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Parte 3
Damos continuidade à exposição dos castigos que estão determinados pelo Altíssimo
contra os povos que se têm revelado como inimigos do Seu povo e inimigos do próprio
Elohim YHWH e que, em breve, uma vez mais, se unirão para procurar destruir o povo
que O Eterno colocou no actual território. Assim:


Amom (também parte da Jordânia): Veja-se nesta passagem a abrangência de
povos que serão castigados por YHWH, incluindo os Amonitas:
Jeremias 25:15-30 – “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
Jerusalém, e às cidades de Judá, e aos seus reis, e aos seus príncipes, para
fazer deles uma desolação, um espanto, um assobio, e uma maldição, como
hoje se vê; a Faraó, rei do Egipto, e a seus servos, e a seus príncipes, e a
todo o seu povo; e a toda a mistura de povo, e a todos os reis da terra de Uz,
e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Ascalom, e a Gaza, e a Ecrom, e ao
remanescente de Asdode, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amom; e a
todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom; e aos reis das ilhas que
estão além do mar; 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; e a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de
Elão [Pérsia, actual Irão], e a todos os reis da Média; e a todos os reis do
norte, os de perto, e os de longe, tanto um como o outro, e a todos os reinos
do mundo, que estão sobre a face da terra, e o rei de Sesaque beberá depois
deles. Pois lhes dirás: Assim diz YHWH dos Exércitos, o Deus de Israel:
Bebei, e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não torneis a levantar-vos, por
causa da espada que eu vos enviarei.
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E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes
dirás: Assim diz YHWH dos Exércitos: Certamente bebereis. Porque, eis que
na cidade que se chama pelo meu nome [Jerusalém] começo a castigar; e
ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a
espada sobre todos os moradores da terra, diz YHWH dos Exércitos. 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”.
Com milhares de anos de antecipação, O Altíssimo faz-nos saber quais são os
povos que sofrerão o Seu castigo nos dias do fim. Estas palavras têm tanto
significado nos tempos antigos como a História comprova, como terão nos dias que
se avizinham. Veja-se a longa lista de povos que são visados nesta profecia e
todos vivem à volta da nação de Israel. Mas o castigo também atingirá Jerusalém e
Israel, pois, como nos diz a Palavra, “o julgamento começa pela Casa de Deus” –
1.Pedro 4:17. Ora esta “casa de Deus” não é outra senão o povo de Israel (Judá e
Efraim), esteja ele onde estiver. “Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo” diznos Hebreus 10:31. Toda a arrogância e impiedade serão deitadas por terra.
Mas antes que Jerusalém seja libertada da mão dos seus inimigos nestes dias
vindouros, a profecia diz-nos que o povo de Israel sofrerá muito:
Zacarias 14:1-3 – “Eis que vem o dia de YHWH, em que teus despojos se
repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja
contra Jerusalém; e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as
mulheres forçadas; e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante
do povo não será extirpado da cidade. E YHWH sairá, e pelejará contra estas
nações, como pelejou, sim, no dia da batalha”.
Porém, O Eterno perseguirá e destruirá os inimigos do Seu povo.
Jeremias 49:1-6 – “Contra os filhos de Amom. Assim diz YHWH: Acaso Israel
não tem filhos, nem tem herdeiro? Por que, pois, herdou Malcã a Gade e o
seu povo habitou nas suas cidades? Portanto, eis que vêm dias, diz YHWH,
em que farei ouvir em Rabá1 dos filhos de Amom o alarido de guerra, e tornarse-á num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados
a fogo; e Israel herdará aos que o herdaram, diz YHWH. Lamenta, ó Hesbom,
porque é destruída Ai; clamai, ó filhas de Rabá, cingi-vos de sacos, lamentai,
e dai voltas pelos valados; porque Malcã irá em cativeiro, juntamente com
seus sacerdotes e os seus príncipes. Por que te glorias nos vales, teus
luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo:
Quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor DEUS
dos Exércitos, de todos os que estão ao redor de ti;

1

Esta cidade correspondia nos tempos da profecia à cidade Rabá Amom, localidade da moderna cidade de
Amã, que é hoje a capital da Jordânia. Os Amonitas e Moabitas são os descendentes da relação incestuosa
entre as filhas de Lot e seu pai.
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e sereis lançados fora cada um diante de si, e ninguém recolherá o
desgarrado. Mas depois disto farei voltar os cativos dos filhos de Amom, diz
YHWH”.


