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Parte 4
O Todo-Poderoso Elohim YHWH vem despertando os nossos corações/mentes para os
sinais do fim da presente era (o términus dos 6.000 anos do governo do homem e de
Satanás), dias que serão terríveis para toda a humanidade. Dias que anunciam uma nova
guerra mundial devastadora, com um poder destruidor e de sofrimento como nunca antes
a humanidade viu nem voltará a ver. As nações estão activamente a preparar-se para o
grande embate final, a Guerra do Armagedão, que de tão destruidora, iria colocar em
risco a sobrevivência do ser humano à superfície da Terra, se não fosse O próprio Eterno
a intervir e a mostrar-Se com todo o poder e glória para a fazer parar, altura em que os
grandes exércitos que forem contra Israel serão destruídos. Satanás será então preso por
mil anos na vinda gloriosa do Rei Eterno, Adonai Yeshua, que virá então como O Leão da
Tribo de Judá.
O grande poderio económico-financeiro e militar das nações islâmicas e suas conluiadas,
está a ser canalizado para esta guerra cujo poder destrutivo não tem paralelo com
qualquer outra guerra mundial que já antes tenha ocorrido. Por isso Yeshua nos deixou
dito que “se aqueles dias não fossem abreviados nenhuma carne se salvaria”. O epicentro
da loucura humana estará (já está) centrado em Israel e nas nações à volta de Israel, que
vêem esta nação como o alvo a destruir.
Perante os cenários apocalípticos que nos são revelados na Palavra de YHWH, os seres
humanos só têm uma escapatória possível: abraçarem a fé/testemunho de Yeshua
HaMashiach e andarem humildemente com O seu Elohim, i.e. vivendo pelo Seu conselho,
a Sua Lei/Torá. Só Nele encontrará refúgio seguro. E, mesmo que alguns venham a
perecer em todo este processo, os justos terão o seu nome registado no Livro da Vida do
Cordeiro, para salvação eterna porque, para estes, Ele deixou dito: “ainda que esteja
morto, viverá”.
O Alto e Sublime nunca esqueceu ou abandonou os que são Seus, por amor da Sua
Palavra e por fidelidade às promessas feitas aos patriarcas. Tudo se cumprirá como Ele
nos revela na Sua Palavra.
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Contudo, antes que os inimigos de Israel sejam destruídos, esta nação sofrerá grande
castigo como já anteriormente apontámos e voltamos a fazê-lo, pois a Sua Palavra falanos dos dias da tribulação de Jacob. Porém, a mesma Palavra também nos diz que
depois destes castigos passarem (Zacarias 13:8-9) haverá livramento.
Isaías 10:20-23 – “E acontecerá naquele dia que os restantes de Israel, e os
que tiverem escapado da casa de Jacob, nunca mais se estribarão sobre
aquele que os feriu; antes estribar-se-ão verdadeiramente sobre YHWH, o
Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes
de Jacob. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só
um remanescente dele se converterá; uma destruição está determinada,
transbordando em justiça. Porque determinada já a destruição, o Senhor
DEUS dos Exércitos a executará no meio de toda esta terra”.
E só depois do castigo vir sobre Israel (só 1/3 dos seus habitantes sobreviverá, cf. a
Zacarias 13:8-9) e sobre a cidade de Jerusalém, é que O Todo-Poderoso Elohim se virará
contra os inimigos do Seu povo para os destruir e lhes dar sepultura em Israel, como nos
é relatado em Ezequiel, caps. 38 e 39 ou no Livro de Apocalipse e também nos Seus
profetas. Vejamos o que nos diz:
Jeremias 30:11-16a – “Porque eu sou contigo, diz YHWH, para te salvar;
porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei; a ti, porém,
não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por
inocente. Porque assim diz YHWH: A tua ferida é incurável; a tua chaga é
dolorosa. Não há quem defenda a tua causa para te aplicar curativo; não tens
remédios que possam curar. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, e
não perguntam por ti; porque te feri com ferida de inimigo, e com castigo de
quem é cruel, pela grandeza da tua maldade e multidão de teus pecados. Por
que gritas por causa da tua ferida? Tua dor é incurável. Pela grandeza de tua
maldade, e multidão de teus pecados, eu fiz estas coisas. Por isso todos os
que te devoram serão devorados”.
