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Parte 2 
 
Tendo analisado na Parte 1 deste trabalho o que é essencial à compreensão da 
promessa de ressurreição e vida eterna para os que com diligência e fidelidade vivem os 
seus dias na procura da Verdade do Altíssimo, andando em Seus preceitos (a Sua 
Lei/Torá, a Sua Verdade), e caminhando por fé no sacrifício redentor do Cordeiro de 
YHWH, Adonai Yeshua HaMashiach, vamos agora sintetizar nesta Parte 2 os tópicos 
bíblicos que nos falam da ressurreição dos justos na vinda gloriosa do Rei Yeshua. Tal 
síntese pode ser feita do seguinte modo: 
 

1. A primeira ressurreição, a dos justos/santos, ocorrerá somente na vinda gloriosa de 
Yeshua, O Filho do Altíssimo, como Rei e Sacerdote Eterno, e não antes da 
tribulação de Satanás que cairá sobre todo o mundo, como alguns ensinam: 
1.Coríntios 15:23; 1.João 2:28. Sim, a ressurreição dos justos ocorrerá na Sua 
vinda: 2.Tessalonicenses 2:1; Filipenses 3:20-21; Apocalipse 20:5-6, a qual nos é 
dita que ocorrerá em plena Guerra do Armagedão, num Dia das Trombetas.  
 

2. Todos os santos ou justos que estão nas sepulturas aguardam o cumprimento das 
promessas de vida eterna que lhes foram feitas pelo Todo-Poderoso através dos 
Seus servos os profetas, Yeshua HaMashiach. Sim, O Filho foi as primícias de 
todos os que dormem, e que aguardam na sepultura o seu resgate eterno: 
1.Coríntios 15:20-23; 1.Tessalonicenses 4:13-17; Daniel 12:2. 
 

3. Assim a ressurreição dos justos, a primeira, ocorrerá ao toque da sétima e última 
trombeta, quando Yeshua recolher a Sua Noiva e a colocar a recato (Isaías 26:20-
21) antes do derramamento das últimas sete pragas (as 7 taças da ira do Cordeiro) 
sobre uma humanidade desobediente e rebelde: 1.Coríntios 15:51-55. 
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4. Numa antevisão perfeita, baseada numa fé inabalável apesar dos grandes 

sofrimentos que estava a experimentar, Job expressa-se desta maneira em Job 
14:12-15 – “Assim o homem se deita [morre], e não se levanta; até que não 
haja mais céus, não acordará nem despertará de seu sono [a morte é 
equiparada ao sono]. Quem dera que me escondesses na sepultura, e me 
ocultasses até que a tua ira se fosse [até que se completem os dias da ira do 
Altíssimo – as últimas sete pragas]; e me pusesses um limite, e te lembrasses 
de mim! Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de 
meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança [Job estava seguro 
da sua mudança]. Chamar-me-ias, e eu te responderia, e terias afecto à obra 
de tuas mãos”. Estas são palavras sublimes de uma total confiança nas 
promessas do Eterno, de que a vida eterna está prometida e segura para todos os 
que Lhe forem fiéis até ao fim das suas vidas terrenas. 
 

5. Paulo também dá testemunho perante o rei Agripa da redenção próxima por 
Yeshua, O Rei vindouro, em Actos 26:6-8 – “E agora pela esperança da 
promessa que por Deus foi feita a nossos pais estou aqui e sou julgado. À 
qual [promessa] as nossas doze tribos esperam chegar, servindo a Deus 
continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado 
pelos judeus. Pois quê? Julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite 
os mortos?” Paulo sabia e testemunhava que a sua fé assentava na promessa da 
ressurreição e transformação dos nossos corpos mortais em corpos celestiais. 
 

6. O mesmo Paulo escreve: 1.Coríntios 15:12-18 – “Ora, se se prega que Cristo 
ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós [os da seita dos 
Saduceus] que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de 
mortos, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, logo é 
vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também 
considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, 
que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os 
mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também 
Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda 
permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo 
estão perdidos”. Sim, os que “dormem” em Yeshua foram selados para a vida 
eterna. 
 

7. O Rei Yeshua virá com multidões dos Seus exércitos celestiais e com alarido (com 
rijo clamor de trombeta, a sétima): Isaías 18:3; Zacarias 9:14; Mateus 24:31; João 
5:25. 
 

