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Aqueles que pregam a Palavra do Elohim Altíssimo, em todos os tempos e lugares,
quer eles tenham sido chamados de profetas ou de ministros da Palavra, foram sempre
chamados a aplicar-se no conhecimento da Vontade de YHWH e nos ensinamentos do
Filho Yeshua HaMashiach, para com fidelidade a ensinar ao povo e continuar a chamar
o povo ao arrependimento, para que este volte para os caminhos da Vida.
Assim, nesta introdução podemos destacar, desde já, a fidelidade que tais pregadores
devem manifestar à Verdade do Eterno, como sendo a pedra de toque que deve
orientar todo aquele que assume o papel de ensinar a Palavra.
O Espírito Santo de YHWH tem capacitado homens em todos os tempos, povos e
lugares para desempenhar esta missão, instruindo-os na Verdade (no Caminho), para
que estes possam transmitir essa Verdade e esse Caminho aos seus contemporâneos
e às gerações seguintes até que a consumação dos séculos se complete. Yeshua, O
Messias, disse aos Seus que estaria com eles até à consumação dos séculos, i.e. até
que o plano de salvação de YHWH ficasse acabado e o Reino fosse entregue ao
Pai…e, daí em diante, por toda a eternidade.
O temor que devemos ter perante O Criador do universo e de tudo o que está criado
(quer seja visível ou invisível), deveria ser uma constante no coração/na mente de todo
o homem e, em particular daqueles que assumem o papel de ensinar outros no
Caminho da Vida, pois esta é uma tarefa nobre e de grande responsabilidade pessoal.
Para além da condução do culto ao Elohim Supremo, e do ensino da Sua
Palavra/Vontade, o papel dos pregadores também assume outros contornos, como o
de exortar o povo à obediência aos Seus preceitos eternos e à oração, ao estudo da
Palavra e à aquisição do conhecimento/entendimento das profecias contidas na
Palavra do Eterno Elohim.
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Também faz parte da missão de um pastor ou de um evangelista cuidar do rebanho
que lhe foi confiado pelo Altíssimo, procurando elevar este rebanho de almas a povo
santificado pela fé e pela lavagem da Palavra, anunciando, em todo o tempo, o
Evangelho do Reino, buscando alcançar almas que andam em trevas, resgatando-as
da mentira e do poder do inimigo. Trata-se de uma missão que exige dedicação total.
Por último, diríamos que, nessa qualidade, o ministro do Elohim Altíssimo é também
aquele que, conhecendo as Escrituras e as profecias e estando atento aos sinais dos
tempos, alerta a tempo o povo para o significado desses grandes sinais,
particularmente quando eles se prendem com acontecimentos que se estão a produzir
no tempo do fim, tanto mais visíveis quanto se aproxima a vinda gloriosa do Rei Eterno,
O Deus de toda a terra: Yeshua ben David, O Rei e Sumo-Sacerdote vindouro.
Se lermos o que nos diz o profeta ficamos a compreender melhor o papel do pregador,
como o de um atalaia, nos dias de hoje:
Jeremias 33:2-6 – “Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes:
Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um
homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia [sentinela, ministro
da Palavra]; e, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta
e avisar o povo; se aquele que ouvir o som da trombeta [aviso, alerta,
chamamento], não se der por avisado, e vier a espada, e o alcançar, o seu
sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, e não se
deu por avisado, o seu sangue será sobre ele; mas o que se dá por avisado
salvará a sua vida [aquele que volta para YHWH, arrependido]. Mas, se
quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta [i.e., não
alertar o povo para os perigos], e não for avisado o povo, e a espada vier, e
levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade
[transgressão da Lei/Torá de YHWH], porém o seu sangue requererei da
mão do atalaia”.
Nestas palavras, O Elohim Eterno imputa uma grande responsabilidade sobre o atalaia,
i.e. o ministro da Palavra, particularmente se este conhecer a Verdade e não alertar o
povo para os erros em que andam.
Vejamos então o que este atalaia tem para vos dizer…
Estamos prestes a entrar num novo ciclo anual de celebração das solenidades que O
Eterno YHWH instituiu por Sua vontade, nos dias por Ele apontados, solenidades que
têm grande importância na vida do povo do Altíssimo, todos os que abraçaram o
concerto com Ele através do sacrifício de Seu Filho Yeshua HaMashiach, conforme ao
calendário que podemos encontrar em Levítico 23. Ele mesmo nos diz: “estas são as
minhas solenidades”. Estas revelam-nos o plano do Eterno para a salvação de um
povo justo e temente ao Seu Nome e aos Seus preceitos de vida eterna e aos que têm
a fé/testemunho do Filho nos seus corações/mentes.
Estamos assim prestes a entrar no período das solenidades da Primavera de 2017.
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Não é o objectivo deste estudo falarmos dos significados de cada uma destas
solenidades, significado esse que podemos encontrar, detalhadamente, nos vários
estudos que estão publicados em www.kol-shofar.org, bastando pesquisar através da
palavra “solenidades” ao abrir a página de “Estudos”. Tais Solenidades já deverão ser
do pleno conhecimento de todo o crente que se aplica a estudar a Palavra/Vontade do
Eterno e que busca ser um seguidor do Seu Messias, para que as aplique nas suas
vidas santificadas.
Porém, como sabemos, tendo O Cordeiro do Altíssimo na Sua primeira vinda cumprido
o significado das Solenidades instituídas pelo Pai, as Solenidades da Primavera
(Páscoa, Semana dos Pães Ázimos, que inclui a Festa das Primícias, e Pentecostes),
resta o cumprimento das Solenidades do Outono cujo cumprimento aponta para a Sua
segunda vinda (Dia das Trombetas, Dia da Expiação, Semana dos Tabernáculos e 8º
Dia). Estes são os dias santificados pelo Eterno, os quais têm particular significado no
cumprimento do plano de redenção da humanidade, tanto o que foi cumprido na
primeira vinda de Yeshua na qualidade de “Servo sofredor”, como o que virá a ser
cumprido na Sua segunda vinda, agora na qualidade de Rei Eterno e Sumo-Sacerdote
pela Ordem de Melquisedeque.
Este plano e o seu cumprimento afectará não só a vida dos filhos do Alto e Sublime
Elohim como da restante humanidade que não quis aceitar a oferta gratuita e voluntária
da salvação de YHWH através de Seu Filho, Adonai Yeshua. Portanto, podemos dizer
que estas solenidades apontam para o que ainda falta cumprir no plano de YHWH:
i)

