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Parte 2 
 
Apesar da destruição que se avizinha, este é um tema profético fascinante e incontornável 
que deve merecer a nossa atenção já hoje, para que não sejamos apanhados 
desprevenidos naqueles dias de horror.  
 
A Palavra do Altíssimo diz-nos que O Rei Yeshua virá no meio destes acontecimentos 
catastróficos para dar início ao Seu reino milenar, e numa altura em que ninguém O 
espera, dando exemplos comparativos com o que sucedeu à destruição da humanidade 
no tempo de Noé pelas águas do dilúvio universal ou à destruição das cidades das 
campinas de Sodoma e Gomorra. Os que viveram naqueles dias antigos também se 
mostraram indiferentes aos avisos que receberam. Por isso, como está escrito vieram as 
águas e “os levaram a todos”. 
 
Hoje, de uma maneira geral e com os meios tecnológicos que o ser humano tem à sua 
disposição, não pode alegar desconhecimento do que está para vir. Até o cinema se 
ocupa em mostrar cenas de cataclismos devastadores. Mas, apesar disso, quantos são 
aqueles que “olham para cima” esperando a sua redenção? Infelizmente bem poucos. Só 
um remanescente, um pequeno rebanho busca na Palavra os sinais que O Altíssimo 
envia ao mundo. O fim da presente era está próximo. 
 
Chegará assim o fim dos dias desta Babilónia que tem governado e conspurcado o 
mundo inteiro com as suas doutrinas de mentira e o seu comportamento perverso, porque 
YHWH não se esqueceu dos seus pecados: 
 

Apocalipse 18:2-5, 8 - “E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, 
caiu a grande Babilónia, e se tornou morada de demónios, e covil de todo 
espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as 
nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se 
prostituíram com ela; e os mercadores da terra se enriqueceram com a 
abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu, que dizia:  
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Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para 
que não incorras nas suas pragas [enquanto é tempo]. Porque já os seus 
pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades 
dela… Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, e o pranto, e a fome; 
e será queimada no fogo; porque é forte o Senhor Deus que a julga”. 

 
Tal como sucedeu à Babilónia do grande império dos Caldeus, assim sucederá a esta 
Babilónia que vem governando as nações nos últimos dois mil anos. 
 
Esta “grande prostituta” que está assentada como rainha e que tem arrastado milhões e 
milhões de almas para a mentira, para a idolatria, para a perseguição, tortura, roubo e 
morte dos que são fiéis ao Altíssimo, sofrerá, num momento, uma destruição total e 
completa. Sim, esta abominação será destruída pelo fogo purificador de uma forma 
inapelável. O juízo do Todo-Poderoso há muito que foi publicado (ler Apocalipse caps. 17 
e 18). Só o desconhece os que não querem saber da sua própria salvação, e preferem 
andar espiritualmente cegos pela mentira satânica. Os santos se alegrarão com o 
cumprimento desta profecia do Altíssimo. 
 

Isaías 14:4-7 – “Então proferirás este provérbio contra o rei de Babilónia, e 
dirás: Como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada! Já 
quebrantou YHWH o bastão dos ímpios e o ceptro dos dominadores. Aquele 
que feria aos povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira 
dominava sobre as nações agora é perseguido, sem que alguém o possa 
impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra; rompem cantando”. 

 
Como sabem os que estudam a Palavra do Eterno, muitas profecias têm, por vezes, duplo 
cumprimento. Tal é o caso da Babilónia antiga e da moderna. Sim, a opressão desta 
Babilónia espiritual que vem dominando as nações da Terra irá cessar muito em breve. A 
sua punição está próxima. O sangue dos justos que foram vítimas da sua perseguição, 
tortura, roubo e morte, vem clamando perante O Eterno (tal como figurativamente o 
sangue de Abel clama desde a terra). Isto mesmo nos é retratado em alegoria em: 
 

Apocalipse 6:9-10 – “E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as 
almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do 
testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó 
verdadeiro e santo Dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que 
habitam sobre a terra?”. 

 
Sim, os dias da ira e da vingança do Todo-Poderoso Elohim será manifesto sobre toda a 
rebeldia e poder maligno que vem governando este mundo com soberba e altivez. Todos 
estes serão derrotados até à terra, i.e. até ao pó, à morte/sepultura. De nada lhes servirá 
os exércitos poderosos ou o esconderem-se nas covas e profundos subterrâneos da 
Terra que eles mesmo construíram para escapar às assolações e à ira do Cordeiro. pois 
quando Ele se apresentar com ira e vingança para punir a maldade que está sobre toda a 
Terra acabarão os dias da sua governação malévola – Isaías 2:19-21. Estes dias também 
estão retratados nas palavras do profeta: 
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Malaquias 4:1-3 – “Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha; 
todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade, serão como a palha; 
e o dia que está para vir os abrasará, diz YHWH dos Exércitos, de sorte que 
lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu 
nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas; e saireis e 
saltareis como bezerros da estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão 
cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, 
diz YHWH dos Exércitos”. 