8. Yeshua é O Deus que nós aguardávamos, O Elohim de toda a Terra: Isaías 25:9, 
54:5; Mateus 16:27, 30-31; 2.Tessalonicenses 1:7; Apocalipse 1:7. 
 

9. Ainda hoje o sangue dos que morreram injustamente à mão dos seus opressores, 
incluindo o sangue do justo Abel, clamam por justiça (de forma figurativa, pois eles 
estão no pó da terra) perante o altar do Todo-Poderoso – Génesis 4:10. Sim, o 
testemunho da fé de Abel ainda hoje se faz ouvir: Hebreus 11:4. Estas expressões 
são figuras ou alegorias, porquanto o sangue derramado na terra não tem voz.  

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


   www.kol-shofar.org      

 A RESSURREIÇÃO DOS JUSTOS – PT. 2 3 

 
Mas os actos injustos que levaram à perda da vida destes santos clamam perante 
YHWH, da mesma maneira que o jornal dos trabalhadores que foi diminuído clama 
também perante O Todo-Poderoso, por se tratar de um acto injusto com o qual O 
Eterno não pactua – Tiago 5:4. Também as almas/as vidas, o sangue – Levítico 
17:11-14 dos que foram injustamente mortos por amor da justiça clamam por 
justiça junto do trono do Todo-Poderoso – Apocalipse 6:9-11. Alguns usam a 
passagem do verso 9 para dar força à doutrina da imortalidade da alma, o que é 
um erro, pelo que a descrição que ali nos é feita não pode ser entendida de forma 
literal, pois a Bíblia diz-nos que a alma do homem é mortal, i.e. passível de viver 
eternamente por Yeshua ou morrer, ser destruída para sempre, se não estiver em 
Yeshua. Daí que possamos entender a destruição dos ímpios e rebeldes que nos é 
descrita como sendo a segunda morte, a do lago de fogo e enxofre onde serão 
destruídos os que rejeitarem a salvação por Yeshua – 1.Coríntios 6:9; Apocalipse 
19:20; 20:10, 14-15. Estes não voltarão a viver…nunca mais! 
 

10. É assim que compreendemos que estas “almas” (sangue) desceram ao pó-da-terra 
aguardando a sua redenção, de onde os justos emergirão na primeira ressurreição, 
transformados já em corpos celestiais pelo poder de YHWH, visível em Yeshua, O 
Rei vindouro: 1.Tessalonicenses 4:13-17; Hebreus 11:13-16, 39-40. 
 

11. Se as almas mencionadas em Apocalipse 6:9 já estivessem no céu a gozar da 
eternidade e da presença do Altíssimo, então toda a doutrina das duas 
ressurreições estaria errada. De resto a figura (alegoria) que nos é dada nesta 
visão de João não fala de corpos celestiais, já transformados, mas sim dos que 
ainda esperam a redenção e justiça que O Eterno lhes fará. Sim, as almas dos 
mártires que são mencionadas nesta passagem fazem parte dos justos que hão-de 
fazer parte da primeira ressurreição, conforme nos é ensinado em Apocalipse 20:4. 
 

12. As orações dos santos que sobem como incenso perante o altar do Todo-Poderoso 
e que sofreram o martírio nas suas vidas por amor da justiça, da Palavra e do 
testemunho que deram, sim clamam por justiça perante o trono do Alto e Sublime – 
Apocalipse 5:8; 8:3-4. Eles não amaram as suas vidas até à morte – Apocalipse 
12:11. Sim, YHWH fará justiça aos Seus escolhidos – Lucas 18:7. 
 

13. As “almas” (o sangue) de todos os homens que já faleceram vai para a terra e o 
espírito de vida que os animava vai para YHWH que o deu, como nos é ensinado 
em Eclesiastes 12:7; 14:13. Todos ainda hoje estão no pó-da-terra, i.e. na 
sepultura (ainda que a sua sepultura possa ter sido feita no mar, por exemplo) A 
redenção dos seus corpos far-se-á ou na primeira ressurreição, a dos justos, 
através de corpos transformados iguais aos anjos na vinda de Yeshua ou estarão 
reservados para o grande julgamento do fim, quando terminar o reino milenar de 
Yeshua, em que, comparecerão perante o trono do Justo Juiz e aí serão julgados 
pelas suas obras. Nesse julgamento uns serão ressuscitados para a vida eterna, 
dado que as suas obras foram aprovadas, mas outros receberão a 
morte/destruição eterna – Romanos 2:6-7; Apocalipse 20:12-13. Por isso O nosso 
Criador colocou todos os seres humanos na mesma condição e lhes deu a 
escolher entre o caminho da vida ou o caminho da morte – Deuteronómio 30:19-20. 
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14. Não nos enganemos nem nos deixemos enganar, pois a Palavra do Eterno ensina-

