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01/13: “DEUS tem Seu Próprio Tempo” – Esdras 1 a 3
“Ele é Bom: o Seu amor dura para sempre sobre Israel” (Ed 3.11)

Olá Amado(a).

Neste Primeiro Trimestre de 2018 estudaremos, sob o tema central de “A Restauração”, os
Livros de Esdras, Neemias e Ester. Estes Livros se referem aos acontecimentos vividos pelo Povo de
Israel no período depois do cativeiro Babilônico, quando são libertos pelo Imperador Ciro, logo após a
queda da Babilônia ante o Império Persa, em 539 A.C.
Esta extraordinária história, na verdade, se inicia há quase 200 anos antes quando o Profeta
Isaías, ainda nos tempos do Império Assírio, prediz o cativeiro Babilônico e sua subsequente libertação
através de Ciro, a quem o próprio DEUS YAHU chama de “ungido” (pastor), como escrito:
“Que digo de Ciro: É meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: Tu
serás edificada; e ao Templo: Tu serás fundado” (Is 44.28).
Ao afirmar que Ciro edificará Jerusalém e lançará os fundamentos do Templo, Isaías na verdade
se antecipa a Jeremias quanto à previsão da destruição de Jerusalém.
Em nossos dias, ao presenciarmos a Restauração de Israel, após haver sido espalhada entre as
demais Nações da Terra por sua rejeição ao Messias, podemos entender a importância para aquele
Povo, do Retorno da Babilônia, após o longo Cativeiro, exatamente como profetizara Jeremias.
Findo o período de 70 anos na Babilônia, anunciado pelo Profeta, os fatos se sucedem com uma
precisão admirável e, nestes Livros, veremos essa volta do exílio e a relação de Israel com os povos
vizinhos e com o próprio Império Persa.
Entendamos um pouco acerca desse período da História Universal, iniciando com o Decreto de
Ciro liberando o povo para a reconstrução de Jerusalém, em 539 A.C., conforme a sequência seguinte:
a) – O Retorno sob a liderança de Zorobabel, descendente de Davi, com um total aproximado de
50.000 homens, em 538-536 A.C.;
b) – O Reavivamento, 15 anos mais tarde, com os profetas Ageu e Zacarias;
c) – A participação de Esdras, o Escriba (levita), em 458 A.C., em uma segunda migração da
Pérsia, hoje Iran, com aproximadamente 2.500 homens;
d) – A excelente liderança de Neemias, copeiro real, o qual consegue com sua influência, levar
recursos a Judá e liderar brilhantemente a reconstrução dos muros de Jerusalém,
aproximadamente em 444 A.C.;
e) – Por fim, a história da Rainha Ester, uma das esposas, a preferida de Xerxes (Assuero), logo
após Ciro.
Nestes próximos estudos estaremos confirmando a Fidelidade e a “intervenção” de YAHU
nosso DEUS na História das Nações. Entenderemos que DEUS trabalha a Sua Vontade sobre a Terra
em Seu próprio Tempo. Ainda que estejamos ansiosos quanto aos acontecimentos por vir, mister que
entendamos a Fidelidade de DEUS à Sua Palavra.
Também aprenderemos com os feitos de YAHU, nosso DEUS, através da instrumentalidade de
seus servos, entre os quais nós estamos incluídos. Que estejamos preparados! 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).

