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Todos os que estudam as Escrituras Sagradas têm a clara noção que, muitas vezes, as 
profecias que ali nos são apresentadas (reveladas também), têm, nalguns casos, duplo 
ou mesmo triplo cumprimento no tempo. Assim tenhamos nós o entendimento e a 
revelação do Espírito Santo de YHWH para encontrarmos na História o cumprimento 
de algumas dessas profecias (num entendimento preterista, pesquisando o passado), 
sem abdicarmos de procurarmos entender os sinais que hoje nos estão a ser revelados 
para, em relação a essas mesmas profecias, podermos constatar que as mesmas se 
estão também a cumprir nos nossos dias e ainda se cumprirão em dias futuros (visão 
futurista), como apontamos adiante. 
 
E nem só nos nossos dias, pois quando a Palavra nos fala dos “últimos dias”, 
entendemos que tal expressão pode ser tanto aplicada aos últimos dois mil anos, como 
aos mil anos do reino vindouro de Yeshua e, até, aos poucos anos que ainda falta 
cumprir até à restauração do reino milenar de Yeshua, O Rei Eterno, O Leão da tribo 
de Judá, pois assim já falavam os apóstolos e os profetas do Altíssimo, visando tempos 
diferentes. Mas o significado da profecia não sofre qualquer alteração por poder ser 
cumprida em tempos diferentes da História da humanidade. Senão vejamos: 
 

1. Quando o profeta Daniel revela a Nabucodonosor o significado das várias partes 

da estátua com que o Rei havia sonhado (o que foi revelado por YHWH a 

Daniel), o profeta tem estas palavras: 

 
Daniel 2:28 – “Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios; ele, pois, 
fez saber ao rei Nabucodonosor o que há-de acontecer nos últimos dias; o 
teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes…”. 

 
É evidente que o tempo revelado na explicação do sonho é muito vasto, pois 
abrange desde os dias do Rei Nabucodonosor até ao estabelecimento do reino 
milenar de Yeshua, um período de cerca de 2.700 anos. 
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2. Aludindo também aos “últimos dias”, o autor do livro de Hebreus aponta-nos que 

estes também são considerados como tal desde o momento em que Yeshua 

HaMashiach iniciou o Seu ministério entre nós: 

Hebreus 1:1 – “Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas 
maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias 
pelo Filho”… o que aconteceu há cerca de 2.000 anos atrás.  

 

3. O profeta Isaías fala-nos ainda, e claramente, do reino milenar de Yeshua, 

quando Ele estiver entronizado em Sião e a governar sobre todas as nações da 

Terra: 

Isaías 2:2-4 – “E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da 
casa de YHWH no cume dos montes [Sião/Jerusalém], e se elevará por 
cima dos outeiros [das nações]; e concorrerão a ele todas as nações. E 
irão muitos povos, e dirão: Vinde, subamos ao monte de YHWH, à casa do 
Deus de Jacob, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas 
suas veredas; porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de 
YHWH. E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos; e 
estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em 
foices; uma nação não levantará espada contra outra nação, nem 
aprenderão mais a guerrear…”, profecia também confirmada em Miqueias 4:1. 

 

4. Também os “últimos dias” são referidos como apontando os que estamos a viver 

hoje, tempos de tribulação e escárnio dos insensatos: 

Tiago 5:1-3 – “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”.  

 
Bastará lembrarmos que somente 8 homens detêm 50% de toda a riqueza que 
hoje é produzida no mundo inteiro.  
 
2.Pedro 3:3-4 – “Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão 
escarnecedores [Judas 1:18], andando segundo as suas próprias 
concupiscências, e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque 
desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o 
princípio da criação”. 

 

5. Os profetas falam-nos ainda do tempo que temos hoje pela frente e dos dias que 

precederão a vinda gloriosa do Rei Yeshua, aludindo à guerra do Armagedão, a 

guerra de Gog-Magog que será movida contra Israel nos “últimos dias”, como 

podemos ver na profecia de: 
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Ezequiel 38:15-18 – “Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos 
povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento, e exército 
poderoso, e subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para 
cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei-de trazer-te contra a 
minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me 
houver santificado em ti, ó Gogue, diante dos seus olhos. Assim diz o 
Senhor DEUS: Não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por 
intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias 
profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, 
naquele dia, no dia em que vier Gogue contra a terra de Israel, diz o Senhor 
DEUS, que a minha indignação subirá à minha face”. 