 
Preparemo-nos pois, para sermos achados dignos de evitar todos os grandes males e 
castigos que virão sobre a humanidade rebelde nos dias da ira do Cordeiro (as 7 últimas 
pragas que nos são descritas em Apocalipse), pois Ele virá com fogo purificador. Sim, há 
coisas que somente o fogo pode purificar! É bom que retenhamos estas palavras 
proféticas, pois elas irão ter o seu cumprimento muito em breve. 
 
Voltando aos dias da aflição e tremor de Jerusalém que se avizinham, os dias que hão-de 
preceder a vinda do Rei Eterno, o profeta fala-nos do grande e poderoso exército que os 
inimigos de Israel irão deslocar para aquela terra para se apoderarem de grande despojo 
– Ezequiel 38:12-13. Porém todo este intento humano, por muito poderoso que seja, não 
deixa de ser um esforço humano e, uma vez que pretende afrontar O Altíssimo e o Seu 
povo, tal empreendimento está votado ao fracasso. 
 

Joel 2:1-3 – “Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo 
monte; tremam todos os moradores da terra, porque o dia de YHWH vem, já 
está perto; dia de trevas e de escuridão; dia de nuvens e densas trevas, como 
a alva espalhada sobre os montes; povo grande e poderoso [o grande 
exército de Gogue], qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele 
haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo 
consome, e atrás dele uma chama abrasa; a terra diante dele é como o jardim 
do Éden, mas atrás dele um desolado deserto; sim, nada lhe escapará”. 

 
Este grande exército será bem-sucedido no seu intento…só em parte, pois somente 2/3 
da população de Israel será destruída naqueles dias – Zacarias 13:8-9. Então, quando 
Israel se achar impotente para travar o ímpeto de destruição dos seus adversários, então 
e só então, o remanescente se voltará para O Elohim de Abraão, Isaac e Jacob, 
buscando o Seu auxílio precioso. Então, e só então, quando Israel se voltar para O seu 
Elohim, então Ele se mostrará esplendoroso e destruirá os seus inimigos. Isto não 
sucederá sem que primeiro o povo de Israel mostre arrependimento. 
 
No início da guerra Israel irá mostrar-se confiante no poder do seu bem treinado exército 
e das suas armas poderosas. Porém, tudo isto será insuficiente para fazer face a um 
exército tão numeroso e bem equipado como o mundo nunca viu até aos dias de hoje… 
nem voltará a ver. 
 
Na profecia que nos relata a destruição da cidade de Damasco (Isaías 17), também nos é 
dito que a fortaleza de Israel irá claudicar, o que podemos compreender através destas 
palavras: 
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Isaías 17:4-7 - “E naquele dia será diminuída a glória de Jacob, e a gordura da 
sua carne ficará emagrecida. Porque será como o segador que colhe a cana 
do trigo e com o seu braço sega as espigas; e será também como o que colhe 
espigas no vale de Refaim. Porém ainda ficarão nele alguns rabiscos, como 
no sacudir da oliveira: duas ou três azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 
quatro ou cinco nos seus ramos mais frutíferos, diz YHWH Deus de Israel. 
Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão 
para o Santo de Israel”. 

 
Sim, com grande choro O buscarão, todos os que restarem em Israel reconhecerão 
Aquele que os há-de livrar (de novo) da mão dos seus inimigos.  
 
Não tenhamos ilusões: o mundo caminha de novo para a guerra e em particular para a 
guerra contra Israel. Sim, as nações vivem em perturbação. Até quando? Até que Yeshua 
venha de novo com o poder do Leão da Tribo de Judá para derrotar os inimigos do Seu 
povo e estabelecer um reino milenar de paz e harmonia entre os povos, onde não haverá 
mais lugar para a perturbação entre os homens e as nações, porque todas serão 
governadas à luz da Palavra do Altíssimo, a Sua Lei/Torá. De Sião sairá a Lei…(Isaías 
2:2-4). 
 
