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Parte 1 
 
Em muitos estudos, citamos por vezes algumas passagens bíblicas que fazem referência 
à Esposa do Cordeiro, sendo que, biblicamente, O Cordeiro de que a Palavra nos fala é O 
Cordeiro sem pecado que YHWH nos enviou para resgate de muitos, O Seu Filho e 
Salvador, Yeshua HaMashiach, o que morreu no madeiro pelos nossos pecados, e a Sua 
Esposa são os que são fiéis ao Pai e ao Filho. Até ao Seu regresso glorioso como Rei 
Eterno, a Esposa está a aprontar-se para se apresentar, virtuosa, perante O Esposo. E o 
dia desse encontro está muito próximo. A parábola das dez virgens fala-nos desse 
encontro. 
 
Sim, Este Ungido de YHWH, em Quem habitava O Espírito Santo do Pai, viveu sem 
pecado e foi morto para que se cumprisse o que acerca Dele estava profetizado nas 
Escrituras. É bom que se entenda que esta não foi a morte de um simples inocente, mas 
a morte atroz, com indiscritível sofrimento físico e psíquico (Zacarias 13:6), do Filho do 
Altíssimo YHWH, O Elohim Todo-Poderoso (Aquele YHWH que veio até nós em carne). 
Tal morte (e ressurreição) fazia parte do plano do Pai para que muitos se libertassem da 
lei da morte a que estavam submetidos. O profeta diz acerca Deste Justo: 
 

Malaquias 2:6 – “A lei da verdade [a Torá, cf. a Salmo 119:142] esteve na sua 
boca, e a iniquidade [transgressão da Torá] não se achou nos seus lábios; 
andou comigo em paz e em rectidão, e da iniquidade converteu a muitos”. 

 
Sim, Este Verbo divino falou do que já era anunciado acerca da Sua missão em: 
 

Salmo 40:7-11 – “Então disse: Eis aqui venho; no rolo do livro [da Torá] de 
mim está escrito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu; sim, a tua 
lei está dentro do meu coração.  
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Preguei a justiça [a Torá] na grande congregação [Israel]; eis que não retive 
os meus lábios, YHWH, tu o sabes. Não escondi a tua justiça [Lei/Torá] dentro 
do meu coração; apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da 
grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, 
YHWH, as tuas misericórdias; guardem-me continuamente a tua benignidade 
e a tua verdade”. 

 
Este é o ensinamento que o mundo religioso não quer ver, pois quando está a rejeitar a 
Lei/Torá que O Eterno deu ao homem através do Seu servo Moisés, está a rejeitar 
submeter-se às ordenanças de vida e paz que O Todo-Poderoso deu a todo o ser 
humano que Lhe é fiel até à morte (Eclesiastes 12:13), para que viva para sempre e lhe 
vá bem nesta vida. Eis o que Yeshua respondeu a um certo doutor da Lei que O tentava: 
 

Lucas 10:25-28 – “E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e 
dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está 
escrito na lei? Como lês? E, respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu 
Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e 
de todo o teu entendimento [Deuteronómio 6:5], e ao teu próximo como a ti 
mesmo [Levítico 19:18]. E disse-lhe: Respondeste bem; faze isso, e viverás”. 

 
Como pode o homem perverso contrariar as palavras de Yeshua, negando a santa e 
eterna Lei/Torá? Ao fazê-lo está a condenar-se pois é por essa Lei/Torá que todos 
seremos julgados. Yeshua confirma-nos, de forma clara e frontal que a Lei/Torá do Pai 
estava tão válida nos Seus dias como nos dias que vivemos hoje, pois Ele não veio ab-
rogar/revogar/anular a Lei do Pai…mas viver por ela. YHWH não muda! Assim, todos os 
que rejeitam a Lei/Torá sob os mais diversos e falsos argumentos humanos estão a 
rejeitar Aquele que é a Torá viva: Yeshua, O Santo de Israel. E, se rejeitam O Filho estão 
também a rejeitar O Pai. Pobres destes!!! 
 
