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Exodos 1:8-22

Hoje em dia nos Brasileiros temos a alegria e tambem a satisfacao de
encontrar produtos Brasileiros aqui aonde moramos, mas nem sempre fora
assim. Os Brasileiros que chegaram aqui em Richmond ha trinta, vinte anos
atraz lembram muito bem de como era dificil encontrar naquela epoca
produtos do Brasil por aqui. Parea se comprar cuscus, pacoca, farinha, bom
bom garoto era preciso ir a um outro Estado ou ir ao Brasil, mas ha trinta,
vinte anos atraz nao era apenas dificil encontrar produtos Brasileiros aqui
em Richmond, mas como tambem era dificil encontrar outros Brasileiros. A
comunidade Brasileira ainda era muito pequena se comparada com nossos
dias.

Ha trinta, vinte anos atraz nao existiam muito imigrantes morando aqui na
cidade de Richmond. De acordo com os dados do Governo o numero total de
imigrantes vivendo aqui na Virginia subiu de 5.0% em 1990 para 8.1% em
2000 para 11.5% em 2013. So de Latinos e Hispanicos os numeros foram de
2.6% em 1990 para 4.7% em 2000 para 8.6% em 2013.
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De acordo com o texto que lemos hoje o numero de Israelitas que estavam
morando no Egito era pequeno. De acordo com o autor do livro de Exodus o
numero total de Israelitas que estavam morando no Egito era de setenta. A
historia dos Israelitas no Egito teve inicio com Jose. Foram os proprios
irmaos de Jose que por ciume dele o venderam como escravo por vinte pecas
de prata a um grupo de mercadores Ismaelitas que estavam carrregando em
seus camelos especiarias, balsamos, e mirra para o Egito.

Logo depois de ter chegado ao Egito Jose foi comprador por Potifar que era o
official do Farao e capitao da guarda. Com o passar do tempo Jose se tornou
muito importante e foi exatamente nesse periodo em que os irmaos de Jose
motivados por uma enorme crise econimica em Israel vao ate ao Egito atraz
de alimentos. Ao chegarem ao Egito eles encontram com o irmao que eles
mesmos haviam vendido como escravo ha anos atraz. Jose em uma attitude
exemplar e sem ter nenhum rancor pelo que os seus irmaos haviam feito com
ele nao apenas os perdoa, mas como tambem os convida para migrarem para
o Egito. Entao foi assim que os Israelitas entraram no Egito.

A principio os Israelitas foram bem-vindos ao Egito. Aquele pequeno grupo
familiar de apenas setenta pessoas entra no Egito e sao muito bem recebidos.
O prestigio que Jose tinha como Governador garantiu ao seu povouma uma
boa posicao dentro da sociedade Egipcia. Jose os colocou na planicie de
Gosen que era considerada a melhor regiao do Egito. Gorsem era uma
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planicie muito fertile que ficava a leste do Rio Nilo. Por isso a posicao de
Gorsen era uma posicao bastante privilegiada. Gosen era tao fertile que era
exatamente la aonde que o Farao Ramasses cirava os seus gados. (Genesis
47:6-11).

Mas com o passar das decadas as coisas foram mudando para os Israelitas.
Depois da morte de Jose e de todos aqueles primeiros imigrantes Israelitas
que haviam saido de Canaa e migrado para o Egito, a situacao nao ficou muito
favoravel para eles. O novo rei que governava o Egito nada sabia sobre Jose,
nem sobre o seu povo, e muito menos sobre a grande fome que ocorreu no
mundo e em Canaa. Este novo rei nao tinha conhecimento da grande crise
economica que levou os irmaos de Jose a irem porcurar por comida no Egito
e que consequentemente migrarem para o Egito.

O novo rei do Egito nao tinha conhecimento nenhum destes eventos e parecia
ser incensivel. Ele temia porque a populacao Israelita cresicia muito dentro
de Egito. Certa vez ele mesmo chegou a declarar: “Temos que agir com
astucia, para que nao se tornem ainda mais numerosos e, no caso de Guerra,
aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nos e fujam do pais.” (Exo 1:10). E
aqui vale a pena mencionar de que a palavra que o rei do Egito usa para
expresser a sua ideia tem o sentido de agir com sabedoria maligna. Entao
quando ele declara “vamos agir com astucia, ele esta dizendo “Vamos agir
com malicia. Vamos agir com mas intencoes. Para prejudica-los, vamos agir
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maliciosamente para tentar tornar a vida deles um inferno aqui.” E por essa
razao que ele colocando trabalhos pesados para os Israelitas fazerem.

