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01/13: “O Inimigo do Povo de DEUS” – Esdras 4

“Não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso DEUS” (Ed 4.3)
Olá Amado(a).

Este Capítulo quarto do Livro de Esdras narra toda dificuldade do Povo de DEUS quando, em
seu retorno, se empenhava na Reconstrução de Jerusalém e do Templo. Os habitantes da região, que
sempre olharam para as ruínas de Jerusalém com desdém, agora, diante dos esforços dos que
retornaram, se voltam de forma dura e perversa para impedir sua Reconstrução.
Bom lembrarmos que o povo remanescente daquela região sempre foi inimigo de Judá, e a
miscigenação da Região, desde o Império Assírio, explica, também, a não aceitação daquele povo por
parte de Israel, pois, era povo miscigenado.
Essa aversão se prolongou até aos tempos do Messias, quando, em uma Nova Proposta para a
Humanidade, Cristo prega o Arrependimento (Volta para DEUS) para todos os Povos. No tempo de
Cristo, especificamente, a grande aversão se dava aos chamados Samaritanos, povo que também dizia
adorar ao DEUS de Israel – YAHU. Mas, também, cultuava outros deuses.
Nesse momento entendemos a importância do aprendizado imposto por YAHU com o Exílio
Babilônico. A motivação do Exílio havia sido a idolatria do Povo, ao aceitar o Sincretismo com os
diversos deuses da Região, desde os tempos de Josué, desde a Conquista da Terra Prometida.
Agora, entretanto, é sim, um novo momento para os que retornam. O Sincretismo não seria
admitido. Não, essa História ninguém conta melhor que o Povo Judeu (Yahudim)! Não mais
voltaremos para outros deuses! Esse ensino fora bem aprendido no Exílio. Ainda que sejamos
novamente disciplinados por DEUS, a idolatria não mais fará parte de nossa História. Assim é até aos
dias atuais. Israel, como Nação, não mais se permite o sincretismo com a religiosidade das Nações.
Diferente do que ocorre com a Cultura Cristã disseminada em todo o Mundo. Após seu período
de crescimento, o Cristianismo passa pelo mesmo problema espiritual pelo qual passou Israel antes da
Babilônia. O Cristianismo se encontra totalmente identificado com as mais diversas culturas e práticas
pagãs. Os Ídolos se multiplicam sob as mais diversas desculpas e imposições. Nosso povo “dito
cristão”, se afasta, mais e mais da Verdade do Cristo. A Salvação de YAHU, unicamente pelo Cristo,
tem sido desdenhada e multifacetada a bel prazer dos sentimentos da falsa piedade.
Fato é que os Inimigos prevaleceram e, com mentiras ardilosas, conseguiram paralisar as Obras
de Reconstrução por um período próximo a 15 anos. Mas os planos de DEUS são para o Tempo de
DEUS. Essa paralização gerou documentos e situações que a História não pode esconder.
Hoje, vemos, igualmente, como os mesmos povos daquela Região se uniram para impedir Israel de
voltar para Jerusalém. As mentiras continuaram a surtir efeito até mesmo com a criação de um Povo
inexistente a que se designou por Palestino. Mas a História surge em testemunho à causa de Israel.
Vivemos novos tempos de Restauração de Israel e, com o mesmo Sincronismo Profético, vemos
a Perseguição à Igreja se Iniciar de forma voraz. Voltemos para YAHU! Israel, como um relógio, nos
alerta! O Tempo atual é o de Início da Tribulação da Igreja de Cristo, ao Tempo em que Israel
mergulha no ápice de sua Restauração. Os acontecimentos Proféticos estão diante de nós! 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).

