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Nem uma só palavra que saia da boca do Eterno volta para trás vazia. Isto nos
assegura a Sua Palavra e nós cremos nela. A Sua Palavra manifestou-se em
disposições e ordenanças eternas para que o homem viva por elas como padrão de
vida (a Sua Lei/Torá), tendo-se manifestado igualmente no Filho, A Palavra viva, A
Lei/Torá viva, O Verbo divino feito carne, O qual deu testemunho do Pai, entregandoSe como O Cordeiro imaculado que tira o pecado do mundo.
Isto ainda é um mistério incompreensível para muitos, cujos espíritos continuam a
resistir ao Espírito do Eterno. São pessoas que não se deixaram “lavar” pela Palavra
do Eterno e que continuam a recalcitrar contra os aguilhões.
Para além dos mandamentos, estatutos, juízos e testemunhos que nos foram legados
directamente pelo Pai e/ou através dos Seus servos os profetas, O Eterno deu-nos
também outras disposições que revelam ter tanta importância para todos nós como
qualquer outro dos Seus desígnios ou expressões da Sua Vontade Soberana. Ao
pronunciar uma ordenança, YHWH estabelece esse princípio pela força da Sua
Vontade, para que todo o ser humano a aplique na sua vida. Porém, a maioria faz-se
de surda.
Estamos a referir-nos em particular aos tempos e contagem dos Jubileus que YHWH
nos deu em Levítico 25 pois, entre outros sinais, também os Jubileus do Eterno nos
permitem compreender o Seu plano para a humanidade, e nos permitem identificar
em que ponto desse plano nos encontramos hoje, como iremos ver adiante.
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Este tema foi já também abordado no estudo “Os Dias do Fim” que se encontra
publicado em www.kol-shofar.org (A Voz da Trombeta). Iremos revisitar o que então
escrevemos pois à medida que os dias decorrem e se aproxima o dia glorioso da
vinda de YHWH na figura do Rei Yeshua, O Yeshua Filho de David, novos
entendimentos e sinais nos vêem sendo revelados, os quais devem ser partilhados
com os restantes membros da Israel de YHWH espalhados por toda a parte.
Comecemos por entender algo que vem perturbando alguns crentes: como e quando
devem ser contados os anos de Jubileu? Para não corrermos o risco de errar, vamos
ler o que a Palavra nos ensina em:
Levítico 25:8-13 – “Também contarás sete semanas de anos, sete vezes
sete anos; de maneira que os dias das sete semanas de anos te serão
quarenta e nove anos. Então no mês sétimo [do 49º ano], aos dez do mês,
farás passar a trombeta do jubileu; no dia da expiação fareis passar a
trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano quinquagésimo, e
apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores; ano de jubileu
vos será, e tornareis, cada um à sua possessão, e cada um à sua família.
O ano quinquagésimo vos será jubileu; não semeareis nem colhereis o
que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das
separações, porque jubileu é, santo será para vós; a novidade do campo
comereis. Neste ano do jubileu tornareis cada um à sua possessão”.
Da leitura destas passagens podemos retirar ensinamentos maravilhosos, tais como:
1. Esta ordenança divina, tal como qualquer outro preceito ou estatuto, é para ser
observado pelo povo do Eterno, em particular para todos os que vivem na terra
de Israel, onde o descanso da terra deverá ser observado de 7 em 7 anos (ano
de Shmitah) bem como no 49º e 50º ano de cada ciclo de 50 anos ou o ciclo de
um Jubileu (veremos isso em maior pormenor mais adiante).
2. Estas celebrações e tempos sempre apontaram para a vinda do Rei e Senhor
dos senhores, a Quem tudo pertence. Quando Ele diz “Minha é a terra e toda a
sua plenitude”, que nos está Ele a dizer senão que Ele é O Verdadeiro
proprietário de toda a terra, a qual será retomada da mão dos homens na Sua
segunda vinda, num ano de Jubileu (ano de libertação) pois tudo Lhe pertence
legitimamente – ler também Levítico 25:23a.
3. Uma das características do ano do Jubileu é que, sendo um ano de libertação,
as terras deveriam ser devolvidas ao seu legítimo proprietário. Ora, quando se
completar o último Jubileu e Yeshua vier, Ele virá reclamar para Si a
posse/domínio sobre todas as coisas e sobre todas as nações. Nesse tempo
Ele será “Um só O Senhor” sobre toda a Terra, tendo os domínios dos homens
cessado a partir daí…”e os reinos deste mundo vieram a ser do nosso YHWH e
do Seu Ungido, e Ele reinará para todo o sempre” – Apocalipse 11:15.
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4. O ano do Jubileu encerra em si mesmo muitos significados. Por exemplo: se
atendermos à profecia de Daniel 9:24-27 (disse YHWH a Daniel: “estão
determinadas 70 semanas sobre o teu povo, i) para cessar a transgressão, ii)
dar fim aos pecados, iii) para expiar a iniquidade, iv) trazer a justiça eterna, v)
selar a visão, vi) selar a profecia e vii) para ungir O Santíssimo”.
5. Devemos parar e meditar no que nos é dito em Daniel 9:24-27 pois estes dias
estão intimamente ligados ao ano do Jubileu em que Yeshua O Rei se
apresentará para reinar eternamente, como Monarca absoluto cujo reino não
terá fim. Sim, Yeshua virá assumir esse poder único num ano de Jubileu, ao
completar-se o 120º Jubileu (120 Jubileus x 50 anos = 6.000 anos). Neste ano
se fará a proclamação do governo Milenar de Yeshua. Como lemos acima,
cada ano de Jubileu é um ano santificado pelo Eterno e pelo Seu povo, a Israel
de YHWH.
6. Com a vinda do Rei Yeshua e com a Sua presença de novo entre nós, cumprirse-ão todos aqueles sete passos indicados no ponto 4. acima, sendo que o
último e majestoso acto será o da Unção do Santíssimo entre nós – Rei dos
reis e Senhor dos senhores, para sempre. Deste reino não haverá fim, garantenos a Palavra do Altíssimo.
7. Por último lembremos que a profecia de Daniel 9:24-27 nos diz que o período
profético é de 70 semanas de anos. Ora, é fácil fazer as contas: 70 x 7 = 490
anos proféticos, ou seja 10 ciclos de Jubileus (10 x 49 anos = 490 anos). O
cumprimento destas 70 semanas de anos teve dois períodos: a) os que
respeitam às 69 semanas de anos (7+62) que culminaram com a morte de
Yeshua HaMashiach, em que Ele foi cortado da terra dos viventes mas não
para Si mesmo (Daniel 9:26) e b) a última semana de anos que se cumprirá
antes da vinda do Leão da Tribo de Judá. Entre as 69ª e a 70ª semanas de
anos interpôs-se um período de 2.000 anos – Oseas 6:1-2.
Voltando à questão da contagem. Vimos que a sete períodos de semanas de anos
(49 anos) se segue um ano em que é considerado ano de Jubileu, o qual é anunciado
no Dia da Expiação do 49º ano (aos 10 dias do 7º mês do ano 7º da 7ª semana de
anos – ver quadro seguinte para melhor se perceber). Em cada um dos 7 anos
términus também a terra deveria descansar – ao ano do repouso da terra (o Sábado
da terra) a que era dado o nome de Shmitah. Vejamos o seguinte quadro:
1ª semana de anos
2ª semana de anos
3ª semana de anos
4ª semana de anos
5ª semana de anos
6ª semana de anos
7ª semana de anos
Ano de Jubileu

