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YHWH chamou um povo para Si e disse-lhe: NÃO TEMAS! CONFIA! 
 
Vamos procurar entender o que O Eterno nos quer dizer nesta Sua mensagem que, só 
por estas palavras nos transmitem esperança firme e segurança, se tão-somente 
considerarmos que somos Seus filhos, i.e. se andarmos por fé e obediência em toda a 
Sua santa Palavra de vida (lembremos que é a fé que gera a obediência): 
 

Isaías 43:1-7 – “Mas agora, assim diz YHWH que te criou, ó Jacob, e que te 
formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi; chamei-te pelo teu nome, tu 
és meu. Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, 
eles não te submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem 
a chama arderá em ti1. Porque eu sou YHWH teu Deus, o Santo de Israel, o teu 
Salvador; dei o Egipto por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto 
que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei, 
assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, 
porque estou contigo; trarei a tua descendência desde o oriente, e te 
ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte: Dá; e ao sul: Não retenhas; trazei 
meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os 
que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, os 
formei, e também os fiz”. 

                                                 
1
 Vimos a concretização desta promessa nos companheiros de Daniel que, tendo sido atirados para a 

fornalha ardente do ídolo, nem um só dos seus cabelos ou roupa se queimou…nem cheiro a lume havia 
neles. E quando o Rei olhou para a fornalha não viu lá os três príncipes de Judá, mas sim quatro 
personagens. E O quarto era semelhante ao “Filho de Deus”, segundo a Palavra do Rei Nabucodonosor em 
Daniel 3:25-27. 
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Porventura poderíamos assumir que nesta vida tanto os filhos de Jacob como os que 
abraçam o concerto com O Altíssimo Elohim através de Yeshua HaMashiach não teriam 
aflições, e não iriam até experimentar perseguições e morte à mão dos seus adversários? 
Não, não é isto que O Altíssimo nos diz nesta passagem. A promessa que Ele fez a todos 
os Seus filhos vai muito para além do tempo presente, pois projecta-se na eternidade.  
 
Yeshua HaMashiach disse-nos que neste mundo (na presente era) teríamos aflições. Mas 
também nos deu a certeza que, da mesma forma que Ele venceu o mundo e a morte 
(ainda que morrendo no madeiro), também nós podemos vencer por amor Dele. 
 
Então a promessa do Eterno Adonai projecta o ser humano que Lhe for fiel para um 
tempo e uma condição fora do tempo presente. E é nessas condições que devemos 
entender as Suas palavras dirigidas ao povo que Ele escolheu.  
 
Historicamente, olhando para trás, não é verdade que todos os fiéis a YHWH e a Seu 
Filho Yeshua sofreram horrores neste mundo? Sim, é verdade. Basta lermos o que nos é 
descrito em Hebreus 11. Então, devemos encarar os sofrimentos do tempo presente 
como sendo provas da nossa fidelidade, como nos é dito no Salmo 66:10. 
 
Yeshua não nos prometeu o Seu reino para a era presente…mas sim para a vindoura. Ele 
mesmo afirmou que o Seu reino não era deste mundo/desta era. E é para esse reino 
futuro, em que reinará a perfeição, que nos estamos a preparar…hoje: 
 

Salmo 79:13 – “Assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos 
eternamente; de geração em geração cantaremos os teus louvores”. 

 
À medida que nos aproximamos do dia glorioso da vinda do nosso Rei e Salvador 
Yeshua, mais árduas se tornam as condições de vida dos que Lhe são fiéis. Não nos 
iludamos. Satanás procurará destruir o povo santo…enquanto pode. Por isso Yeshua tem 
estas palavras: 
 

João 10:27-28 – “As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e 
elas me seguem; e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão-de perecer [futuro 
eterno], e ninguém as arrebatará da minha mão”. 

 
Pelas palavras do Salvador vemos, com clareza, que Ele não nos fez promessas de vida 
para agora, mas sim para o reino em que Ele reinará com todo o poder, sem que algo ou 
alguém se Lhe possa opor, pois Ele virá com todo o poder e glória do Pai, para reinar 
eternamente como está profetizado. Por isso nos fez promessas de vida abundante, 
eterna. 
 