 
Pelo que já antes reproduzimos da Palavra, podemos entender que a expressão 
“últimos dias” atravessa um período de tempo muito amplo (em conceitos humanos). Já 
o apóstolo João usa uma expressão paralela a esta quando escreve: 
 

1.João 2:18 – “Filhinhos, é já a última hora; e, como ouvistes que vem o 
anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde 
conhecemos que é já a última hora”. 

 
Ao escrever ao seu discípulo Timóteo, Paulo aponta também, em relação ao seu tempo 
e aos dias vindouros que os “últimos dias” serão tempos trabalhosos: 2.Timóteo 3:1, o 
que confirma as palavras de João, pois esses dias trabalhosos ou de grande tribulação 
serão os dias que a humanidade ainda irá sofrer debaixo da tirania do último anticristo 
que está prestes a revelar-se. 
 
Assim, após este enquadramento inicial que nos confirma a amplitude no tempo da 
expressão “últimos dias”, olhemos então para alguns acontecimentos históricos 
passados, centrando a nossa atenção no que o profeta Daniel deixou escrito, sabendo, 
como nos ensina o apóstolo Pedro (1:20) “que nenhuma profecia da Escritura é de 
particular interpretação”.  

 
Com a queda do Império Assírio (com a sua capital em Ninive (hoje denominada 
Mossul), que foi destruída em 612 a.C., Naúm 3:5-7), veio Nabucodonosor, Rei dos 
Caldeus (Babilónia) sobrepor-se ao mundo de então, conquistando também o Império 
Egípcio que tinha o domínio da Judeia. Grandes acontecimentos ocorreram em todo o 
Médio Oriente, levando a que o Rei dos Caldeus viesse pôr cerco a Jerusalém em 606 
a.C. e a cidade fosse queimada e o Templo destruído e saqueado dos seus tesouros, e 
os príncipes de Judá levados cativos para Babilónia em 605 a.C. como havia sido 
profetizado (2.Reis 20:16-17). Entre esses príncipes estava Daniel que também foi 
levado cativo para Babilónia, onde se veio a destacar na corte dos reis caldeus.  
 
Isto sucedeu porque o Rei de Judá confiou na aliança que tinha feito com o Faraó do 
Egipto e não colocou a sua confiança no seu Elohim YHWH. Assim Judá esteve cativo 
em Babilónia durante 70 anos1, até 536 a.C. como profetizado (Jeremias 29:10-14).  

                                                 
1
 Um ano de cativeiro por cada um dos sete Sábados anuais que a terra de Israel deveria ter 

descansado conforme à Lei/Torá, e a que o povo de Israel não deu importância durante 490 anos. 
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Vários foram os decretos dos reis Medo-Persas que permitiram o regresso dos Judeus 
cativos em Babilónia que regressaram à sua pátria por fases, para levantar os muros 
de Jerusalém e reconstruir o Templo, o que foi feito em tempos trabalhosos. 
 
O versículo 14 desta profecia pode também aplicar-se aos dias vindouros quando O 
Eterno recolher o Seu povo de entre todas as nações, dos quatro cantos da Terra, para 
os trazer à terra que prometeu aos pais, o que certamente irá ocorrer já no governo 
milenar de Yeshua, O Rei, quando Ele fizer voltar os desterrados de Israel à terra dos 
seus antepassados, cumprindo assim a profecia de Ezequiel 37.  
 
Assim Babilónia se tornou “a glória dos Caldeus”, a cidade que dominou o mundo de 
então. Porém, sabemos que, espiritualmente, esta grande cidade veio a contaminar 
todo o mundo com o poder das suas feitiçarias e adivinhações...até hoje! Por isso, 
fisicamente, esta cidade antiga foi arrasada por decreto divino para não mais ser 
reedificada e habitada. Porquê? Porque afrontou o poder e a majestade do Elohim 
Todo-Poderoso…e ainda hoje, espiritualmente, continua a afrontar O Eterno, até que 
será queimada no fogo como profetizado em Apocalipse 14:8; 16:19; 18:2, 5. 
 