ii)
iii)
iv)
v)
vi)

iii)

iv)

a segunda vinda Yeshua, como Rei e Sumo-Sacerdote eterno, com a
ocorrência da ressurreição e transformação dos justos; a prisão de Satanás e
de seus anjos decaídos durante mil anos, a qual ocorrerá na vinda gloriosa
do Rei,
o castigo da humanidade rebelde e impenitente (i.e. o derramamento da ira
do Cordeiro),
a entronização do Rei em Sião e o Seu domínio sobre todos os povos da
Terra,
a instituição da Lei/Torá como a lei fundamental para todos os povos;
a transformação de toda a Terra e dos seres que aqui viverão (“não se fará
mal nem dano algum no monte da Minha Santidade”, anunciou O Eterno),
no final do reino milenar, Satanás e seus anjos voltarão a ser soltos e irão, de
novo, procurar enganar as nações e congrega-las para a guerra final contra o
arraial dos santos, altura em que serão destruídos,
depois, ainda, no final do reino milenar, a ocorrência do julgamento final e a
destruição de todos os inimigos do Altíssimo e do Seu Ungido, quer carnais
quer espirituais e, por fim,
a entrega do reino ao Pai e a entrada da vida eterna com O Elohim YHWH
nos novos céus e na nova terra (onde habita a justiça, i.e. a Lei/Torá), a Nova
Jerusalém.
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Esta é uma apresentação muito resumida do que ainda falta cumprir no plano do
Elohim Todo-Poderoso até que se complete a redenção final de um povo separado
para Si e para O Seu Filho e, por fim, se cumpram as palavras escritas pelo apóstolo
João em Apocalipse (revelação de Yeshua):
Apocalipse 21:1-7 – “E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o
primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João,
vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada
como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do
céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com
eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e
será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não
haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor; porque já as
primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono
disse: Eis que faço novas todas as coisas E disse-me: Escreve; porque
estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu
sou o Alfa e o Omega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de
graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as
coisas; e eu serei seu Deus, e ele será meu filho”.
Esta é a nossa esperança, a qual está fundada na obediência aos preceitos de vida de
YHWH, a Sua Lei/Torá, e no sangue redentor do Filho do Altíssimo, porque sem Ele
nada podemos fazer: João 15:5.
Mas, até que estes dias de habitação gloriosa e eterna com O Elohim Criador venham,
o povo tem de se preparar para dias de aflição como nunca houve antes e que irão
ocorrer no mundo pouco antes da manifestação do Eterno Elohim, vindo sobre nuvens
de seres celestiais (os Seus exércitos celestiais) para travar a loucura dos homens e de
Satanás que irá ocorrer nos dias da Batalha do Armagedão:
Mateus 24:21-22 – “Porque haverá então grande aflição, como nunca houve
desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há-de haver. E, se
aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria; mas por
causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias”.
Assim, cada um de nós vai ter que firmar o seu coração (a sua mente) no Salvador
Yeshua para que possa sair vencedor quando vierem os dias maus. Esses dias maus
vão suceder-se de forma consecutiva e muito rápida, até que o tempo do governo do
homem sobre a terra chegue ao fim. Deste modo, podemos distinguir ainda três
períodos mais destacados até que o reino milenar de Yeshua seja uma realidade:
v)

vi)

os dias maus que a humanidade já está a viver hoje, nos quais reina a
corrupção, a injustiça e toda a sorte de maldade e desobediência nos
corações/mentes dos homens (porque negam a YHWH e ao Seu Messias),
os dias de grande aperto ou angústia como nunca antes houve nem voltará a
haver, e que coincidirão como o governo daquele que será chamado o antiCristo do tempo do fim, o filho da perdição, que reinará com o poder que lhe
será outorgado por Satanás e,
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vii)

os dias do castigo sobre esta humanidade rebelde que virão como os dias da
ira do Senhor, os dias da Sua assolação sobre aqueles que não quiseram
receber a Verdade para se salvarem.