1
1
1
1
1
1
1
50º

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
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Este quadro dá-nos um melhor entendimento do que está escrito em Levítico 25:8-13.
Vemos assim que, de 7 em 7 anos, a terra tinha o seu Sábado anual (assinalado no
quadro com a cor rosa) e no 49º e 50º anos havia como que dois anos Sabáticos
seguidos.
Levítico 25:1-7 – “Falou mais YHWH a Moisés no monte Sinai, dizendo:
Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra,
que eu vos dou, então a terra descansará um sábado a YHWH. Seis anos
semearás a tua terra, e seis anos podarás a tua vinha, e colherás os seus
frutos; porém ao sétimo ano haverá sábado de descanso para a terra, um
sábado a YHWH; não semearás o teu campo nem podarás a tua vinha. O
que nascer de si mesmo da tua sega, não colherás, e as uvas da tua
separação não vindimarás; ano de descanso será para a terra. Mas os
frutos do sábado da terra vos serão por alimento, a ti, e ao teu servo, e à
tua serva, e ao teu diarista, e ao estrangeiro que peregrina contigo; e ao
teu gado, e aos teus animais, que estão na tua terra, todo o seu produto
será por mantimento”.
Esta ordenança era tão importante para O Todo-Poderoso como o apontamento de
qualquer Sábado semanal como dia santificado por Ele para o Seu povo, ou como os
Seus Sábados anuais contidos nas datas por Ele determinadas – as sete solenidades
de YHWH registadas em Levítico 23 – ler estudo “As Sete Solenidades Anuais de
YHWH” em www.kol-shofar.org.
A importância desta ordenança podemos encontrá-la quando vemos que o Reino do
Sul, Judá, foi castigado em 586 a.C. com o exílio de 70 anos em Babilónia, ao tempo
do rei Nabucodonosor, por ter negligenciado o descanso da terra (de 7 em 7 anos)
durante 490 anos. Assim, YHWH condenou Judá ao exílio de 70 anos, um ano por
cada um dos Sábados da terra em que a terra não repousou. Pior do que isso: foram
advertidos para que se arrependessem, mas recusaram o aviso do Eterno. Então:
2.Crónicas 36:15-21 – “E YHWH Deus de seus pais, falou-lhes
constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu
do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos
mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e mofaram dos
seus profetas; até que o furor de YHWH tanto subiu contra o seu povo,
que mais nenhum remédio houve. Porque fez subir contra eles o rei dos
caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário,
e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos,
nem dos decrépitos; a todos entregou na sua mão. E todos os vasos da
casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa de YHWH, e os
tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para Babilónia. E
queimaram a casa de Deus [destruíram o Templo], e derrubaram os
muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo,
destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam
da espada levou para Babilónia; e fizeram-se servos dele e de seus filhos,
até ao tempo do reino da Pérsia [Ciro].

