www.kol-shofar.org

Vítor Quinta
Novembro 2017

Parte 1
Ainda há poucas semanas publicámos um pequeno estudo dedicado à análise bíblica
sobre “O Tempo da Tribulação de Jacob” que pode ser lido em www.kol-shofar.org.
Pois agora, de uma forma mais ampliada, vamos de novo abordar aquele tema. Qual a
razão porque insistimos sobre esta matéria? Simplesmente porque os sinais da grande
tribulação dos últimos dias estão a ocorrer a uma velocidade estonteante, os dias de
tribulação que virão sobre todo o mundo e em particular sobre a terra de Israel, são dias
que precedem a chegada triunfal e gloriosa do Messias de Israel…pois Ele virá quando o
mundo não O espera, em plena Guerra do Armagedão!
E, por sabermos de antemão (porque YHWH o revela na Sua Palavra) a loucura pela qual
o mundo inteiro irá passar, decidimos voltar a analisar as profecias que nos anunciam as
guerras e assolações de que falou Daniel, que estão determinadas vir a acontecer. Não
nos espantemos pois com os terríveis acontecimentos que virão ao mundo e à região de
todo o Médio Oriente, em particular.
Antes de mais, devemos entender que O Eterno Elohim YHWH cumpre todas as Suas
promessas. Exemplo: a restauração da nação de Israel que teve início de Maio de 1948 e
que terá continuidade na terra que prometeu aos patriarcas da nação, território que
abrangerá toda a região que hoje está na posse dos inimigos de Israel: desde as margens
do Rio Eufrates, ao Rio do Egipto (Nilo?) e até ao Mar Mediterrâneo (cf. Génesis 15:18;
Josué 1:3-4), o que se concretizará na vinda gloriosa do Rei Yeshua, quando Ele iniciar o
Seu reino milenar e se der o regresso das Duas Casas, a Casa de Efraim/Israel e a de
Judá, para se tornarem num só povo, que nunca mais voltará a ser separado, como nos
diz a profecia de Ezequiel 37:15-28. Efraim/Israel e Judá virão dos quatro cantos do
mundo (Isaías 11:11-13; Jeremias 16:14-15) e cumprir-se-á então a promessa/profecia da
restauração do reino a Israel. Será então dada a resposta ao mundo, que alguns
discípulos colocaram a Yeshua: “restaurarás tu neste tempo o reino a Israel?” – Actos 1:6.
Sim, a restauração de que nos falam múltiplas profecias virá a ser, muito em breve, uma
realidade.
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Porém, tal não acontecerá sem que primeiro venha a guerra contra a que é hoje a
pequena nação de Israel, em que Israel será praticamente esmagada. Porém, O TodoPoderoso não os abandonará nesta provação final. Ele mesmo entrará na guerra final, a
de Armagedão, e salvará o Seu povo, não sem que, primeiro, 2/3 dos seus habitantes
tenham sido destruídos pelo grande poder dos seus inimigos, restando somente 1/3
naquela terra, como nos diz a profecia de Zacarias 13:8-9, que serão provados no fogo.
Jeremias 30:3-4 – “Porque eis que vêm dias, diz YHWH, em que farei voltar do
cativeiro o meu povo Israel [Efraim], e de Judá, diz YHWH; e tornarei a trazêlos à terra que dei a seus pais, e a possuirão. E estas são as palavras que
disse YHWH, acerca de Israel e de Judá”.
Sim, o tema central deste estudo prende-se com o tempo da angústia e tribulação porque
irá passar a nação de Israel nos chamados “últimos dias”. Porém, juntamente com o
anúncio da tribulação do tempo do fim, vem também a promessa de libertação da mão
dos seus inimigos e a destruição destes, tarefa que A Mão do Todo-Poderoso (Yeshua
HaMashiach, O Rei vindouro) realizará – e.g. Zacarias 14. Disto nos fala o profeta em:
Jeremias 30:5-7 – “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”.
Hoje vemos que as nações do mundo estão a preparar-se para a guerra, uma vez mais.
Só que as guerras dos nossos dias envolverão um poder destruidor tão grande como
nunca se verificou nas anteriores (a não ser nos últimos dias da 2ª Guerra Mundial
quando as duas primeiras bombas atómicas foram lançadas sobre as cidades japonesas
de Hiroxima e Nagasáqui). Só que, desde a anterior guerra mundial, o poder de
destruição e a diversidade de meios de destruição não pararam de aumentar. Hoje não
são só as bombas atómicas (existem mísseis com múltiplas ogivas nucleares) que podem
arrasar uma nação num só momento…e ainda muitas outras armas foram entretanto
desenvolvidas e que podem destruir enormes territórios (laser, micro-ondas, etc.).
