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A Palavra do Eterno é santa, justa e boa. Toda ela é o fundamento da sabedoria do 
povo de YHWH, como nos é ensinado em: 
 

Deuteronómio 4:5-6 – “Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, 
como me mandou YHWH meu Deus; para que assim façais no meio da 
terra a qual ides a herdar. Guardai-os pois, e cumpri-os, porque isso será 
a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, 
que ouvirão todos estes estatutos, e dirão: Este grande povo é nação 
sábia e entendida”. 

 
Sim, todos estes preceitos de vida foram dados pelo Criador YHWH ao homem 
através dos Seus servos os profetas do Altíssimo, desde o princípio, para que viva, 
ele e seus filhos. Bom entendimento têm todos os que vivem segundo os Seus 
preceitos. Esta forma de viver tem de vir de dentro do homem, pois deve andar em 
amor (com agrado) em todos os preceitos do Eterno. O salmista tem estas palavras 
acerca dos que andam segundo a Vontade do Elohim YHWH: 
 

Salmo 111:10 – “O temor de YHWH é o princípio da sabedoria; bom 
entendimento têm todos os que cumprem os seus mandamentos; o seu 
louvor permanece para sempre”. 

 
Sim, os que escutam o chamamento do Eterno e guardam o Seu conselho/instrução 
(a Sua Lei/Torá), e o colocam em prática nas suas vidas, receberão o louvor do 
Eterno...para sempre. Esse louvor, vindo de cima, permanecerá para sempre (para a 
vida eterna), como nos ensina este salmo e muitas outras passagens. 
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Tomemos o exemplo de um servo fiel – Job. A forma de viver deste homem é-nos 
retratada em Job 1:1 – “…e era este homem íntegro, recto e temente a Deus e 
desviava-se do mal”. Numa das assembleias nos céus é travado um diálogo curioso 
entre YHWH e Satanás (quando este ainda tinha acesso a essas assembleias, 
portanto, antes do sacrifício do Cordeiro de YHWH, Adonai Yeshua), em que O Todo-
Poderoso pergunta ao adversário (verso 8): “Observaste tu a meu servo Job? 
Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e recto, temente a 
Deus, e que se desvia do mal”.  
 
Esta transcrição pretende somente chamar a atenção para o facto que YHWH atenta 
desde os céus para todos os que Lhe são fiéis e executam os Seus 
conselhos/instruções nas suas vidas: Salmo 138:6, Provérbios 24:12.  
 
Agora que já vimos, em breves palavras o quão importante é andarmos em todos os 
preceitos de vida de YHWH (os Seus mandamentos, juízos, testemunhos e estatutos, 
a Sua Lei/Torá e as palavras dos profetas), vamos procurar ver quem são os 
assinalados pelo Eterno. Que características de vida possuem (ou devem possuir) 
para que mereçam ser assinalados para a vida eterna. 
 
Para que, no meio de multidões de multidões de almas que têm vindo ao mundo e 
têm ouvido a mensagem de YHWH haja somente alguns, um remanescente que é 
assinalado pelo Eterno como sendo membros do Seu povo (da Sua família), algo 
haverá nas suas vidas que os torna distintos de todos os outros, até de muitos que 
dizem seguir ao Cristo. 
 
O que será que os diferencia para que mereçam ser assinalados nas suas testas e 
nas suas mãos pelo próprio Todo-Poderoso? É o que iremos procurar analisar à luz 
da Sua Palavra. 
 
Comecemos por ler o que O Eterno YHWH diz ao Seu povo em: 
 

Deuteronómio 6:1-7 – “Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os 
juízos que mandou YHWH vosso Deus para ensinar-vos, para que os 
cumprísseis na terra a que passais a possuir; para que temas a YHWH teu 
Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te 
ordeno, tu, e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e 
que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os 
guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te 
disse YHWH Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, 
Israel, YHWH nosso Deus é o único YHWH. Amarás, pois, a YHWH teu 
Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas 
forças. E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração 
[mente]; e as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua 
casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te”. 

 
Vejam que este é o padrão de vida que YHWH espera que o Seu povo siga todos os 
dias da sua vida, não só para agradar ao Pai Celestial, mas também para que vá bem 
às suas vidas e da sua descendência. 
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Comecemos também por reconhecer que seguimos ao Filho do Elohim Altíssimo, a 
Yeshua nosso Adonai. Também Ele foi assinalado/selado pelo Pai enquanto Homem. 
Analisemos o que o apóstolo João transcreveu das palavras do Santo de Israel: 
 

João 6:27-39 – “Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida 
que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará; 
porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois: Que faremos para 
executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu, e disse-lhes: A obra de 
Deus é esta: Que creiais naquele que ele enviou [Yeshua]. Disseram-lhe, 
pois: Que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos, e creiamos em ti? Que 
operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: 
Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: Na verdade, na 
verdade vos digo: Moisés não vos deu o pão do céu; mas meu Pai vos dá 
o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do 
céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre 
desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele que vem a 
mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse 
que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me 
dá virá a mim; e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. 
Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade 
daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: Que 
nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no 
último dia”. 