nos que os que descem à sepultura já não “falam”, nem “clamam”, nem têm 
consciência do estado em que se encontram, pois já não têm parte em obra 
alguma no presente século. Ali estão em depósito para participarem da primeira ou 
da segunda ressurreição: Salmo 115:17; 88:10-12; Eclesiastes 9:5, 15-10; Job 
14:10-14. Nenhum ser humano que já tenha falecido anda por aí em estágios 
intermédios como alguns obreiros da mentira nos querem fazer crer. Sim, os que 
descem ao pó não sabem nada (estão a “dormir” até voltarem a ser “acordados”): 
Eclesiastes 9:3-6, 10. 
 

15. Do que podemos ter a certeza é que as obras dos que descem ao pó os seguem, 
i.e. ficam em registo. Sim, tal como a memória de um computador, assim é a 
consciência de cada ser humano. Ali ficam registados todos os actos da sua vida. 
Só os actos pecaminosos de que uma pessoa se tenha arrependido, entregando-
se a Yeshua HaMashiach pelo baptismo das águas, e tendo assim “nascido de 
novo” como nova criatura, serão lavados pelo sangue do Cordeiro.  
 

16. Ao ser julgado pelo Justo Juiz cada ser humano será confrontado com os preceitos 
de YHWH, a Sua Lei/Torá: Tiago 2:12. Sim, todo o ser humano será julgado pela 
Lei perfeita da liberdade, a mesma em que Yeshua viveu por obediência a todos os 
preceitos de vida do Pai: Salmo 40:7-11. Todo o que vive por esta Lei alcança favor 
e grande recompensa: Salmo 19:7-11. Sim, as obras de cada ser humano seguem-
no até o juízo do Eterno ditar a sua sorte futura. 
 

17. Ora, sabemos que O Único Justo que subiu aos céus, e que está à direita do Pai, 
no Seu trono de santidade, foi Aquele que foi as primícias entre os que morreram 
na fé, em todos os tempos, mesmo aqueles que viveram antes da Sua primeira 
vinda. Nenhum outro subiu ainda aos céus, o que só ocorrerá na vinda do Rei 
Yeshua...não antes! Até lá, estão no pó-da-terra a aguardar a sua redenção, como 
Isaías declarou acerca de si próprio em Isaías 26:19. O mesmo confirmou Job em 
Job 19:25-27. 
 

18. Sabemos que Yeshua, O Rei Eterno, é O Único que tem as chaves da morte e do 
inferno (sepultura), porque O Pai deu todo o poder ao Filho. Por isso mesmo, os 
fiéis que “dormem” no pó-da-terra partiram desta vida passageira com esperança 
de salvação e vida eterna por Yeshua HaMashiach: Filipenses 3:21; Apocalipse 
1:18; 14:12-13. 
 

19. Sim, o pó volta à terra de onde foi tirado, e o espírito de vida que anima os seres 
viventes vai para O Elohim da Vida, que o deu – Eclesiastes 3:20; 12:7; Génesis 
3:19; 18:27, Job 34:14-15; Salmo 104:29; 146:4. Job e Abraão reconheceram a sua 
condição: Génesis 18:27; Job 17:1; 27:3. Perante a grandiosidade da criação do 
Eterno Elohim YHWH, tanto do macrocosmos como do microcosmos, o salmista 
pergunta: “que é o homem mortal para que te lembres dele?” – Salmo 8. E, 
contudo, sabemos agora, que tudo o que foi criado, O Eterno criou através da Sua 
Palavra, do Seu Braço Forte, que Se veio a revelar em carne na figura do Filho 
Yeshua, por quem fez também o mundo: Hebreus 1:1-4. 