A perturbação da guerra que tem grassado na antiga Assíria (hoje Líbano, Iraque, Síria, 
parte da Turquia…) virar-se-á em breve contra Israel. Todos os povos à volta desta nação 
virão contra este povo. Eles estão perfeitamente identificados em Salmo 83:1-8 e em 
Ezequiel caps. 38 e 39.  
 
De forma figurativa, o capítulo 5 do livro de Zacarias fala-nos de armas poderosas que 
irão ser usadas nas guerras dos últimos dias, tais como mísseis com ogivas nucleares 
que sairão das campinas de Sinear (hoje Síria e Iraque) para a destruição. Preparemos os 
nossos corações e mantenhamos a nossa confiança na Palavra, porque tudo o que está 
profetizado irá ocorrer nos nossos dias e dos nossos filhos.  
 
Listamos agora algumas das profecias que apontam para os castigos dos inimigos de 
Israel (tal lista poderá não ser completa). A Palavra aponta para castigos cuja sentença há 
muito foi publicada para nosso conhecimento. Não nos espantemos quando isto suceder: 
 

 Tiro e Sidon (Líbano e Palestinianos):  
 
Joel 3:4-8 – “E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as 
regiões da Filístia [Faixa de Gaza]? É tal o pago que vós me dais? Pois se me 
pagais assim, bem depressa vos farei tornar a vossa paga sobre a vossa 
cabeça. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas 
desejáveis e formosas pusestes nos vossos templos. E vendestes os filhos 
de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para 
longe dos seus termos. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os 
vendestes, e farei tornar a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E 
venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, que os 
venderão aos sabeus, a um povo distante, porque YHWH o disse”. 
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Ezequiel 28:20-26 – “E veio a mim a palavra de YHWH, dizendo: Filho do 
homem, dirige o teu rosto contra Sidom, e profetiza contra ela, e dize: Assim 
diz o Senhor DEUS: Eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de 
ti; e saberão que eu sou YHWH, quando nela executar juízos e nela me 
santificar. Porque enviarei contra ela a peste, e o sangue nas suas ruas, e os 
traspassados cairão no meio dela, estando a espada contra ela por todos os 
lados; e saberão que eu sou YHWH. E a casa de Israel [Efraim] nunca mais 
terá espinho que a fira, nem espinho que cause dor, entre os que se acham 
ao redor deles e que os desprezam; e saberão que eu sou o Senhor DEUS. 
Assim diz o Senhor DEUS: Quando eu congregar a casa de Israel dentre os 
povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante 
os olhos dos gentios, então habitarão na sua terra que dei a meu servo, a 
Jacob [já no reino milenar de Yeshua]. E habitarão nela seguros, e edificarão 
casas, e plantarão vinhas, e habitarão seguros, quando eu executar juízos 
contra todos os que estão ao seu redor e que os desprezam; e saberão que 
eu sou YHWH seu Deus”. 
 

 Faixa de Gaza (Palestinianos): 
 
Joel 3:1-3 – “Porque, eis que naqueles dias, e naquele tempo, em que 
removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações, e 
as farei descer ao vale de Josafat; e ali com elas entrarei em juízo, por causa 
do meu povo, e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as 
nações e repartiram a minha terra. E lançaram sortes sobre o meu povo, e 
deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho, para 
beberem” (Isto mesmo faziam os soldados do Isis/Daesh ainda recentemente…). 
 
Jeremias 47:4-7 – “Por causa do dia que vem, para destruir a todos os 
filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o restante que os socorra [o 
Hezzbolah]; porque YHWH destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de 
Caftor [Creta]. A calvície veio sobre Gaza, foi desarraigada Ascalom, com o 
restante do seu vale; até quando te retalharás? Ah; espada de YHWH! Até 
quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa, e aquieta-
te. Mas como te aquietarás? Pois YHWH deu ordem à espada contra Ascalom, 
e contra a praia do mar, para onde ele a enviou”. Esta “espada” de YHWH 
poderá ser Israel que executará a Sua vingança. 
 
Ezequiel 25:15-17 – “Assim diz o Senhor DEUS: Porquanto os filisteus se 
houveram vingativamente, e executaram vingança com desprezo de coração, 
para destruírem com perpétua inimizade, portanto assim diz o Senhor DEUS: 
Eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus, e arrancarei os quereteus, 
e destruirei o restante da costa do mar. E executarei sobre eles grandes 
vinganças, com furiosos castigos, e saberão que eu sou YHWH, quando eu 
tiver exercido a minha vingança sobre eles”. 
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Zacarias 9:5-6 – “Ascalom o verá e temerá; também Gaza, e terá grande dor; 
igualmente Ecrom; porque a sua esperança será confundida; e o rei de Gaza 
perecerá, e Ascalom não será habitada. E um bastardo habitará em Asdode, e 
exterminarei a soberba dos filisteus”. 
 

