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Qual foi a entidade divina que executou a obra maravilhosa do Todo-Poderoso, Elohim de
Abraão, Isaac e Jacob ao longo de toda a História que nos é dada conhecer, e que voltará
a agir nos dias do fim desta era para novamente libertar o Seu povo? A resposta é
simples de dar, e está suportada em toda a Palavra do Altíssimo como veremos adiante.
Desde a criação de todas as coisas, quer as visíveis ou as invisíveis, até à operação de
maravilhas que executou no Egipto de onde libertou o Seu povo da escravidão em que
havia caído, A Mão, O Braço Forte de YHWH foi O executor da Sua vontade, Aquele
Verbo divino de que nos fala João cap. 1. Aquele que veio a revelar-Se ao mundo como O
Cordeiro do Altíssimo, por Quem também alcançamos a vida eterna.
Salmo 66:5-7 – “Vinde, e vede as obras de Deus: é tremendo nos seus feitos
para com os filhos dos homens. Converteu o mar [Vermelho] em terra seca;
passaram o rio [Jordão] a pé; ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente
pelo seu poder; os seus olhos estão sobre as nações; não se exaltem os
rebeldes. (Selá.)”.
Aquele através do Qual O Pai executava toda a Sua obra, era Aquele que haveria de ser
revelado ao mundo como O Filho Yeshua HaMashiach, o que nos é confirmado pelas
Suas palavras e a Quem já os profetas da antiguidade anunciavam.
Isaías 44:24 – “Assim diz YHWH, teu redentor, e que te formou desde o
ventre: Eu sou YHWH que faço tudo, que sozinho estendo os céus, e espraio
a terra por mim mesmo”.
Tal majestade excelsa e sublime que só ao Espírito Eterno pertence, manifestou-a YHWH
de muitas e extraordinárias formas na pessoa Daquele que viria como O Filho Yeshua
(YHWH na carne). Sim, O Ungido manifestou-Se pela palavra da justiça (a Lei/Torá do
Pai), pelas curas poderosas que executou sobre os que sofriam no espírito ou na carne (e
continua ainda hoje a executar se O buscarmos com sinceridade de coração).
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Também nos deixou na Sua Palavra inúmeros sinais e testemunhos. Também os Seus
discípulos e contemporâneos testificaram Dele. Sim, foi esta Mão executora (O Verbo
divino), O Seu Braço Forte, que libertou Israel da escravidão do Egipto e que voltará,
novamente a libertá-lo da mão opressora dos seus inimigos, como já hoje podemos
testemunhar. O autor da Carta aos Hebreus revela-nos Quem é Este Filho:
Hebreus 1:1-10 – “Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de
muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos
dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o
mundo. O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da
sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à
destra da majestade nas alturas; feito tanto mais excelente do que os anjos,
quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque, a qual dos anjos
disse jamais: Tu és meu Filho, hoje te gerei? Eu lhe serei por Pai, e ele me
será por Filho? E outra vez, quando introduz no mundo o primogénito [O
Primeiro entre muitos que se hão-de salvar pelo Seu mérito], diz: E todos os
anjos de Deus o adorem [sabemos que a adoração só é devida a YHWH…]. E,
quanto aos anjos, diz: Faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros
labareda de fogo. Mas, do Filho, diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos
séculos dos séculos; ceptro de equidade é o ceptro do teu reino. Amaste a
justiça [a Lei/Torá do Pai cf. a Salmo 40:7-11] e odiaste a iniquidade
[=pecado=transgressão da Lei/Torá]; por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com
óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E: Tu, Senhor, no princípio
fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos”.
Estas são palavras esclarecedoras sobre Quem era Este Verbo divino que Se fez carne e
habitou entre nós. Nunca é demais reafirmar esta Verdade porque ela sustenta a nossa fé
Num só Elohim, O Criador e Salvador YHWH, que tudo criou e que habitou entre nós. E
esta é a maravilha que muitos seres humanos não compreendem: Que O Elohim TodoPoderoso na Sua múltipla misericórdia Se tenha sacrificado na pessoa do Filho, O Verbo
divino, Aquele através do Qual foram criadas todas as coisas, e que veio até nós para
resgatar todos aqueles que O querem servir em fidelidade e obediência.