 
Pelas palavras de Yeshua, podemos concluir que é O Pai (Elohim YHWH) que 
assinala os filhos que hão-de entrar no reino e serem membros da Israel de YHWH. É 
O Pai que escolhe a Noiva e futura Esposa do Cordeiro, os que farão parte da 
Jerusalém celestial, pois é Ele que os assinala e os dá a Yeshua. 
 
Fazer parte desse povo santo e humilde, mas recto e sincero aos olhos do Eterno, só 
depende da nossa entrega e transformação interior. Só assim poderemos vir a estar 
no número daquela tão grande multidão (que nenhum homem podia contar) – os 
assinalados por YHWH ao longo dos séculos, os quais serão ressuscitados (ou 
transformados se estiverem vivos) na vinda gloriosa de Yeshua, O Rei vindouro. 
Esses serão aqueles a quem Yeshua dirá: “Vinde, benditos de meu Pai, possuí por 
herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo”, pois essa é a 
Esposa do Cordeiro.  
 
Não deveremos ser nós também assinalados/selados? A selecção deste povo santo é 
feita por YHWH (O Pai), como já vimos. Então o que depende de cada um de nós? De 
cada um de nós depende uma entrega total ao Elohim que nos criou e nos 
sustém…”dá-me filho meu o teu coração/mente”, é o que Ele nos pede. Que mais nos 
pede? Que andemos em todos os Seus caminhos de vida, com sinceridade, com fé e 
em obediência a todos os Seus preceitos, porque, como nos diz no Salmo 19:7-11, 
“em os guardar há grande recompensa”.  
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Os assinalados/selados pelo Pai para fazerem parte da Esposa do Cordeiro, são os 
que hão-de participar naquelas grandes bodas que celebrarão a união eterna entre O 
Filho (O Esposo) e a eleita pelo Pai, a Israel de YHWH. Serão homens e mulheres 
convertidos a Yeshua, que O aceitaram como O Salvador das suas vidas e que 
passaram a andar por fé, em obediência, a todos os preceitos do Pai, Elohim YHWH, 
tal como O Filho andou em obediência total a todos esses mesmos preceitos de vida. 
 
Deixemo-nos pois assinalar/selar pelo Elohim Eterno, fazendo com que as nossas 
vidas só tenham valor para Ele e não para o mundo. Porque confiar neste mundo e 
em tudo o que nele há redunda numa esperança vã, cuja recompensa é a morte.  
 

2.Coríntios 1:21-22 – “Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o 
que nos ungiu, é Deus [O Pai, Elohim YHWH], O qual também nos selou e 
deu o penhor do [Seu] Espírito em nossos corações”.  

 
Efésios 1:12-14; 4:30 – “Com o fim de sermos para louvor da sua glória, 
nós os que primeiro esperamos em Cristo; em quem também vós estais, 
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa 
salvação; e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito 
Santo da promessa. O qual é o penhor da nossa herança, para redenção 
da possessão adquirida, para louvor da sua glória… E não entristeçais o 
Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da redenção”. 

 
Sim, os fiéis são os que buscam as veredas antigas (Jeremias 6:16) para nelas 
caminharem, praticando actos de justiça (a justiça da Lei/Torá), pela fé no sangue de 
Yeshua e nas promessas de YHWH. O próprio apóstolo João deixou escrito: “Irmãos, 
não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo [a Lei/Torá do Pai e 
as palavras dos Seus profetas], que desde o princípio tivestes. Este mandamento 
antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes”. Quantos procuram torcer estas 
palavras ou não as entendem? Infelizmente muitos. 
 

Isaías 62:5 – “Porque, como o jovem se casa com a virgem, assim teus 
filhos se casarão contigo; e como o noivo se alegra da noiva, assim se 
alegrará de ti o teu Deus”. 

 
Quem fará parte desta multidão eleita? Todos os que O seguem, com sinceridade de 
coração/mente e na Sua Verdade (Lei/Torá). Sim. Ele prometeu que herdaríamos 
juntamente com Ele o reino dos céus se andássemos nos preceitos em que Ele 
andou, os preceitos do Pai, a Sua Lei/Torá e as palavras dos profetas. 
 

2.Timóteo 2:19-21 – “Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este 
selo: O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome 
de Cristo aparte-se da iniquidade [=pecado=transgressão da Lei/Torá]. 
Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas 
também de pau e de barro; uns para honra, outros, porém, para desonra. 
De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, 
santificado e idóneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa 
obra”. 
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Portanto, amados, só depende de cada um de nós deixarmos que O Espírito Santo de 
YHWH nos transforme, a fim de nos tornarmos semelhantes ao Filho – como varões 
perfeitos, andando como Ele andou (Mateus 5:48; João 17:23; Colossenses 4:12). 
 