Então, não tenhamos ilusões: neste mundo, i.e. nesta presente era teremos aflições -, 
pois esta é a era do governo de Satanás. O dragão, dando o seu poder ao anticristo dos 
últimos dias (a besta) que irá cooperar com o falso profeta, dizimará muitos dos que são 
fiéis a Yeshua. Este é o tempo de angústia das nações e de Israel/Jerusalém em 
particular. Estes dias de aperto final em Israel estão bem retratados na profecia de: 
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Zacarias 13:9 – “E farei passar esta terceira parte pelo fogo [os fiéis que vivem 
em Jerusalém/Israel], e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, 
como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei; direi: É meu 
povo [Ami]; e ela dirá: YHWH é o meu Deus”. 

 
Perante as angústias que sofreu no seu ministério, Paulo acaba confessando que sentia 
prazer nas suas fraquezas pois era nelas que aperfeiçoava o amor a Yeshua: 
 

2.Coríntios 12:10 – “Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas 
necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque 
quando estou fraco então sou forte”. 

 
Por isso mesmo (no juízo vindouro) o profeta deixou-nos estas palavras: 
 

Malaquias 3:2-3; 4:1 – “Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem 
subsistirá, quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e 
como o sabão dos lavandeiros [sobre os ímpios]. E assentar-se-á como 
fundidor e purificador de prata; e purificará os filhos de Levi, e os refinará 
como ouro e como prata; então a YHWH trarão oferta em justiça. Porque eis 
que aquele dia vem ardendo como fornalha; todos os soberbos, e todos os 
que cometem impiedade, serão como a palha; e o dia que está para vir os 
abrasará, diz YHWH dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz 
nem ramo”. 

 
Vemos assim que o juízo do Altíssimo será dirigido contra os filhos da desobediência e 
não contra os que Lhe são fiéis e que andam nos Seus caminhos e na fé de Yeshua, pois 
não fomos destinados para sofrer a ira do Cordeiro: 1.Tessalonicenses 5:8-10. 
 
Para entendermos estes dias vindouros, terríveis (Hebreus 10:31), temos de ler o livro do 
profeta Daniel e o de Apocalipse. Ali são descritas terríveis assolações que irão cair sobre 
os ímpios até à vinda gloriosa do Rei Yeshua. Dias de nova guerra mundial, devastadora, 
atómica e não só, estão às portas. Muitas alianças estão a ser estabelecidas neste 
momento entre as nações…o que só confirmam as palavras do Eterno. Segundo a 
profecia para estes dias, se O Eterno não pusesse termo à loucura humana que se irá 
instalar, “…nenhuma carne se salvaria. Mas, por amor dos escolhidos, esses dias serão 
abreviados”.  
 
Mas, voltando ao tema deste estudo, vamos ler as palavras de aviso de Pedro: 
 

1.Pedro 4:12-13 – “Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre 
vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse; mas alegrai-
vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também 
na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis”. 

 
Vemos nas palavras de Pedro o tempo da tribulação dos fiéis que, provando ser fiéis até 
ao fim, verão a sua fidelidade recompensada com a vida eterna na vinda de Yeshua, O 
Rei. Não devemos temer as provas que sobre nós hão-de vir, porque a recompensa é 
grande, sem medida, eterna. Por isso não temamos a força do inimigo no tempo presente. 
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Isaías 41:14 – “Não temas, tu verme de Jacob, povozinho de Israel; eu te 
ajudo, diz YHWH, e o teu redentor é o Santo de Israel”. 

