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Parte 5 
 
Pelo que temos vindo a estudar, profeticamente, sabemos que os dias da aflição do povo 
de Israel e da cidade de Jerusalém (que significa: “a cidade da paz”, mas que só 
conhecerá a paz após a vinda do Rei Yeshua, O Príncipe da Paz) estão a chegar. Os 
seus inimigos se fortalecem e preparam para fazerem guerra, uma vez mais, contra o 
povo que se retirou das nações (lembremos os pogroms ou as últimas perseguições 
durante o período nazi na Europa e do seu cortejo de vítimas).  
 
Porém, pouco se fala das grandes perseguições que o povo de Judá tem sofrido ao longo 
de séculos nos territórios árabes (territórios dominados pela ideologia do Islão) onde 
viveram e prosperaram muitas comunidades. Tal prosperidade sempre suscitou inveja aos 
seus inimigos. Por isso, depois de muitos massacres historicamente provados, muitos 
Judeus, aos poucos, foram emigrando para a terra dos seus antepassados, tendo aí 
comprado terras para se fixarem. Até aí não os deixaram viver em paz, como sabemos. 
 
Falando da terra para onde O Espírito de YHWH os conduziu, é-nos dito, através do Seu 
profeta Daniel, que ali haverá guerra até ao fim (Daniel 9:26). Como já vimos nas 
anteriores partes deste trabalho, os chamados dias do fim serão de grande mortandade e 
aflição entre as nações, principalmente as do Médio Oriente, pois ali será o epicentro do 
grande conflito final em que O Todo-Poderoso irá intervir para livrar o Seu povo. Mas o 
castigo das nações inimigas de Israel será duro: 
 

Isaías 66:15-16 – “Porque, eis que YHWH virá com fogo; e os seus carros 
como um torvelinho; para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em 
chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará YHWH em 
juízo com toda a carne; e os mortos de YHWH serão multiplicados”. 

 
Não fazemos a mais pequena ideia da dimensão que estes acontecimentos irão assumir. 
Mas, pelas palavras fiéis do Todo-Poderoso, ficamos a saber que os ímpios e todos os 
que amam a mentira serão dizimados pela força da Sua Espada vingadora.  
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A terra e o mar tremerão quando Ele Se manifestar com fogo, em ira e vingança, e 
exterminar os povos e nações que fizeram guerra a Israel ao longo da História. Também 
os descendentes das 12 tribos de Israel que se tornaram ímpios e não se arrependeram 
dos seus pecados serão exterminados. Não entrarão no reino vindouro. A nossa 
imaginação não tem capacidade para compreender o que serão os dias da calamidade 
que se abaterá sobre o mundo inteiro.  
 
Sim, O Todo-Poderoso vem com grande ira e as nações serão castigadas. Não será 
somente Israel que sofrerá grandemente nos últimos dias. Diz-nos o profeta: 
 

Jeremias 25:32-38 – “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. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na 
cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para 
serdes mortos, e dispersos, e vós então caireis como um vaso precioso. E 
não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os principais do 
rebanho. Voz de grito dos pastores, e uivos dos principais do rebanho; 
porque YHWH está destruindo o pasto deles. Porque as suas malhadas 
pacíficas serão desarraigadas, por causa do furor da ira de YHWH. Deixou a 
sua tenda, como o filho de leão; porque a sua terra foi posta em desolação, 
por causa do furor do opressor, e por causa do furor da sua ira”. 

 
Quem tem entendimento leia e dobre o seu joelho perante a Majestade Daquele que vem 
para executar toda a obra de juízo do Elohim Altíssimo. 
 
Desde há milénios que O Todo-Poderoso vem procurando despertar os homens sinceros 
através das palavras dos Seus profetas, buscando que estes se arrependam das suas 
más obras e se cheguem ao Altíssimo que é pronto a perdoar, se neles achar sincero 
arrependimento. Todo o ser humano que “ouve” a Palavra e se arrepende dos seus 
pecados e volta para o caminho da instrução/conselho do Eterno, a Sua Lei/Torá alcança 
a graça do Todo-Poderoso. Possamos nós estar entre o número dos que abraçaram o 
concerto com O Elohim YHWH através da aceitação do sangue do sacrifício do Filho 
Yeshua HaMashiach. Então, estes, encontram refúgio e salvação em e por Yeshua. 
 