É neste contexto que O Altíssimo revela através de Daniel o significado das várias 
partes da estátua do sonho de Nabucodonosor (que não vamos explicar neste trabalho, 
pois é sobejamente conhecido, e que representavam os vários domínios/impérios 
temporais, humanos, que haveriam de ter autoridade sobre a Terra Santa: os impérios 
caldeu, medo-persa, grego e romano, apontando que é no tempo em que os pés da 
estátua, feitos duma mistura de barro e de ferro, que O Elohim dos Céus lançará, sem 
mão, uma “Pedra” (Yeshua, O Rei) que irá desfazer todos estes domínios terrenos para 
sempre, “Pedra” essa que se tornará num grande monte e encherá toda a Terra. 
 
E é nesta perspectiva que podemos entender que tal profecia pode ter duas leituras 
correspondendo aos dois momentos em que ela se cumpre (note-se que este é um 
entendimento espiritual que se veio a manifestar na vida de todos os povos): 
 

 O primeiro como tendo ocorrido na primeira vinda de Yeshua, O Servo sofredor 

(Isaías 53), O Cordeiro de YHWH que, com a sua morte e ressurreição deixou 

um povo amante da Sua Palavra que, cumprindo o seu ministério, levou o 

evangelho do reino até aos confins da Terra – Mateus 24:14. Ou seja, esta 

“Pedra” transformou-se num grande monte e encheu toda a Terra. Este 

entendimento provém da forma como o evangelho da salvação por Yeshua 

HaMashiach se espalhou e encheu toda a Terra até aos dias de hoje…e então 

virá o fim. 

 

 O segundo como ainda estando por ocorrer e que acontecerá na segunda vinda 

de Yeshua, como Rei e Sumo-Sacerdote, entronizado em Jerusalém, quando 

esta “Pedra” esmiuçar, então, todos os reinos dos homens (Apocalipse 11:15) 

para, então, por completo, encher toda a Terra, sendo que de Sião sairá a 

Lei/Torá para todas as nações da Terra e Ele Se afirmará como O Único 

Dominador, O Deus de toda a terra, como nos diz o profeta em Isaías 54:5. 
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O mesmo Elohim que revelou os acontecimentos futuros ao Rei Nabucodonosor 

através do Seu profeta, prefigurados na estátua do sonho do rei, é O mesmo que faz 

que todas as coisas se cumpram conforme à Sua Vontade (ao Seu plano), e assim 

todo o propósito divino será cumprido a seu tempo: 

Daniel 2:44-45 – “Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um 
reino que não será jamais destruído; e este reino não passará a outro 
povo; esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo 
subsistirá para sempre, da maneira que viste que do monte foi cortada uma 
pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a 
prata e o ouro; o grande Deus fez saber ao rei o que há-de ser depois disto. 
Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação”. 

 
Sim, Aquele Rei que virá com todo o poder e glória do Pai, virá para julgar as nações e 
acabar com toda a forma de maldade e injustiça, porque o Seu Reino será pacífico e 
próspero, pois todos caminharão à luz da Lei/Torá que o homem vem rejeitando ao 
longo da História. Sim, Ele é a Pedra que esmiuçará os domínios dos homens e de 
Satanás. Ele virá com juízo severo sobre todos os ímpios e com ira: 
 

Apocalipse 6:14-17 – “E o céu retirou-se como um livro que se enrola; e 
todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da 
terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o 
servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das 
montanhas; e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e 
escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira 
do Cordeiro; porque é vindo o grande dia da sua ira; e quem poderá 
subsistir?” 

 
Mas, todos os que Lhe são fiéis e O esperam não temerão estes acontecimentos. Tal 
juízo divino será terrível para os ímpios: Salmo 46:1-2, 6, 8-9, 11. “Horrenda coisa é 
cair nas mãos do Deus vivo”, como nos diz Hebreus 10:31.  

 
2.Tessalonicenses 1:7-10 – “E a vós, que sois atribulados, descanso 
connosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os 
anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que 
não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso 
Senhor Jesus Cristo; os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, 
ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser 
glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em 
todos os que crêem (porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós)”. 