Mateus 7:13-14 – “Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e 
espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram 
por ela; E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, 
e poucos há que a encontrem”.  

 
Muitos serão chamados…mas poucos escolhidos. Porque será assim? Será que 
YHWH não dá igual oportunidade a todas as criaturas? Ou será que é a rebeldia que 
muitos têm nos seus corações que os há-de excluir desta santa congregação? Sim, 
eles não serão escolhidos por culpa de si próprios, porque não se deixaram 
transformar interiormente, de forma a serem mansos e humildes de coração/mente 
como Yeshua era. Serão recusados porque rejeitaram a Lei/Torá de YHWH.  
 
Quando é que o mundo isto e se deixa transformar pelo Espírito do Eterno? Enquanto 
não houver uma transformação profunda nas suas vidas, interior, é porque continuam 
a coxear, andando com um pé na Vida e outro na morte. Isto é, com a sua vontade 
desejam servir a Cristo, mas a sua carne continua a comandar as suas vidas, 
puxando-os para o mundo. Sim, A Porta é estreita e O Caminho é apertado… 
 
Vejamos a visão dos salvos pelo sangue do sacrifício eterno, a visão que foi dada ao 
apóstolo João: 
 

Apocalipse 7:9-10 – “Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, 
a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e 
línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando 
vestes brancas e com palmas nas suas mãos; e clamavam com grande 
voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus [O Pai, YHWH], que está assentado 
no trono, e ao Cordeiro [Yeshua, as Primícias de todos os que se hão-de 
salvar]…”.    

 
Quem são estes e de onde vieram? 
 

Apocalipse 7:13-17 – “E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que 
estão vestidos de vestes brancas, quem são, e de onde vieram? E eu 
disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da 
grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue 
do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e 
de noite no seu templo; e aquele que está assentado sobre o trono os 
cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão 
sede; nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que 
está no meio do trono os apascentará, e lhes servirá de guia para as 
fontes das águas da vida; e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima”. 

 
Dúvidas? 
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Estes foram os que, após ouvirem a voz do Eterno, creram na Sua mensagem e se 
entregaram a um novo caminho, pelo baptismo do arrependimento nas águas, em 
Nome de Yeshua (porque nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual 
possamos ser salvos), como novas criaturas em Yeshua, tendo-se afastado do mundo 
do pecado e passando a aborrecer o mal de que vivem rodeados. Passaram a 
suspirar pela redenção do Eterno, e a esperar com paciência essa mesma redenção 
na volta de Yeshua, O Rei. Estes são assinalados pelo Pai para serem membros da 
Esposa do Cordeiro – Efésios 1:13; 4:30. 
 
Yeshua, escrevendo às sete igrejas, tem estas palavras de ânimo para os que, com 
persistência, querem alcançar a promessa da vida eterna através Dele: 
 

Apocalipse 3:12 – “A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu 
Deus, e dele nunca sairá; e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o 
nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do 
meu Deus, e também o meu novo nome”. 

 
Estes serão os assinalados/selados para entrarem com O Cordeiro nas bodas – na 
vida eterna. Não se pense que chegamos lá sem esforço nosso – é preciso sairmos 
vencedores desta luta espiritual, da luta do espírito sobre a carne. Sim, estamos 
sujeitos a muitas provas. Somos provados todos os dias da nossa vida, até que nos 
tornemos aptos ou inaptos para fazer parte desse povo santo. Só depende de nós. 
 
Vejamos alguns exemplos de servos sinceros que, em todos os tempos, buscaram a 
salvação vinda do Alto e Sublime:  
 

Ezequiel 9:4 – “E disse-lhe YHWH [ao querubim]: Passa pelo meio da 
cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos 
homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações 
que se cometem no meio dela”.  

 
Malaquias 3:16-18 – “Então aqueles que temeram a YHWH falaram 
frequentemente um ao outro; e YHWH atentou e ouviu; e um memorial foi 
escrito diante dele, para os que temeram a YHWH, e para os que se 
lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz YHWH dos Exércitos; 
naquele dia serão para mim jóias; poupá-los-ei, como um homem poupa a 
seu filho, que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e 
o ímpio; entre o que serve a Deus, e o que não o serve”. 