OS JUBILEUS DE YHWH E O FIM DOS DIAS

4

www.kol-shofar.org

Para que se cumprisse a palavra de YHWH, pela boca de Jeremias [25:912], até que a terra se agradasse dos seus sábados; todos os dias da
assolação repousou, até que os setenta anos se cumpriram”.
Sim, a nação de Judá foi punida com 70 anos de exílio, como escravos de
Nabucodonosor, em Babilónia, porque recusaram ouvir a voz de YHWH e atender à
ordenança do descanso da terra de 7 em 7 anos, como YHWH determinara que se
fizesse.
Assim, os anos dos Jubileus foram contados como Sábados de Sábados, o que
atesta bem a importância destes anos determinados pelo Eterno. Para além do
significado de “descanso”, os anos dos Jubileus tinham e têm ainda a particularidade
de ser o tempo da restituição/libertação, pelo que podemos encontrar nestas palavras
a perfeita analogia com a vinda gloriosa do Rei Yeshua, quando todas as coisas Lhe
serão restituídas e quando tudo o que está subordinado aos poderes deste mundo
Lhe serão igualmente subordinados – será o tempo da verdadeira libertação dos
povos (pois até Satanás já não estará presente para influenciar negativamente o
plano do Todo-Poderoso).
Mas há ainda outros padrões que podem e devem ser retirados do ensinamento dos
anos dos Jubileus, pois em tudo o que YHWH criou Ele colocou um padrão de tempo.
Vejamos então:
1. O padrão da semana de dias
1º dia da
Criação

2º. dia

3º. dia

4º. dia

5º. dia

6º. dia

7º. Dia Sábado
(descanso)

Nestes 7 dias está espelhado todo o plano de Deus para a humanidade. Senão
vejamos, em grandes linhas:
Dia 1º
4.000 a.C.
A
d
ã
o

Dia 2º
3.000 a.C.

Dia 3º
2.000 a.C.
A
b
r
a
ã
o

Dia 4º
1.000 a.C.

Dia 5º
1.000 d.C.
Y
e
s
h
u
a

Dia 6º
2.000 d.C.

Sábado
7º Milénio
R
e
p
o
u
s
o

O quadro acima foi definido tendo em conta a equivalência profética dada na Palavra
de Deus em que 1 dia para Deus é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia
(Números 14:34; Salmo 90:4; Ezequiel 4:6-8; 2.Pedro 3:8). Também levou em conta a
perspectiva que nos é dada em Salmo 90:10, quando Deus apontou que os dias do
homem seriam de 70 anos, o tempo de uma geração.
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Considerámos igualmente a questão do tempo de um Jubileu, 50 anos que nos é
dado como mandamento em Levítico 25, pelo que é fácil estabelecer a relação entre o
número dos Jubileus e o plano de 6.000 anos antes da vinda do Rei Yeshua: 6.000 :
50 = 120, ou seja o tempo do governo do homem sobre a Terra. Desde os tempos
antigos que o homem reconheceu na Palavra de Deus o número dos Jubileus que
decorreriam até à vinda do Rei Yeshua: 120 Jubileus.
2. O padrão da semana de semanas
1ª Sem.

2ª. Sem.

3ª. Sem.

4ª. Sem.

5ª. Sem.

6ª. Sem.

7ª. Sem.

Ano 5

Ano 6

Ano

(Pentec)

(1ºs frutos)

3. O padrão da semana de anos
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

7

(descanso
da terra Shmitah)

4. O padrão da semana de conjuntos de anos (como no primeiro quadro)
1º Conj.
de 7 anos

2º Conj.
de 7 anos

3º Conj.
de 7 anos

4º Conj.
de 7 anos

5º Conj.
de 7 anos

6º Conj.
de 7 anos

7º Conj.
de 7 anos

(Ano de
Jubileu)

5º Milénio

6º Milénio

7º Milénio

Eternidade

5. O padrão da semana de milénios
1º Milénio

2º Milénio

3º Milénio

4º Milénio

(Descanso)