 
Devido aos graves pecados da humanidade (desvios e negação da Lei/Torá de YHWH 
e rejeição do sacrifício do Cordeiro), O Eterno reservou sempre para Si um 
remanescente de fiéis, de todos os povos, tribos, nações e línguas, assinalados em 
todos os tempos, que hão-de herdar todas as coisas que Ele tem preparadas para os 
que O amam e guardam os Seus mandamentos e vivem pela fé/testemunho de Yeshua 
(Isaías 8:16, 20; Apocalipse 14:12).  
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Daí que não nos devemos espantar nem atemorizar com as coisas más que estão a 
ocorrer no mundo e nas que ainda estão para acontecer (“Eis que vo-lo tenho predito”, 

disse Yeshua) que serão uma realidade, até que O Rei estabeleça o Seu reino milenar, 
reino de paz e equidade; reino de abundância e respeito pela Palavra do Altíssimo (a 
Sua Lei/Torá que será a futura Constituição de todas as nações da Terra); será 
igualmente o tempo da restauração de todas as coisas que o homem perverteu ao 
longo dos séculos. Esta certeza nos é dada na Sua Palavra – Actos 3:21. 
 
Apesar das grandes perseguições que tiveram início nos tempos dos Imperadores de 
Roma e que continuaram até aos dias de hoje, O Eterno tem reservado para Si um 
povo cuja fé tem sido posta à prova nas maiores dificuldades e tribulações, não 
esquecendo que um dos alvos principais dos algozes tem sido o povo Judeu, que foi 
perseguido, roubado e martirizado em todas as latitudes e em todos os tempos. Assim 
será até que Ele venha para pôr fim à maldade e injustiça generalizadas que Satanás 
instilou no coração dos homens e das organizações humanas corrompidas. 
 
Lembremos as palavras do apóstolo em: 
 

Romanos 15:4 – “Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino 
foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos 
esperança”.  

 
Sim, hoje vivemos nos dias dos pés da estátua que estão moldados em barro e ferro, 
como nos diz Daniel 2:41-45. A semente humana que dá lastro ao governo dos homens 
não se pode misturar, do mesmo modo que o barro e o ferro não se unem. Assim O 
Elohim Todo-Poderoso conserve a nossa fé na Sua santa Palavra, pois é nela que 
podemos entender os dias em que vivemos e os sinais que nos vão sendo dados sobre 
a proximidade da vinda gloriosa do Rei Yeshua. 
 
Todos os tempos apresentaram perigos, e hoje vivemos nos dias em que também nos 
devemos guardar do mal que nos rodeia. Fica-nos o aviso que é feito aos que têm de 
atravessar uma via-férrea, numa passagem em que não há guarda, mas em que 
encontramos um aviso que diz: “Pare, Escute e Olhe”. Sim, devemos usar de muita 

prudência para não sermos envolvidos na maldade que está no mundo, pois os dias 
são maus e a vinda gloriosa do Rei está muito perto.  
 
Hoje, vivemos num reino dividido, um reino que tem a fraqueza do barro e a fortaleza 
do ferro, conforme ao sonho de Nabucodonosor (o da estátua), em que alguns povos 
são dominantes e outros são fracos, não se misturando. Tomemos como exemplo o 
que é referido como a “União Europeia” que de unida não tem nada…apesar dos 
esforços do homem...ou as Nações Unidas… Todo o mundo está neste estado. 
 
Após o enfraquecimento e queda do Império Romano no século IV, os territórios do que 
é hoje a Europa foram invadidos por tribos vindas das estepes asiáticas que acabaram 
por se fixar em territórios férteis e aí, matando e pilhando as populações que ali viviam, 
estabeleceram os seus reinos.  
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Estamos a falar de 10 tribos que se sobrepuseram e que vieram dar lugar a nações2: 

 

1. Francos 

2. Alamanis 

3. Visigodos 

4. Suevos 

5. Anglo-Saxões 

6. Lombardos 

7. Burgundeses 

8. Ostrogodos 

9. Hérulos 

10. Vândalos 

Sim, estes 10 reinos constituem o ponto de partida da Europa actual. Estes foram os 
alicerces que estiveram na origem de inúmeras guerras e morticínios. Esta é a verdade 
histórica que só desaparecerá com a vinda de Yeshua, O Príncipe da Paz, de que nos 
fala o profeta em Isaías 9:6-7. Os esforços dos homens para criarem uma “Europa 
Unida” debaixo de um só governo continuam, mas estão votados ao fracasso, pois o 
barro não se mistura com o ferro, façam os tratados que fizerem. Assim o diz O 
Altíssimo Elohim. 
 
