DEZ DIAS TEMÍVEIS
A partir de hoje ao entardecer, inicia-se o período dos Dez Dias Temíveis, que
culminam no Dia da Expiação (Yom Kipur).
A característica especial deste período é, onde as pessoas se tornam mais
contemplativas acerca de seus pecados, num nível individual, como também, coletivonacional.
Yom Kipur, é observado 10 dias após Rosh HaShanah, onde há um jejum nacional.
D-us concedeu um dia para expiação dos pecados da nação. O bode expiatório que era
enviado ao deserto (Lv 16.10) era uma prefiguração do sacrifício de Yeshua (Jesus) o
Messias, na cruz, pelos pecados do mundo inteiro.
Por causa da solenidade que traz esse dia, tornou-se tradição tomar dez dias entre os
dois dias santos (Rosh HaShanah e Kipur) para contemplação, orações de súplicas e
arrependimento.
Para o povo Judeu que não crê em Yeshua, o processo de arrependimento é
complicado por não terem ainda a revelação d'Ele como Messias Redentor. Assim,
versículos são lidos nos cultos nas sinagogas, que mencionam a necessidade de sangue
e sacrifício para a perdão de pecados.
Para nós judeus messiânicos, durante os dez dias de arrependimento, meditamos
acerca da expiação do Cordeiro enviado por nosso Senhor, suplicamos em
arrependimento genuíno através de orações e entoamos cânticos de clamor diante de
nossas fraquezas, e em Yeshua trazemos à memória, tudo que foi cometido
intencionalmente ou não, no ano que passou, com lamento e dor profunda.
Vemos o apóstolo Shaul (Paulo) declarando em Romanos 7:24 “Desventurado homem
que sou. Quem me livrará do corpo desta morte?”, estas palavras expressas por ele,
podem sim estar conectadas com as confissões do dia da expiação, que repetidamente
enfatizam a fraqueza e a vulnerabilidade do homem.
O que tem a ver com o Cristianismo, tudo isso?
David Wilkerson uma vez, pregou um sermão (link no fim da mensagem) poderoso
intitulado "Um chamado para a angústia", onde convocava os verdadeiros cristãos a
despertarem do seu estado de letargia e deixarem-se consumir pelo sentimento de
angústia que vem do Espírito do Senhor. Angústia pelos pecados da nação, da
sociedade e da Igreja. Um chamado ao sofrimento e ao arrependimento.
A verdadeira conversão passa por um sentimento de sofrimento e aflição. Temos
muitos exemplos bíblicos disso.
A aflição da alma era um mandamento de Deus para Seu povo. E neste tempo, O
Senhor está convocando mais uma vez Seu povo, os que estão conectados na Oliveira,
para afligirem suas almas em clamor dos perdidos, pela família, em favor da Igreja,

pela nação.
Aqueles que acreditam em Yeshua, o Messias, sabem que o sangue derramado por
Yeshua, para expiação de nossas transgressões, está ainda disponível para redimir a
humanidade de seus pecados, para fazer a Igreja voltar ao primeiro amor, para limpar
a nação de suas transgressões.
Então essa, é mais uma oportunidade, como povo de Deus, se unir em orações de
súplicas, em favor de nosso povo, nossa nação.
Minha oração neste ano é que durante estes dez dias de arrependimento o Senhor
revele ao Seu povo amado Israel, que já proveu o Cordeiro para expiação dos pecados.
Que os cristãos também possam gastar um tempo, para avaliar seus erros e pecados
individuais e coletivos e se arrependam, pedindo perdão.
"E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar (se afligir), e orar, e
buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra." (II Crônicas 7:14)
Shalom desde Sião!
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OBS: Por favor, ouça o áudio da mensagem (tradução. em português) de David
Wilkerson, no link abaixo.
"Um Chamado Para a Angústia"
https://www.youtube.com/watch?v=kRYhW4wO3UY