Mas a Esposa do Cordeiro é também conotada na Palavra como sendo aquela Jerusalém 
celestial, perfeita, formada por pedras vivas, que dos céus há-de descer ataviada para O 
seu Marido, como nos diz aquele a quem foi mostrada esta grande visão: João: 
 

Apocalipse 21:2-7 – “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”. 
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Promessas maravilhosas são estas! Todos os que crêem nestas palavras e aguardam 
com fidelidade e paciência a vinda gloriosa do Rei Eterno, têm a Sua promessa de virem 
a fazer parte deste novo mundo que O Todo-Poderoso prometeu, pois como nos diz o 
mesmo João no verso 1 – “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”. 
 
Ora, se já não haverá mais morte (o último inimigo a ser destruído é a morte, o que 
ocorrerá antes que O Filho entregue o reino ao Pai, apresentando-Lhe a Sua Esposa, a 
Israel resgatada, os justos) e a primeira Terra e céu já não existem, então estamos a falar 
de um tempo que não tem tempo: a eternidade. 
 
Esta Esposa do Cordeiro ou Jerusalém celestial é o edifício construído com pedras vivas, 
o exército de almas que lavaram os seus vestidos no sangue do Cordeiro e amaram a 
vinda do Esposo. Estes fiéis são aqueles que caminharam por fé e obediência (a fé e a 
paciência geram a obediência) em todos os preceitos de vida eterna, a santa e justa 
Lei/Torá e andaram nos conselhos de YHWH que nos foram dados através dos Seus 
servos os profetas, tudo o que Yeshua disse que não veio abolir/ab-rogar mas cumprir: 
Mateus 5:17-18, conforme é também comprovado em:  
 

Apocalipse 14:12 – “Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que 
guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus”. 

 
Como pois ensinam alguns falsos mestres que a Lei/Torá do Eterno foi abolida? O próprio 
Adonai Yeshua os desmente: “Até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til 
se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido”. Então, até que a eternidade chegue 
com a perfeição completa e harmoniosa, em que YHWH habitará com todos os seres 
humanos justificados pelo sangue do Cordeiro, e que merecerem alcançar este prémio 
soberano pela vocação de Yeshua, toda a Lei/Torá está válida. Está tanto em vigor hoje 
como nos dias dos justos profetas de YHWH, pela qual também viveram. 
 
Sim, O Elohim Altíssimo está a preparar uma cidade, não feita por mãos de homens, 
cidade que é construída com pedras vivas, que são todos os justos. Que, constituem, 
simultaneamente, a Noiva que será desposada pelo Rei dos reis e Senhor dos senhores, 
Yeshua, O Rei vindouro. Esta é a união perfeita e eterna de que nos fala toda a Palavra. 
 
Este povo santo são todos os que desde o princípio dos tempos se revelaram fiéis ao 
Elohim Todo-Poderoso e abraçaram a fé de Yeshua, até antes do Messias ter vindo até 
nós como Homem, como foi o exemplo de Job que disse:  
 

Job 19:25 – “Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se 
levantará sobre a terra”. 

 
Esta Israel santa e justa é composta por todos os que são fiéis à Palavra do Altíssimo e 
esperam, com paciência a sua redenção, pelo mérito de Yeshua (Isaías 26:19): 
 

Isaías 41:8-10 – “Porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacob, a quem elegi 
descendência de Abraão, meu amigo; tu a quem tomei desde os fins da terra, 
e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse:  
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Tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. 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 [esta destra veio a revelar 
ser Yeshua, O Verbo que Se fez carne e habitou entre nós]”. 

 
É nesta Israel santa e justa que nos devemos deixar enxertar, como Paulo nos ensina em 
Romanos 11, pois há um só povo salvo, a Israel de YHWH, a Noiva/Esposa do Cordeiro. 
Ao nunca ter rejeitado Jacob e ao dar-nos a certeza que a futura Jerusalém celestial terá 
12 portas e em cada uma delas o nome de cada uma das 12 tribos de Israel (Apocalipse 
21:12), a Palavra do Eterno está a deitar por terra as teorias doutrinais erradas de muitos 
(a doutrina da substituição), quando ensinam que Israel foi rejeitado e que agora as 
promessas são destinadas à “igreja” (advogando os mentirosos que se trata da “igreja 
católica-romana e das suas filhas evangélicas que ensinam esta mentira). 
 
