Trabalhando na área de turismo em Israel, tenho diversos tipos de experiências, em
lugares que visito, com as pessoas a quem presto serviço e também com aqueles que
encontro no caminho. O Senhor sempre fala ao meu coração e esta semana não foi
diferente...
Andando sobre as muralhas da cidade velha de Jerusalém, encontrei vários turistas da
Alemanha e Holanda, que subiram com o propósito de orar pela cidade, de clamar a
Deus pela salvação da casa de Israel, falar sobre Jesus, a quem passasse por aquele
caminho e tudo isso me fez lembrar da posição que devemos ter e muitas vezes
esquecemos ou negligenciamos.

O Atalaia de Deus
"Quanto a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel;
portanto ouve da minha boca a palavra e da minha parte dá-lhes aviso." (Ez 33.7)

Em muitas passagens do Antigo Testamento o Senhor usa a figura do atalaia sentinela que guarda e vigia. Pessoa posicionada num alto lugar, como torres, montes
ou grandes rochedos (como no caso de pastores de ovelhas), para “enxergar de
longe”. São colocados nesses lugares estratégicos para avisar sobre ataques inimigos,
evitando assim, a invasão surpresa da cidade, roubos de ovelhas, etc.
Ser atalaia de uma cidade, era uma tarefa de grande responsabilidade. Precisaria estar
atento no seu turno de trabalho, porque a segurança dos moradores dependia dele. Se
não visse o inimigo a tempo, a cidade não teria chance de se defender e seria invadida.
Não avisar do perigo, era traição e podia custar muitas vidas.

O livro de Ezequiel, uma fascinante e rica literatura bíblica, escrito num período de
crise nacional, ofereceu esperança a um povo que enfrentava o desespero do aparente
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abandono por Deus. E é neste livro onde lemos sobre como Ezequiel foi escolhido para
ser atalaia de Israel.

Deus chamou a Ezequiel e lhe disse que seria um atalaia, porque ele tinha a missão de
avisar o povo do perigo do pecado. Eles precisavam se arrepender para serem salvos.
Como profeta de Deus, tinha o dever de entregar essa mensagem (Ezequiel 33.7). Se
ele não fizesse, seria também culpado pelo castigo dos pecadores, porque não lhes
deu a chance de se arrependerem. Ezequiel não recebeu uma tarefa fácil. Falar o que
Deus tinha para falar, para pessoas que não queriam ouvir...

Fiquei meditando em algumas características do atalaia e me vi pensando sobre nossa
posição de servos do Senhor nesta geração, o que não fica muito distante, uma
comparação. Ser atalaia nos dias de hoje, não é uma tarefa fácil...

1. Uma pessoa confiável. Sim, o sentinela precisaria ter credibilidade, honestidade, ser
um servo obediente e fiel que amasse o seu chamado. Creio que o rei, não convocaria
qualquer um, pois o cargo era de extrema responsabilidade. Isso significa para nós,
que reconhecendo nosso chamado e posição, devemos ter comunhão com Deus em
oração, usando de fidelidade e obediência.

2. Ele não poderia dormir em serviço. O atalaia não somente vigiava, mas estava em
alerta, todo o tempo. Deveria ser alguém de preparo, ciente de sua responsabilidade,
seguindo à risca, caso contrário, as consequências poderiam ser desastrosas. Como
servos vigilantes, nosso preparo deve ser em Deus, para não dormirmos
espiritualmente. Para isso, é necessário que sejamos disciplinados em oração, leitura
da Palavra, que busquemos a Deus e nos preparemos espiritualmente para tão grande
responsabilidade.
"Vigiai e orai para que não entreis em tentação; pois o espírito está pronto, mas a
carne é fraca." (Mc 14.38)
Nosso inimigo, irá usar nossas fraquezas para tentar nos tirar do foco. Como servos de
Deus não podemos “cochilar”, mas sempre estar atentos. Portanto, devemos ser
sóbrios, vigiando, como diz as Escrituras em I Pe 5.8.

3. Avisar quando chegar o juízo de Deus. Ao atalaia que não avisa diz assim a Palavra
do Senhor: "Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e
não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi
levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. (Ezequiel
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33.6)
Porém o aviso também é para os justos: "Semelhantemente, quando o justo se desviar
da sua justiça, e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá:
porque tu não o avisaste... da tua mão o requererei." (Ezequiel 3.20)
Muitas pessoas se escondem e preferem ser “politicamente corretas”, para não causar
atritos. Não percebem é que Deus irá requerer todas as coisas que fizermos. (II Cor
5.10) Negligenciar o chamado, se omitir, com medo de represálias, pode custar muitas
vidas.

4. O sentinela em sua posição, tinha que tocar a trombeta e avisar. Tocava a trombeta
para despertar a atenção. Avisava, dando a notícia necessária no momento certo. Isso
é o que precisamos ser- trombeta e aviso. Precisamos falar a cada pessoa em particular
mas precisamos fazer a mensagem chegar à cidade toda. Precisamos chamar a atenção
para o perigo (trombeta), mas também entregar a mensagem que salva (aviso). Esses
dois fatores devem andar juntos.
Paulo certa vez disse a Timóteo: “Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo,
redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina.”(II Timóteo 4.2)

5. O atalaia não podia dar alarme falso. Era punido quando isso acontecia. Por isso
devemos entender o que é ser um servo vigilante em todo tempo, cientes de nossa
posição. A mensagem é uma só. Quaisquer acréscimos ou inovações devem ser
rejeitados. O único aviso certo é este: Só há UM em quem se possa ter salvação: Jesus
(At 4.12).

Jesus deu a todos os discípulos a missão de anunciar a salvação a todos os povos
(Mateus 28:18-20). Podemos ser atalaias, chamando as pessoas ao arrependimento
dos pecados e à fé em Jesus.
A salvação de Jesus não é algo que devemos guardar só para nós, outras pessoas
precisam ouvir para serem salvas. Que sejamos servos vigilantes, fiéis em tudo o
quanto fizermos.

Shalom desde Sião!
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