Terra de Magogue – descendência de Jafé: Meseque, Tubal, Gomer, Togarma,
que hoje são parte do território da Turquia e Sul da Rússia (Génesis 10:2-3)
Ezequiel 32:26-28; 39:6 – “Ali estão Meseque, Tubal e toda a sua multidão; ao
redor deles estão os seus sepulcros; todos eles são incircuncisos, e mortos
à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. Porém não
jazerão com os poderosos que caíram dos incircuncisos, os quais desceram
ao inferno [à sepultura] com as suas armas de guerra e puseram as suas
espadas debaixo das suas cabeças; e a sua iniquidade está sobre os seus
ossos, porquanto eram o terror dos fortes na terra dos viventes. Também tu
serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram
mortos à espada… E enviarei um fogo sobre Magogue e entre os que habitam
seguros nas ilhas; e saberão que eu sou YHWH”.
Esta profecia terá cumprimento nos dias da Guerra do Armagedão quando o
grande e terrível exército se mover contra Israel. Podemos confirmar isto em todo o
capítulo 38 e 39 de Ezequiel, e em particular nos versos 39:7-22. Sim, este grande
e poderoso exército das nações inimigas de Israel e de YHWH, encontrarão
sepultura na terra de Israel, nos montes e vales à volta de Jerusalém. Estes dias
em breve se cumprirão…e a glória de YHWH será exaltada entre o Seu povo e os
gentios.



Síria e Damasco: o relato da punição da grande cidade de Damasco é-nos feito
em Isaías 17. Damasco será um montão de ruínas, isto acontecerá de uma noite
para a manhã seguinte, e os seus jovens perecerão nas suas ruas.
Jeremias 49:23-27 – “Acerca de Damasco. Envergonhou-se Hamate e Arpade,
porquanto ouviram más novas, desmaiaram; no mar há angústia [guerra
naval], não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco; virou as costas
para fugir, e o tremor a tomou; angústia e dores a tomaram como da que está
de parto. Como está abandonada a cidade do louvor, a cidade da minha
alegria! Portanto cairão os seus jovens nas suas ruas; e todos os homens de
guerra serão consumidos naquele dia, diz YHWH dos Exércitos. E acenderei
fogo no muro de Damasco, e consumirá os palácios de Bene-Hadade”.