Há muitos que ainda hoje não conseguem discernir a divindade de Yeshua HaMashiach,
O Homem gerado em Maria pelo poder incomensurável do Espírito Santo de YHWH, O
Pai. No entanto, tanto O Pai como O Filho nos deixaram inconfundíveis provas escriturais
da divindade do Filho. Vejamos esta:
1.Coríntios 12:3 – “Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que
fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que
Jesus é o Senhor [é O MarYah], senão pelo Espírito Santo”.
Ao consultarmos esta mesma passagem nos escritos Aramaicos da “Peshitta”,
verificamos que o que lá está escrito é: “ninguém pode dizer que Yeshua é o MarYAH
[Senhor YAH], senão pelo Espírito Santo”. Sim, Este é O Único Elohim, que é nosso
Criador, Sustentador e Salvador, pois adoramos a UM SÓ ELOHIM. Ele fez tudo para
adquirir para Si mesmo um povo santo, zeloso de boas obras.
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Eis outra passagem que devemos reter pela importância que tem na vida do crente:
1.João 4:2-3 – “Nisto conhecereis o Espírito de Deus: Todo o espírito que
confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus; e todo o espírito que não
confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus; mas este é o
espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há-de vir, e eis que já está no
mundo”.
Falando para a Israel santa, o povo adquirido (a Israel de YHWH), O Altíssimo diz-nos:
Isaías 54:5 – “Porque o teu Criador é o teu marido; YHWH dos Exércitos é o
seu nome; e o Santo de Israel é o teu Redentor; que é chamado o Deus de
toda a terra”.
Por isso podemos afirmar com segurança que é por Ele e para Ele que são todas as
coisas. É através do Filho que podemos chegar junto do Espírito Eterno (O Pai). É por Ele
que os nossos pecados são apagados, renovando a nossa esperança nas promessas que
Ele nos deixou. Sim, é em Yeshua, O Rei vindouro que se centra toda a nossa fé. Por isso
o Seu profeta nos diz (referindo-se aos dias do Seu reino milenar):
Jeremias 23:6 – “Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro; e
este será o seu nome, com o qual Deus o chamará: YHWH JUSTIÇA NOSSA”.
Nele esperamos e por Ele esperamos para que estas promessas sejam concretizadas.
Por isso Ele garante a todos os que Lhe são fiéis e que Nele colocam a sua confiança:
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, e ninguém
as arrebatará da minha mão”.
Onde encontraremos outra esperança (ou antes, certeza de fé) como esta? Pois se
Aquele que nem mesmo a Seu Filho amado poupou, como não nos dará também com Ele
todas as coisas? Muitas tribulações assaltam os filhos do Altíssimo ao longo das suas
vidas. Porém, independentemente do que nos possa suceder aqui neste mundo, temos a
promessa da vida eterna pela aceitação do sangue do Cordeiro, o sangue do Concerto
eterno.
Romanos 8:31-39 – “Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou,
antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas
as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus
quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou
antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e
também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A
tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o
perigo, ou a espada? Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à
morte todo o dia; somos reputados como ovelhas para o matadouro.
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Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que
nos amou. Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os
anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir,
nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá
separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor”.
Palavras inspiradas e verdadeiras. O retrato que Paulo aqui nos traça não é um retrato de
facilidades nesta vida terrena. Ora se O Filho Yeshua, sendo YHWH na carne, sofreu de
forma atroz como poderiam os Seus discípulos ficarem isentos de tribulação e dor? Ora,
se acreditamos ser seguidores do Filho do Altíssimo, preparemos os nossos corações
para resistirmos nos dias maus que o mundo irá ainda atravessar antes da Sua vinda
gloriosa. Haverá ainda novas perseguições aos que amam a Verdade do Eterno. A
fidelidade destes será ainda posta à prova nos dias vindouros, os dias da perseguição do
anticristo do fim. Não nos passe pela cabeça que os fiéis do passado tiveram de suportar
duras provas e que nós ficaremos isentos delas…O Eterno poupará alguns, mas todos
terão de dar provas da sua fé.
Sim, Este Ser divino, maravilhoso, que veio até nós em carne estava há muito anunciado
pelas palavras dos santos profetas. Veja-se a majestade que está subjacente ao anúncio
Daquele que haveria de vir:
Isaías 9:6-7 – “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o
principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome:
Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do
aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de David e
no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça [Lei/Torá],
desde agora e para sempre; o zelo de YHWH dos Exércitos fará isto”.