 
Costuma dizer-se: “Deus não dorme”. Não se pense que o homem não tem de prestar 
contas ao Eterno por todos os actos da sua vida. Enganam-se aqueles que pensam 
que o mundo caminhará eternamente na maldade e na injustiça em que tem vivido. 
Sim, o juízo será exercido sobre cada um que seja responsável pelos seus 
actos…porque a oportunidade de alcançarem a salvação graciosa por Yeshua lhes foi 
dada e a rejeitaram. Pisaram o sacrifício do Filho do homem. YHWH não os terá por 
inocentes. É isto que a Palavra do Eterno nos ensina. Só depende de nós aceitarmos 
estas verdades que nos são reveladas na Palavra do Eterno. 
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Por isso quando Yeshua vier para reinar eternamente, e se sentar no Seu santo 
templo, o Seu povo será reunido dos quatro cantos da Terra para não mais serem 
separados. Nesses dias se dirá:  
 

 Jeremias 23:6 – “Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro; e 
este será o seu nome, com o qual Deus o chamará: YHWH JUSTIÇA 
NOSSA”.  

 
Quão incomensuráveis são o Seu poder e glória. Ele cumpre toda a Sua 
palavra/Vontade, a mesma que vem anunciando desde o princípio e que o homem 
não quer ouvir, porque é rebelde de coração/mente. 
 
A Palavra de YHWH fala-nos de duas marcas que se antagonizam e que se opõem 
uma à outra: aquela com que YHWH, O Pai, assinala os que estão aptos para entrar 
no reino e a tornarem-se parte da Sua Israel, a Esposa do Cordeiro, e a marca oposta 
a esta que é colocada pelo inimigo no coração/mente daqueles que não se hão-de 
salvar, a saber, de forma simples: 
 

1. A marca de YHWH: 
 

 A Lei/Torá e as palavras dos profetas do Altíssimo no coração/mente dos 
Seus filhos, a Israel de YHWH, da qual a guarda do Sábado é um dos 
fundamentos – um sinal entre YHWH e o Seu povo. O sangue do Cordeiro 
é igualmente o sinal que sela a aliança entre YHWH e os Seus escolhidos. 

 
2. A marca de Satanás (da besta): 

 

 Já o sinal ou marca da besta é o contrário da marca/sinal do Eterno…ou 
seja é a adulteração da marca/sinal do Eterno: o antinomianismo (anti 
Lei/Torá) e a guarda do Domingo em vez do Sábado que YHWH santificou. 

 
Possamos nós entender estas coisas simples e verdadeiras. 
 
Entendemos que a marca/sinal de YHWH sobre os Seus filhos esteve sempre 
presente na vida dos fiéis ao longo dos séculos, e manifestou-se na sua vida pela fé 
em Yeshua e pela obediência aos preceitos de YHWH, a Sua Lei/Torá, preceitos 
esses que os fizeram caminhar no caminho da fé e da obediência e da vida eterna. 
 
E se a marca da “besta” for para além do que aqui afirmamos, como outros crêem? 
 
É o que iremos analisar de seguida: 
 
Outros crentes há que entendem que a “marca da besta” será manifestada nos dias 
do fim através da implantação de um “chip” ou de uma tatuagem com tinta invisível 
que permite a sua leitura através de aparelhagem electrónica, ultra sofisticada e que 
estará neste momento ainda a ser desenvolvida e testada. 
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Para que os fiéis possam também apreciar este entendimento, iremos, de seguida, 
produzir alguns comentários e apreciações sobre a forma como o mundo tem 
evoluído nos anos mais recentes e apreciar, também, os sinais dos tempos que o 
mundo está a viver, pelo que nos debruçaremos sobre as mais recentes crises 
internacionais: a crise económica, a financeira e a social (religiosa também), que têm 
vindo a afectar a quase totalidade das nações. 
 
O sistema económico dos países ocidentais assentou sempre numa relação directa 
entre o ouro (a onça de ouro) e a sua representação no papel-moeda, até que em 
1971, Nixon acabou com o sistema devido a enormes imparidades que este sistema 
vinha registando. A partir de então, todo o papel-moeda em circulação deixou de ter a 
sua representatividade no “valor” de reservas em ouro. 
 
Como é que as crises que se vêm registando sucessivamente (em ciclos cada vez 
mais curtos e com maiores impactos na economia) irão afectar cada um de nós, 
quando, avançando de crise em crise à escala mundial, viermos a ver todo o edifício 
económico, financeiro e social ruir perante os nossos olhos? Que impacto irá ter na 
vida de cada pessoa?  
 
Segundo muitos analistas, o descalabro está à vista e parece inevitável. O actual 
sistema especulativo e ganancioso dos bancos e das grandes instituições está a levar 
à miséria/escravidão milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. As pessoas e 
as nações endividaram-se para sustentar um crescimento e bem-estar que parecia 
não ter fim, estando há muito a delapidar e a esgotar as reservas de recursos das 
próximas gerações. Estão a arrasar esses recursos em nome de um “progresso” que 
só interessa a meia dúzia. A forma de distribuição da riqueza tem-se revelado iníqua. 
 