Elão/Pérsia/Irão:
Também o povo Persa (hoje Irão) que odeia Israel e que tem prometido destruí-lo,
fará parte da grande coligação de povos que virão contra Jerusalém, como está
claramente profetizado em Ezequiel 38:5; Isaías 22:5-6, 17-18. Também serão
punidos e as suas forças/exércitos serão aniquilados. Hoje esta grande nação
islâmica prepara-se para a guerra, tendo procurado obter armamento nuclear e
estabelecer alianças com outras nações inimigas de Israel. Todas estas nações e
povos se unirão contra Israel debaixo da bandeira do Islão.
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Assíria:
O território do grande império Assírio era muito extenso e incluía povos que hoje
estão integrados em nações como a Turquia, Líbano, Síria, Iraque, e outras franjas.
O Altíssimo reserva-lhes grande castigo nos montes e vales de Israel, para onde se
dirigirá o grande exército, vindo principalmente do norte (Jeremias 47) nos dias da
Guerra do Armagedão. Ali encontrarão a morte, porque YHWH prometeu que Israel
nunca mais seria arrancado da terra onde Ele os colocara nos dias do fim: Amós
9:15. O Elohim de Israel cuidará de cumprir esta Sua promessa.
O povo que tem vindo das nações onde ainda estão espalhados, e que tem voltado
à terra de Israel, fará maravilhas nos dias da grande batalha porque O Eterno
YHWH estará ao seu lado. O Eterno chamará também os de Efraim que andam
espalhados pelas nações – Sofonias 2:1-13.
Zacarias 10:5-12 – “E [os de Israel] serão como poderosos que na batalha
esmagam ao inimigo no lodo das ruas; porque YHWH estará com eles; e
confundirão os que andam montados em cavalos. E fortalecerei a casa de
Judá, e salvarei a casa de José, e fá-los-ei voltar, porque me compadeci
deles; e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou YHWH seu
Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um poderoso, e o seu coração
se alegrará como pelo vinho; e seus filhos o verão, e se alegrarão; o seu
coração se regozijará em YHWH. Eu lhes assobiarei, e os ajuntarei, porque eu
os tenho remido; e multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado.
Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em
lugares remotos; e viverão com seus filhos, e voltarão. Porque eu os farei
voltar da terra do Egipto, e os congregarei da Assíria; e trá-los-ei à terra de
Gileade [na actual Jordânia] e do Líbano, e não se achará lugar bastante para
eles. E ele passará pelo mar da angústia, e ferirá as ondas no mar, e todas as
profundezas do Nilo se secarão; então será derrubada a soberba da Assíria, e
o ceptro do Egipto se retirará. E eu os fortalecerei em YHWH, e andarão no
seu nome, diz YHWH”.
Miqueias 5:4-6 – “E ele [Yeshua, O Rei vindouro] permanecerá, e apascentará
ao povo na força de YHWH, na excelência do nome de YHWH seu Deus; e
eles permanecerão, porque agora será engrandecido até aos fins da terra. 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”.
Esta passagem fala-nos do Libertador de Israel, Aquele Messias que virá segunda
vez, A Mão Forte do Todo-Poderoso Elohim de Israel. Desta vez Ele virá como O
Leão da Tribo de Judá, com todo o poder e glória do Pai (Elohim YHWH)… e o
poder da Assíria será destruído para sempre. Israel será também a espada na Mão
do Altíssimo, a qual será usada para castigos dos povos rebeldes (Jeremias 51:1925).
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Uma coisa podemos constatar já hoje: a antiga capital do império Assírio, Ninive,
hoje denominada Mossul, encontra-se totalmente em ruínas como fruto da guerra
entre o Isis/Daesh e as forças que os têm escorraçado. Cumpriu-se já no ano de
2017 esta grande profecia contra a grande cidade de Ninive/Mossul.


Babilónia:
Como sabemos, o conceito de Babilónia na Bíblia não se restringe somente à
grande cidade dos Caldeus que foi destruída pelos exércitos Medo-Persas ao
tempo do Rei Belsazar (filho de Nabucodonosor) e cuja destruição estava
anunciada em Isaías caps 13 e 14; Jeremias caps 50 e 51. Esta cidade também
tem fortes conotações espirituais malignas, por sempre ter sido opositora do
Altíssimo Elohim, logo contrária à vontade do Todo-Poderoso YHWH.
Daí que hoje haja muitos (como nós) que entendem que o espírito de Babilónia
está espalhado pelo mundo e habita, em particular, em Roma/Vaticano e na sua
corte de sacerdotes pervertidos, tanto no que respeita à sã doutrina como aos
costumes (homossexualidade, pedofilia, idolatria, etc.), e cujas características nos
são descritas em Apocalipse 17. Já o castigo desta grande prostituta é-nos descrito
em Apocalipse 18.
Também Israel/Jerusalém tem sido vítima desta Babilónia espiritual romana que
tudo tem feito para ajudar os inimigos de Israel, particularmente os autodesignados
Palestinianos. Esta Babilónia espiritual, embora não combata com carros de guerra
ou com mísseis contra Israel, usa outras armas, tal como o engano, a perfídia, os
acordos secretos com os inimigos de Israel e a manipulação dos povos. A sua
grande ambição é a de vir a ter o domínio dos locais santos de Jerusalém,
incluindo o Monte Moriá.