Mas como o ser humano não busca ao Altíssimo, dificilmente se salva. O seu coração 
está engodado com as coisas desta vida que o diabo coloca nos seus corações. Este 
obscureceu-lhe o entendimento das coisas santas e eternas. Por isso muitos se perderão. 
 
Está anunciado que grandes multidões se irão congregar no “Vale da Decisão” (ou de 
Jeosafá), às portas de Jerusalém (Vale de Cédron). Diz-nos o profeta: 
 

Joel 3:11-16 – “Ajuntai-vos, e vinde, todos os gentios em redor, e congregai-
vos. YHWH, faze descer ali os teus fortes; suscitem-se os gentios, e subam 
ao vale de Jeosafá1; pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em 
redor.  

                                                 
1
 Que significa: “Vale do Julgamento” ou “YHWH julgará”. 
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Lançai a foice, porque já está madura a seara; vinde, descei, porque o lagar 
está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é 
grande. Multidões, multidões no vale da decisão; porque o dia de YHWH está 
perto, no vale da decisão. O sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão o 
seu resplendor. E YHWH bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua 
voz; e os céus e a terra tremerão, mas YHWH será o refúgio do seu povo, e a 
fortaleza dos filhos de Israel”. 

 
Este é o quadro de guerra do fim, em que O Todo-Poderoso Se manifestará pela força e 
poder do Seu Braço (Yeshua, O Rei vindouro). Este será “o dia da vingança de YHWH, 
ano de retribuições pela contenda de Sião”, como nos diz Isaías 34:8. Aquele que virá 
para executar esta obra grandiosa é-nos descrito por João em Apocalipse 19:11-21.  
 
YHWH, O Todo-Poderoso fala-nos através de Jeremias para anunciar que a nação de 
Israel é o Seu machado de guerra e são as Suas armas. Sim, Ele destruirá os inimigos do 
Seu povo usando Israel como a Sua espada: 
 

Jeremias 51:19-23 – “Não é semelhante a estes a porção de Jacob; porque ele 
[O Altíssimo] é o que formou tudo; e Israel é a tribo da sua herança; YHWH 
dos Exércitos é o seu nome. Tu és meu machado de batalha e minhas armas 
de guerra [falando de Israel], e por meio de ti despedaçarei as nações e por ti 
destruirei os reis; e por meio de ti despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro; e 
por meio de ti despedaçarei o carro e o que nele vai; e por meio de ti 
despedaçarei o homem e a mulher, e por meio de ti despedaçarei o velho e o 
moço, e por meio de ti despedaçarei o jovem e a virgem; e por meio de ti 
despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e por meio de ti despedaçarei o 
lavrador e a sua junta de bois, e por meio de ti despedaçarei os capitães e os 
magistrados”. 

 
A marca ou sinal desta besta dos últimos dias está hoje bem visível perante todo o 
mundo: nas suas testas e nos seus pulsos/braços – a marca do Islão, sinal de obediência 
ao “deus” deles (Alá, que significa “Maldição” na língua Hebraica). Sim, o Islão tem sido 
uma maldição para o povo de Israel e para as outras nações em geral. Sinónimo de 
opressão, desprezo pela vida, bestialidade e desumanidade tem sido a forma de agir 
destes homens. 
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Pois é debaixo da bandeira do Islão e dos seus símbolos de submissão que os povos 
inimigos de Israel se irão congregar nos últimos dias para marchar contra a terra de Israel 
e Jerusalém. Porém, ali, receberão o juízo do Alto e Sublime. Ali O Eterno executará a 
sua “estranha obra” – Isaías 28:20-22. Dias virão em breve, em que Jerusalém será uma 
pedra pesada para todos os povos que forem contra esta santa cidade – Zacarias 12:3-4.  
 