 Egipto – Isaías 19:1-22 (não reproduzimos o texto devido à extensão desta 
passagem, pelo que aconselhamos a sua leitura) 

 

 Edom (descendentes de Esaú – Sul da Jordânia) 
 
Jeremias 49:7-8, 10 – “Acerca de Edom. Assim diz YHWH dos Exércitos: 
Acaso não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos 
entendidos? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai-vos, buscai 
profundezas para habitar, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a 
ruína de Esaú, no tempo em que o castiguei… Mas eu despi a Esaú, descobri 
os seus esconderijos, e não se poderá esconder; foi destruída a sua 
descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não 
existe”. 
 
Isaías 34:1-8 – “Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós povos, escutai; ouça a 
terra, e a sua plenitude, o mundo, e tudo quanto produz. Porque a indignação 
de YHWH está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército 
delas; ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. E os seus mortos 
serão arremessados e dos seus cadáveres subirá o seu mau cheiro; e os 
montes se derreterão com o seu sangue. E todo o exército dos céus se 
dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro; e todo o seu exército cairá, 
como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. Porque a minha espada 
se embriagou nos céus; eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu 
anátema para exercer juízo. A espada de YHWH está cheia de sangue, está 
engordurada da gordura do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos 
rins de carneiros; porque YHWH tem sacrifício em Bozra, e grande matança 
na terra de Edom. E os bois selvagens cairão com eles, e os bezerros com os 
touros; e a sua terra embriagar-se-á de sangue até se fartar, e o seu pó se 
engrossará com a gordura. Porque será o dia da vingança de YHWH, ano de 
retribuições pela contenda de Sião”. 
 

 Arábia 
 
Jeremias 25:15-17, 23-24, 30-33 – “Porque assim me disse YHWH Deus de 
Israel: Toma da minha mão este copo do vinho do furor, e darás a beber dele 
a todas as nações, às quais eu te enviarei. Para que bebam e tremam, e 
enlouqueçam, por causa da espada, que eu enviarei entre eles. E tomei o 
copo da mão de YHWH, e dei a beber a todas as nações, às quais YHWH me 
enviou;… A Dedã, e a Tema, e a Buz e a todos os que estão nos lugares mais 
distantes. E a todos os reis da Arábia, e todos os reis do povo misto que 
habita no deserto;…  
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Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras, e lhes dirás: YHWH desde o 
alto bramirá, e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade; 
terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos 
que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo 
até à extremidade da terra, porque YHWH tem contenda com as nações, 
entrará em juízo com toda a carne; os ímpios entregará à espada, diz YHWH. 
Assim diz YHWH dos Exércitos: Eis que o mal passa de nação para nação, e 
grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os mortos de 
YHWH, naquele dia, desde uma extremidade da terra até à outra; não serão 
pranteados, nem recolhidos, nem sepultados; mas serão por esterco sobre a 
face da terra”. 
 

 Etiópia (Cush – Sul do Egipto e Norte do Sudão) e Assíria 
 
Sofonias 2:11-12 – “Também vós, ó etíopes, sereis mortos com a minha 
espada. Estenderá também a sua mão contra o norte, e destruirá a Assíria; e 
fará de Nínive uma desolação [profecia cumprida em 2017 quando Mossul, a 
antiga Ninive, foi arrasada na guerra contra o Isis/Daesh], terra seca como o 
deserto”. 
 

 Líbia (hoje um país dividido pelas tribos e os senhores da guerra tribal) 
 
Ezequiel 30:5 – “Etiópia, Pute [Líbia] e Lude, e toda a mistura de gente, e 
Cube, e os homens da terra da liga, juntamente com eles cairão à espada”. 
 

 Moab (Jordânia) 
 
Sofonias 2:8-10 – “Eu ouvi o escárnio de Moabe, e as injuriosas palavras dos 
filhos de Amom, com que escarneceram do meu povo, e se engrandeceram 
contra o seu termo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz YHWH dos 
Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amom 
como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, e desolação perpétua; o 
restante do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. 
Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram, e se 
engrandeceram contra o povo de YHWH dos Exércitos”. 
 
Números 24:17 – “Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto; 
uma estrela procederá de Jacob e um ceptro subirá de Israel, que ferirá os 
termos dos moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete”. 
 

Continuaremos esta exposição na Parte 3 deste estudo. 
 

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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