Esta é a cidade celestial cujo construtor é YHWH – Hebreus 11:10-16. Outra questão que 
deve estar muito clara a respeito da nossa entrada nesta santa cidade, é, como já 
apontamos acima, que nela só haverá 12 portas e em cima de cada uma delas estará o 
nome de cada uma das 12 tribos de Jacob: Apocalipse 21:12. Portanto, se não nos 
deixarmos enxertar neste povo santo, não teremos acesso a esta santa cidade – 
Romanos 11. 
 
Este povo único, eleito pela presciência do Todo-Poderoso e salvo pelo sangue do 
Cordeiro que foi conhecido ainda antes da fundação do mundo (1.Pedro 1:18-20) tornou-
se a Noiva/Esposa do Cordeiro. Curvamo-nos perante a majestade e presciência Deste 
Elohim Eterno e Maravilhoso, a Quem devemos tudo e perante cuja majestade nos 
humilhamos. Ele fez tudo por nós, entregando-Se em carne na pessoa do Seu Filho 
Yeshua.  
 
Ora se somos Israel e membros da santa comunidade de Israel, então toda a Lei/Torá é 
para nós também, HOJE! Essa mesma Lei/Torá que os “religiosos” dos nossos dias 
rejeitam é a mesma que será a “Constituição” das nações (a Lei Universal) no reino 
milenar de Yeshua, O Rei vindouro, porque de Sião sairá a Lei/Torá para todos os povos 
durante esse reino de excelência, paz, harmonia e abundância – Isaías 2:2-4; 61:11. Essa 
Lei estará então gravada no íntimo de cada ser humano que viver no reino milenar de 
Yeshua, quando Ele realizar então o novo concerto com Israel: Jeremias 31:31-34; 
Hebreus 8:10; 10-16. 
 
E o profeta acaba exortando o povo desta maneira: 
 

Isaías 2:5 – “Vinde, ó casa de Jacob [as 12 tribos de Jacob/Israel], e andemos 
na luz de YHWH [na Sua Lei/Torá]”. 

 
Ora a “luz” de YHWH é tanto a Sua Lei/Torá escrita, como Yeshua HaMashiach que é a 
Torá viva. É nesta luz que somos exortados a andar para alcançarmos vida abundante. 
 
As promessas feitas pelo Alto e Sublime a esta Jerusalém celestial (a Esposa do 
Cordeiro) são bem entendidas quando lemos: 
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Isaías 54:1-14 – “Tu, oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis 
que eu assentarei as tuas pedras com todo o ornamento, e te fundarei sobre 
as safiras. E farei os teus vitrais de rubis, e as tuas portas de carbúnculos, e 
todos os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão 
ensinados de YHWH; e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça 
serás estabelecida; estarás longe da opressão, porque já não temerás; e 
também do terror, porque não chegará a ti”. 

 
Dias de glória eterna lhe estão prometidos, tanto à actual cidade de Jerusalém durante o 
reino milenar de Yeshua como à Esposa do Cordeiro, a santa cidade celestial no reino 
eterno. Quanto à santa cidade de Jerusalém que hoje vive em tribulação rodeada de 
inimigos e em constantes atentados, diz-lhe O Todo-Poderoso: 
 

Isaías 51:21-52:3 – “Portanto agora ouve isto, ó aflita, e embriagada, mas não 
de vinho. Assim diz o teu Senhor YHWH, e o teu Deus, que pleiteará a causa 
do seu povo: Eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, os 
sedimentos do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Porém, pô-lo-ei 
nas mãos dos que te entristeceram, que disseram à tua alma: Abaixa-te, e 
passaremos sobre ti; e tu puseste as tuas costas como chão, e como 
caminho, aos viandantes. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó 
Sião; veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque 
nunca mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo. Sacode-te do pó, 
levanta-te, e assenta-te, ó Jerusalém: solta-te das cadeias de teu pescoço, ó 
cativa filha de Sião. Porque assim diz YHWH: Por nada fostes vendidos; 
também sem dinheiro sereis resgatados”. 