Veja-se a extensão do Islão nos nossos dias através neste mapa, a negro (sem contar 
com a sua actual expansão na Europa e noutras partes do mundo, como a Indonésia, or 
exemplo, que não se vê neste mapa): 
 

 
 
Para além da marca física da besta, na testa e no braço, compreendemos ainda que ela 
se estende, de forma espiritual, a todos os que rejeitam o Sábado santo do Altíssimo e a 
Sua Lei/Torá (o sinal ou a marca entre Ele e o Seu povo – Êxodo 31:12; Ezequiel 20:20), 
quer sejam os do catolicismo romano e suas filhas evangélicas que guardam o Domingo 
ou os povos do Islão que têm a Sexta-Feira como o dia de descanso, todos eles em 
rejeição da Lei/Torá de YHWH. 
 
O que podemos observar no mundo de hoje é que muitas nações e organizações 
internacionais são declaradamente anti Israel. Também os muitos movimentos de 
esquerda e de esquerda radical o são também. Todos eles apoiam os inimigos de Israel 
(e.g. os Palestinianos). Esquecem porém o que O Altíssimo declarou a Abraão, Seu 
amigo: 
 

Génesis 12:2-3 – “E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e 
engrandecerei o teu nome; e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te 
abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas 
[ou enxertadas, noutras traduções] todas as famílias da terra”. 

 
Ora, como já antes apontámos, estamos convencidos que o tempo está cumprido e que o 
sinal nos céus que nos foi dado em 23 de Setembro de 2017 (Apocalipse 12:1) poderá 
marcar o início da última semana de anos de Daniel 9:27, altura que em ocorrerão 
grandes sinais ligados ao cumprimento das profecias do fim e em que o mundo estará 
mais afastado ainda do Altíssimo, pois será o tempo em que o último anticristo se irá  
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manifestar com o poder que Satanás lhe irá outorgar. Então virá a tribulação dos últimos 
dias sobre todas as nações da Terra. Sim, estamos a viver os tempos históricos e 
proféticos que Yeshua HaMashiach anunciou, e prestes a assistir ao que Ele nos diz em: 
 

Mateus 24:30-31 – “Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem 
[23.Set.2017]; e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do 
homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele 
enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os 
seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos 
céus”. 

 
Ao encerrarmos este estudo relembramos os sinais que O Eterno nos tem enviado, pois 
eles são a persistente mensagem vinda do Alto e Sublime, revelando aos Seus fiéis que a 
vinda do Rei está muito…muito próxima. Vejamos esta pequena síntese: 
 

 1917 – Jerusalém é libertada do jugo do Império Otomano depois da cidade 
ter estado na sua mão durante 400 anos (8 Jubileus: 1517 a 1917). Neste 
mesmo ano é proclamada a Declaração de Balfour que contempla a 
aceitação internacional de uma pátria para os Judeus na terra designada 
como Palestina, numa parcela bem maior que aquela que depois lhes foi 
atribuída devido à pressão das nações islâmicas e do peso geoestratégico 
do petróleo que estas nações detêm. 

 1947 – Resolução nº 181 da ONU de Novembro deste ano aceita a criação 
de uma pátria para os Judeus (cumpre a profecia de Daniel 9:24-25). 

 1948 – É declarada a independência da nação de Israel na noite de 14 para 
15 de Maio (cumpre a profecia de Isaías 66:8). Desde 1948 em diante, Israel 
sustentou diversas guerras contra os exércitos de várias nações à sua volta, 
sempre em grande desvantagem face ao número de efectivos e qualidade 
do armamento. Saiu sempre vencedor, contra todas as probabilidades 
humanas, porque YHWH esteve sempre ao seu lado (Amós 9:15). Hoje as 
suas Forças Armadas são consideradas uma das melhores do mundo e 
mais bem equipadas. 

 1967 – Israel vence a Guerra dos Seis Dias e liberta a cidade de Jerusalém 
do jugo Jordano, acabando por cometer o erro de voltar a entregar o 
controlo do Monte Moriá às autoridades Jordanas. 