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


   www.kol-shofar.org      

 A RESSURREIÇÃO DOS JUSTOS – PT. 2 5 

 
20. Os justos que hão-de herdar o reino milenar vindouro pelo poder da justiça e do 

sangue de Yeshua, são os que hão-de herdar a eternidade que lhes/nos está 
prometida desde o princípio da criação. Sim, todos estes santos que têm os seus 
nomes inscritos no Livro da Vida, herdarão a vida eterna e habitarão na cidade 
santa, a Jerusalém celestial – Hebreus 12:18-24, porque viveram as suas vidas na 
fé/testemunho de Yeshua e nos santos mandamentos do Pai: Apocalipse 14:12.  
 

21. Referindo-se à grande multidão de salvos pelo sangue do Cordeiro, que haveria de 
incluir outros que ainda haveriam (e hão-de) de ser mortos como os primeiros 
foram, até que o seu número se completasse – Apocalipse 6:11, a Palavra deixa-
nos uma visão bem clara dos dias difíceis que os santos ainda terão de enfrentar. 
Sim, a Palavra ensina-nos que muitos fiéis ainda serão mortos no período da 
perseguição dos últimos dias, os dias do governo do último anticristo – Apocalipse 
7:13-14; 12:17. A grande tribulação dos últimos dias só cessará com a vinda 
gloriosa de Yeshua para resgatar a Sua Noiva, a Israel de YHWH, os que guardam 
os mandamentos de YHWH, a Sua Lei/Torá e têm a fé/testemunho de Yeshua. A 
visão que foi dada a João, a da grande multidão dos salvos, ocorreu depois de lhe 
terem sido revelados outros grandes acontecimentos do fim desta era que ainda 
haveriam de ocorrer. Por isso a Palavra diz: “Depois destas coisas…” – Apocalipse 
7:9. 
 

Torna-se então biblicamente demonstrável que o chamado “arrebatamento” ocorrerá 
somente na vinda gloriosa do Rei Yeshua, i.e. depois da tribulação dos últimos dias sob o 
governo do último anticristo e do falso profeta – tempos trabalhosos como Paulo avisou 
em 2.Timóteo 3:1-4. Não se deixem enganar pelos falsos ensinadores que dizem que “os 
cristãos” serão “arrebatados” antes da tribulação final Se os fiéis do passado sofreram 
perseguição e morte e foram provados como nos é relatado em Hebreus 11, também o 
remanescente fiel de hoje terá de ser provado como eles o foram no passado. Sim, o 
mundo irá ser peneirado em duas grandes ocasiões: 
 

 A primeira, debaixo do governo do último anticristo (alguém que presumimos ser 
membro da chamada “Nova Ordem Mundial”), durante 3,5 anos, período que será 
rematado com a Guerra do Armagedão, em que Yeshua Se manifestará, e  

 Os que ficarem sofrerão os castigos provenientes da ira do Cordeiro – as sete 
últimas pragas (as 7 taças da ira). Medite-se no que Hebreus 10:31 nos diz. 

 
Somente os filhos da desobediência sofrerão os castigos que O Altíssimo derramará 
sobre uma humanidade ímpia, uma vez que os justos estarão salvaguardados desde o 
momento da vinda gloriosa do Rei Eterno – Isaías 26:20-21. 
 
Uma vez mais dizemos: não nos deixemos enganar com as vãs filosofias e tradições de 
homens vãos. Aprendamos do Altíssimo e dos Seus servos fiéis. O que a Palavra nos 
ensina é que há UM SÓ ELOHIM (DEUS) que é simultaneamente Pai e Salvador, uma só 
fé, um só baptismo…e um só povo salvo: a Israel de YHWH – 1.Coríntios 8:6; Efésios 4:6; 
1.Timóteo 2:5. E nas Suas palavras nós cremos e nos entregamos à Sua misericórdia. 
Lembremos ainda que para fazermos parte da Israel de YHWH temos de nos deixar 
enxertar nela, como Paulo nos ensina em Romanos 11.  
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Pela Palavra sabemos também que a Israel de YHWH, o povo justo e salvo (os eleitos) é 
constituído por gentes de todos os povos, tribos, nações e línguas, como nos é ensinado 
em Apocalipse 7:9-12. Estes são os que lavaram os seus vestidos no sangue do Cordeiro 
e caminharam em segurança em todos os preceitos de vida que O Altíssimo deu ao 
homem: a Sua Lei/Torá e as palavas dos Seus profetas que Yeshua não veio abolir/ab-
rogar, mas cumprir. E quem são estes? Se lermos os versos 13 e 14, vemos que: 
 

 São os que lavaram os seus vestidos no sangue do Cordeiro 

 São os que vieram da grande tribulação que Satanás lhes moveu através dos 
poderes satânicos deste mundo até ao momento da vinda do Rei Yeshua 

 São os que guardam os mandamentos de YHWH e a fé em Yeshua (Apocalipse 
14:12). 