 
Ao assistirmos hoje aos esforços das nações inimigas de Israel e às decisões iníquas que 
as organizações humanas tomam constantemente e em vários quadrantes contra a nação 
que YHWH ali restabeleceu em Maio de 1948, para nunca mais dali ser arrancada (Amós 
9:15), organizações iníquas como a ONU, a UNESCO e outras que tais, somos levados a 
pensar que os homens andam cegos e não vêem que o mundo está à beira de um 
profundo castigo, a que se seguirá uma profunda transformação, a qual ocorrerá por 
vontade do Todo-Poderoso. O tempo está esgotado. Diz-nos o salmista: 
 

Salmo 33:11 – “O conselho de YHWH [a Sua Lei/Torá] permanece para 
sempre; os intentos do seu coração de geração em geração”. 

 
Sim, o plano do Todo-Poderoso não será desviado devido aos desvarios dos homens 
rebeldes. Todos os que ignoram o propósito do Altíssimo estão condenados ao fracasso e 
à destruição. E, quando esta vier, em vão clamarão. Lembremos o que Ele nos diz em: 
 

Provérbios 1:24-33 – “Entretanto, porque eu clamei e recusastes; e estendi a 
minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu 
conselho [a Minha Lei/Torá], e não quisestes a minha repreensão [a Minha 
Lei/Torá], também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei, 
em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a 
vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia.  

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


   www.kol-shofar.org      

 A ESPOSA DO CORDEIRO – PT. 1 6 

 
Então clamarão a mim, mas eu não responderei; de madrugada me buscarão, 
porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento; e não preferiram 
o temor de YHWH: Não aceitaram o meu conselho, e desprezaram toda a 
minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão 
dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará, e o 
desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em 
segurança, e estará livre do temor do mal”. 

 
Para que não façamos parte do número dos insensatos que hoje ignoram ou desprezam o 
conselho do Todo-Poderoso, mas possamos estar entre os que farão parte do Seu reino 
eterno, atentemos com diligência no que a Palavra nos transmite…antes que venham os 
dias maus sobre toda a humanidade. Não nos tornemos parte daqueles que irão à 
perdição devido à sua rebeldia e/ou indiferença perante os avisos do Altíssimo. 
Atentemos nas palavras de vida que O Eterno nos dá. Sigamos o Seu conselho de vida. 
 
Também nos astros (no céu) O Eterno escreveu todo o Seu plano para que o homem o 
conhecesse e estivesse avisado e ali nos revela sinais...desde o princípio dos tempos. 
Vamos de seguida ver alguns aspectos do plano do Todo-Poderoso, escrito nos astros, e 
que neles nos revelou há pouco um grande sinal da proximidade da vinda gloriosa de 
Yeshua, O Rei. Este sinal foi-nos dado no passado dia 23 de Setembro de 2017, 
confirmando o que estava profetizado em Apocalipse 12:1-2: 
 

 A constelação de Cassiopeia representa a mulher fiel, entronizada, a Noiva/Esposa 
do Cordeiro que os antigos chamavam de “a entronizada”, “a cheia de beleza”. 
Esta é a representação celeste da Noiva/Esposa, a Jerusalém celestial. Aquele que 
a liberta, fala dela desta maneira: 

 
Isaías 54:5-8 – “Porque o teu Criador é o teu marido; YHWH dos Exércitos é o 
seu nome; e o Santo de Israel é o teu Redentor [Yeshua]; que é chamado o 
Deus de toda a terra. Porque YHWH te chamou como a mulher desamparada 
e triste de espírito; como a mulher da mocidade, que fora desprezada, diz o 
teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias 
te recolherei; com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um 
momento; mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz YHWH, o 
teu Redentor”. 

 
Veja-se que YHWH é simultaneamente Criador, Marido, Santo de Israel e 
Redentor. Tudo isto está patente no papel de Yeshua, O Rei vindouro, que virá 
com toda a glória do Pai. 
 