Embora o epicentro destas guerras do tempo do fim esteja localizado no Médio Oriente, e
em particular sobre a nação de Israel e a cidade de Jerusalém, o mundo inteiro irá estar
envolvido nelas, devido aos tratados internacionais e às políticas de alianças feitas entre
nações e blocos de nações. A destruição não terá paralelo com o que antes sucedeu nas
guerras mundiais do século XX. Só assim se pode compreender as palavras de Yeshua:
“Se aqueles dias não fossem abreviados nenhuma carne se salvaria…mas por amor dos
escolhidos aqueles dias serão abreviados” – Mateus 24:22.
Estes serão dias em que no comando das nações se virá a manifestar aquele a quem a
Palavra chama de “filho da perdição”, “homem do pecado” ou anticristo dos dias do fim
desta era. Muitos anticristos se manifestaram ao longo das épocas. Porém, este a que a
Palavra se refere é um homem pérfido que assumirá o comando das nações, com falsas
promessas de paz, mas que conduzirá o mundo para a guerra e destruição.
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Estejamos atentos, pois tudo isto virá a ocorrer na segunda metade da 70ª semana
profética de Daniel 9:27, i.e. no período de 42 meses, 1.260 dias ou 3,5 anos bíblicos.
Estes 1.260 dias do fim, coincidem com os dias em que as duas testemunhas
profetizarão, dotadas do poder do Altíssimo (O Seu Espírito Santo), como nos é apontado
em Apocalipse 11:3.
Outro dos sinais esperados para estes dias do fim desta era é o aparecimento de um
personagem que os muçulmanos esperam para os liderar contra Israel: o “Mahdi” (o 12º
Iman profetizado no Corão), aquele que conduzirá os exércitos islâmicos contra a santa
cidade de Jerusalém e que, no fim, irão enfrentar os exércitos do Rei Yeshua – reler
Salmo 83:1-8. Por isso O Altíssimo nos diz que fará de Jerusalém um copo de tremor,
uma pedra de tropeço, para todos os povos em redor de Israel: Zacarias 12:2-3.
Dois personagens do fim (o anticristo, também apontado na Bíblia como “a besta” –
Apocalipse 20:10, e o falso profeta) concentrarão em si mesmos o poder de Satanás e
farão sinais de prodígio e maravilhas e assim enganarão a muitos. Nestes dias voltarão as
ferozes perseguições e a morte sobre muitos dos que se revelem fiéis a Yeshua
HaMashiach:
Apocalipse 13:13-15 – “E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz
descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra
com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo
aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a
ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da
besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem
mortos todos os que não adorassem a imagem da besta”.
Este será pois o martírio que ainda está reservado para muitos que são fiéis a Yeshua,
como podemos ler em:
Apocalipse 6:11 – “E foram dadas a cada um compridas vestes brancas e foilhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se
completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser
mortos como eles foram”.
Tudo isto ocorrerá após a abertura do 5º selo do rolo. Porém, nem todos os que são fiéis
a Yeshua, O Rei vindouro, sofrerão a morte às mãos dos ímpios nestes dias, porque a
Palavra revela-nos que haverá muitos justos que serão poupados pela misericórdia do
Alto e Sublime e estarão vivos na chegada do Rei Yeshua: 1.Coríntios 15:51-53.
O mundo maligno que hoje é governado por Satanás e seus seguidores terá o seu fim,
muito em breve. Não sem que sejam cumpridas as palavras proféticas que denunciam
grande tribulação sobre as nações:
Apocalipse 13:4-8 – “E adoraram o dragão [Satanás] que deu à besta o seu
poder; e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem
poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes
coisas e blasfémias; e deu-se-lhe poder para agir por quarenta e dois meses.
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E abriu a sua boca em blasfémias contra Deus, para blasfemar do seu nome,
e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer
guerra aos santos, e vencê-los; e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e
língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses
cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto
desde a fundação do mundo”.
É claro que também podemos aceitar que o tempo da tribulação do fim já vem sendo
contado desde a morte do Justo no madeiro, i.e. desde há cerca de 2.000 anos.
Mas não nos deixemos enganar com a falsa paz que hoje reina no mundo, pois a Palavra
diz-nos que Jerusalém será pisada durante 42 meses (ou 1260 dias) e que as nações se
submeterão ao poder diabólico que se manifestará nos últimos dias. Refugiemo-nos em
Yeshua, pois mesmo que venhamos a ser mortos pela manifestação da nossa fé no Rei
Yeshua, a promessa da vida eterna deve sustentar a nossa alma e espírito na Mão
Daquele que tudo pode. Só mantendo a nossa fidelidade nos dias da tribulação (sendo a
nossa fé posta à prova), até ao fim, teremos direito a receber o grande galardão.
Compreendemos assim que antes de recebermos o galardão da vida eterna muitas
tribulações/provações nos podem estar reservadas. Por isso, preparemo-nos HOJE. E
como é que nos podemos preparar? Colocando toda a nossa vida na Mão do Eterno e
vivendo segundo os Seus preceitos de vida, a Lei/Torá e as palavras dos profetas.