 
É caso para lembrar as palavras: “Se Elohim é por nós quem será contra nós?” Por isso 
vivamos hoje com sobriedade, humildade e fidelidade perante O nosso Elohim YHWH e 
Seu Filho Yeshua, Aquele que um dia estenderá a Sua Mão para nos resgatar deste 
mundo perverso. Sim, Ele virá para resgatar os Seus, a Sua Noiva/Esposa, a Israel de 
YHWH. Eis como devemos andar nestes tempos difíceis e perigosos: 
 

Tito 2:10-14 – “Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para 
que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque 
a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, 
ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências 
mundanas, vivamos neste presente século sóbria, e justa, e piamente, 
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do 
grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo; O qual se deu a si mesmo por 
nós para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo seu 
especial, zeloso de boas obras”. 

 
Quem não compreende que este é o único caminho que agrada Àquele que nos resgatou 
com o Seu sangue precioso? Aquele mesmo que hoje intercede por nós junto do Pai, 
quando falhamos nas nossas vidas e nos esquecemos dos Seus preceitos de vida? 
Então, em cada momento da nossa vida, reconheçamos o quanto devemos Àquele 
Elohim que nos chamou para O Filho do Seu amor, e demos-Lhe graças e louvores: 
 

Judas 1:25 – “Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, 
domínio e poder, agora, e para todo o sempre. Amém”. 

 
Submetamo-nos ao Elohim Criador e Sustentador de todas as coisas visíveis e invisíveis, 
e Ele cuidará de cada um de nós. Nesta nova condição espiritual e física, Ele diz-nos: Não 
temas porque Eu te amei…porque Eu serei contigo. Resta dizer que tal submissão ou 
entrega de coração/alma, implica uma verdadeira transformação no modo de vida do ser 
humano que O busca. Tal mudança implica entregarmos-Lhe os nossos cuidados nesta 
vida, passando a viver por fé e por obediência aos Seus preceitos de vida. Sim, Ele toma 
conta de nós e guia-nos neste mundo de maldade quando, e só quando, aceitamos viver 
pelas Suas instruções como padrão de conduta para as nossas vidas, pois assim viveram 
os santos do passado. E onde encontramos tais instruções vindas do Alto e Sublime? Na 
Sua Lei/Torá, nas palavras dos Seus profetas e nos seus exemplos de vida santificada.  
 
Porém, tal propósito de transformação de vida e salvação não poderia ficar completo se 
Yeshua HaMashiach e o Seu sacrifício não ficassem gravados em nós. Sim, é pelo Filho 
que poderemos alcançar a herança que nos está prometida: a vida eterna pelo sangue 
puro do concerto. Por isso O Eterno nos alerta quanto aos perigos dos falsos profetas dos 
nossos dias: 
 

Isaías 8:16, 20 – “Liga o testemunho [de Yeshua], sela a lei entre os meus 
discípulos… Á lei [Torá de YHWH] e ao testemunho! Se eles não falarem 
segundo esta palavra, é porque não há luz [Verdade] neles”. 
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Antes de nós O amarmos, Ele nos amou primeiro. Portanto, amando-O, só estaremos a 
retribuir ao Ser Supremo e Majestoso, Criador, Sustentador e Salvador, que Se entregou 
por nós, em carne, e que nos deve merecer todo o respeito, louvor e agradecimento por 
tudo o que fez/faz por cada um de nós. Como nos ensina a Palavra: “em tudo dai graças!” 
 
Sim, Ele chama todos os seres humanos ao arrependimento. Porém, bem poucos de 
entre nós ouvem a Sua voz e estão dispostos a mudar de vida, deixando a vaidade do 
mundo (coisa vazia, oca, sem préstimo), passando a viver para Ele, segundo o Seu 
conselho. Como Paulo disse acerca dele mesmo: 
 

Gálatas 2:20 – “Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas 
Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de 
Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim”. 

 
Sim, os que assim procedem alcançam misericórdia, paz e esperança renovada de virem 
a fazer parte do número dos eleitos para o Seu reino vindouro. Quem não está disposto a 
passar da morte para a vida? Perguntamos: não valerá a pena abandonarmos o que é 
passageiro e agarrar-nos ao que é perene e eterno, sabendo ainda que esta vida terrena 
é cheia de injustiça e maldade e que está condenada a desaparecer? Só os loucos e 
espiritualmente cegos não entendem! 
 