Centrando-nos nos Jubileus, encontramos que YHWH determinou um total de 120
Jubileus para o tempo do governo do homem sobre a terra, a partir do qual viria o
governo do Eterno, o tal reino que não terá fim:
Génesis 6:3 – “Então disse YHWH: Não contenderá o meu Espírito para
sempre com o homem; porque ele também é carne; porém os seus dias
serão cento e vinte anos”.
Não poderemos compreender estes 120 anos como o tempo médio de vida de um
homem, pois muitos homens continuaram a viver centenas de anos após este ditame
do Criador. Compreendemos então que este limite de tempo aponta para aquilo que
depois nos foi revelado em Levítico 25 – os Jubileus. Desta forma podemos
harmonizar o conceito dos 120 anos de Génesis 6:3 com o tempo dado ao homem até
à segunda vinda de Yeshua, i.e. até que se estabeleça o Seu Reino milenar. Temos
então:
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2.000 Anos
De Adão a
Abraão
40 Jubileus

2.000 Anos
De Abraão a
Yeshua
40 Jubileus

2.000 Anos
Da 1ª à 2ª vinda
de Yeshua, O Rei
40 Jubileus

1.000 Anos
Reino milenar
de Yeshua

Eternidade

20 Jubileus

(vinda de Yeshua)
Outro interessante paralelo que a Palavra nos dá em relação ao número dos Jubileus
é o que podemos estabelecer entre os 120 Jubileus e as 120 barras de ouro que a
Rainha de Sabá enviou a Salomão como oferta ou tributo (1. Reis 10:10, 2. Crónicas
9:9).
Na presença deste quadro torna-se mais fácil entender a profecia de:
Oseias 6:1-2 – “Vinde, e tornemos a YHWH, porque ele despedaçou, e nos
sarará; feriu, e nos atará a ferida. Depois de dois dias [2.000 anos] nos
dará a vida; ao terceiro dia [7º Milénio] nos ressuscitará, e viveremos
diante dele”.
Oseias profetizou exclusivamente para o Reino do Norte (Efraim ou Israel), que foi
espalhado pelo mundo por volta do ano 722 a.C. pela mão dos Assírios. Sabendo que
em termos proféticos, um dia é equiparado a mil anos e mil anos a um dia (Salmo
90:4 e 2.Pedro 3:8), fácil é concluirmos que a promessa diz respeito ao
restabelecimento das chamadas 10 tribos perdidas da Casa de Israel no final de
2.000 anos, precisamente o tempo que deve mediar entre a primeira e a segunda
vinda de Yeshua, sendo que na primeira vinda veio na qualidade de “servo sofredor”
(O Cordeiro) enquanto na segunda Ele virá na condição do Rei e Sumo-Sacerdote
Eterno, O Leão da Tribo de Judá.