Profetizando para os dias do fim que estamos hoje a viver, O Altíssimo revelou a Daniel
através do Seu arcanjo Gabriel o seguinte:
Daniel 8:23-26 – “Mas, no fim do seu reinado [o dos 4 generais que dividiram
o império de Alexandre e lhe sucederam – ver versos 8 a 14], quando
acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, e será
entendido em adivinhações. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua
própria força; e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe
aprouver; e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento
também fará prosperar o engano na sua mão; e no seu coração se
engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem em segurança; e se levantará
contra o Príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da
tarde e da manhã que foi falada, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão,
porque se refere a dias muito distantes”.
Por vezes as profecias dão grandes saltos na forma histórica como contamos o tempo,
como parece ser o caso desta, pois os “dias muito distantes” daqueles em que Daniel
viveu são os que nós estamos hoje a viver. Porquê? Porque estão a findar os dias do
governo de Satanás sobre todo o mundo. Tal como YHWH criou todas as coisas em 6
dias e ao 7º descansou, também deu ao homem 6.000 anos para governar as nações
(“um dia para Deus é como mil anos e mil anos como um dia), sendo que o 7º milénio
pertence ao reino do governo de Yeshua, O Rei vindouro. Sim, falta pouco tempo para
que estas profecias se produzam no mundo, mas tendo por epicentro a santa cidade de
Jerusalém e o actual território de Israel.
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Após a independência da nação de Israel em 14 de Maio de 1948 e da recuperação da
soberania sobre a cidade de Jerusalém em Junho de 1967, no decurso da Guerra dos
Seis Dias, Israel tornou-se uma nação próspera que vem captando a inveja de muitas
nações, principalmente as que vivem à sua volta, os árabes e seus coligados. Com a
ajuda e bênção do Altíssimo, Israel transformou desertos em pomares e passaram a
exportar fruta e outros produtos da terra para todo mundo. Eles drenaram pântanos e os
transformaram em terra produtiva. Têm sido bem-sucedidos em todos os sectores:
tecnologia, medicina, etc. O maior número de “Prémios Nobel” foram atribuídos a Judeus.
Sim, as bênçãos do Eterno Elohim têm sido manifestas naquela terra e sobre aquele
povo.
Por tudo isto e devido ao ódio ancestral que já vem do tempo de Ismael e Esaú, as
nações do Islão buscam destruir Israel. Porém, a Palavra do Altíssimo é muito clara
quando nos diz que todos os que se levantarem contra Israel e Jerusalém serão
despedaçados. A ira do Altíssimo manifestar-se-á sobre eles, pois “naquele dia” O Senhor
se levantará como “homem de guerra”:
Isaías 42:13-14 – “YHWH sairá como poderoso, como homem de guerra
despertará o zelo; clamará, e fará grande ruído, e prevalecerá contra seus
inimigos. Por muito tempo me calei; estive em silêncio, e me contive; mas
agora darei gritos como a que está de parto, e a todos os assolarei e
juntamente devorarei”.
“Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo” diz-nos em Hebreus 10:31.
Nem as mais poderosas armas atómicas ou outras serão obstáculo para a vitória de Israel
quando O Rei Yeshua derramar o Seu furor sobre os povos inimigos do Seu povo. O
nosso Elohim é um “fogo devorador” ao Qual nada nem ninguém pode resistir. Só os
incrédulos e os loucos poderão envolver-se em qualquer esforço de guerra contra Ele e
os Seus escolhidos. Depois destes acontecimentos terríveis do fim que nos são narrados
pelos profetas, O Eterno Se engrandecerá sobre todas as nações da Terra!
Yeshua é “O Parente Redentor” que virá para livrar o Seu povo da mão dos seus inimigos.
Os sete pastores que virão em socorro de Israel nestes dias de aflição representam sete
nações que virão em auxílio de Israel nos dias da aflição e tribulação de Jacob.
Miqueias 5:5-6 – “E este será a nossa paz; quando a Assíria vier à nossa terra,
e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela sete pastores e
oito príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Assíria à
espada, e a terra de Ninrode nas suas entradas. Assim nos livrará da Assíria,
quando vier à nossa terra, e quando calcar os nossos termos”.
Israel não estará sozinho nos dias da sua aflição, nos dias em que os seus inimigos virão
contra a “terra formosa”…”como uma nuvem”, em exército numeroso e poderoso, como
nos é dito em relação ao estupendo exército de Gog e seus associados: Ezequiel 38:9,
16, 21-22. Sim, este grandioso exército humano cairá nos montes ao redor de Jerusalém.
