
O SELO DO DEUS YHWH 
 
 

“Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por 
sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos” – 

 Deuteronómio 11:18 
 
 
O que é que Deus pretendeu desde o princípio, ao imprimir nos nossos corações/mente um 
sinal como selo ou marca nas nossas mãos e fronte? 
 
De acordo com o dicionário, um selo é uma peça de cera ou de outro material (e.g. lacre) que é 
colocado num documento e que lhe confere uma garantia de autenticidade devido à marca que 
nele passa a figurar. A palavra “selo” é igualmente sinónimo do nome próprio do proprietário, 
da sua assinatura, do seu símbolo, da sua marca identificativa. 
 
Por outras palavras, o Selo de Deus, representa o Seu Nome, a Sua assinatura, o Seu selo de 
propriedade, o sinal que Ele coloca nas frontes dos Seus seguidores, gravando aí a Sua 
vontade. 
 
A fronte representa a mente, o centro que comanda o intelecto e a vontade da pessoa, onde 
fica gravada a sua vontade de obediência e a fé. Isto quer dizer que o crente aceita 
voluntariamente o selo de Deus na sua mente. Ele crê nas palavras de Deus e quer viver de 
acordo com o propósito de Deus. É óbvio que só é possível ao crente atingir este estado se o 
Espírito de Deus estiver presente na sua vida e no seu coração. E tal não é possível se a 
própria pessoa não se “entregar” ao serviço do Deus Altíssimo, Senhor YHWH. 
 
Porém, o Espírito de Deus no crente não é o selo de Deus, mas antes, é através do Espírito 
Santo que nós somos selados.  
 
Vamos agora ver alguns outros aspectos essenciais à compreensão deste tema: 
 
Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos...À lei e ao testemunho! Se eles 
não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles – Isaías 8:16, 20. 
 
E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei de 
YHWH esteja em tua boca – Êxodo 13:9. 
 
Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou YHWH vosso 
Deus para ensinar-vos... Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais 
entre os teus olhos – Deuteronómio 6:1, 8. 
 
Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei – Hebreus 
8:10; 10:16. 
 
Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados; 
porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações; para que saibais que 
eu sou YHWH, que vos santifica – Êxodo 31:13. 
 
Um mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós 
peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações; como vós, assim será o 
peregrino perante YHWH. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o 
estrangeiro que peregrina convosco – Números 15:15-16. 
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Estes textos não deixam dúvida que a Lei de Deus e, particularmente os Seus Sábados, 
constituem o sinal que Ele coloca nas mentes dos Seus seguidores, tanto judeus como gentios 
convertidos. Consequentemente, quando uma pessoa retém na sua mente/coração os 
Sábados do Senhor para os celebrar e honrar, estão a declarar ao mundo que YHWH, o 
Senhor Todo Poderoso, Deus de Israel, é o seu Pai.  
 
Os únicos dias santificados por Deus encontram-se mencionados em Levítico 23. 
Conjuntamente com o verdadeiro Sabbath do Sábado, 7º dia da semana, estes constituem o 
Selo de Deus, o Criador do universo. 
 
Importante é ainda mencionar que o Sábado, a Lei e as Solenidades santas de Deus não são 
somente as festas dos judeus, ou o Sábado dos judeus, mas as Leis de Deus e as festas 
santificadas por Deus para o Seu povo, aos tempos precisos por Ele apontados. É um quadro 
traçado por Deus; é o Calendário de Deus, nas datas por Ele determinadas e que Ele deu ao 
Seu povo como sinal que este povo Lhe pertence. Tais sinais deveriam ainda servir de farol/luz 
para todos os outros povos que não conhecem o Deus de Israel. 
 
E aos filhos dos estrangeiros, que se unirem a YHWH, para O servirem, e para amarem o 
nome de YHWH, e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o 
profanando, e os que abraçarem a minha aliança... – Isaías 56.6. 
 
E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome – Apocalipse 22:4. 
 
Também os 144.000 terão o Nome de Deus escritos nas suas testas: em suas testas tinham 
escrito o nome de seu Pai – Apocalipse 14.1. A visão dos remidos na glória, em Apocalipse 
14:12 –  Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam os mandamentos 
de Deus e a fé em Jesus – precisamente, os que guardam os mandamentos significa que 
também guardam o Sábado santo de Deus. 
 