O Senhor da guerra lutará pelo Seu povo, para o poupar e derrotar os Seus inimigos:
Isaías 34:2-3, 6, 8 – “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… 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… Porque será o dia da vingança de YHWH, ano de retribuições pela
contenda de Sião”.
Os profetas do Eterno falam-nos desta contenda antiga suscitada pelo ódio e que terá a
resolução final nos dias que ainda temos pela frente. Sim, YHWH virá como “Homem de
guerra” para aniquilar e apagar as ofensas que estes povos fizeram a Israel ao longo de
muitas gerações…desde o tempo em que O Eterno fez concertos com Israel:
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Ezequiel 35:11-15 – “Portanto, vivo eu, diz o Senhor DEUS, que procederei
conforme a tua ira, e conforme a tua inveja, de que usaste, no teu ódio contra
eles [Israel]; e me farei conhecer entre eles, quando te julgar. E saberás que
eu, YHWH, ouvi todas as tuas blasfémias, que proferiste contra os montes de
Israel, dizendo: Já estão assolados, a nós nos são entregues por pasto.
Assim vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicastes as
vossas palavras contra mim. Eu o ouvi. Assim diz o Senhor DEUS: Quando
toda a terra se alegrar eu te porei em desolação. Como te alegraste da
herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti; assolado
serás, ó monte Seir, e todo o Edom, sim, todo ele; e saberão que eu sou
YHWH”.
As blasfémias contra O Todo-Poderoso e as invejas do povo escolhido por Ele foram-se
acumulando nos céus. O Altíssimo registou-as e não as esqueceu. Por isso não é de
estranhar que o Seu juízo se manifeste sobre os filhos da impiedade, pois eles não
usaram de piedade para com Israel, antes se tornaram seus inimigos até HOJE. E tudo
isto tem origem na noite dos tempos, no ciúme milenar de Esaú e de Ismael, sentimentos
negativos que eles passaram à sua descendência.
Este é um ódio ancestral que está bem patente nos nossos dias no comportamento dos
homens e mulheres do Islão quando se referem a Israel. Tudo isto começou no ventre de
Rebeca:
Génesis 25:21-23 – “E Isaque orou insistentemente a YHWH por sua mulher,
porquanto era estéril; e YHWH ouviu as suas orações, e Rebeca sua mulher
concebeu. E os filhos lutavam dentro dela; então disse: Se assim é, por que
sou eu assim? E foi perguntar a YHWH. E YHWH lhe disse: Duas nações há
no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será
mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor”.
É nosso convencimento que antes que a grande Batalha do Armagedão tenha lugar,
outras guerras irão ocorrer envolvendo várias nações à volta de Israel que hoje se
conluiam entre si para lhe fazer guerra, como podemos ler em Salmos 83:1-8. Sim, estes
acontecimentos irão certamente determinar o castigo destes povos e a destruição da
grande cidade de Damasco, como está profetizado em Isaías 17 e Jeremias 49:23-27.
Pensamos que estes serão os acontecimentos que irão ditar a criação do grande exército
de Gog que virá como uma nuvem para destruir Israel. Virão para tomar o despojo:
Sofonias 3:8; Ezequiel 38:12.
Já antes falámos sobre a destruição que O Altíssimo fará dos povos rebeldes cuja
descendência vive à volta de Israel. Ex: a descendência de Edom – Ezequiel 35:14-15.
Também o profeta nos fala da descendência de Moab e Amon (os filhos que nasceram do
incesto das duas filhas de Lot com seu pai), que ocupam a actual Cisjordânia:
Sofonias 2:8-11 – “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 [lhe fizeram guerra].
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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. YHWH será terrível para eles, porque emagrecerá todos
os deuses da terra; e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, de
todas as ilhas dos gentios”.
Quem, alguma vez, se engrandeceu contra YHWH e teve paz? Ou encontrou segurança
fora Dele? Ninguém!!! Nenhuma força existe, tanto na Terra como nos céus que Se Lhe
possa igualar. Logo, o tempo da prestação de contas está a chegar…e eles não terão
meios para pagar o valor da factura que lhes irá ser apresentada nos dias da sua aflição.