O destino dos inimigos de Israel, comandados por Gogue em exército poderoso, como
nunca antes se congregou tamanho exército, há muito que está traçado:
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Ezequiel 39:1-8 – “Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gogue, e
dize: Assim diz o Senhor DEUS: Eis que eu sou contra ti, ó Gogue, príncipe e
chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte
de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. E,
com um golpe, tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas
flechas da tua mão direita. 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. E enviarei um fogo sobre Magogue e
entre os que habitam seguros nas ilhas; e saberão que eu sou YHWH. E farei
conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais
deixarei profanar o meu santo nome; e os gentios saberão que eu sou YHWH,
o Santo em Israel. Eis que vem, e se cumprirá, diz o Senhor DEUS; este é o
dia de que tenho falado”.
Satanás congregará as nações contra Israel nos dias do fim desta era. Mas quem poderá
resistir ao poder do Elohim Todo-Poderoso, ao “Braço Forte do Senhor” quando Ele entrar
na peleja? Nada nem ninguém Lhe poderá resistir, pois não há nenhum poder humano
que Lhe possa resistir – Ezequiel 38:22-23; Amós 1:14; Zacarias 14:3.
Um exemplo do poder destruidor que será usado contra os inimigos de Israel está
descrito, com algum pormenor, nas palavras do profeta:
Zacarias 14:12-14 – “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”.
Estas palavras descrevem-nos o efeito do poder destruidor de muitas das armas que hoje
estão na posse de muitas nações. As palavras do profeta revelam algo demolidor,
instantâneo, que destruirá muitos do grande exército inimigo que virá sobre Jerusalém.
Não podemos esquecer que O Eterno nos diz que quem tocar em Israel/Jerusalém “toca
na menina do Seu olho” – Zacarias 2:8.
Mas O Eterno nem necessita de usar as armas de destruição maciça que o homem vem
criando. A Ele bastam-Lhe os elementos naturais que Ele mesmo criou e reservou para
“aquele grande dia”, como nos diz em:
Ezequiel 38:18-23 – “Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gogue
contra a terra de Israel, diz o Senhor DEUS, que a minha indignação subirá à
minha face. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que,
certamente, naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel; de tal
modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu,
e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra,
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e todos os homens que estão sobre a face da terra; e os montes serão
deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão
por terra. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes,
diz o Senhor DEUS; a espada de cada um se voltará contra seu irmão. E
contenderei com ele por meio da peste e do sangue; e uma chuva inundante,
e grandes pedras de saraiva [do tamanho de um talento, cerca de 35 kilos],
fogo, e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os
muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me
santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações; e saberão
que eu sou YHWH”.
Até os tesouros da saraiva estão guardados desde a criação para o dia da grande batalha
do Todo-Poderoso, como Ele mesmo nos diz em Job 38:22-23, o que atesta a Sua
presciência soberana. Sim, tanto o anticristo (homem) como Satanás e o falso-profeta,
que vêm movimentando as forças dos homens ímpios contra a nação de Israel, serão
aniquilados e serão nada perante O Altíssimo e perante os homens. Isaías cap. 14 e
Mateus 25:41 retrata-nos o fim deles: Apocalipse 19:20.
Já o “falso profeta” dos dias do fim pode assumir várias funções. Exemplo: este “homem
abominável”, o “papa” Francisco I, assume também funções políticas na qualidade de
Chefe do Estado Vaticano, sedeado em Roma, (Bergoglio, da seita dos Jesuítas), que
tem também ascendente institucional, político e “espiritual” sobre os chefes de estado das
restantes nações do mundo, autoproclamando-se “vigário de Cristo”, i.e. o que está no
lugar do Cristo; como “pontífice supremo” (título dos antigos imperadores romanos), chefe
supremo de uma congregação diabólica, apóstata, cheia de pecados e de sangue nas
suas mãos (Inquisição, etc.). Tudo isto é blasfemo. Por isso não nos devemos espantar
que este homem diabólico venha a revelar os poderes daquele que o orienta: Satanás.
Assim podemos estar perante um personagem que assume simultaneamente o papel de
anticristo e falso profeta e que está à frente daquela congregação que a Palavra apelida
de “grande prostituta” – ler Apocalipse 17 e 18. Porém, este falso profeta poderá vir a ser
aquele que vai dar força e apoio a outro homem, político, que assumirá um papel de
domínio sobre as nações e acabará conduzindo-as para a guerra.
Após o grande sinal nos céus assinalado em Apocalipse 12:1 que cosmicamente terá sido
revelado ao mundo em 23 de Setembro de 2017 (o sinal da proximidade da vinda do Rei
Yeshua), podemos ter entrado no período dos últimos 7 anos antes da Sua vinda gloriosa,
a última semana de anos da profecia de Daniel 9:27, também chamado o período da
grande tribulação, período em que o último anticristo se revelará ao mundo para cumprir o
papel que acerca dele está profetizado na Palavra.
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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