Este hiato de 2 dias ou 2.000 anos ajuda-nos a entender a passagem da 69ª semana
profética de Daniel 9:24-27 para a 70ª semana de anos. Por isso o profeta acaba
dizendo que “ao terceiro dia (7º Milénio) nos ressuscitará e viveremos diante dele”.
A maravilha da profecia de Oseias 6:1-2 casa-se com a maravilha das promessas de
restabelecimento da Casa de Israel nos dias do Rei vindouro, a mesma profecia que
nos fala da visão de um vale de ossos secos/sequíssimos e da união das duas casas
de Jacob: Efraim/Israel e Judá. Tais promessas podemos lê-las em Ezequiel 37.
Então, e só então (quando Yeshua reunir as duas varas numa só, na Sua mão), as 12
tribos de Jacob/Israel voltarão a estar reunidas para não mais se separarem.
Por isso, sabendo que o tempo está próximo para que estas promessas se cumpram,
lembremos o que o apóstolo Pedro nos deixou escrito em:
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Actos 3:19-21 – “Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam
apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério
pela presença do Senhor [YHWH], e envie ele a Jesus Cristo, que já
dantes vos foi pregado. O qual convém que o céu contenha até aos
tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos
os seus santos profetas, desde o princípio”.
Reforçamos a nossa confiança nestas promessas maravilhosas, pois sabemos que O
Eterno YHWH é Elohim fiel em tudo o que promete. Ele não é homem para que minta:
Números 23:19 – “Deus não é homem, para que minta; nem filho do
homem, para que se arrependa; porventura diria ele, e não o faria? Ou
falaria, e não o confirmaria?”.
Sim, a uns poucos anos de tribulação e perseguição (os 1260 dias do governo da
besta e da grande prostituta de Apocalipse) que hão-de ocorrer pouco antes da vinda
gloriosa do nosso Elohim e Rei, seguir-se-ão os dias de refrigério e descanso pela
presença da Fonte da Vida, encetando um tempo de inesgotáveis maravilhas.
Consolemo-nos uns aos outros com estas palavras de firme esperança e certeza de
fé.
Sim, na vinda gloriosa de Yeshua, O Rei, dar-se-á então o chamado arrebatamento, o
“subi cá”, ante o toque da 7ª e última trombeta. Então, os que estiverem a dormir no
pó da terra serão ressuscitados com corpos incorruptíveis, e os que estiverem vivos
na Sua vinda serão transformados, passando a habitar corpos celestiais – Lucas
20:36; 1.Coríntios 15:51-53; 1. João 3:2; Apocalipse 11:15-19. Sejamos fiéis até ao
fim e herdaremos a coroa da vida eterna. Esta é a Esposa do Cordeiro. Estamos
convidados para fazermos parte das Bodas do Cordeiro como membros desta Esposa
fiel. Sejamos dignos de tão grande chamamento e prémio.
A Esposa do Cordeiro subirá ao encontro do Esposo nos ares e assim viverá sempre
com Ele. Por isso a Esposa será poupada aos castigos terríveis que serão
derramados sobre uma humanidade rebelde e cheia de maldade, que tendo tido
oportunidade de se arrepender e fazer parte do povo salvo, optou por não o fazer.
Os dias da ira do Cordeiro serão amargos para os que ficarem para trás, pois serão
dias de vingança pelo sangue inocentemente derramado sobre a Terra. Estes serão
os dias de pavor, espanto (“awe” em inglês).
Como já dissemos, em termos proféticos, um dia é como mil anos e mil anos como
um dia. Podemos então entender que “o Dia do Senhor” para além de significar o dia
da Sua segunda vinda gloriosa, significa igualmente o “dia” do Seu reinado de mil
anos, o tempo de refrigério.
Vale então a pena procurarmos entender quão perto estamos hoje (Janeiro de 2013)
dos acontecimentos futuros que acabámos de relatar sucintamente – os dias da
libertação, o ano do último Jubileu. Sabemos que estão praticamente decorridos
2.000 anos desde a primeira vinda de Yeshua.
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Em que altura se inicia a contagem, no nascimento do Salvador ou na Sua morte?
Sabemos que Ele começará a reinar num ano de Jubileu. No trabalho que publicámos
em www.kol-shofar.org sobre “Os Dias do Fim” chamámos a atenção para a
importância do ano 2017, dizendo que nesse ano e nos que o precedem se cumprem
várias profecias:
1. O tempo de uma geração, a última (70anos, conforme a Salmo 90:10 e ao
tempo do cativeiro de Judá em Babilónia), pelas palavras de Yeshua na alusão
que fez à parábola da figueira [Israel], tempo contado a partir da data da saída
da ordem para restaurar – 29 de Novembro de 1947, quando saiu da ONU a
ordem para a criação do Estado de Israel (Daniel 9:25). Ele mesmo o disse em
Mateus 24:32-34. Estamos a viver o tempo da última geração, a geração que é
testemunha dos sinais que Yeshua deu aos Seus discípulos quando estes Lhe
perguntaram que sinais haveria da Sua vinda e do “fim do mundo”, no sentido
do “fim desta era”.
2. Se o tempo de contagem teve início em 1947, bastará juntar o tempo de uma
geração, 70 anos, para alcançarmos o ano 2017.
3. Mas, este tipo de raciocínio baseado na Palavra não se fica por aqui. Aplicando
a contagem dos Jubileus, vemos que existiram marcos muito importantes nos
seguintes anos de Jubileu: 1917 – ano da saída dos Turcos Otomanos de
Jerusalém, quando o General inglês Allenby tomou a cidade sem disparar um
único tiro, pois os Turcos fugiram perante a aproximação do exército britânico;
neste ano teve igualmente lugar a Proclamação de Balfour que estabeleceu a
criação de uma pátria para os Judeus; 1967 – neste ano, em Junho, no