Yeshua, O Rei vindouro, ali mostrará ao mundo todo o poder e glória de YHWH. Ele
exercerá o Seu justo juízo sobre as nações ímpias.
Isaías 63:1-6 – “Quem é este, que vem de Edom, de Bozra, com vestes tintas;
este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força?
Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua
vestidura, e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho
pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo; e os pisei na minha ira, e
os esmaguei no meu furor; e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e
manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu
coração; e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei, e não havia quem me
ajudasse; e admirei-me de não haver quem me sustivesse, por isso o meu
braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E atropelei os povos
na minha ira, e os embriaguei no meu furor; e a sua força derrubei por terra”.
Quem poderá colocar em dúvida que estas palavras proféticas irão concretizar-se muito
em breve? Estamos a assistir a grandes perturbações nos povos árabes e seus aliados.
Mas não são só os descendentes de Edom, Moab e Amon que serão esmagados no
tempo da ira do Todo-Poderoso. Os outros inimigos de Israel sofrerão castigos idênticos
(exemplo: Zacarias 9:1-17), pois com o aniquilamento dos inimigos de Israel chegará o
tempo do Eterno cumprir as promessas feitas aos patriarcas a respeito da herança
territorial que Ele lhes falou: da margem do grande Rio Eufrates até ao Rio do Egipto,
tendo ainda como fonteira o Mar Mediterrâneo. Então, a descendência de Jacob voltará à
terra que foi prometida aos seus antepassados.
Obadias 1:16-21 – “Porque, como vós bebestes no meu santo monte, assim
beberão também de contínuo todos os gentios; beberão, e sorverão, e serão
como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele
será santo; e os da casa de Jacob [as 12 tribos] possuirão as suas herdades.
E a casa de Jacob será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú
palha; e se acenderão contra eles, e os consumirão; e ninguém mais restará
da casa de Esaú, porque YHWH o falou. E os do sul possuirão o monte de
Esaú, e os das planícies, os filisteus [Gaza]; possuirão também os campos de
Efraim, e os campos de Samaria; e Benjamim possuirá a Gileade.
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E os cativos deste exército, dos filhos de Israel, possuirão os cananeus, até
Zarefate; e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as
cidades do sul. E subirão salvadores ao monte Sião, para julgarem o monte
de Esaú; e o reino será de YHWH”.
Sim, a nação de Israel é a espada do Altíssimo que executa maravilhas segundo a Sua
vontade. Toda a Terra Prometida será limpa de povos ímpios que hoje ali habitam
fazendo guerra a Israel, para que, então, os filhos de Israel e de Judá regressem à terra
que lhes foi prometida, vindos dos quatro cantos do mundo. O Rei vindouro os fará vir.
Esaú foi um homem iníquo a quem O Altíssimo odiou por trocar o seu direito à
primogenitura por um guisado de lentilhas (Génesis 25:33-34), por odiar a seu irmão
(Génesis 27:41), por ser hostil ao Eterno apesar de depois se ter arrependido do seu acto
de rebeldia e por se ter associado aos que hostilizavam Israel, fazendo aliança com estes
quando se casou com uma filha de Ismael. Tal ódio a Israel passou a toda a sua
descendência e à de Ismael até aos dias de hoje. Os da descendência de Esaú
(Edomitas) bem querem tomar a terra de Israel. Porém, não o conseguirão, como já antes
vimos em Isaías 34. A História dos nossos dias e os povos que temos vindo a assinalar
neste estudo tem origem nos primórdios dos tempos, quando as tribos que nos são
referidas no Livro de Génesis foram habitar regiões bem específicas que podem ser
identificadas no mapa seguinte – a descendência dos três filhos de Noé:
(http://www.seektheoldpaths.com/Maps/016.jpg)
Na página seguinte podemos identificar a localização geográfica de muitos povos da
antiguidade que nos são referidos na Palavra, muitos dos quais sempre foram hostis a
Israel e ao seu Elohim YHWH. Tal é, por exemplo, o caso dos que hoje são apelidados de
Palestinianos (os da Filistia, da Faixa de Gaza, originários da Ilha de Creta (Caftor),
conforme a Deuteronómio 2:23; Jeremias 47:4; Amós 9:7).
