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A imagem que resolvemos inserir nesta breve abordagem ao tema é a de uma explosão
nuclear, que é um símbolo de uma das maiores devastações que a humanidade alguma
vez preparou para si própria. Infelizmente as nações vêm-se preparando para a guerra
(não há coisa mais estúpida e maligna que a guerra…). Como profetizou Yeshua: “e
haverá guerras e rumores de guerra”. E, também O Eterno disse através de Daniel 9:26 –
“…até ao fim haverá guerra; estão determinadas as assolações”.
Os orçamentos anuais das nações vêm dedicando cada vez maiores verbas para o
armamento e sustentação de exércitos, verbas que deveriam ser dedicadas ao bem-estar
das suas populações. Estes exércitos e suas armas destruidoras estão destinados a
desaparecer em breve, pois no reino milenar de Yeshua, O Rei vindouro, Ele garante-nos
que não se fará mais guerra, nem mal nem dado algum se fará no “monte” da Sua
santidade, pelo que os actuais exércitos e as suas armas deixarão de ter qualquer função.
É por esses dias e pela eternidade que esperamos, onde não mais haverá maldade, pois
Satanás já não estará presente para continuar a perturbar a humanidade.
Porém, a imagem de um mundo em paz perfeita e completa ainda é uma quimera nos
dias de hoje. Tal só virá a ser uma realidade com a presença do Rei Eterno, Adonai
Yeshua. Até lá, o mundo irá sofrer dores tais que, se a vinda gloriosa do Rei Yeshua não
se desse no meio de um conflito devastador como aquele que será a guerra final, a do
Armagedão, à volta da nação de Israel, “nenhuma carne se salvaria/sobreviveria”, como
nos afiança Yeshua em Mateus 24:22.
O mundo ainda tem bem presente o que foi o horror das duas guerras mundiais que
deflagraram no decurso do século XX e de tantas outras de menor dimensão, mais
recuadas no tempo como as loucuras de Napoleão Bonaparte, todas elas igualmente
destruidoras de vidas e bens. Então, difícil se torna imaginar o que serão os dias
vindouros que justificam aquelas palavras de Yeshua.
Biblicamente sabemos que o maior conflito mundial será travado por muitas nações
naquele que é hoje o território de Israel e a cidade de Jerusalém.
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Mas não se pense que a devastação ficará confinada só aquele pequeno território,
odiosamente cobiçado pelas nações que estão à sua volta e por outras, as quais
procuraram destruir desde o dia a seguir ao da declaração da independência do Estado
de Israel em 14 de Maio de 1948. Sucessivas guerras foram travadas mas, pela graça do
Altíssimo YHWH, a nação de Israel saiu vencedora de todas elas.
Porém, as guerras que ainda estão por travar estão perfeitamente identificadas na
Palavra do Altíssimo. O mundo prepara-se para elas. Por isso países como o Irão buscam
a toda a pressa dominar a técnica e estar apetrechadas para o fabrico de bombas
nucleares.
Comecemos por analisar o que nos diz O Todo-Poderoso através do Seu servo:
Jeremias 30:3-7 – “Porque eis que vêm dias, diz YHWH, em que farei voltar do
cativeiro o meu povo Israel, e de Judá, diz YHWH; e tornarei a trazê-los à terra
que dei a seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que disse YHWH,
acerca de Israel e de Judá. Porque assim diz YHWH: Ouvimos uma voz de
tremor, de temor mas não de paz. Perguntai, pois, e vede, se um homem pode
dar à luz. Por que, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos
como a que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os
rostos? Ah! porque aquele dia é tão grande, que não houve outro
semelhante; e é tempo de angústia para Jacob; ele, porém, será salvo dela”.
Da mesma maneira que O Alto e Sublime nos diz que os dias de angústia e tribulação
serão de tal monta (como não houve até hoje), Ele também assegura que Jacob será
salvo dessa mesma angústia e temor pela Mão do Altíssimo, O Rei vindouro.
Não se pense porém que Israel/Judá não será grandemente castigado nestes dias. A sua
rebelião para com O Elohim de seus pais tem sido de tal ordem que O Eterno nos
assegura que 2/3 dos que lá vivem serão dizimados. Porém, 1/3 restará naquela terra.
Mas este terço será provado no fogo, como o ourives prova e afina o ouro e a prata:
Zacarias 13:8-9 – “E acontecerá em toda a terra, diz YHWH, que as duas partes
dela serão extirpadas, e expirarão; mas a terceira parte restará nela. E farei
passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e
a provarei, como se prova o ouro1. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei;
direi: É meu povo [Ami]; e ela dirá: YHWH é o meu Deus”.
Estamos a falar de muitos milhões de almas que irão perecer…e isto sem contar com os
que hão-de perecer nos montes à volta de Jerusalém e que farão parte do grande exército
das nações inimigas que virão para destruir a nação de Israel. Sim, o tempo da angústia e
tribulação de Jacob será o remate final do grande conflito que está a ser montado. Mas a
nação de Israel sobreviverá (embora fortemente castigado) porque a profecia do Altíssimo
nos diz em Amós 9:15 que dali não serão arrancados (confirmado em Isaías 27:6).