Isaías 62:3-5 – “E serás uma coroa de glória na mão de YHWH, e um diadema 
real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão: Desamparada, nem a tua 
terra se denominará jamais: Assolada; mas chamar-te-ão: O meu prazer está 
nela, e à tua terra: A casada; porque YHWH se agrada de ti, e a tua terra se 
casará”. 
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Sim, esta cidade real e santa será casada com O Rei dos reis e Senhor dos 
senhores, para sempre (medite-se na parábola das dez virgens). Veja-se o que a 
Palavra nos diz através do Seu servo: 
 
Jeremias 31:3-12 – “Há muito que YHWH me apareceu, dizendo: Porquanto 
com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te 
edificarei, e serás edificada, ó virgem de Israel [Jerusalém]! Ainda serás 
adornada com os teus tamboris, e sairás nas danças dos que se alegram. 
Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria; os plantadores as plantarão 
e comerão como coisas comuns. Porque haverá um dia em que gritarão os 
vigias sobre o monte de Efraim: Levantai-vos, e subamos a Sião, a YHWH 
nosso Deus. Porque assim diz YHWH: Cantai sobre Jacob com alegria, e 
exultai por causa do chefe das nações; proclamai, cantai louvores, e dizei: 
Salva, YHWH, ao teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do 
norte, e os congregarei das extremidades da terra; entre os quais haverá 
cegos e aleijados, grávidas e as de parto juntamente; em grande 
congregação voltarão para aqui. Virão com choro, e com súplicas os levarei; 
guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não 
tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogénito. 
Ouvi a palavra de YHWH, ó nações, e anunciai-a nas ilhas longínquas, e dizei: 
Aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como o pastor ao 
seu rebanho. Porque YHWH resgatou a Jacob [as 12 tribos], e o livrou da mão 
do que era mais forte do que ele [Gog e o seu grande exército – Ezequiel 38 e 
39]. Assim que virão, e exultarão no alto de Sião, e correrão aos bens de 
YHWH, ao trigo, e ao mosto, e ao azeite, e aos cordeiros e bezerros; e a sua 
alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes”. 
 

Tudo isto se concretizará com o estabelecimento do reino milenar de Yeshua, quando se 
materializar a profecia da junção das duas varas (as duas casas de Jacob/Israel) que 
podemos ler em pormenor em Ezequiel 37:15-28. Dias gloriosos estão a chegar. 
Preparemo-nos para ir ao encontro do nosso Marido, O Santo de Israel, Yeshua O Rei 
vindouro. Sejamos fiéis até ao fim para termos direito à coroa da vida que Ele nos dará 
“naquele dia”, i.e. no dia da Sua vinda gloriosa – 2.Timóteo 4:8. 
 
Yeshua HaMashiach veio buscar o que se havia perdido: Efraim/Israel, o Reino do Norte, 
as falsamente chamadas “dez tribos perdidas da Casa de Efraim/Israel”… e nós podemos 
ser parte de uma dessas tribos “perdidas”. Mas só Ele sabe quem somos e a que tribo 
pertencemos. 
 
Continuamos a procurar entendimento e revelação vindos do Alto e Sublime através do 
estudo da Sua Palavra e da oração. Para alcançarmos o verdadeiro conhecimento, 
aquele que nos é revelado pelo Espírito Santo do Altíssimo, temos de nos aplicar na 
oração e no estudo, vivendo para Ele, por fé e obediência aos Seus preceitos, amando a 
Sua vinda, tal como os fiéis da antiguidade faziam…pois a revelação e o entendimento 
vêm Dele. Não podemos confiar nas teorias dos homens e nas fábulas e tradições 
humanas que têm deturpado a Verdade ao longo dos séculos. Lembremos sempre: “Está 
escrito”!  
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Pela bênção e revelação do Altíssimo, podemos obter o mesmo conhecimento que os 
antigos servos fiéis também obtiveram…se Lhe formos fiéis também. E isto é tanto mais 
importante quanto os homens de hoje preferem ir beber a uma fonte que jorra água 
inquinada, ao mesmo tempo que desprezam a fonte onde podem beber água pura: a 
Bíblia Sagrada, de Génesis a Apocalipse. Regem-se pelos livros dos seminários, com 
teorias humanas e desprezam a fonte verdadeira: a Palavra do Alto e Sublime.  
 