 Várias foram as negociações e tentativas de obter uma paz negociada com 
os seus inimigos, a troco da cedência de territórios conquistados nestas 
guerras, um procedimento que contraria a vontade do Altíssimo e que 
resultou em completo fracasso, pois as terras foram cedidas e a paz não 
veio – Isaías 28:15, 18. 

 Ao longo de vários anos Israel teve de se defender de numerosos ataques 
com mísseis provenientes da Faixa de Gaza e do Vale de Beka, onde 
imperam as forças hostis do Hezzbolah. Todo este armamento foi fornecido 
por países hostis a Israel: Irão, etc. 

 2014-2015 – Sinais nos céus: as Luas de sangue (“tetrads”) ocorrem nos 
dias santificados do calendário Judaico, as solenidades anuais de YHWH. 

 O grande eclipse solar de 21 de Agosto de 2017 que atravessou todo o 
território dos E.U.A. 
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 23 de Setembro de 2017 – foi visível nos céus, (nos astros e constelações 
celestes), o sinal que anuncia a vinda próxima do Rei Yeshua (cumpre a 
profecia de Mateus 24:30; Apocalipse 12:1-2, cf. a Levítico 12:2-3). 

 
Sim, é nosso entendimento que o período que já estamos a viver é o tempo da tribulação 
das nações (em particular as que afectarão Israel) e dos fiéis, o tempo da 70ª semana 
profética de Daniel 9, para que tudo se cumpra no tempo determinado pelo Altíssimo. 
Todos estes sinais não são obra do acaso, pois tudo obedece milimetricamente ao plano 
de YHWH. São sinais bem claros para os fiéis que conhecem a Sua Palavra. 
 
Nestes dias a Verdade do Altíssimo será perseguida (é o tempo do domínio do anticristo 
do fim e do falso profeta) do mesmo modo que muitos fiéis serão perseguidos e mortos 
pelas forças do maligno. O cenário está montado. Refugiemo-nos em Yeshua 
HaMashiach. 
 
Mas, para que estes dias e acontecimentos não apanhem os crentes dormindo, o papel 
do atalaia é tocar a trombeta para despertar o povo e alertá-lo para os verdadeiros 
perigos que virão sobre o mundo inteiro, para que a responsabilidade não caia sobre o 
atalaia:  
 

Ezequiel 33:6 – “Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a 
trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre 
eles, este tal foi levado na sua iniquidade [transgressão da Lei/Torá], porém o 
seu sangue requererei da mão do atalaia”. 

 
Seguir-se-ão as guerras do tempo do fim contra Israel, congregando os povos que estão 
identificados em Salmo 83:1-8. Lembremos a destruição da cidade de Damasco (Isaías 
17; Jeremias 49:24-26), após o que, pouco depois se dará a grande batalha final, a 
batalha do dia do Todo-Poderoso, a de Armagedão (Ezequiel caps. 38 e 39; Apocalipse 
16:12-16), quando o sexto anjo tocar a sua trombeta (Apocalipse 9:13-14). É em plena 
Batalha de Armagedão que Yeshua, O Rei virá ao toque da 7ª e última trombeta: 
Apocalipse 10:7; 11:15; 16:17, momento singular e único em que se dará a primeira 
ressurreição, a dos justos, e Satanás e as suas hostes malignas serão presas durante mil 
anos – o tempo do reinado milenar de Yeshua, O Rei vindouro.  
 
Relembramos as palavras de Yeshua: “se estes dias não fossem abreviados, 
nenhuma carne se salvaria”. Mas estes dias de loucura humana e de grande destruição 
serão “abreviados por amor dos escolhidos”. 
 
Tais eventos catastróficos não ocorrerão sem que, primeiro, ocorra outro grande sinal 
profético dos últimos dias: o sinal da abominação da desolação de que nos falou o profeta 
Daniel e também Yeshua HaMashiach – Marcos 13:14; Mateus 24:15; Daniel 8:13.  
 