1

O ourives retira as escórias, desprezando-as, pois não têm valor.
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Apesar da desgraça social e das sucessivas guerras internas que caíram sobre as nações
árabes à volta de Israel, que teve início em 2011 com a chamada “Primavera Árabe”,
estas nações não adormeceram na sua acção e ódio que sempre votaram a Israel. O
Islão ensina as suas crianças, desde tenra idade, no ódio aos Judeus. Esta nação tem
sofrido inúmeras guerras e atentados quase diários contra muitos cidadãos pacíficos que
nela residem. Nem as crianças têm sido poupadas aos ataques dos movimentos
extremistas, como o Hezbollah a Norte (no Líbano) e o Hamas a Sul (na Faixa de Gaza).
Por isso a condenação e os castigos (juízos) estão expressos desde há milhares de anos
contra estas nações e povos (algumas delas não as reconhecemos com os nomes que
elas hoje têm). Todavia as profecias do Altíssimo irão cumprir-se integralmente a seu
tempo, nos chamados “tempos do fim desta era”. Será a reedição da batalha de Golias
contra David. Para as entendermos temos de estudar a Palavra, mas não perdendo de
vista que O Todo-Poderoso intervirá a favor do Seu povo. Vejamos algumas profecias:










Isaías 17, anuncia a destruição completa da grande cidade de Damasco, capital da
Síria; também esta profecia é referida em Jeremias 49:23-27; Amós 1:3-5.
As nações do Norte (hoje designadas por Iraque e Síria e parte da actual Turquia),
que são parte do antigo império assírio-caldeu, que inclui toda a zona até ao
Eufrates, incluindo o Líbano (Isaías 23), serão severamente castigadas. Vemos
que o cumprimento da praga contra Ninive (hoje Mossul e todos os seus termos) já
está a ser cumprida. Hoje muitas destas cidades são já um monte de ruínas –
Sofonias 2:13-15, tal como já antes sucedeu a Alepo no Norte da Síria e agora a
Mossul/Ninive (Naum 1:1) no actual Iraque.
O Egipto será igualmente castigado pois tem-se movido contra Israel – Isaías 19.
Toda a faixa de Gaza (antigamente conhecida por terra dos Filisteus) – Jeremias
47; Sofonias 2:4-5 ficará vazia e será destinada ao pastoreio.
Também a terra dos Moabitas e dos Edomitas (zonas a Sul de Israel, hoje parte do
reino da Jordânia) sofrerão castigo – Jeremias 48; 49:7-22; Sofonias 2:8-10.
Entre os povos que se rebelaram está também a Etiópia que sofrerá forte castigo –
Sofonias 2:12.
Também a Arábia (Isaías 21:13-17) e o Irão (Persas/Elamitas) serão severamente
castigados nos dias do fim desta era – Jeremias 49:28-39.
Igualmente a terra de Israel será expurgada de todo o mal que nela existe. Leia-se
o que nos diz Isaías 17:4; Sofonias 1.