Como seria possível que as economias continuassem a crescer indefinidamente, sem 
que houvesse um momento em que todo este castelo de cartas ruísse? Como é que 
havendo cada vez mais pobres, esse crescimento pode ser sustentado? Não, tal 
crescimento contínuo não poderia ter sustentação. O nosso globo tem reservas 
limitadas. Os níveis de consumo das sociedades/nações mais ricas estão a levar ao 
esgotamento desses escassos e limitados recursos que as nações dispõem. Para se 
adquirir o acesso às reservas estratégicas das nações, os grandes conglomerados 
económico-financeiros que governam o mundo, corrompem tudo à sua volta – 
governos e decisores. Por isso, todo este sistema iníquo terá de parar em breve. 
 
O actual sistema é diabólico pois a pobreza/escravidão dos povos tornou-se por 
demais evidente. Poucos têm tudo e controlam tudo, enquanto vastas multidões nada 
têm ou nem sequer têm o suficiente para terem um meio de vida minimamente digno, 
tanto para si como para seus filhos. Tudo isto está errado e tudo isto foi gerado por 
um sistema diabólico – o amor ao dinheiro e ao poder. 
 
Hoje milhões estão desempregados e sem perspectivas de angariarem uma forma de 
sustentação das suas famílias, vivendo à custa dos Estados, com magros contributos 
para a sua subsistência. Estes são os “descartáveis” das sociedades de consumo. 
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Diz-nos o sábio rei Salomão: 
 

Provérbios 22:7 – “O rico domina sobre os pobres e o que toma 
emprestado é servo do que empresta”. 

 
O mundo tem vivido do crédito, dos empréstimos, crédito orientado para a compra de 
bens materiais. Mas grande número de famílias acabou endividado e sem perspectiva 
de saírem do aperto em que se meteram, até porque muitas perderam os seus 
empregos, o seu ganha-pão. Daí o desespero de muitos. O regime de endividamento 
não ficou limitado somente às famílias (o consumo privado); ele estendeu-se às 
nações, criando elevados níveis de endividamento público que obriga a adopção de 
medidas de extrema austeridade, o que, por sua vez, cria as condições para um ainda 
maior desequilíbrio social, pois com a redução do consumo das famílias vem mais 
desemprego, porque as empresas começam a fechar em cadeia, umas atrás das 
outras, arrastando ainda mais gente para o desemprego. A crise social é enorme. O 
mundo já viveu situações destas no passado mas não aprendeu a lição. 
 
O desaparecimento do ouro como referência padrão das moedas levou a que as 
nações se endividassem para além do razoável e ficassem nas mãos das grandes 
instituições financeiras internacionais e seus accionistas – o poder sombra, os 
homens sem rosto que comandam os destinos do mundo. 
 
Estas crises financeiras (consequência das crises económicas) assumem diferentes 
aspectos, consoante se trate de uma moeda nacional que esteja em crise devido à 
recessão económica, por exemplo, ou devido aos jogos dos especuladores, ou na 
eminência de falência de bancos ou sistemas bancários, ou ainda, quando as grandes 
corporações e sistemas económico-financeiros nacionais entram em incumprimento, 
i.e. ficam na mão dos seus credores, como está a acontecer a alguns países – há 
vários exemplos destes, hoje. 
 
Se, devido a circunstâncias várias (como a especulação e/ou a avidez do lucro sobre 
os que estão endividados que vêm suportando autênticas taxas de juro de 
agiotagem), estas crises podem converter-se numa única, de grandes proporções, 
dada a interdependência das economias, então, tal crise acarretará sérias 
consequências para as pessoas que vivem nesses países – e.g. Grécia, Portugal, etc. 
 
Numa situação de grande recessão, os homens buscam soluções de compromisso, 
procurando tapar os buracos de um navio que se está a afundar no meio de uma 
tempestade. Porém, as medidas pecam por tardias, porque o barco já está demasiado 
adornado…  
 
Depois, no meio de tudo isto, há o efeito de arrastamento, quando uma economia 
mais forte começa com problemas ou entra em colapso, que provoca, de imediato, um 
efeito de contágio às restantes, dado que as economias mundiais são hoje 
completamente interdependentes. Quando uma sofre, os efeitos desse mal sentem-se 
em todas as outras. 
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Veja-se o caso da China, que vinha manifestando fortes crescimentos económicos e 
fortes ganhos financeiros no último decénio. Com uma economia fortíssima e largos 
excedentes financeiros, a China está cheia de títulos de dívida dos EUA. Ela é 
credora dos EUA e de muitos outros países. Porém, mais recentemente, a economia 
chinesa tem vindo a desacelerar uma vez que os seus principais compradores 
entraram em crise e o consumo baixou. Se a crise se instalou e o desemprego 
aumentou, então fácil é concluir que as pessoas têm menos dinheiro para comprar os 
produtos vindos da China e não só. Há assim um efeito de contágio entre as 
economias, pelo que as exportações da China para os países em crise vêm baixando 
de forma significativa. 
 
