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BUSCANDO O LIVRAMENTO DO SENHOR
Pr. Pedro Soares Neto
“Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos diante da face
de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os
nossos bens.” Esdras 8:21
I – INTRODUÇÃO
Esdras estava vivendo um momento decisivo em sua vida. Ele tinha obtido do rei
autorização para ir a Jerusalém e tinha declarado ao rei que o Senhor estava com eles e Sua
mão era sobre eles para os livrar de todo mal e dos inimigos.
Mas, ele sabia que no caminho por onde deveriam passar haviam muitos bandidos,
assaltantes que poderiam vir sobre eles para os roubar e matar. Mas ele sentiu vergonha de
pedir ajuda ao rei porque ele havia dito que o Senhor estava com eles nessa empreitada.
Dessa forma, ele apregoou um jejum para buscar a face do Senhor para essa jornada.
“Porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros para nos defenderem do
inimigo pelo caminho; porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: A mão do nosso Deus é
sobre todos os que o buscam, para o bem deles; mas o seu poder e a sua ira contra todos os
que o deixam.” Esdras 8:22
II – ESTAMOS VIVENDO HOJE UM DIA DE VIOLÊNCIA
O dia que vivemos hoje é um dia cheio de violência e a bandidagem está aumentando
cada vez mais. Os criminosos têm hoje mil e uma maneiras de dar golpes e estão destruindo
pessoas boas por nada. É hora da igreja também se levantar como Esdras se levantou no seu
dia e jejuar e orar para buscar o livramento do Altíssimo.
A nossa confiança deve estar no Senhor dos Exércitos. Ele é o nosso alto refúgio e
fortaleza. Nele podemos confiar. Não precisamos viver amedrontados e acovardados, pois
temos um Deus vivo a nosso favor e ninguém poderá nos fazer mal sem a sua permissão.
O jejum de Esdras e do povo moveu a mão do Senhor:
“E partimos do rio Aava, no dia doze do primeiro mês, para irmos a Jerusalém; e a mão
do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos, e dos que nos armavam
ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém, e repousamos ali três dias.” Esdras 8:31-32

Nesses dias de hoje também precisamos estar orando por nossas famílias e buscando a
face do Senhor pelos nossos familiares. Quantas vezes temos clamado ao Senhor por
livramento que só Ele pode dar?
Quando testemunhamos para as pessoas que nosso Deus é grande devemos ter
vergonha de ficar só falando em derrotas, em lutas. Quando Esdras falou para o rei que o
Senhor era com eles, ele teve vergonha de pedir sua ajuda. Pois, o rei poderia lhe dizer: “você
não disse que o Senhor é com você, porque você pede ajuda humana?”
Meus irmãos, temos de acabar com essa situação vergonhosa de ficar contando
derrotas para incrédulos. Temos de ser otimistas e dizer que nossas tristezas e lutas
momentâneas estão no controle de nosso Deus e Ele nos dará grandes livramentos na hora
certa.
Está escrito que: “Muitas são as aflições do justo, mas o SENHOR o livra de todas.”
Salmos 34:19
Quando buscamos ajuda no Egito, envergonhamos o nome de nosso Deus e dizemos
que não temos fé NEle.
“Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do
SENHOR nosso Deus.” Salmos 20:7
Um dia um rei de Israel se viu ameaçado por exércitos inimigos que zombavam dele e
diziam “quem poderá livrar vocês de minhas mãos?”. O rei apresentou as zombarias do
inimigo diante do Senhor Deus Todo-Poderoso que o ouviu e destruiu todo o exército inimigo.
O rei não precisou fazer nada, pois as afrontas que o inimigo fez foram contra o Rei Eterno e
ele mesmo se encarregou de destruir o inimigo.
“Assim diz o rei: Não vos engane Ezequias; porque não vos poderá livrar. Nem
tampouco Ezequias vos faça confiar no SENHOR, dizendo: Infalivelmente nos livrará o SENHOR,
e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria.
Não deis ouvidos a Ezequias; porque assim diz o rei da Assíria: Aliai-vos comigo, e saí a
mim, e coma cada um da sua vide, e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna;”
Isaías 36:14-16
Muitas vezes nos vemos também cercados de afrontas de pessoas que ficam
zombando de nossa situação. Passamos por lutas e aflições aqui mas temos de confiar no
Senhor que nos prometeu que sobre nós não viriam lutas além de nossas forças. E ele é
poderoso para nos livrar de TODAS as nossas aflições.
De uma vez por todas temos de entender que não podemos usar de violência para
combater violência.
“E respondeu-me, dizendo: Esta é a palavra do SENHOR a Zorobabel, dizendo: Não por
força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o SENHOR dos Exércitos.” Zacarias 4:6

A nossa tendência é partir para a força e violência contra aqueles que nos agridem,
mas o Espírito do Senhor é quem nos defenderá. É ordem do Senhor não fazermos mal. Temos
de deixar a vingança por conta do Senhor.
“Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito:
Minha é a vingança; eu recompensarei, diz o Senhor.” Romanos 12:19
É duro e difícil, mas não podemos passar na frente do Senhor. Quando o diabo levanta
homens para vir contra nós o Senhor é que deve ser nossa devesa e não nossa força. Deus é
fiel, a vitória do Senhor é melhor. Ezequias viu grande livramento do Senhor que enviou seu
anjo que matou mais de 180 mil soldados num só dia.
CONCLUSÃO
“Os que confiam no SENHOR serão como o monte de Sião, que não se abala, mas
permanece para sempre.” Salmos 125:1
Aquele que confia no Senhor não será abalado, mas permanecerá para sempre.