E, como nos diz em Salmo 83, todos estes povos se estão a conluiar entre si contra
YHWH e o Seu povo de Israel, para destruir esta nação:
Salmo 83:1-8 – “Ó Deus, não estejas em silêncio; não te cales, nem te
aquietes, ó Deus, porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te
odeiam levantaram a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo, e
consultaram contra os teus escondidos [os que foram recolhidos nas
nações]. Disseram: Vinde, e desarraiguemo-los para que não sejam nação,
nem haja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram juntos e
unânimes; eles se unem contra ti: as tendas de Edom [Palestinianos e
Jordânia], e dos ismaelitas [Sauditas], de Moabe [Palestinianos e Jordânia
Central], e dos agarenos [Egipto], de Gebal [Hezbollah e Líbano],
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e de Amom [Palestinianos e Jordânia do Norte], e de Amaleque [Árabes do
Sinai], a Filístia [Palestinianos da Faixa de Gaza], com os moradores de Tiro
[Hezbollah e Sul do Líbano]; também a Assíria [Síria e Iraque] se ajuntou com
eles; foram ajudar aos filhos de Lot”.
Muitos destes eventos catastróficos irão conduzir à guerra do fim desta era, a chamada
“Guerra do Armagedão”, a que será movida por Gog, príncipe e chefe de Magog,
Meseque e Tubal (onde hoje se situa a nação da Turquia), com muitos povos com eles
em exército poderoso, com poderosas armas (nucleares, termonucleares, químicas e
eventualmente outras ainda não conhecidas) que serão lançadas contra a nação de Israel
para a procurar destruir e erradicar do mapa2. Sim, Israel irá dar-lhes resposta na mesma
moeda mas acabará enfraquecendo perante o terrível poderio dos seus inimigos – Daniel
12:6-7. Então a chacina será quase completa, justificando as já citadas palavras de
Yeshua: “se aqueles dias não fossem abreviados nenhuma carne se salvaria…mas, por
amor dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados”.
Se dúvidas houvesse acerca do uso futuro de armas atómicas em grande escala, as
chamadas armas de destruição maciça, bastará lermos o que nos dizem as profecias de
Zacarias 5 que claramente nos falam de guerra atómica (a figura do “rolo volante” que o
profeta nos descreve representando mísseis). Esta é uma profecia com 2.500 anos! A
terra de Sinear que nos é ali apontada é hoje território do Irão, Iraque e Síria. Veja-se a
descrição que o profeta nos dá (ele transmite-nos as palavras de YHWH), em:
Zacarias 14:12-15 – “E esta será a praga com que YHWH ferirá a todos os
povos que guerrearam contra Jerusalém: a sua carne apodrecerá, estando
eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes
apodrecerá na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte
de YHWH uma grande perturbação entre eles; porque cada um pegará na mão
do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo. E também
Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão
ajuntadas ao redor, ouro e prata e roupas em grande abundância. Assim será
também a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos e de
todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi esta praga”.
As imagens que aqui nos são dadas são de guerra atómica, em que os seres humanos
serão mortos estando ainda de pé. Sim, Jerusalém será uma “pedra pesada”, um “copo
de tremor” para todos os povos em redor que ousarem vir contra a santa cidade, a
“menina do olho” do Altíssimo – Zacarias 2:8. Todos eles serão destruídos e os mortos do
Altíssimo serão multiplicados – Isaías 66:16. Mas, também Jerusalém será castigada
pelos seus muitos pecados. Também ali haverá separação entre o justo e o ímpio – Naum
1:7. O Todo-Poderoso Se lembrará das Suas promessas de livramento, que Ele fez aos
pais: Deuteronómio 32:36; Joel 3:1-14, 19-21; Malaquias 4; Miqueas 4:11-13.