Se o contexto internacional de crise persistir ou se se agravar, então teremos a China 
a entrar numa espiral de contenção económica também, i.e. em dificuldades, com 
exércitos de desempregados no seu território. Por aqui se pode ver o jogo de 
interdependência económica neste mosaico internacional – o efeito da globalização 
económica. 
 
Neste jogo, assiste-se também às oscilações de valor das várias moedas nacionais e 
a uma profunda guerra entre elas. Quando isto acontece, todos sofrem; todos 
apanham por tabela. 
 
Por isso se pode antever que não tarda que o homem procure uma “solução global” 
para todo este imbróglio em que o mundo se encontra. Yeshua falou-nos destes dias 
como dias do “princípio de dores” – ler Mateus 24. Essa “solução final” poderá passar, 
no entendimento de muitos crentes, pela instituição de um único sistema mundial de 
coordenação centralizada e que há muito se designa por “Nova Ordem Mundial” 
(Babilónia), que implicará um sistema religioso, económico-financeiro e até militar, 
com uma moeda única, centralizado num único poder – o do anti-Cristo dos dias do 
fim, de quem já falámos noutros estudos. 
 
Da mesma maneira e com os mesmos argumentos que foi criado o Euro, para evitar a 
especulação das moedas, por exemplo, também a futura moeda mundial poderá vir a 
aparecer muito em breve, para substituir os actuais cartões de débito e crédito e 
outras formas de pagamento que serão inteiramente controlados por esse poder 
central, diabólico e persecutório. Os poderes-sombra que regem o mundo, tratarão de 
criar as condições para que isto se venha a implantar. 
 
Para que tal seja possível, o mundo terá primeiro de passar pelo caos, para que logo 
de seguida surja “o salvador da pátria”, o homem que trará todas as soluções para os 
problemas do mundo, mas que em breve o levará à guerra e à destruição totais. Para 
que “o homem do pecado” seja bem recebido, quando se manifestar, é pois 
necessário criar o caos primeiro. Não nos iludamos. A Palavra do Eterno fala-nos 
deste “filho da perdição”, “o homem do pecado” que há-de vir. A Sua Palavra não 
falhará.  
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Os sinais da(s) crise(s) estão à vista de todos: a chamada “bolha” no mercado 
imobiliário dos EUA (2008) da qual o mundo ainda não recuperou, à qual se seguiram 
outras, mais tardes, noutros países, como a Espanha, por exemplo; as sucessivas 
crises da energia – petróleo; a dos mercados accionistas; a das dívidas descomunais 
dos países e dos privados; a das moedas nacionais, etc. 
 
E todo este endividamento resulta a favor de quem? Dos grandes bancos centrais, do 
qual o maior é a Reserva Federal dos EUA (um banco possuído por outros bancos e 
não pelo Estado norte-americano) e dos grandes orçamentos nacionais orientados 
para gastos em armamento e manutenção de dispendiosos exércitos, criados e 
mantidos para o domínio dos mais fracos. Isto não será assim no Reino Milenar de 
Yeshua, pois não mais se fará a guerra, nem serão criados filhos para a destruição. 
Todo este sistema diabólico será destruído após a vinda de Yeshua, O Rei Eterno. 
 
A maior fatia dos orçamentos das nações não é destinada ao bem-estar das suas 
populações mas sim à sustentação destes gastos inúteis, fruto da vaidade dos 
homens e de governantes insensatos que estão ao serviço dos poderosos deste 
mundo e não das populações que os elegem. Após acederem ao poder, bem 
depressa se esquecem das promessas eleitorais, tudo fazendo para perpetuar a 
exploração dos mais fracos. 
 
Face ao que ficou dito não podemos deixar de nos lembrar das palavras proféticas de 
Tiago: 
 

Tiago 5:1-6 – “Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai, por vossas 
misérias, que sobre vós hão-de vir. As vossas riquezas estão 
apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e 
a vossa prata se enferrujaram; e a sua ferrugem dará testemunho contra 
vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos 
dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e 
que por vós foi diminuído, clama; e os clamores dos que ceifaram 
entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos. Deliciosamente vivestes 
sobre a terra, e vos deleitastes; cevastes os vossos corações, como num 
dia de matança. Condenastes e matastes o justo; ele não vos resistiu”. 

  
O homem pensa que escapa ao juízo do Eterno. São loucos. Também o profeta fala 
contra a ganância e injustiça destes dias: 
 

Ezequiel 7:19 – “A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será 
removido; nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia do 
furor de YHWH; eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão o 
estomago, porque isto foi o tropeço da sua iniquidade [transgressão da 
Lei/Torá = pecado]”. 

