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Olá Amado(a).

Com o título acima, “A Eficácia da Voz Profética”, estudaremos o Capítulo quinto do Livro de
Esdras, no qual se vê a influência dos Profetas Ageu e Zacarias na Reconstrução de Jerusalém.
As dificuldades na construção de lares, e cultivos, em uma cidade totalmente deserta e
literalmente coberta de escombros, além da necessidade e urgência da própria organização como povo,
somente eram atenuadas, com certeza, pela alegria do retorno, o retorno à liberdade.
A perseguição por parte das lideranças da região, contribuiu para a paralisação das Obras de
reconstrução do Templo, elemento principal da unidade deste povo, cuja história encanta a todos.
Vimos anteriormente que a Obra ficara paralisada por decreto do Imperador Persa Artaxerxes,
sob a influência dos habitantes naturais da região, oriundos da miscigenação efetuada pelos Assírios.
A presença de Ageu e Zacarias em Judá, certamente se deu com o grupo que veio juntamente
com Zorobabel e Josué no início, e que somente agora foram levantados por YAHU para retomada do
ânimo arrefecido pela perseguição e paralisação das Obras de Reconstrução.
Dessa forma, este Capítulo não pode ser estudado sem uma certa interferência dos relatos
obtidos dos Livros daqueles Profetas, Ageu e Zacarias. A interferência desses homens trás um novo
ânimo ao Povo para a retomada da Reconstrução dos Muros e do próprio Templo.
Os nomes desses Profetas também se adequam ao momento, pois, Ageu, significa Festivo, e,
Zakaryahu, significa Yahu Responde, e, assim, Esdras nos relata que após a palavra de YAHU pela
boca de Seus Profetas Ageu e Zacarias, a Obra é reiniciada.
A reação dos vizinhos novamente não é levada em conta, e uma nova Carta é enviada ao
Imperador acerca da retomada da Construção. Dario, o atual Imperador Persa, ordena que sejam
revistos os anais do Império, e se descobre o Decreto de Ciro. Diante deste fato, Dario recomenda
apoio às Obras que se efetuavam na “província de Judá”, não se impedindo sua Reconstrução.
No Livro do Profeta Ageu (Festivo), lemos as seguintes palavras de YAHU: “É para vós tempo
de habitardes nas vossas casas apaineladas, enquanto esta casa fica deserta? Aplicai os vossos
corações aos vossos caminhos” (1.4-5). No Livro do Profeta Zacarias, lemos: - “Assim diz YAHU dos
Exércitos: Voltai para mim e eu voltarei para vós, diz YAHU dos Exércitos” (1.3).
Isto foi o suficiente para Zorobabel e Josué retomarem o ânimo, e a consequente liderança na
Reconstrução. Lemos em Ageu 1.12: “Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de
Jeozadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz de YAHU seu DEUS, e as palavras do
Profeta Ageu como YAHU seu DEUS o tinha enviado, e temeu o povo diante de YAHU”.
Sejamos críticos de nós mesmos. Estamos “aplicando o nosso coração aos nossos caminhos”?
Qual zelo temos demonstrado quanto à Pregação das Verdades Bíblicas Reveladas? Temos analisado as
diversas doutrinas recebidas ou apenas nos acomodamos aos discursos das Organizações? A mesma
Eficácia da Palavra Profética continua a ecoar em nossos dias, cada vez mais altissonante:
“Conheçamos e prossigamos em conhecer YAHU” (Os. 6.3). 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).