Temos ainda de sofrer na carne enquanto aqui permanecemos? Claro que sim, pois 
sabemos que a carne para nada aproveita (João 6:63)! Por isso mesmo troquemos o que 
é passageiro, terreno, carnal, perecível, pelo espiritual que é eterno e glorioso, como O 
Senhor da Vida É também! Por isso permanece a proposta que Ele fez ao povo que 
chamou para Si: 
 

Êxodo 19:5-6 – “Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e 
guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre 
todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino 
sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de 
Israel”. 

 
Reparemos no “se”e no “diligentemente”! A eleição pertence somente ao Elohim Todo-
Poderoso, como Ele mesmo nos explica em: 
 

Deuteronómio 7:6-8 – “Porque povo santo és a YHWH teu Deus; YHWH teu 
Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo especial, de todos os 
povos que há sobre a terra. YHWH não tomou prazer em vós, nem vos 
escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros 
povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos; mas, porque 
YHWH vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, 
YHWH vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão 
de Faraó, rei do Egipto”. 

 
Mostremo-nos então dignos desta preciosa escolha, sabendo que se não nos mostrarmos 
dignos aos Seus olhos, segundo os Seus critérios, seremos também cortados como 
qualquer outro rebelde/ímpio.  
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Ligada a esta escolha existe o compromisso de andarmos nos Seus caminhos, por fé e 
por obediência a todos os Seus preceitos, a Sua Lei/Torá e às palavras dos profetas, as 
que Yeshua, O Filho, não aboliu/ab-rogou. Se a fidelidade à Sua Vontade não for o 
ornamento do nosso coração/mente e a regra que direcciona os nossos passos, é porque 
não estamos aptos para fazer parte deste povo santo e justo, purificado pelo sangue do 
Cordeiro do Altíssimo, o povo que herdará o reino vindouro.  
 
Só nos tornamos parte da menina do Seu olho quando vivemos por fé e por obediência a 
todos os Seus mandamentos e cremos no poder resgatador do sangue do Seu Ungido, O 
que morreu no nosso lugar, para nos remir do poder da morte eterna e fazer de nós um 
povo santo: Tito 2:14; 1.Pedro 1:7; 2:9. Sim, com benignidade fomos atraídos por Ele: 
Jeremias 31:3.  
 
Por isso, nos dias maus que a humanidade ainda irá enfrentar surge a palavra de alento e 
confiança que O Altíssimo dá a todos os que Lhe são fiéis: 
 

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”. 

 
Dúvidas? Como poderia haver dúvidas se a Palavra do Altíssimo é fiel? 
 
As promessas do Eterno são fiéis e cada uma delas será cumprida, segundo o Seu plano 
de redenção da humanidade, no tempo por Ele determinado…e não falharão! Por isso Ele 
nos assegura que, no reino milenar de Yeshua, O Rei vindouro, Ele trará cada um dos 
filhos de Israel dos quatro cantos da Terra e os levará à terra que prometeu aos patriarcas 
seus pais. Sim, voltarão todos à terra que lhes foi prometida. Desta vez desde o grande 
Rio Eufrates, até ao Rio do Egipto e tendo por fronteira também o Mar Mediterrâneo. Sim, 
este território mostrar-se-á pequeno para tantos filhos e filhas que virão do Norte, do Sul, 
do Oriente e do Ocidente. Sim, eis o que Ele promete: a junção das duas casas de 
Israel/Efraim e de Judá…para nunca mais serem separadas, como está profetizado em 
Ezequiel 37:15-28. 
 
Se continuarmos a ler o que já reproduzimos na primeira página deste estudo, podemos 
ver que em Isaías 43:8 YHWH chama de cego ao povo que tem olhos mas não vê e que, 
apesar de terem ouvidos continuam surdos (o Judaísmo tradicional os fez desta maneira). 
E são hoje cegos e surdos porquê? Porque ainda hoje só uma pequena fracção deles 
reconhece a obra Daquele que morreu no madeiro em benefício da salvação de muitos, 
Yeshua, O Salvador de Israel, cuja missão está bem definida em Isaías 49:5-6 e cap. 53.  
 