2

Lembremos as palavras de Yasser Arafat: “A luta com o inimigo sionista não é uma luta acerca das
fronteiras de Israel, mas acerca da sua própria existência” – Declaração da Frente de Libertação da
Palestina.
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Zacarias 12:1-10 – “Peso da palavra de YHWH sobre Israel: Fala YHWH, o que
estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro
dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos
em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. E
acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos
os povos; todos os que a carregarem certamente serão despedaçados; e
ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. Naquele dia, diz YHWH, ferirei
de espanto a todos os cavalos, e de loucura os que montam neles; mas sobre
a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira a todos os cavalos
dos povos. Então os governadores de Judá dirão no seu coração: Os
habitantes de Jerusalém são a minha força em YHWH dos Exércitos, seu
Deus. Naquele dia porei os governadores de Judá como um braseiro ardente
no meio da lenha, e como um facho de fogo entre gavelas; e à direita e à
esquerda consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada
outra vez no seu lugar, em Jerusalém; e YHWH salvará primeiramente as
tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de
Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Naquele dia YHWH protegerá os
habitantes de Jerusalém; e o mais fraco dentre eles naquele dia será como
David, e a casa de David será como Deus, como o anjo de YHWH diante
deles. E acontecerá naquele dia, que procurarei destruir todas as nações que
vierem contra Jerusalém; mas sobre a casa de David, e sobre os habitantes
de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e de súplicas; e olharão para
mim, a quem traspassaram; e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia
pelo filho unigénito; e chorarão amargamente por ele, como se chora
amargamente pelo primogénito”.
Estas Suas profecias revelam-nos, de forma muito clara, que a vinda do Rei Yeshua
ocorrerá em plena “Batalha do Armagedão”, quando Ele Se revelar ao Seu povo ao qual
virá salvar da mão dos seus inimigos! Não só Judá, mas também Efraim/Israel será
reabilitado, muitas profecias o confirmam, como, por exemplo: Jeremias 23:6-8 e Ezequiel
37:14-28.
Ao falarmos da grande “Guerra do Armagedão” não podemos deixar de mencionar a
profecia que a ela está associada, em Ezequiel 38 e 39. Ambos os capítulos nos
permitem identificar quem serão os povos que virão, em grande exército, “como uma
nuvem” e que sofrerão o castigo do Altíssimo. Deste numeroso exército farão parte as
antigas tribos de Meseque e Tubal (hoje parte da Turquia) e ainda Persas (Irão), etíopes,
e os de Pute, Gomer e a casa de Togarma, os filhos de Cush (Líbia) para virem contra a
terra que se retirou da espada (Israel).
YHWH contenderá com eles através de muitas das Suas armas: chuva tempestuosa e
inundante, granizo/saraiva (pedras do tamanho de um talento, guardadas desde a criação
do mundo para este dia – Job 38:22-23, a peste e o sangue em que as armas de muitos
se voltarão contra os seus companheiros). O mundo será sacudido. É isto que a Palavra
nos revela:
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Ezequiel 39:11-15 – “E sucederá que, naquele dia, darei ali a Gogue um lugar
de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar; e pararão
os que por ele passarem; e ali sepultarão a Gogue, e a toda a sua multidão, e
lhe chamarão o vale da multidão de Gogue. E a casa de Israel os enterrará
durante sete meses, para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os
enterrará, e será para eles memorável dia em que eu for glorificado, diz o
Senhor DEUS. E separarão homens que incessantemente percorrerão a terra,
para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que tiverem
ficado sobre a face da terra, para a purificarem; durante sete meses farão
esta busca. E os que percorrerem a terra, a qual atravessarão, vendo algum
osso de homem, porão ao lado um sinal; até que os enterradores o tenham
enterrado no vale da multidão de Gogue”.
Até as aves dos céus e os animais do campo (necrófagos) se banquetearão com tanta
carne e sangue dos homens que vierem contra Israel e Jerusalém – Ezequiel 39:17-21.
Ezequiel 39:4-5 – “Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os
povos que estão contigo; e às aves de rapina, de toda espécie, e aos animais
do campo, te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu o
falei, diz o Senhor DEUS”.
Lembremos a promessa do Altíssimo em muitas partes da Palavra, em que Ele confirma
ser O Guardador do Seu povo Israel. Exemplo de uma promessa intemporal contra
Babilónia (hoje Iraque, Síria e alguns territórios limítrofes):
Jeremias 51:19b-25 – “…e Israel é a tribo da sua herança; YHWH dos Exércitos
é o seu nome. Tu és meu machado de batalha e minhas armas de guerra, e
por meio de ti despedaçarei as nações e por ti destruirei os reis; e por meio
de ti despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro; e por meio de ti despedaçarei o
carro e o que nele vai; e por meio de ti despedaçarei o homem e a mulher, e
por meio de ti despedaçarei o velho e o moço, e por meio de ti despedaçarei
o jovem e a virgem; e por meio de ti despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e
por meio de ti despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e por meio de ti
despedaçarei os capitães e os magistrados. E pagarei a Babilónia, e a todos
os moradores da Caldeia, toda a maldade que fizeram em Sião, aos vossos
olhos, diz YHWH. Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz YHWH, que
destróis toda a terra; e estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei das
rochas, e farei de ti um monte de queima”.
Estas promessas de castigo começaram há muitos séculos com a conquista de Babilónia
pelos exércitos Medo-Persas (ao tempo de Ciro, o “ungido” do Altíssimo para executar a
Sua vontade e fazer terminar o cativeiro de Judá de 70 anos em Babilónia) e ainda não
estão acabadas, pois é da terra de Sinear (hoje Iraque/Síria) que subirão os mísseis e
outras armas mortíferas contra a terra de Israel nos últimos dias, os que hão-de preceder
a vinda gloriosa do Rei Yeshua.
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Os sinais do Altíssimo revelam-nos que estes dias e acontecimentos estão muito
próximos. Serão dias de angústia não só em Judá/Israel mas em todas as nações da
Terra. Mas, tal como Yeshua HaMashiach teve de sofrer e ser rebaixado para depois ser
elevado e glorificado, também Jacob/Israel será rebaixado antes de ser socorrido pela
Mão Forte do Todo-Poderoso.
Mas, os castigos, guerras e assolações não virão somente sobre a terra de Israel. Eles
cairão sobre todo o mundo, mesmo sobre os povos para onde o povo de Israel foi
espalhado:
Amós 9:7-15 – “Não me sois, vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos
etíopes? Diz YHWH: Não fiz eu subir a Israel da terra do Egipto, e aos filisteus
de Caftor3, e aos sírios de Quir4? Eis que os olhos do Senhor DEUS estão
contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra; mas não
destruirei de todo a casa de Jacob, diz YHWH. Porque eis que darei ordem, e
sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão
no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo
morrerão à espada, os que dizem: Não nos alcançará nem nos encontrará o
mal. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de David, e repararei
as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos
dias da antiguidade; para que possuam o restante de Edom, e todos os
gentios que são chamados pelo meu nome, diz YHWH, que faz essas coisas.
Eis que vêm dias, diz YHWH, em que o que lavra alcançará ao que sega, e o
que pisa as uvas ao que lança a semente; e os montes destilarão mosto, e
todos os outeiros se derreterão [já no reino milenar de Yeshua]. E trarei do
cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas
habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes
comerão o fruto. E plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da
sua terra que lhes dei, diz YHWH teu Deus”.
E quando é que podemos esperar o cumprimento das profecias já acima mencionadas?
Para dias muito breves, como podemos entender pelas palavas do Altíssimo dadas ao
Seu profeta em:
Amós 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 [já no sétimo milénio, o do governo do Rei Yeshua] nos
ressuscitará, e viveremos diante dele”.