Só no reino milenar de Yeshua o mundo encontrará paz. Porém, até Ele vir estão
determinadas guerras (até ao fim) e assolações como nos diz o profeta Daniel. Sim, o Seu
reino milenar será abundante em paz e equidade entre todos os homens, porque todas as
nações O servirão debaixo da Lei Universal com que os povos serão governados: a
Lei/Torá de YHWH. Sim, neste reino vindouro, de Sião sairá a Lei para todas as latitudes
e povos da Terra – Isaías 2:2-4. Por isso não se fará mal nem dano algum no monte da
Sua santidade – que é toda a Terra, onde todas as coisas que o homem e Satanás
delapidaram ao longo de 6.000 anos serão restauradas.
Actos 3:19-21 – “Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam
apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela
presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi
pregado. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração
de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas,
desde o princípio”.
Sim, Este é O Deus de toda a Terra a Quem esperamos. Será Ele mesmo que irá
restaurar tudo o que o homem vem contaminando na sua gerência.
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Contaminação louca e imoral em que o ser humano hoje vive, com toda a sorte de
injustiças reinando por toda a parte, com grandes desigualdades, em que os “poderosos”
deste mundo pisam e esmagam os mais fracos e desprotegidos na sociedade humana,
descartando-os.
São todas estas coisas más que O Todo-Poderoso vem corrigir e eliminar através da Sua
Mão, O Seu Braço Forte e Poderoso, O Rei Yeshua.
Sim, Este Verbo divino que antes de vir até nós na condição de Servo humilde e cujo
perfil nos é dado em Isaías 53, já estava com Israel libertando-o da escravidão do Egipto.
Foi Ele mesmo que protegeu a saída deste povo numeroso do poder (terreno) do exército
egípcio. Sim, Yeshua na qualidade de Verbo divino (O Braço Forte de YHWH) conduziu o
povo de Israel pelo deserto, abriu-lhes o Mar Vermelho e com este povo celebrou um
contrato de casamento, expresso na Lei/Torá que lhes foi dada no Monte Sinai.
Isaías 51:9-10 – “Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço de YHWH;
desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu
aquele que cortou em pedaços a Raabe, o que feriu ao chacal? Não és tu
aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? O que fez o caminho
no fundo do mar [Vermelho], para que passassem os remidos?”.
Sim, O Verbo divino que Se fez carne e habitou entre nós é O Braço Forte do Elohim
Todo-Poderoso, através de cujo poder Israel foi libertado da escravidão do Egipto. Ele era
“A Pedra” que os seguia e os protegia…e que os/nos vem protegendo até hoje.
1.Coríntios 10:1-4 – “Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais
estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos
foram baptizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma
mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual,
porque bebiam da pedra espiritual que os seguia; e a pedra era Cristo”.
Estas palavras revelam-nos a intemporalidade e diversidade das manifestações Daquele
que veio até nós em carne, para derramar o Seu sangue inocente e assim nos abrir o
caminho da salvação…a todos os que confiarem no Seu santo Nome e no sacrifício
eterno que Ele fez por cada um dos que serão resgatados pelo Seu sangue, o sangue do
sacrifício, o sangue do concerto.
João 8:23-27 – “E [Yeshua HaMashiach] dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou
de cima; vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse
que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou [O “EU
SOU”, i.e. YHWH], morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem
és tu? Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse.
Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é
verdadeiro; e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não
entenderam que ele lhes falava do Pai”.
Prefigurando o Seu sacrifício supremo, a Palavra diz-nos que Este Cordeiro foi morto
ainda antes da fundação do mundo: João 17:24; 1.Pedro 1:20.
AQUELE QUE LIBERTOU ISRAEL
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Ainda hoje muitos não compreendem esta maravilha, esta unicidade Pai/Filho (“Echad”,
unidade composta). Por isso Yeshua, O Ungido do Pai, disse “Eu e O Pai somos Um”.
Compreendamos isto: nós adoramos a UM SÓ ELOHIM, Adonai YHWH e ao Filho a
Quem Ele enviou…O Verbo divino que Se fez carne e habitou entre nós. Não arranjemos
mais do que UM Deus, pois Ele é UM SÓ.
Isaías 43:11, 44:6 – “Eu, eu sou YHWH, e fora de mim não há Salvador... Assim
diz YHWH, Rei de Israel, e seu Redentor, YHWH dos Exércitos: Eu sou o
primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus”.