Como já sabemos, em oposição ao selo de Deus, Satanás também marca os seus servos com 
o seu selo de mentira: a marca do Anti-Cristo! A maioria está familiarizada com a passagem 
que se encontra em Apocalipse 13:16: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e 
pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas. 
 
PODERÁ ISTO SER UMA COINCIDÊNCIA? NÃO! 
 
Se a marca de Deus é a Lei e a obediência às Suas ordenanças, então a marca do enganador 
será uma marca que corresponde ao seu carácter: será uma falsificação do que Deus instituiu. 
Se a marca de Deus está ligada ao Seu Nome, então a marca do Anti-Cristo também 
representará o seu nome e estará intimamente ligado ao sistema religioso prostituído, 
adulterado, falsificado. O castigo virá sobre este poder apóstata. 
 
Caiu, caiu Babilónia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho 
da ira da sua prostituição... e não têm repouso nem de dia nem de noite os que adoram a 
besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome – Apocalipse 14:8, 11. 
 
Yeshua deu-nos o exemplo do homem que se entrega a Deus; esta pessoa tem condições 
para superar todas as dificuldades que esta vida lhe possa colocar, nomeadamente a morte 
física, mesmo que imposta por outrem. O Senhor diz-nos que não devemos temer os que 
podem matar o corpo mas não podem matar a alma. Antes devemos temer Aquele que tem 
poder para destruir o corpo e a alma, e Este é o próprio Deus YHWH, O Criador: Mateus 10:28. 
 
O livro de Apocalipse fala-nos de dois grupos de pessoas: 
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1. os que recebem o nome de Deus e o nome da Sua imagem (Yeshua, O Messias) nas 
suas mãos e fronte, e 

2. os que recebem o nome de Satanás e o nome da sua imagem (anti-Cristo) também nas 
suas mãos e frontes. 

 
Veja-se que Satanás desvirtuou e falsificou tudo o Deus determinou.  
 
As festividades apontadas por Deus foram todas adulteradas. Também já Jeroboão tinha 
tentado fazer o mesmo, o que levou ao castigo de Israel (1.Reis 12). As Escrituras revelam-nos 
que esta grande besta (ou poder) opor-se-ía a Deus mudando os tempos e a Lei (Daniel 7:25), 
o que veio a suceder no Século IV com o estabelecimento de outro calendário que introduziu 
novas leis e sabbaths, um calendário que está em vigor em todo o mundo, com excepção de 
Israel! 
 
As datas indicadas por Deus para as Festas do Senhor foram alteradas por este poder (e igreja 
apóstata) para datas em que já se celebravam as festividades em honra de deuses pagãos. 
Estes são festivais de “outros deuses” e que Deus não santificou. 
 
Devemos porém lembrar as palavras dirigidas por Deus a Daniel: E ele disse: Vai, Daniel, 
porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão 
purificados, e embranquecidos, e provados; mas os ímpios procederão impiamente, e 
nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão – Daniel 12:9-10. 
 
Este é então o tempo da nossa vida para nos purificarmos como pessoas - Quem é injusto, 
faça injustiça ainda; e quem está sujo, suje-se ainda; e quem é justo, faça justiça ainda; e 
quem é santo, seja santificado ainda. E, eis que cedo venho, e o meu galardão está 
comigo, para dar a cada um segundo a sua obra – Apocalipse 22:11-12, e como Igreja de 
Cristo - Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória; porque vindas são as 
bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de 
linho fino, puro e resplandecente; porque o linho fino são as justiças dos santos – 
Apocalipse 19:7-8. 
 
Veja-se que no serviço religioso do Dia da Expiação (Yom Kippur) o rabi ao orar pede que 
“possamos ser selados”. Somente os que branquearem os seus vestidos no sangue do 
Cordeiro são selados e podem entrar nos Tabernáculos (Sukkot). A Festa dos Tabernáculos 
fala-nos do Esposo e da Noiva de Cristo, a Israel de Deus. Encontramos a referência de irmos 
do Dia da Expiação até aos Tabernáculos em Joel 2:15-16. 
 
Não esqueçamos que os gentios convertidos são enxertados em Israel, a oliveira verdadeira, 
passando a fazer parte da Comunidade de Israel, como povo de Deus: Que naquele tempo 
estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da 
promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, 
vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. – Efésios 2:12-
13. 
 
Esta é a nossa esperança. É a nossa certeza de fé em Yeshua. 
 
 
(Extraído e adaptado por V.Quinta de “Apocalypse Soon-X Files-The Seal of God” – Junho 
2003) 
 
 