Sim, o Altíssimo Elohim continuará a mostrar a Sua misericórdia e ajuda aos filhos de
Jacob/Israel na terra que Ele lhes entregou até ao momento após milhares de anos de
exílio nas nações onde foram sempre perseguidos e continuam a ser. Mesmo este
território minúsculo actual continua a ser um agravo aos olhos dos povos ao seu redor
que cobiçam a riqueza que ele hoje possui. Principalmente porque nestes quase 70 anos
de (re)existência, Israel tem florescido e progredido e sido equiparado entre as maiores e
melhores nações da Terra em termos de desenvolvimento e progresso em todas as
ciências...porque YHWH os tem abençoado. Por isso os seus inimigos os odeiam e os
querem destruir. Porém, O Altíssimo Elohim não o permitirá.
Disse YHWH a Abraão:
Génesis 12:3a – “E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que
te amaldiçoarem”.
Todavia, a nação que é a espada do Altíssimo ainda fará proezas na guerra, como tem
feito em todas as guerras que lhes foram movidas desde a sua declaração de
independência em Maio de 1948. Os homens de Israel têm sido a espada na Mão do
Eterno e continuarão a sê-lo. O profeta Balaão também profetizou para os nossos dias:
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Números 24:15-24 – “Então proferiu a sua parábola, e disse: Fala Balaão, filho
de Beor, e fala o homem de olhos abertos; fala aquele que ouviu as palavras
de Deus, e o que sabe a ciência do Altíssimo; o que viu a visão do TodoPoderoso, que cai, e se lhe abrem os olhos. Vê-lo-ei, mas não agora,
contemplá-lo-ei, mas não de perto; uma estrela procederá de Jacob e um
ceptro subirá de Israel [Yeshua, O Rei vindouro], que ferirá os termos dos
moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e
Seir, seus inimigos, também será uma possessão; pois Israel fará proezas. E
dominará um de Jacob, e matará os que restam das cidades. E vendo os
amalequitas, proferiu a sua parábola, e disse: Amaleque é a primeira das
nações; porém o seu fim será a destruição. E vendo os quenitas, proferiu a
sua parábola, e disse: Firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na
penha. Todavia o quenita será consumido, até que Assur te leve por
prisioneiro. E, proferindo ainda a sua parábola, disse: Ai, quem viverá,
quando Deus fizer isto? E as naus virão das costas de Quitim [Chipre] e
afligirão a Assur [Assíria]; também afligirão a Éber; que também será para
destruição”.
E será que, quando O Leão da Tribo de Judá Se revelar ao mundo em toda a glória e
poder do Pai, interrompendo a loucura humana que iria conduz o mundo à destruição
total, em plena Guerra do Armagedão centrada em Israel e Jerusalém, então toda a
sociedade humana (os que restarem da mortandade causada por Satanás e pelas nações
rebeldes) passará por dois períodos marcantes:
1. O breve período do derramamento da ira do Cordeiro sobre toda a rebeldia, a que
corresponde o tempo do derramamento das últimas 7 taças da ira referidas no
Livro de Apocalipse, após o que
2. Yeshua, O Rei vindouro, tomará finalmente conta de tudo o que é Seu, iniciando
assim o Seu governo milenar sobre todas as nações da Terra, em que será
restaurado tudo o que o governo do homem e de Satanás delapidou durante 6.000
anos. Não haverá mais guerra nem se fará mal nem dano algum no monte da Sua
santidade.
Jeremias 46:27 – “Mas não temas tu, servo meu, Jacob [as 12 tribos de Israel],
nem te espantes, ó Israel; porque eis que te livrarei mesmo de longe, como
também a tua descendência da terra do seu cativeiro; e Jacob voltará, e
descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize”.
O Altíssimo nunca se esqueceu do Seu povo nem das promessas que fez aos patriarcas
de Israel. E porque Ele é Elohim fiel tudo se cumprirá como está anunciado.
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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