 
O Rei vindouro exercerá o Seu juízo sobre estes filhos do diabo. Acumularam 
riquezas num mundo passageiro, prejudicando e maltratando o seu próximo…, 
reduzindo-o à miséria.  
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A condenação dos que querem dominar o mundo e reduzir os seus semelhantes à 
miséria e à escravidão está traçada há muito tempo. Desconhecer isto é desconhecer 
os desígnios do Eterno. Ele quer um reino de paz e justiça e não este descalabro 
governado pelo deus deste mundo – Satanás e seus seguidores. É bom que alguns 
acordem enquanto é tempo… 
 
O colapso global deste estado de coisas está à vista? Sim, está. As profecias do Alto 
e Sublime (Aquele que anuncia o fim desde o princípio), dão-nos a conhecer que os 
dias que a humanidade tem pela frente serão dias calamitosos e de grande angústia e 
tribulação, como nunca houve nem voltará a haver. 
 
Voltemos ao tema: o fundamento para a instituição de uma moeda global é o de 
acabar com as flutuações das moedas nacionais e sua repercussão negativa nas 
economias – o mesmo princípio que levou à criação do Euro. Mas este cenário 
prepara o caminho para a centralização das grandes decisões mundiais, centradas 
num só poder, o que é contrário à vontade do Eterno YHWH. Basta lembrar os 
desígnios de rebeldia de Babel/Babilónia que quis juntar o povo todo da terra debaixo 
do poder de um só homem, Nimrod, contrariando a instrução do “multiplicai-vos e 
enchei a terra”. 
 
Sim, a “besta” manifestar-se-á nestes tempos mais próximos e imporá a sua vontade 
sobre os povos: 
 

Apocalipse 13:16-17 – “E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e 
pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou 
nas suas testas, Para que ninguém possa comprar ou vender, senão 
aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome”. 

 
Esta palavra fala-nos de um sistema satânico que dominará sobre o comércio: a 
actividade de comprar e vender. Para que isto seja possível, a tecnologia dos 
computadores está a dar passos de gigante, de forma a poder vir a controlar todas as 
operações no futuro. Já há muito que se fala da implantação de “chips” de leitura 
electrónica, tal como já hoje estão implantados em muitos rebanhos de animais. 
Admite igualmente a ultimação de um processo de tatuagem com tinta invisível ao 
olho humano, em que as pessoas (primeiro de forma voluntária, mas depois com 
carácter obrigatório) virão a ser “marcadas”/”assinaladas” nas suas testas ou nas suas 
mãos, para que o controlo possa ser exercido e as operações comerciais autorizadas. 
Tal “marca” só pode ser entendida, à luz da Palavra de YHWH, como “a marca da 
besta”. 
 
Será isto uma cena de ficção científica? Nos dias de hoje, tal sistema já não é visto 
como algo remoto, distante, próprio da ficção científica e da imaginação de alguns 
homens, pois tal também já está a ser testado em animais de laboratório. 
 
Tal sistema sofisticado pretenderá instituir o controlo completo e absoluto sobre as 
pessoas, onde quer que elas vivam. Segundo se afirma, os militares poderão ser os 
primeiros em que este sistema de controlo poderá vir a ser implantado. 
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Agora perguntamos: podem os verdadeiros adoradores de YHWH e do Seu Messias 
aceitar a implantação desta “marca” nos seus corpos (sabendo que o corpo do fiel é o 
templo do Espírito Santo)? Claro que não. Aqueles que aderirem a este sistema 
diabólico podem perder as esperanças de se salvarem: 
 

Apocalipse 20:4 – “E vi tronos; e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado 
o poder de julgar; e vi as almas daqueles que foram degolados pelo 
testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a 
besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem 
em suas mãos; e viveram, e reinaram com Cristo durante mil anos”. 

 
Dúvidas? 
 
Alguns outros crentes pensam que a “marca da besta” dos últimos dias está 
representada no sinal da cruz que se instalou no mundo (e que mais não é do que o 
“T” babilónico, antigo, de adoração ao “deus” pagão Tamuz – Ezequiel 8:14-18), que 
muitos trazem ao peito na forma de um crucifixo ou sempre que sobre as testas dos 
recém-nascidos é feito o sinal da cruz quando levam a criança à pia baptismal da 
congregação católico-romana, a “grande prostituta”, como lhe chama YHWH em 
Apocalipse. Todos estes receberam o “sinal da besta” segundo estes crentes. 
 
Os nossos irmãos do passado puseram as suas vidas à prova em muitos testes de 
fidelidade. Muitos sofreram e morreram às mãos dos seus algozes – os filhos de 
Satanás. Será que os crentes de hoje ficam livres de provas semelhantes? Ou antes, 
serão sujeitos a provas tais em que a sua fidelidade ao Eterno não pode ser posta em 
causa? Eis pois a grande prova de fidelidade que há-de vir nos últimos dias, os dias 
da perseguição do anti-Cristo. Então será separado o trigo do joio, e se verá quem é 
que é verdadeiramente fiel a YHWH e ao Seu Messias: 
 

Apocalipse 14:9-10 – “E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande 
voz: Se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua 
testa, ou na sua mão, Também este beberá do vinho da ira de Deus, que 
se deitou, não misturado, no cálice da sua ira; e será atormentado com 
fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro”. 