Agora vamos centrar-nos nalguns sinais que anunciam estes dias para que nos
preparemos para a vinda do Grande Rei e Elohim de toda a terra (Isaías 54:5), pois Ele
é o que anuncia o fim desde o princípio e o dá a conhecer aos Seus servos: Isaías
46:10; Amos 3:7. Estejamos pois atentos a estes sinais e confortemos os nossos
corações nas Suas promessas de salvação por Yeshua.
Em resposta a alguns fariseus e saduceus que O tentavam e que Lhe pediam um sinal
do céu, Yeshua respondeu chamando-os de hipócritas e dizendo-lhes que não sabiam
discernir os sinais dos tempos em que viviam: Mateus 16:3. Mas sabemos nós discernir
os sinais dos dias de hoje?
Quando estes sinais começarem a suceder, o conselho de Yeshua é o que
encontramos em:
Lucas 21:28-33 – “Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai
para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está
próxima. E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira, e para todas as
árvores; quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as,
que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer
estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo
que não passará esta geração [a geração destes sinais] até que tudo
aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão-de
passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se
carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha
sobre vós de improviso aquele dia [como nos dias de Noé e de Lot].
Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a
terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por
dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé
diante do Filho do homem”.
Atentemos nestas palavras de aviso. Busquemos então conhecer alguns dos sinais que
O Eterno anunciou para que nos preparemos para a Sua vinda gloriosa. Entre muitos
outros possíveis, apontamos os seguintes:




o restabelecimento da nação de Israel em 1948 (este é um dos grandes sinais
dos dias que haveriam de preceder a vinda do Rei) – Amos 9:14-15; Sofonias
3:20; Ezequiel 36:24; 37:21-22, pois este é o sinal da figueira de que nos falou
Yeshua quando anunciou o fim desta era aos Seus discípulos: Mateus 24:32-35;
muitos andarão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará – Daniel
12:4;
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aumento exponencial do falso profetismo (muitos têm vindo em Nome do Cristo
e enganado a muitos), do satanismo, da feitiçaria, do espiritismo e das múltiplas
falsas doutrinas, tanto do chamado “cristianismo” como das “religiões” orientais,
incluindo o Islamismo;
outro sinal bem visível é o da corrupção moral do género humano – 2.Timóteo
3:1-7; Apocalipse 9:20-21; como resultado de tudo isto, o amor de muitos vem
esfriando;
aumento exponencial da contaminação e da maldição da terra – Isaías 24:4-7,
por os seus habitantes terem transgredido as leis, mudado os estatutos e
quebrado a aliança eterna;
aumento exponencial do número e da intensidade dos grandes cataclismos
(terramotos, furacões, incêndios florestais, etc.), tal como Yeshua anunciou no
Seu sermão para os últimos dias;
aumento exponencial da capacidade de destruição das sucessivas guerras (a
riqueza criada pelas nações é canalizada para a guerra e para a sustentação de
exércitos preparados para a defesa das elites) e não para o bem-estar das
populações e para a sua educação;
fomes e pestilências como anunciou Yeshua;
outro dos grandes sinais é que o Evangelho seria pregado a todas as gentes e
então viria o fim;
sinais nos céus (Luas de sangue que ocorreram em 2014 e 2015 em datas das
solenidades do calendário de Israel), tal como estava anunciado que sucederia –
Joel 2:30-31; Lucas 21:25;
etc., etc.

Sim, os sinais são muitos. Se olharmos agora para os povos/nações à volta de Israel
vemos que, embora estejam em grande perturbação interna, todos eles apregoam o
mesmo propósito: ir contra a nação de Israel para a destruir. Porém, embora no início
pareçam ser bem-sucedidos, os seus desígnios serão totalmente perturbados pois O
Altíssimo, O Elohim da guerra, intervirá a favor do povo que colocou naquele território,
tal como a Sua Palavra nos confirma em Amós 9:15.
Até aos não crentes se ouve dizer que o mundo está louco. Na realidade está, porque
abandonaram os caminhos de YHWH e a Sua Lei, a Sua instrução, o Seu conselho.
Aos que desprezaram o conselho do Altíssimo só lhes sobrevirão maldições –
Deuteronómio 28:15-68. Preparemos os nossos corações, vigiando e orando sem
cessar, pois a Sua vinda está muito próxima. A glória do Eterno será em breve
manifestada sobre todas as nações da Terra. Não desprezemos o Seu conselho, i.e. a
Sua Lei/Torá eterna.
Assim, pregadores/evangelistas anunciai estes acontecimentos vindouros e despertai
as consciências para que, Yeshua O Rei Eterno, encontre um povo arrependido e
numeroso que ame a Sua vinda. Ora vem, Adonai Yeshua.
AlleluYAH
Vem ó Espírito de YHWH, vem já hoje abrir o nosso entendimento à força da Tua
Palavra/Verdade para que a guardemos.
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