humilde, montado num jumentinho,
filho de jumenta (...). ele anunciará Paz às Nações”; Israel, como Nação, no contexto dos dias desse Rei,
contrastará com a Paz: “Naquele dia, diz YAHU, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos”.
Amado(a), DEUS não nos deixou na ignorância quanto aos Seus Planos para a Criação. Creiamos em
Seu Propósito apresentado no Messias Anunciado! Louvemos YAHU por Sua Fidelidade! 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).