 
Esta é a grande batalha espiritual, individual, que está no mundo desde o princípio. 
Por isso muitos serão chamados e poucos escolhidos.  
 
A “besta” dos últimos dias apresentará “soluções” com vista a erradicarem para 
sempre os problemas que o mundo tem vivido até hoje. Multidões irão aderir, 
voluntariamente e seguir este personagem diabólico. Depois, os outros irão ser 
obrigados a aceitar, como imposição, a “marca da besta” nas suas testas ou nas suas 
mãos. Contudo, haverá um remanescente de fiéis que não aceitará essa “marca” 
diabólica, pois sabem que se forem complacentes e aderirem serão destruídos pelo 
Eterno. Eis a grande prova de fidelidade para os que dizem que seguem a Cristo. 
Quantos resistirão? Os que ficarem de fora deste sistema serão perseguidos. Mas se 
não amarem as suas vidas até à morte e forem fiéis a Yeshua herdarão a vida eterna.  
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Muitos crentes entendem que este tipo de “marca” satânica incidirá sobre todas as 
transacções comerciais. Ora, todos nós, necessitamos de comprar e vender para nos 
sustentarmos a nós e às nossas famílias. Até para adquirirmos os bens essenciais. 
Veremos como tudo isto se irá processar… 
 
Ao falar do personagem satânico que em breve se manifestará, Ezequiel aponta para 
um suposto “rei de Tiro”, que cresceu devido à extensão do seu comércio: 
 

Ezequiel 28:1-5 – “E veio a mim a palavra de YHWH, dizendo: Filho do 
homem, dize ao príncipe de Tiro: Assim diz o Senhor YHWH: Porquanto o 
teu coração se elevou e disseste: Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus 
me assento no meio dos mares [homens; nações]; e não passas de 
homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o 
coração de Deus; eis que tu és mais sábio que Daniel; e não há segredo 
algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu 
entendimento alcançaste para ti riquezas, e adquiriste ouro e prata nos 
teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio 
aumentaste as tuas riquezas; e eleva-se o teu coração por causa das tuas 
riquezas”.  

  
Sim, este homem perverso virá com palavras de paz, sedutoras, mas depressa 
encaminhará o mundo para a guerra e destruição totais.  
 
Se não amarmos mais a Yeshua que às nossas vidas, como poderemos resistir nos 
dias maus que aí vêm? Como herdaremos a vida se não formos fiéis até ao fim? 
 

Apocalipse 15:2 – “E vi um como mar de vidro misturado com fogo; e 
também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu 
sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e 
tinham as harpas de Deus”. 

 
Tal fidelidade ao Eterno representará para muitos a entrega das suas vidas terrenas à 
morte…para que a sua vitória seja plena no mundo vindouro. Temos os exemplos dos 
fiéis do passado: 
 

Apocalipse 12:11 – “E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela 
palavra do seu testemunho; e não amaram as suas vidas até à morte”. 

 
Que diremos então? Lembremos o que a Palavra nos ensina: não devemos temer 
aqueles que podem matar o corpo mas não têm domínio sobre a alma. A Quem 
devemos temer então? 
 

Mateus 10:28 – “E não temais os que matam o corpo e não podem matar a 
alma; temei antes Aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o 
corpo”.  

 
Sim, ao Eterno Todo-Poderoso, Elohim YHWH, devemos temer, pois Ele é O Único 
que tem domínio sobre tudo o que está criado, e sobre toda a criação humana. 
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Assim, lembramos também os exemplos de tantos que deram as suas vidas pela fé e 
esperança da salvação por Yeshua e pela Palavra de YHWH, nas perseguições, na 
câmaras de tortura ou nas fogueiras da “inquisição católico-romana”, etc., etc.. 
Lembremos as referências que as eles nos são feitas em Hebreus 11, os que viveram 
pela fé nas promessas do Eterno: 
 

Hebreus 11:33-38 – “Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a 
justiça [i.e. viveram segundo a Lei/Torá de YHWH], alcançaram 
promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, 
escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se 
esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres 
receberam pela ressurreição os seus mortos [após Yeshua ter 
ressuscitado – Mateus 27:53]; uns foram torturados, não aceitando o seu 
livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição; e outros 
experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram 
apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada; andaram 
vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e 
maltratados (dos quais o mundo não era digno), errantes pelos desertos, 
e montes, e pelas covas e cavernas da terra”. 

 
Sim, estes provaram a sua fidelidade. Não esqueçamos que os que hoje se dizem 
fiéis serão postos à prova como o foram os fiéis do passado.  
 

Ora vem Elohim YHWH, vem já hoje assinalar/selar o Teu povo. 
 

AlleluYAH 
-.-.-.-.-.-.-.-.- 