Vemos assim milhões de livros que estão contaminados por ensinamentos errados, que 
transmitem coisas que estão sujeitas a filosofias de homens diabólicos, ensinamentos 
adulterados portanto, pois os seus autores não cuidam em buscar a Verdade do Todo-
Poderoso, e em sujeitar-se a Ele. Por isso, conforme foi profetizado para os dias de hoje, 
a humanidade está a viver os tempos da apostasia, i.e. da negação da Lei/Torá (desvio 
da Verdade de YHWH). Os ímpios irão pagar uma factura muito pesada por este desvio. 
 
Falámos antes nalguns sinais provenientes do Altíssimo, tanto na Terra como no céu. 
Entre os sinais terrenos lembramos alguns que Yeshua apontou que haveriam de suceder 
pouco antes da Sua vinda gloriosa: 
 

 Falsos “cristos” e falsos mestres (obreiros fraudulentos) 

 Terramotos, tsunamis, vulcões e outros cataclismos em vários lugares da Terra 

 Guerras e rumores de guerras. Nos últimos três séculos a humanidade sofreu 
indiscritíveis sofrimentos e destruição, com dezenas de milhões de mortos 
causados pelas chamadas “grandes guerras mundiais” e por outras de menor 
dimensão, arrastando milhões e milhões de seres humanos para a morte, com 
vários genocídios pelo meio, tendo como consequência delas as grandes fomes e 
pestilências várias (muitas delas como consequência da rebeldia do ser humano 
que vive em pecado); nesta forma de pecado estão incluídas as graves 
desobediências do ser humano que tem maior inclinação para a carne, para o mal 
(e.g. a homossexualidade e o casamento “gay”, o aborto, etc.), vivendo assim de 
costas voltadas para O seu Criador. 

 Ao longo dos últimos cinco séculos a humanidade assistiu ainda a grandes 
perseguições políticas e religiosas; lembremos a “santa inquisição” católico-
romana, os pogroms nos países eslavos contra os Judeus e o holocausto nazi, 
culminando no aparecimento de tiranos que provocaram muitos milhões de mortos, 
de entre os quais destacamos Hitler, Pol-Pot, Estaline, Mao Tse-Tung e alguns 
mais, sem esquecer os abomináveis e injustos sistemas de governação da 
supremacia branca sobre os seus irmãos negros e as populações índias, em 
sistemas bem conhecidos no mundo (e.g. o apartheid ou segregação racial), tanto 
em África como na América do Norte e na América do Sul. 

 A desumanização e embrutecimento de povos inteiros sujeitos a regimes de 
exploração, desigualdade, injustiças e escravatura com todo o seu cortejo de 
horrores, miséria humana motivada pelo lucro de uns poucos que está hoje 
institucionalizada e aceite por uma sociedade pervertida, em que o lucro vem 
“justificando” todo o tipo de opressões.  

 
Tudo isto terá um fim após a segunda vinda de Yeshua, O Rei Eterno. 
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Não sendo esta uma lista exaustiva, tais apontamentos permitem-nos relembrar algumas 
das abominações e injustiças das quais o homem vai ter de prestar contas perante O 
Todo-Poderoso, que criou todos os homens iguais e que não faz acepção de pessoas. 
 
Mas, não nos podemos esquecer que outro grande sinal da proximidade da vinda de 
Yeshua, O Rei Eterno, se deu quando a nação de Israel foi restabelecida em parte do 
território que O Altíssimo prometeu aos patriarcas, o que ocorreu em 14 de Maio de 1948, 
depois de uma série de acontecimentos que antecederam o seu renascimento, cumprindo 
assim a profecia de Isaías 66:8…e as palavras de Yeshua em Mateus 24, particularmente 
a parábola da figueira (Israel). Também a libertação da cidade de Jerusalém em Junho de 
1967 por ocasião da Guerra dos Seis Dias foi mais um grande sinal da proximidade da 
vinda do Rei Yeshua. 
 
Tudo isto são claramente sinais que YHWH nunca esqueceu o Seu povo e que Israel 
continua a ser o centro de todas as profecias, quer os homens creiam ou não. Sim, 
YHWH é Elohim fiel…O Rei Yeshua está às portas. Preparemo-nos para O receber com 
alegria. 
 

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

AlleluYAH 
 

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