 
Sim, estes são os eleitos de YHWH…os “chamados, eleitos e fiéis” que estão em Yeshua 
HaMashiach e com Ele combatem o bom combate, o da fé – Apocalipse 17:14, aqueles 
que adquirem o direito de entrar na santa cidade celestial pelas portas Aqueles que se 
deixaram enxertar na boa oliveira que é a Israel de YHWH de que nos fala Romanos 11. 
E lembremos ainda que esta santa cidade só tem 12 portas e o nome de cada uma das 
12 tribos de Israel estará inscrito nessas portas – Apocalipse 21:12. Logo, se não 
estivermos enxertados no povo santo, a Israel de YHWH, então não teremos acesso à 
Jerusalém celestial. Que ninguém vos engane… 
 
Este é o combate espiritual que todos os fiéis do passado travaram, tendo por isso direito 
à vida eterna na vinda do Rei Eterno. E não somente eles, mas a todos os que amarem a 
vinda de Yeshua, O Rei Eterno – 2.Timóteo 4:8. Então, bem faremos em travar o mesmo 
combate espiritual e permanecermos como membros das hostes do Santo de Israel. 
 
Sim, o cumprimento das profecias em Yeshua HaMashiach, particularmente a morte e 
ressurreição do Justo, revela-nos (e dá-nos confiança) que Yeshua venceu a morte…da 
mesma maneira que todos os fiéis vencerão igualmente a morte, pelo mérito do Santo de 
Israel, se permanecermos em Yeshua. Esta foi a maior manifestação de poder vinda do 
Pai que o mundo conheceu até hoje: a morte e ressurreição do Justo. Agora imaginemos 
o que será a ressurreição e transformação dos justos que Nele creram para a vida eterna, 
a qual ocorrerá na Sua vinda gloriosa: indescritível por palavras humanas. 
 
Lembremos também isto: que se não nos arrependermos dos nossos pecados e não nos 
deixarmos enxertar na boa oliveira que é a Israel de YHWH, cuja raiz é Yeshua, nascendo 
de novo da água do baptismo e da renovação do nosso espírito, buscando alcançar a 
santificação sem a qual ninguém verá O Senhor (Hebreus 12:14), não veremos o reino 
dos céus: João 3:3. Isto mesmo foi confirmado por Yeshua a Nicodemos.  
 
Confessemos então a nossa fé em Yeshua HaMashiach perante todos os homens e 
andemos como de dia, sendo fiéis até à morte para sermos achados dignos de herdar a 
vida eterna por Yeshua HaMashiach: Apocalipse 2:10. Coloquemos O Altíssimo sempre 
em primeiro lugar nas nossas vidas, rendendo-Lhe louvores e graças por tudo o que 
recebemos da Sua Mão. Sejamos agradecidos. E…esperemos com paciência e fidelidade 
a redenção que nos está prometida. 
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Que disse Paulo ao carcereiro de Filipos? “Crê em Yeshua e serás salvo, tu e a tua casa”. 
Estas palavras eram tão válidas quando Paulo as pronunciou como hoje o são. O Mestre 
confirma-nos esta esperança em João 6:43-51.  
 
Também o apóstolo nos esclarece: 
 

1.Pedro 1:3-9 – “Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, 
segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva 
esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma 
herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada 
nos céus para vós, que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus 
para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós 
grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que 
estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova 
da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo 
fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo; ao 
qual, não o havendo visto, amais; no qual, não o vendo agora, mas crendo, 
vos alegrais com gozo inefável e glorioso; alcançando o fim da vossa fé, a 
salvação das vossas almas”. 