decurso da Guerra dos Seis Dias, o exército de Israel reconquistou a cidade de
Jerusalém aos árabes; se a 1967 adicionarmos o tempo de um novo Jubileu,
chegamos a 2017.
4. Nas coisas de YHWH não há coincidências. Há sim a determinação do TodoPoderoso para que tudo aconteça conforme aos Seus desígnios, ainda que
pareçam mera coincidência aos olhos dos não crentes.
Neste contexto não podemos passar ao lado de uma revelação que nos é dada no
número de Março de 2008 do Jornal “Israel Today”, e que relata os resultados de
muitos anos de trabalho, meditação e estudo de um fervoroso rabi alemão Judah ben
Samuel (ver http://www.youtube.com/watch?v=00Kb57aVGGY ou
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread720122/pg1, ou
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1014365/pg1).
Que nos relata este jornal?
Que o rabi Judah ben Samuel, fervoroso estudante do Tanach (a que nós hoje
erradamente chamamos de “Antigo Testamento”), e fundador do movimento Hasidico
(e que ficou conhecido como um místico e uma das maiores autoridades do Judaísmo
medieval), morreu em Regensburg, na Alemanha, no ano de 1217, deixando aos
vindouros as suas conclusões/profecias sobre os últimos Jubileus, profecias essas
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retiradas da própria Palavra do Eterno. Que disse ele então em pleno século XIII?
Vejamos o sumário:
Profecia dos Jubileus pelo Rabi Judah ben Samuel - 1217
1. Desde a data em que profetizou (1217) passariam 300 anos até que viessem
os Turcos Otomanos (que a História confirma que vieram em 1517), os quais
tomariam a cidade de Jerusalém.
2. Que a cidade de Jerusalém estaria sob o domínio dos Turcos Otomanos pelo
espaço de 8 Jubileus (400 anos), o que na verdade veio a ocorrer, uma vez
que os Turcos Otomanos ali permaceram de 1517 a 1917, quando o General
Allenby e o exército britânico os expulsaram em 1917.
3. Que a cidade de Jerusalém seria então uma “terra de ninguém” (A Inglaterra
actuou somente como “Protectorado”) pelo espaço de 1 Jubileu (50 anos), o
que veio a acontecer entre 1917 e 1967, pois só em Junho de 1967 o exército
de Israel expulsou os árabes da cidade no decurso da Guerra dos Seis Dias.
4. Que os Judeus dominariam a cidade pelo espaço de 1 Jubileu, i.e.de 1967 até
2017, e que este ano marcaria o Jubileu que daria início à Era Messiânica.
É simplesmente espantoso que um homem, em 1217, faça previsões até ao início da
Era Messiânica somente pelo estudo do Tanach. O que eles sabem que nós ainda
não sabemos!!! Quando estudamos as mesmas palavras que os rabis mas numa
língua e num contexto estranhos (Português, Inglês ou qualquer outra língua) que não
nos revelam o mesmo que a língua original usada nas Escrituras (hebraico ou
aramaico), ficamos sempre a perder, quer pela profundeza e riqueza do
Hebraico/Aramaico quer pelo conhecimento das raízes hebraicas em que os rabis
cresceram…e nós não. Usemos então de humildade para reconhecer o talento, a
dedicação e a revelação que alguns homens de Deus tiveram ao longo dos tempos.
Bem faremos em prestar atenção.
Outro apontamento digno de atenção é que ao ano de 2017 segundo o calendário
hebraico corresponderá o ano 5777, sendo que 777 tem, pela gematria, o significado
de “acabamento”, “cheio”, “completo”, “remate final”, “perfeito”. É espantoso o que
YHWH nos pode dizer através dos números e seus significados.
Sim, YHWH é O Elohim que faz conhecer as coisas que ainda não aconteceram e as
revela aos homens antes que elas aconteçam. Ele revela o fim desde o princípio
através dos seus servos os profetas – Amós 3:7. Compete-nos a nós ouvir a voz do
Eterno através da Sua Palavra e das palavas reveladas aos profetas. Estejamos
atentos.
Sim estas palavras estiveram seladas até aos dias do fim, conforme YHWH disse a
Daniel:
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Daniel 12:9-10 – “E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão
fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, e
embranquecidos, e provados; mas os ímpios procederão impiamente, e
nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão”.
Possamos nós ser humildes mas sábios para entender os desígnios do Eterno para
os nossos dias.
Como já antes dissemos, o facto de haver dois anos consecutivos em que, por
instrução do Eterno a terra não deve ser semeada, tem gerado alguma controvérsia
em Israel, principalmente porque nem todos se sujeitam aos preceitos de YHWH.
Porém, não nos parece que isto deva ser objecto de controvérsia porque YHWH é
muito claro:
Isaías 37:30 – “E isto te será por sinal: Este ano se comerá o que
espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder; porém
no terceiro ano semeai e segai, e plantai vinhas, e comei os frutos delas”.
Israel continua a esquecer-se dos muitos benefícios e sinais que YHWH fez perante
os seus pais, quando os libertou da escravidão do Egipto, em que foram alimentados
com o maná vindo do céu: todos os dias recolhiam o maná que necessitavam na
proporção das pessoas por família; se juntassem demasiado num dia esse maná
enchia-se de bolor e ficava imprestável para comer no dia seguinte. Esta operação
repetia-se todos os dias, com excepção das Sextas-Feiras em que cada família
recolhia o dobro da quantidade para que tivessem sustento no Sábado. Ora apesar de
recolherem em dobro e essa quantidade dar para dois dias, o maná nunca se