Mas o número de povos e nações que sempre se revelaram como inimigos do povo que
YHWH separou para Si, não ficou confinado somente aos chamados Palestinianos. Não.
O seu número é muito elevado. Hoje, sob a capa de um antisionismo permanece um
fundamento antisemita que tem estado na origem de muitas guerras contra Israel e
atentados contra os que se identifiquem como israelitas, noutras partes do mundo. Se
atentarmos no que nos diz a profecia a respeito dos povos que virão contra Israel no fim
dos dias (os da Guerra do Armagedão) e olharmos para o mapa que inserimos na página
seguinte, podemos nele identificar os povos que hoje fazem parte da Turquia, os quais
virão em grande número contra Israel (para ali perecerem):
Ezequiel 38:1-9 – “Veio a mim a palavra de YHWH, dizendo: Filho do homem,
dirige o teu rosto contra Gogue, terra de Magogue, príncipe e chefe de
Meseque, e Tubal, e profetiza contra ele. 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, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o
teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande
multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada; persas, etíopes, e
os de Pute com eles, todos com escudo e capacete; Gómer e todas as suas
tropas;
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a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos
contigo. Prepara-te, e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se
reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda.

Sim, qual caudilho dos tempos modernos, o líder da Turquia parece querer liderar a
grande invasão da terra de Israel para se apoderar do despojo, levando muitos outros
povos com ele.
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Porém, seja este o caudilho ou outro, o intento final dos inimigos de Israel está condenado
ao fracasso pois não conhecem O Elohim de Abraão, Isaac e Jacob e, não O
conhecendo, não atentam para as Suas palavras que os condena.
Sim, no passado, o Império Otomano dominou toda a actual terra de Israel, dos anos de
1517 a 1917 (durante 8 Jubileus). A intenção do actual líder da Turquia (Recep Erdogan)
é a de restaurar o antigo Império Otomano. Possivelmente, com esse propósito em vista,
ele virá a organizar um grande exército visando aniquilar a actual nação de Israel. Porém,
sabemos pela Palavra, qual o fim que lhes está traçado. O Elohim de Israel os fará vir
(colocará um gancho nos seus narizes), para ali ajustar contas com estes povos.
Nos dias em que isto suceder (no final da 70ª semana profética de Daniel 9:27) haverá
grande tremor e temor na terra de Israel:
Ezequiel 38:18-19 – “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”.
Isto não é futurologia ou teoria humana. Isto é a Palavra do Todo-Poderoso YHWH. Na
terra de Israel Ele Se manifestará e fará maravilhas perante todas as nações da Terra.
Quem Se Lhe pode comparar ou opor? Ao lermos Ezequiel caps 38 e 39 ficamos a
conhecer, de antemão, o desfecho da loucura humana dos últimos dias. Nos dias do
aperto e da aflição, após a actual nação de Israel ter sido peneirada e submetida à força
destruidora dos seus inimigos (i.e. quando tiverem sido purgados 2/3 dos seus habitantes,
cf. a Zacarias 13:8-9), então, em aflição e desespero, voltar-se-ão para o seu Elohim
buscando o Seu auxílio e O Eterno Se mostrará resplandecente, como O Pai que protege
os Seus filhos e castiga os seus adversários. Depois destas coisas, diz-nos o profeta:
Joel 2:18-21 – “Então YHWH se mostrou zeloso da sua terra, e compadeceuse do seu povo. E YHWH, respondendo, disse ao seu povo: Eis que vos envio
o trigo, e o mosto, e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais
ao opróbrio entre os gentios. Mas removerei para longe de vós o exército do
norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta; a sua frente para o mar
oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental; e subirá o seu mau cheiro, e
subirá a sua podridão; porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra:
regozija-te e alegra-te, porque YHWH fez grandes coisas”.
Confiemos Nele e na Sua Palavra. Tudo isto se irá passar, porque a boca do Altíssimo o
disse!
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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