Onde estão os 'Mordechais' e as 'Esters' do povo de Deus no Brasil?
Todos nós conhecemos os acontecimentos descritos no livro de Ester...
As celebrações de 22 de Março em Israel, estão baseadas nesta história. Purim, é pela
recitação pública do Livro de Ester, pela distribuição de comida, presentes e dinheiro
aos pobres, como também, realizando uma grande celebração (Ester 9:22), pela vitória
do povo judeu sobre seus inimigos. Outros costumes incluem o uso de fantasias e
comemoração pública.

O império persa, abrangia mais de 127 países, e todos os habitantes judeus, eram seus
súditos. A Rainha Vashti, havia sido executada por ordem do rei, por recusar-se a
cumprir suas ordens, ele então, organizou um desfile de beleza para encontrar uma
nova rainha. Uma moça judia, chamada Hadassah, foi a escolhida e tornou-se a nova
rainha, embora se recusasse a divulgar sua verdadeira nacionalidade, usando o nome
persa - Ester.

Haman, um antissemita, foi nomeado primeiro ministro do império e Mordechai, o
líder dos judeus (primo de Ester), desafiou as ordens do rei e se recusou a inclinar-se
perante Haman. Extremamente ofendido, Haman convenceu o rei a emitir um decreto
ordenando o extermínio de todos os judeus do império.
O método usado por ele, foi um sorteio (Pur) para saber em que data, colocaria em
prática seu plano. 13 de Adar, foi a data escolhida.

A situação de Ester era delicada, mas ela agora entendia plenamente o porque de Deus
a colocar como rainha, pois o Pur já estava lançado, a lei já estava assinada pelo rei, dia
e hora já estavam marcados para todo o povo judeu morrer, e o que Ester deveria
realizar seria uma tarefa impossível aos olhos humanos, pois a lei do rei, era
irrevogável. Ester pede a Mordechai que convoque todo o povo, para orar e jejuar.

Mordechai reuniu todos os judeus, convencendo-os a se arrepender, jejuar e clamar a
Deus por livramento. Enquanto isso, Ester pediu ao rei e a Haman que fossem com ela
a um banquete. E então revela ao rei sua identidade judaica, arriscando a própria vida
para fazer aquilo que era certo. Ela não se acovardou.

Haman foi enforcado, Mordechai foi nomeado primeiro ministro no lugar dele, e foi
emitido um novo decreto – concedendo ao povo judeu, o direito de se defender contra
seus inimigos.

Mais uma vez, o povo de Deus foi salvo, saindo vitorioso! Isto porque uma mulher se
levantou em coragem, revelando sua verdadeira identidade, aproveitando a
oportunidade certa e usando as armas certas.

Penso que um livramento como este, pode acontecer também em outras terras... no
nosso Brasil, por exemplo. Apenas precisamos usar de estratégias eficazes. Onde estão
os 'Mordechais' e as 'Esters' do povo de Deus no Brasil?
O contexto é outro, eu sei, mas o Deus a quem servimos é O MESMO, ontem hoje e
eternamente. A oração do justo, continua sendo arma muito eficaz e pode muito em
seus efeitos.
Não deixemos que as circunstancias atravessem a fronteira de nossas almas, porque se
assim for, jamais saberemos quem somos, jamais teremos esperança, jamais nos
ergueremos. Se o Espírito do Senhor estiver unido ao nosso, nossa alma estará
protegida. Isso deve fazer com que tenhamos atitudes diferentes...
O barco não está à deriva, como parece. Deus é o Deus da história e Ele mesmo vai
dirigir o Seu povo na melhor estratégia, se este povo que se chama pelo Nome d'Ele, se
humilhar, orar e O buscar.
Confiemos, oremos e jejuemos!
Chag Purim Sameach! Feliz Festa de Purim!
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