estragava.
Não seria prova suficiente para que o povo confiasse em YHWH e não saísse ao
Sábado procurando maná…pois nesse dia não havia maná no campo.
Assim, o ciclo dos anos de descanso da terra (Shmitah) é em tudo idêntido à prova do
maná no deserto. Nos anos 1 a 5 do ciclo de anos, há que plantar e trabalhar a terra.
No ano 6º desse ciclo, YHWH dá o dobro das colheitas, pelo que o povo deverá
recolher em dobro para que a terra descanse no 7º ano e o povo não trabalhe a terra.
Vejamos:
Levítico 25:20-22 – “E se disserdes: Que comeremos no ano sétimo? Eis
que não havemos de semear nem fazer a nossa colheita; então eu
mandarei a minha bênção sobre vós no sexto ano, para que dê fruto por
três anos, e no oitavo ano semeareis, e comereis da colheita velha até ao
ano nono; até que venha a nova colheita, comereis a velha”.
2.Reis 19:29 – “E isto te será por sinal; este ano se comerá o que nascer
por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder; porém, no terceiro
ano semeai e segai, plantai vinhas, e comei os seus frutos”.
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Será a providência divina tão difícil de entender, ou é a rebeldia do homem e a dúvida
instilada por Satanás que conduz à desobediência? YHWH instituiu um Sábado de
descanso para a terra, de 7 em 7 anos. Só nos compete aceitar o Seu juízo e sermos
obedientes, porque Ele não falta com o sustento necessário a homens e animais. A
Sua Palavra o disse.
Outra lição que podemos retirar do estabelecimento dos Jubileus, como anos de
libertação de dívidas, de retorno da terra ao seu legítimo proprietário, e da libertação
dos que estavam reduzidos à escravidão, foi que O Criador YHWH sempre pretendeu
que a riqueza criada fosse distribuida entre os homens de forma mais racional e
equitativa, para que não houvesse uns poucos demasiado ricos e uma grande massa
de povo demasiado pobre, por vezes abaixo dos mínimos necessários à sua
sobrevivência…como podemos observar na sociedade de hoje, que é comandada
pelo poder do dinheiro (o “ter” sobre o “ser”). O Eterno sempre pretendeu criar uma
sociedade mais justa entre os homens…o que só virá a suceder no reino milenar de
Yeshua.
Fugindo agora um pouco à contagem dos Jubileus do Eterno, mas mantendo a nossa
atenção nos sinais dos últimos dias que nos foram dados por Yeshua no seu discurso
de Mateus 24 e Lucas 21:25, para que os fiéis estejam atentos aos sinais que
precederão a sua vinda gloriosa, lembremos que Ele nos disse que haveria sinais no
Sol e na Lua, sinais acerca dos quais os profetas do Eterno já nos haviam alertado
(e.g. Isaías 13:10). Lembremos Joel e o livro de Actos:
Joel 2:31 – “O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de
chegar o grande e glorioso dia do Senhor”.
Estas mesmas palavras foram confirmadas pelo apóstolo Pedro em Actos 2:20.
Reparemos que estes sinais no Sol e na Lua nos serão dados antes que chegue o
grande e glorioso dia do Eterno. Que sinais serão estes, e que importância lhes
devemos atribuir?
A nossa pesquisa foi grandemente facilitada pelo trabalho desenvolvido pelo Pastor
Mark Biltz. Que descobriu ele, ou antes, o que é que lhe foi revelado pelo Espírito do
Eterno, para que ele o desse a conhecer ao mundo? Mark Biltz centrou a sua atenção
no calendário cósmico e verificou, através dos registos e tabelas da NASA que se
registaram eclipses pouco tempo antes da Guerra dos Seis Dias e conquista da
cidade de Jerusalém pelo exército de Israel, i.e. quando Jerusalém foi libertada. Mas
todos estes sinais nada teriam de extraordinário se os mesmos não tivessem ocorrido
em datas das Solenidades do Eterno, segundo o calendário Judaico.
A sua investigação levou-o a identificar quando se dariam os próximos eclipses
solares e lunares. Ele verificou que tais sinais cósmicos estão previstos ocorrerem em
novas datas das Solenidades do Eterno como veremos de seguida.
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Segundo os rabis de Israel, as chamadas “luas de sangue” (causadas por eclipses
lunares) significam “julgamento da nação de Israel”. Do mesmo modo eles ensinam
que os eclipses solares apontam para o julgamento das nações do mundo. Mark Biltz
vem ensinando acerca do ano Sabático de 2015-2016, em conjunto com os sinais no
céu que coincidem com a Festa dos Tabernáculos de 2015.
Conforme ao reconhecimento Judaico, do Outono de 2008 até ao Outono de 2009
ocorreu um ano Sabático. Um novo ciclo sabático começou em 29.Setembro.2008.
Assim, o ano 2015-2016 será também um ano Sabático – conduzindo ao Ano do
Jubileu que terá início (segundo estes cálculos) em Setembro de 2015 (ano Judaico
de 5776) e terminará em Outubro de 2016 (início do ano Judaico 5777). Foi contudo
identificado que irão ocorrer nos anos de 2014 e 2015, dois eclipses solares e quatro
eclipses lunares, todos previstos para datadas das Solenidades de YHWH!
Como já antes se disse, os sinais multiplicam-se anunciando a chegada do Eterno… e
nestas coisas não há coincidências.
A ocorrência destes sinais no Sol e na Lua estão amplamente divulgados na Internet,
quer em artigos e vídeos apresentados por Mark Biltz pastor da El Shaddai Ministries.
Estas são as datas das futuras ocorrências:
1. Quatro “luas de sangue” (eclipses lunares) ligadas aos Festivais/Solenidades
que ocorrerão em 2014-2015 serão as seguintes:
Páscoa (1ª Festa)