Embora muito se fale na criação de “um governo mundial” (a tão propalada “Nova 
Ordem Mundial”), tal não passa de uma ilusão à luz das Escrituras Sagradas, pois os 
esforços humanos secundados por Satanás não farão que o barro e o ferro se unam. 
Sim, o único governo mundial que O Altíssimo permitirá que se estabeleça será o do 
Reino universal do Rei Adonai Yeshua. 
 
Em todo este processo e evolução histórica, também a parte espiritual tem tido um 
papel muito relevante na vida dos povos. Que o diga o domínio que Roma (a Babilónia 
espiritual dos últimos séculos, a mãe de todas as abominações da Terra – Apocalipse 
17:4-5) tem tido sobre as nações ao longo dos séculos, começando, de forma mais 
visível no séc. IV, com Constantino, Concílio de Niceia e outros, apoiando-se mais 
tarde nas forças de exércitos ao serviço do “papado”, e na acção dos Jesuítas, por 
exemplo, século a partir do qual se afirmou com uma postura anti-semita, rejeitando 
todo o ensinamento de raiz hebraica oriundo de Jerusalém.  
 
Assim Roma/Vaticano se tornou na congregação apóstata que a Palavra chama de 
grande prostituta – Apocalipse 17; 19:2, pois herdou de Babilónia toda a injustiça e 
engano com que tem perseguido a Verdade e matado os santos do Altíssimo. Sim, 
Yeshua O Rei vindouro é “A Pedra” na qual todos devemos estar firmados, pois é Nele 
que encontramos segurança eterna, conforme às Suas palavras: 

                                                 
2
 A Palavra faz referência a dez reis que receberão o poder e que no fim se rebelarão contra a besta dos 

últimos dias: Daniel 7:24; Apocalipse 17:12.  
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Lucas 20:17-18 – “Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto, pois, que 
está escrito? A pedra, que os edificadores reprovaram, essa foi feita 
cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em 
pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó”. 

 
O Elohim Todo-Poderoso executa tudo segundo a Sua Vontade e propósito eternos. E 
é pelo Filho, Adonai Yeshua HaMashiach que o ser humano que se Lhe entrega 

alcança o estatuto de verdadeiro filho do Elohim Altíssimo, pelo mérito do sacrifício do 
Cordeiro de YHWH. 
 

Hebreus 12:22-29 – “Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, 
à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos; a universal 
assembleia e igreja dos primogénitos, que estão inscritos nos céus, e a 
Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados; e a Jesus, 
o Mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor 
do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala; porque, se não 
escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos 
nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus; a voz do qual moveu 
então a terra, mas agora anunciou, dizendo: Ainda uma vez comoverei, não 
só a terra, senão também o céu. E esta palavra: Ainda uma vez, mostra a 
mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis 
permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, 
retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com 
reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor”. 

 
Por tudo o que já foi aqui e demonstrado pela Palavra, temos a certeza que todos os 
reinos/impérios/domínios dos homens serão erradicados, para sempre. Tal ocorrerá na 
segunda vinda de Yeshua, O Rei Eterno e Glorioso. Por isso o poder de Babilónia que 
ainda hoje influencia espiritualmente as nações e domina os homens através das 
religiões, bem como pelo poder económico, militar e político das nações, irá 
desaparecer, num momento, ante a Sua vinda majestosa e presença poderosa. 
Também o Islão e toda a sua maldade sanguinária desaparecerão.  
 
Sim, é melhor confiar na Palavra do Todo-Poderoso do que confiar no homem ou em 
príncipes em quem não há salvação – Salmo 118:8-9. 
 
Dúvidas? 
 

AlleluYAH 
 

Vem ó Espírito de YHWH, vem já hoje abrir o nosso entendimento à força da Tua 
Palavra/Verdade, para que vivamos por ela.  

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

http://www.kol-shofar.org/