Por isso às casas de Efraim/Israel e de Judá O Eterno chama de Suas testemunhas (as 
duas oliveiras/os dois castiçais que nos são apontadas em Apocalipse 11:4).  
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Isaías 43:10-12 – “Vós sois as minhas testemunhas, diz YHWH, e meu servo, a 
quem escolhi; para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o 
mesmo, e que antes de mim deus nenhum se formou, e depois de mim 
nenhum haverá. Eu, eu sou YHWH, e fora de mim não há Salvador. Eu 
anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e deus estranho não houve entre vós, 
pois vós sois as minhas testemunhas, diz YHWH; eu sou Deus”. 

 
Não é a congregação religiosa que dá pelo nome de “Testemunhas de Jeová” que são as 
Suas testemunhas, pois estas são testemunhas mentirosas que rejeitam a santa Lei/Torá 
de YHWH. Não há luz/verdade neles. As verdadeiras testemunhas do Altíssimo são as 
duas oliveiras, os dois castiçais, as duas casas de Jacob: Efraim e Judá. 
 
Esta é a verdade que o homem não pode refutar. Ele é O Supremo Criador, Sustentador e 
Salvador também. Ele é tudo em todos os que Lhe são fiéis. Ele é A Rocha que veio até 
nós em carne, na figura do Filho Yeshua, por Quem foram feitas todas as coisas...e sem 
Ele nada do que foi feito se fez. Fora Dele é o vazio da não existência, são as trevas 
espirituais...eternas. Por isso, ao falar aos Atenienses, Paulo descreve este Elohim que 
para eles era desconhecido: 
 

Actos 17:24-29 – “O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor 
do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens; nem 
tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma 
coisa; pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as 
coisas; e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar 
sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e 
os limites da sua habitação; para que buscassem ao Senhor, se porventura, 
tacteando, o pudessem achar; ainda que não está longe de cada um de nós; 
porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos; como também alguns dos 
vossos poetas disseram: Pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, 
geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao 
ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos 
homens”. 

 
Esta é a grandeza do Elohim Criador de Quem vimos falando neste pequeno estudo. 
Então, perante tamanha Majestade, sirvamo-Lo e adoremo-Lo como Ele deseja: em 
espírito e em Verdade (na Sua Lei/Torá, cf. a Salmo 119:142), aguardando, com 
paciência a Sua redenção, pois ela está próxima. Por tudo o que já aqui foi apontado, fica-
nos a certeza que O Elohim YHWH não Se esquece do Seu povo, em momento algum, 
todos os que Ele resgatou com o sangue do Cordeiro…os que Lhe são fiéis. Veja-se: 
 

Génesis 15:1 – “Depois destas coisas veio a palavra de YHWH a Abrão em 
visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo 
galardão”.  

 
Perguntamos: alguém duvida que Abraão é um dos eleitos de YHWH? Não “viu” Abraão 
“o dia” da glória do Rei e se alegrou – João 8:56? Não disse YHWH a muitos dos Seus 
servos: “Não temas, porque Eu Sou contigo”? Do mesmo modo que o disse no 
passado, também nos diz o mesmo hoje, pois Ele não muda. Lembremos: 
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Isaías 41:10-13 – “Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, 
porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a 
destra da minha justiça. Eis que, envergonhados e confundidos serão todos 
os que se indignaram contra ti; tornar-se-ão em nada, e os que contenderem 
contigo, perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás; os que pelejarem 
contigo, tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que 
guerrearem contigo. Porque eu, YHWH teu Deus, te tomo pela tua mão direita; 
e te digo: Não temas, eu te ajudo”.  

 
Amém! 
 

Ora vem Adonai Yeshua. Vem já hoje reinar em nós e aperfeiçoar os nossos 
caminhos. 

 
AlleluYAH 

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