O objetivo do novo rei do Egito era calar os Israelitas, tirar o direiro que eles
tinham de viver livremente no pais. O rei desejava oprimir, massacra-los.
Observem a ordem que o proprio rei da as parteiras “O rei do Egito ordenou
às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: “Quando vocês
ajudarem as hebréias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no; se
for menina, deixem-na viver”.

Sera que podemos imaginar a dor e o sofrimento daquele povo que sofria
perseguicao sem ter feito absolutamente nada? Talves como os indios
sofreram. Talves como os negros, os imigrantes sofrem hoje.

Uma historia que nao poderia parecer mais atual do que esta para o
momento em que atravessamos atualmente aqui nos Estados Unidos. Nos
ultimos meses nos temos acompanhado com muita tristeza e com muito
pesar todos os acontecimentos que tem acontecido aqui no Pais em que
moramos. As brigas entre negros e brancos, entre imigrantes e locais. Tanto
sofrimento, tanta dor, tanta perseguicao, tanta opressao. Assim como o povo
de Israel foi oprimido no Egito sendo forcado a fazer trabalhos pesados
muitos imigrantes ainda hoje sao escravisados aqui na America.
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Todo imigrante teve uma razao para sair do seu pais e tentar a vida em um
outro. Ninguem sai do seu Pais e vai para um outro sem que tenha havia uma
boa razao. O povo de Israel foi motivado pela fome. Foi pela necessidade de
encontrar comida que os irmaos de Jose sairam da terra de Canaa e foram ao
Egito para procurar por comida.

E interessante quando nos olhamos para este texto em Exodos cap.1 porque
em nenhum momento nos percebemos a intervencao Divina. Em nenhum
momento no Cap.1 nos percebemos Deus fazer alguma coisa para tentar
ajudar, para tentar socorrer o povo de Israel que estava ali sendo massacrado
no Egito. O que pode nos levar a pensar de que Deus nao estava muito
preocupado com o sofrimento que eles estavam sofrendo ali. E Muitos de nos
tambem podemos ter mesma sensacao quando estamos passando por
momentos dificeis, por situacoes dolorosas e nao percebemos o agir de Deus.
Parece que Deus esta longe.

Mas isso nao significa dizer de que Deus nao esta vendo, de que Deus nao
esta agindo, de que Deus nao esta presente. Em seu livro God is There and He
is Not Silent, Deus esta ali e nao esta em Silencio, o teologo Francis Shaeffer
analiza os momentos de silencio de Deus como momentos em que Deus esta
planejando, preparando alguma coisa para fazer. Ele afirma de que existiram
momentos na historia, e este e um deles, aonde Deus parecia esta ausente
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porque estava em silencio, mas na realidade Deus estava preparando Moises
para libertar o povo da escravidao do Egito.

Fracis pergunta: “Sera que voce nunca teve a sensacao, especialmente
quando voce esta passando por momentos dificies em sua vida e de que
parece que nada muda ao seu redor de que parece que Deus nao esta
presente?

Francis tambem nos lembra da promessa que Deus havia feito ao bisavo de
Jose, Abraao quando disse que faria da sua geracao uma grande nacao. E
atraves do livro do Exodo nos podemos ver de que logo ao chegar ao Egito
Israel era um cla, um pequeno grupo familiar com apenas setenta pessoas,
mas ao deixar o Egito as familias de Israel haviam se multiplicado. (Exo
1:7,12,20). Era uma prova de que Deus nao estava longe do seu povo, mas de
que Deus estava perto. “Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram,
tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país”.
(7) “Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e
mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas.”

Concerteza irao existir momentos em nossas vidas assim como tambem
existiu para o povo de Israel momentos em que nos iremos nos sentir
oprimidos, massacrados, e talves ate injusticados. Situacoes dificeis aonde
parece que nos estamos completamente estagnados sem sair do lugar e de
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que Deus nos abandonou, mas sera que isso seria uma verdade? Que nestas
horas nos posssamos olhar para traz e aprender com a historia de que
mesmo em tempos dificeis de dor e de perseguicao, Deus nunca abandona o
seu povo. Ele esta sempre com voce. Amem.

Valter Sorrentino @ 2017
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