15 de Abril de 2014

Festa dos Tabernáculos (7ª Festa)

8 de Outubro de 2014

Páscoa (1ª Festa)

4 de Abril de 2015

Festa dos Tabernáculos (7ª Festa)

28 de Setembro de 2015

2. Dois elipses solares ligados aos tempos determinados por YHWH durante
2014-2015:
Adar 29/Nissan 1 (início 1º mês)

20 de Março de 2015

Festa das Trombetas (início do 7º
mês)

13 de Setembro de 2015

É importante notar que não há registo de tantos eclipses terem ocorrido em datas
solenes determinadas por YHWH, nem há registo de que volte a haver tais sinais no
futuro nestas solenidades, como as que aqui são apontadas, particularmente em dois
anos consecutivos! Nem nos próximos séculos haverá tais ocorrências nas datas
apontadas pelo Eterno. Estes sinais são muito claros. Por isso os sábios entenderão,
mas os néscios desprezarão estes sinais. Perante isto, quando estas coisas
começarem a acontecer, olhemos para cima pois a nossa redenção está próxima.
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A parte mais interessante destes sinais dados por YHWH para o homem, é que houve
eclipses como estes em ocasiões importantes da vida de Israel: em 1949-1950 a
seguir à declaração de independência de Israel e em 1967-1968 quando Jerusalém
foi libertada na Guerra dos Seis Dias.
Vejamos agora um quadro que nos mostra as datas projectadas para estes sinais nos
anos de 2014 e 2015:

Sim, as Escrituras dizem-nos que o Sol se escurecerá e a Lua se tornaria em sangue,
antes da vinda do Rei.
Para os que desejem aprofundar mais esta matéria, podem consultar os vídeos (em
inglês):
Mark Biltz Video: Eclipses Part I - Signs, Seasons and Convocations" interview at Maranatha Chapel
Mark Biltz Video: Eclipses Part II - Signs, Seasons and Convocations" interview at Maranatha Chapel

Sim, vivemos dias proféticos. Os sábios entendem os sinais destes dias do fim (o fim
deste estado de coisas). Os nossos olhos têm igualmente a oportunidade de ver a
concretização das profecias do Ungido de YHWH, Adonai Yeshua, que Ele anunciou
aos Seus discípulos: que haveria grande apostasia nestes dias, que o amor de muitos
esfriaria e que trair-se-íam uns aos outros; haveria guerras e rumores de guerra,
terramotos e assolações em vários lugares, aumentaria o falso-profetismo e haveria
também pestilências e fomes. A tudo isto somemos o aumento heneralizado da
depravação moral entre os povos (homossexualidade, aborto, assassinatos,
“torahless”, i.e. abandono da Lei/Torá de YHWH, etc., etc.).
Na Sua primeira vinda como Yeshua ben Yoseph (O “Servo Sofredor”) Ele veio
cumprir a primeira parte da profecia de Isaías 61:1-2. Porém, na Sua segunda vinda,
desta vez como O Leão da Tribo de Yeshua e como Yeshua ben David, Ele virá com
vingança, com ira. Por isso Hebreus 10:31 nos diz “Horrenda coisa é cair nas mãos
do Deus vivo”. Não nos deixemos enganar pelo mundo e pelas vãs filosofias dos
homens. A Sua Eterna Palavra cumprir-se-á ao dia e ao minuto.
OS JUBILEUS DE YHWH E O FIM DOS DIAS
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Sim Ele veio a apregoar “o ano aceitável de YHWH e o dia da vingança do nosso
Deus; a consolar os tristes” – Isaías 61:2. Sim, o ano do Jubileu está às portas,
como Yeshua, O Rei, está às portas. Este será o ano dos remidos de YHWH: Isaías
63:4b – “Porque o dia da vingança estava no meu coração; e o ano dos meus
remidos é chegado”. O ano dos remidos de YHWH é o ano do Jubileu, ano de
libertação.
Só os que não conhecem a Palavra ou andam muito ocupados com os afazeres desta
vida não conseguem ver estas coisas. Lembremos o que diz o profeta acerca da
vinda gloriosa do Eterno YHWH na pessoa do Rei Yeshua:
Habacuque 2:3 – “Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas
se apressa para o fim, e não enganará; se tardar, espera-o, porque
certamente virá, não tardará”.
Ele trará o galardão da vida eterna para os fiéis, para os que, com perseverança,
buscaram andar na Lei/Torá do Pai e confiaram no testemunho e poder do sangue
redentor do Filho Yeshua. Quando Ele vier separará os bodes das ovelhas e dirá às
ovelhas: “vinde benditos de Meu Pai, possui por herança o reino dos céus que vos
está preparado desde a fundação do mundo”. Esta é a nossa esperança e certeza de
fé.
Enchamo-nos pois de paciência e trabalhemos na seara do Eterno até que Ele venha.
Sejamos sábios e busquemos entender a perfeita Vontade do Eterno para as nossas
vidas e para os tempos em que vivemos. Confiai Nele ó povo. Estejamos atentos aos
Seus sinais. Oremos sem cessar.

Ora vem Adonai Yeshua. Converte o coração dos filhos de Israel.
AlleluYAH
-.-.-.-.-.-.-.-.-
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