Mas não é só nas nações que haverá guerra e grande tribulação. Estes dias finais terão 
uma repercussão até nos céus, onde haverá guerra também entre as hostes do Altíssimo 
e as de Satanás. Batalha espiritual nos céus, e batalha física em terra e no mar.  
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Tempos de loucura total (é o estertor de Satanás), em que não haverá qualquer margem 
para a misericórdia (lembremos a recente loucura humana das forças do Isís/Daesh e a 
forma inumana como eles tratavam os seus prisioneiros): 
 

Daniel 12:1 – “E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se 
levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual 
nunca houve, desde que houve nação até àquele tempo; mas naquele tempo 
livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro”. 

 
Tempos conturbados são estes que o mundo vive já hoje, tempos como nunca houve nem 
voltarão a haver após o regresso triunfal do Rei Eterno, Adonai Yeshua. Confirmando o 
que está escrito em Salmo 118:26, Yeshua HaMashiach, após O terem saudado como 
Rei na Sua entrada em Jerusalém, pouco antes do Seu sacrifício no madeiro, Ele disse 
estas palavras: 
 

Lucas 13:35 – “Eis que a vossa casa se vos deixará deserta [Templo destruído 
no ano 70 d.C.]. E em verdade vos digo que não me vereis até que venha o 
tempo em que digais: Bendito aquele que vem em nome do Senhor”. 

 
Sim, o dia glorioso da Sua vinda gloriosa, em Nome de YHWH está às portas. O 
pronunciamento de Jerusalém como capital da nação de Israel feita pelo Presidente 
Donald Trump em 6 de Dezembro de 2017, foi mais um marco histórico que vem 
confirmar a proximidade da vinda do Rei Eterno. O mundo ficou espantado com esta 
deliberação. Porém, O Todo-Poderoso está no comando de todas estas grandes 
decisões, e O Eterno YHWH não é Elohim de coincidências. Senão vejamos o grande 
ciclo dos últimos Jubileus: 
 

 1917 – ano da Declaração de Balfour que estabeleceu a terra de Israel como uma 
pátria para os Judeus e libertou Jerusalém da posse do império Otomano. 

 1967 – 50 anos depois da Declaração de Balfour, ocorreu a libertação e unificação 
da cidade de Jerusalém, no decurso da Guerra dos 6 Dias. 

 2017 – 50 anos após a libertação da cidade de Jerusalém do controlo dos árabes 
(Jordânia), o Presidente Trump vem reconhecer a cidade de Jerusalém como a 
capital da nação de Israel. Este reconhecimento ocorreu também 70 anos depois 
da ONU ter aceitado a criação da pátria de Israel através da Resolução nº 181 de 
Novembro de 1947. 

 
Bingo! A grande trombeta soou (Donald Trump, o homem cujo nome significa “trombeta” 
foi a pessoa de quem O Altíssimo Se serviu) num ano de Jubileu, e a terra foi restituída 
aos seus proprietários originais: Israel, cumprindo a Sua ordenança cf. a Levítico 25. 
 
O que a Palavra nos revela em Zacarias 12 é que a santa cidade tem sido historicamente 
um pedra pesada para todos os povos que têm lutado contra ela. Foi assim no passado e 
voltará a ser nos dias próximos. Escutemos o que YHWH fará: 
 

Zacarias 12:3-4 – “E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra 
pesada para todos os povos; todos os que a carregarem certamente serão 
despedaçados; e ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra.  

http://www.kol-shofar.org/


   www.kol-shofar.org      

 O TREMOR E TEMOR DE JERUSALÉM – PT.5 8 

 
Naquele dia, diz YHWH, ferirei de espanto a todos os cavalos, e de loucura os 
que montam neles; mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei 
de cegueira a todos os cavalos dos povos”. 

 
Dias de grande espanto, de horror até, serão os dias da Batalha do Elohim Todo-
Poderoso, a de Armagedão. Todo o cenário está a ser preparado para estes dias. 
Ficamos desde já a saber o que acontecerá. Coloquemos então a nossa confiança nas 
Suas palavras, porque Ele é Fiel. Olhemos então para Israel e, particularmente, para a 
santa cidade de Jerusalém, pois aí mesmo serão revelados ao mundo os desígnios do 
Altíssimo. 
 

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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