Sim, YHWH dos Exércitos é e será Rei em Israel. Ele é O Seu Redentor, Aquele que
redime a Israel: Job 19:25; Salmo 19:14; 78:35; Isaías 41:14; 44:6, 24; 47:4; 49:26, etc.
Judas 1:25 – “Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade,
domínio e poder, agora, e para todo o sempre. Amém”… conforme também a
Romanos 16:27 e 1.Timóteo 1:17.
Isto mesmo nos é confirmado na Revelação de Yeshua HaMashiach a João:
Apocalipse 1:11a – “Que dizia: Eu sou o Alfa [o Alef] e o Omega [o Tav], o
primeiro e o derradeiro”.
Estas mesmas palavras nos são confirmadas em Apocalipse 1:17; 2:8; 22:13. Coisa
maravilhosa esta: que O Criador Todo-Poderoso tenha preparado a nossa salvação
através do Seu Ungido, O Seu Filho amado, a Quem Ele enviou… Aquele que saiu do Pai
e que voltou para O Pai. Aqui está a grande maravilha:
João 16:28 – “Saí do Pai, e vim ao mundo [O Verbo divino que Se fez carne];
outra vez deixo o mundo, e vou para o Pai”.
Temos segurança neste entendimento doutrinal, pois o mesmo é confirmado quando
lemos o que João deixou escrito para nosso ensinamento:
João 1:1-3, 10-14 – “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o
Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram
feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez… Estava no mundo, e o
mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu,
e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o
poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome; os quais
não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do
homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a
sua glória, como a glória do unigénito do Pai, cheio de graça e de verdade”.
Que grande maravilha!!! É Nele e por Ele que podemos alcançar a Vida eterna, se
permanecermos Nele e na Palavra de vida que O Pai nos entregou (Ele mesmo nos deu a
dádiva da Lei/Torá enquanto Verbo divino, e a entregou a Israel no Monte Sinai).
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Sim, este contrato de casamento foi realizado com a entrega da Torá a Israel no deserto,
em que o povo jurou: “tudo o que YHWH disse faremos”. Este contrato de casamento foi
feito entre O Esposo (Yeshua, O Rei vindouro) e a Sua esposa, a Israel de YHWH.
Sabendo nós que YHWH é Elohim fiel e que a Sua Palavra não volta para trás vazia, mas
faz o que Lhe aprouver, bem faremos em meditar na obra que O Alto e Sublime Elohim
fez nos tempos antigos, estando preparados para o que Ele fará nos tempos vindouros e
que a Sua Palavra nos relata por antecipação. Vejamos o louvor que Lhe é devido pelo
livramento do Seu povo, e que se encontra expresso nestas palavras:
Êxodo 15:6-12, 19 – “A tua destra, ó YHWH, se tem glorificado em poder, a tua
destra [O Seu Braço Forte, O Verbo divino que Se fez Homem], ó YHWH, tem
despedaçado o inimigo; e com a grandeza da tua excelência derrubaste aos
que se levantaram contra ti; enviaste o teu furor, que os consumiu como o
restolho. E com o sopro de tuas narinas amontoaram-se as águas, as
correntes pararam como montão; os abismos coalharam-se no coração do
mar. O inimigo dizia: Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos; fartar-seá a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá.
Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu; afundaram-se como chumbo em
veementes águas. YHWH, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu
glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas?
Estendeste a tua mão direita; a terra os tragou… Porque os cavalos de Faraó,
com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e YHWH fez
tornar as águas do mar sobre eles; mas os filhos de Israel passaram em seco
pelo meio do mar”.
Tudo se fez como nos está relatado em Êxodo 14:16, 21-22, 28-29. Este grande êxodo do
Egipto dá-nos uma pálida imagem do que será a futura união das duas Casas de Jacob
(Efraim e Judá) já no reino milenar de Yeshua, O Rei, quando se concretizar o que está
profetizado em Ezequiel 37:15-28. Este virá a ser o maior êxodo da história da
humanidade: o de um povo que retorna à casa de seus pais vindo dos quatro cantos da
Terra.
Quem é que se pode comparar a Este Elohim Poderoso, fiel e verdadeiro, que cumpre
toda a Sua vontade e a anuncia previamente aos Seus escolhidos antes que os
acontecimentos se dêem? YHWH dos Exércitos é O Seu Nome!
Ora vem Adonai Yeshua. Vem já hoje reinar em nós e aperfeiçoar os nossos
caminhos.
AlleluYAH
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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