 
Sim, este é verdadeiramente o grande objectivo das nossas vidas terrenas, aquele pelo 
qual vale a pena lutar e fazer sacrifícios, tendo por alvo a salvação das nossas almas, 
pelas quais O Messias Se sacrificou. Não abdiquemos pois desta certeza que o mundo 
não conhece. E, pior do que não a conhecer, é ser-se indiferente a tão grande salvação 
que foi gratuitamente proporcionada ao ser humano – Hebreus 2:3. Desgraçados são os 
que desprezam a dádiva da verdadeira vida. Vejamos ainda o testemunho de Paulo em: 
 

Filipenses 3:8-14 – “E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas 
[deste mundo], pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu 
Senhor; pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como 
escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a 
minha justiça que vem da lei [sem abdicar de servir a YHWH conforme à Sua 
Lei/Torá, cf. a Romanos 3:31], mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a 
justiça que vem de Deus pela fé; para conhecê-lo, e à virtude da sua 
ressurreição, e à comunicação de suas aflições, sendo feito conforme à sua 
morte; para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os 
mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito; mas prossigo 
para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, 
quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, 
esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão 
diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de 
Deus em Cristo Jesus”. 

 
Possamos nós também prosseguir para O Alvo que é Yeshua HaMashiach, com a mesma 
convicção e determinação que Paulo e os demais apóstolos demonstraram nos seus 
ministérios. Paulo é somente um exemplo de verdadeira entrega a Yeshua e do seu 
apego à Lei/Torá de YHWH.  

http://www.kol-shofar.org/
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Foi neste mesmo caminho de vida que viveram todos os santos profetas do Eterno em 
todos os tempos. Possamos nós caminhar também pelo exemplo de vida de Yeshua e de 
todos os que entregaram as suas vidas para servirem a YHWH e a Seu Filho Yeshua, 
sabendo que o prémio que nos está prometido vale todos os sacrifícios nesta vida… ainda 
que as adversidades, provas e sofrimentos possam parecer grandes. 
 
Por isso Paulo deixou escrito em: 
 
 Filipenses 4:13 – “Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece”. 
 
Sim, é Ele que nos fortalece na fé e no querer, animando-nos através do Consolador que 
nos enviou da parte do Pai. Tal como Yeshua disse: “Tende bom ânimo. Eu venci o 
mundo”, assim, podemos nós, também, vencer o mundo e a morte, pelo mérito do Filho e 
sair vencedores desta luta espiritual sobre a morte e alcançar a verdadeira vida. Nisto 
cremos! 
 
Busquemo-Lo e O acharemos. Batamos à Porta (que é Yeshua) e ela abrir-se-nos-á, 
pedindo todas as coisas no Nome do Santo de Israel. Só assim, crendo, através da 
oração da fé, alcançaremos o que pedirmos. Lembremos o exemplo de vida de Ana, mãe 
daquele que veio a ser um dos grandes profetas em Israel, Samuel, que orou 
insistentemente a YHWH, sem nunca desistir do seu propósito, e alcançou da parte do 
Altíssimo o que o seu coração almejava – ler 1.Samuel cap. 1. 
 
Estamos vivendo os dias do fim desta era, tempo de desprezo pelas coisas santas e pelos 
santos ensinamentos do Altíssimo. Tempo de escarnecedores. A vinda do Rei Eterno e 
Sumo-Sacerdote Yeshua terá tal esplendor que não podemos descrever em palavras 
nossas, o que será “aquele dia”. Sim, o dia da Sua gloriosa vinda terá tal grandeza que 
toda a humanidade ficará espantada (pois não O espera…). Este dia que será de júbilo 
para os que O esperam mas de grande castigo para os descrentes, trará a toda a 
humanidade uma transformação completa, total, pelo que não temos palavras para o 
descrever. Podemos entender um pouco do que será este dia especial estudando a Sua 
Palavra. Só pelas palavras dos profetas do Altíssimo podemos antever a imagem do que 
será “aquele dia” e os dias do derramamento da ira do Cordeiro sobre os rebeldes. 
 
Consolemo-nos na esperança de sermos participantes desse dia com Yeshua, O Rei… 
porque nós não estamos destinados à ira: 
 

1.Tessalonicenses 5:9 – “Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a 
aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo”. 

 
Amém. 
 

Ora vem Adonai Yeshua. Vem já hoje reinar em nós. 
 

AlleluYAH 
 

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