3

O local de onde são originários os caftoreus (Dt 2:23) e os filisteus (Jr 47:4; Am 9:7). A LXX traduz a
palavra Caftor, em Dt 2:23 e Am 9:7, por Capadócia; por isso, alguns eruditos identificam Caftor com a costa
sul da Ásia Menor. Muitos comentaristas, contudo, acreditam que Caftor é a ilha de Creta e identificam o
nome com Kftyw, o nome egípcio para Creta. O facto de a Keftiu (Kftyw) das inscrições egípcias ser Creta é
provado por um outro em que os emissários de Keftiu são descritos como estando vestido à moda de Creta
e de os seus presentes serem, inquestionavelmente, de origem cretense, tal como mostram as escavações
efectuadas na ilha de Creta (In: https://jesusvoltara.com.br/dicionariobiblico/caftor.htm).
4
A terra natal do arameus (sírios), de acordo com o profeta Am 9:7. Tiglath-Pileser III deportou os
habitantes de Damasco para Quir depois de conquistar a cidade em 732 AC (2Rs 16:9; Am 1:5). Is 22:6
menciona o povo de Quir, juntamente com o de Elão (Pérsia/Irão), como estando ao serviço das forças da
Assíria com Judá (In: https://jesusvoltara.com.br/dicionariobiblico/quir.htm).
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Isaías 46:9-10 – “Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade; que
eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Que
anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda
não sucederam; que digo: O meu conselho será firme, e farei toda a minha
vontade”.
Este estudo centra-se muito nos eventos proféticos que ainda hão-de ocorrer nos
chamados “dias do fim”, i.e. nos anos que precedem a vinda gloriosa do Rei Yeshua. Ora,
estes anos serão precisamente os anos da tribulação mundial que irão decorrer debaixo
do governo do último anticristo, de que nos fala a Palavra e os profetas do Altíssimo. É
nosso entendimento que tais eventos irão decorrer na última semana de anos (7 anos) de
que nos fala Daniel 9:24-27.

Ora vem Adonai Yeshua. Vem já hoje reinar em nós e aperfeiçoar os nossos
caminhos. Prepara-nos já hoje para irmos ao Teu encontro na Tua vinda gloriosa.
AlleluYAH
-.-.-.-.-.-.-.-
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