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04/13: “Os Planos de DEUS em Ação” – Esdras 6

“E edificaram e terminaram a obra conforme ao mandado do Deus de Israel, e conforme ao decreto de Ciro e Dario,
e de Artaxerxes, rei da Pérsia” (Ed 6.14)
Olá Amado(a).

Ao estudarmos o Capítulo 6 do Livro de Esdras, podemos notar sua importância no testemunho
dos fatos ocorridos em Judá após o decreto de Ciro, libertando o povo judeu do cativeiro Babilônico, e
oferecendo-lhe condições para o retorno e para a Reconstrução da Grande Jerusalém.
Fato é que, após as tentativas dos habitantes remanescentes do entorno de Judá de paralisarem a
Reconstrução do Templo e dos Muros da Cidade, já no Governo de Dario, o próprio Imperador, ao
rever o Decreto de Ciro, autoriza a continuidade das Construções, e ainda decreta que se pague as
despesas com os tributos locais, tirados da tesouraria real, não se impedindo a Obra.
Os Planos de DEUS são extraordinários! A Obra que esteve paralisada por um longo período,
recebeu de Dario grande apoio e foi inaugurada ainda no sexto ano de seu reinado (6.15).
O Templo de Jerusalém inaugurado neste período é conhecido como o “templo de Zorobabel”,
no qual se cumpre a Promessa de “maior Glória”, por haver sido pisado pelo Messias, o Filho do
DEUS Vivo de Israel.
O texto selecionado em 6.14 – “De modo que os anciãos dos judeus iam edificando e
prosperando sob a pregação de Ageu, e de Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a acabaram
conforme o mandado do DEUS de Israel, e conforme o decreto de Ciro e de Dario, e de Artaxerxes,
rei da Pérsia”, cita a influência positiva recebida dos Imperadores pagãos, Ciro, Dario e Artaxerxes, da
Pérsia, hoje Irã, o grande inimigo de Israel atual.
Esse fato é mais uma comprovação da Fidelidade de YAHU e de Sua “intervenção” na História
das Nações. Podemos entender 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.
As comemorações da Páscoa e da Festa dos Pães Asmos, por sete dias, com fartos banquetes,
demonstra a alegria do término da obra (6.22). Quando a obra é de interesse do Grande DEUS, esta
alegria somente pode ser descrita por aqueles que já vivenciaram tais experiências.
O Mestre, e Salvador, Jesus nos legou um ministério e a todos nos convoca. A sua Salvação
deve ser levada aos confins da Terra, iniciando pelo universo de nossa influência, a partir de nossa
própria casa, de nossos familiares. Sejamos responsáveis, diante de DEUS, por esta Missão!
Precisamos igualmente nos lançar neste desafio, que se inicia pelo Conhecimento do próprio
DEUS e de Sua Soberana Vontade. Não somos cristãos, se desconhecemos a Vontade de DEUS.
Lembro ainda a participação do nosso DEUS YAHU, no comando das Nações, utilizando seus
governantes para cooperarem com Seu Plano Maior, a exemplo das diversas situações testemunhadas
na Bíblia. Os últimos acontecimentos Mundiais envolvendo Israel testemunham diante de nossos olhos!
Para os que estamos em Cristo, aguardemos o Reino Final com o próprio Salvador. E que esta
certeza nos induza a uma maior participação, enquanto aqui ainda nos encontramos, na propagação do
Reino de YAHU. Louvemos nosso Grande DEUS, diante de Seus Inimigos! 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).

