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Não nos deixemos enganar: católico-romanos, evangélicos, muçulmanos, hindus, 
budistas, confucionistas, bahaistas ou membros de quaisquer outras orientações 
espirituais que rejeitem a santa e eterna Lei/Torá de YHWH e o sinal que Ele colocou 
sobre o Seu povo (os Sábados santos), levam em si mesmos a marca da Besta. Por isso 
mesmo bem poucos se salvarão por Yeshua HaMashiach.  
 
Esquecem o que está escrito em Provérbios 8:32-36. Estes são os que militam nas 
congregações que rejeitam a santa e eterna Lei/Torá de YHWH, ensinando que a lei é só 
para os Judeus, ou que Cristo pregou a lei na cruz e que, por isso, a lei já não está válida. 
São néscios. Estes são falsos ensinadores. Não querem ouvir o que Yeshua lhes diz em: 
 

Mateus 5:17-18 - “Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas: não vim 
ab-rogar [revogar, anular], mas cumprir [cf. a Salmo 40:7-11]. Porque em 
verdade vos digo que, até que o céu e terra passem, nem um jota ou um til 
jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido”. 

 
A palavra “ab-rogar” significa “revogar”, “anular”. Ora Ele não veio revogar a Lei/Torá do 
Pai mas sim viver por ela e ensiná-la (Salmo 40:7-11). E, como o céu ainda não passou, 
então a Lei/Torá de YHWH permanece tão válida hoje como no dia em que O Eterno a 
deu ao homem. Por isso Yeshua usa palavras de condenação para todos os falsos 
ensinadores que por aí andam ensinando que a Lei/Torá do Pai já não está válida ou que 
não é para os crentes de hoje: 
 

Mateus 7:20-23 - “Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que 
me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a 
vontade de meu Pai [a Sua Lei/Torá], que está nos céus. Muitos me dirão 
naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu 
nome não expulsamos demónios?  
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E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi 
abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a 
iniquidade [=pecado=transgressão da Lei/Torá]”. 

 
Tomemos MUITO CUIDADO, pois Yeshua avisa-nos em Mateus 24:11 que “surgirão 
muitos falsos profetas, e enganarão a muitos”. Disso depende a salvação das nossas 
almas! Dúvidas? Aqueles usam de vãs subtilezas e assim enganam a muitos. Tenhamos 
pois cuidado, pois a nossa vida poderá depender de sabermos separar o trigo do joio. 
 
Assim, a marca da Besta é todo o ensinamento que torce a Verdade do Altíssimo e se 
opõe (ou contrapõe) à marca de YHWH, os Seus Sábados santos e a Sua Lei/Torá. 
 
Lembremos as respostas de Yeshua HaMashiach aos que O inquiriam a respeito do 
repúdio das suas esposas. Que respondeu Yeshua? Remeteu a Sua resposta para o que 
Moisés havia mandado: Marcos 10:3, sinal bem claro que Ele se apoiava e corroborava o 
que a Torá dizia. Da mesma maneira, Ele criticou as tradições dos homens e confirmou a 
Lei do Pai – ler: Marcos 7:8-13. 
 
Que táctica usa hoje Satanás para perverter os homens? R.: Ocupa a sua mente com 
coisas fúteis, vazias, sem interesse para a sua salvação, tais como cinema/televisão, 
futebol, concertos de bandas musicais, culto a artistas, consumo de drogas (em que 
muitos bebés já nascem viciados nas drogas que as mães consomem durante a 
gestação), etc., tudo coisas que lhes preenchem o vazio dos seus dias e a que dedicam o 
seu tempo. Por isso os estádios de futebol e os concertos de bandas rock estão cheios de 
pessoas espiritualmente mortas. E como não foram educados pelos pais no conhecimento 
dos caminhos de YHWH, também eles levam os seus filhos para estes locais, onde ficam 
alienados por completo para o resto das suas vidas.  
 
E porque se deixam conduzir por Satanás e pelas suas propostas, estão condenados à 
destruição. Estes aderem à mentira dos dias que Satanás instituiu em oposição aos dias 
que YHWH santificou. Por isso estes celebram o Natal, o Halloween, a falsa Páscoa 
(Easter), o dia da falsa ascensão de Maria aos céus, ensinando os seus filhos na mentira 
(nas prendas, no coelhinho da Páscoa, na pretensa magia de Harry Potter, etc.), levando-
os a praticar a bruxaria e outros actos abomináveis aos olhos do Altíssimo. Tudo isto são 
sinais visíveis da marca da besta que os levará à destruição. Não tenhamos dúvida: os 
que não atentam para o conselho do Altíssimo (a Sua Lei/Torá) caem na armadilha de 
Satanás, recebendo por isso a marca dele. 
 
Mas, os filhos do Altíssimo buscam a Sua Verdade eterna, andando por fé e obediência 
nos caminhos direitos que conduzem à salvação por Yeshua HaMashiach. Buscam ser 
dignos de ser selados com a marca do Altíssimo YHWH para aquisição da vida eterna. 
 
O Todo-Poderoso não aceita as obras más. E, se o ser humano não se arrepender dos 
seus maus caminhos e não fizer “teshuvah” (voltar para O Todo-Poderoso, para a Sua 
Lei/Torá), santificando-se, não verá O Senhor (Hebreus 12:14). Isto diz Ele a Israel (i.e. a 
todos nós): 
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Amós 5:21-27 – “Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias 
solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, 
ofertas de alimentos, não me agradarei delas; nem atentarei para as ofertas 
pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus 
cânticos; porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o 
juízo [a Minha Lei] como as águas, e a justiça [a Minha Lei] como o ribeiro 
impetuoso. Oferecestes-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 
quarenta anos, ó casa de Israel? Antes levastes a tenda de vosso Moloque, e 
a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso deus, que fizestes para vós 
mesmos. Portanto vos levarei cativos, para além de Damasco, diz o Senhor, 
cujo nome é o Deus dos Exércitos”. 

 
No seu livro “As Duas Babilónias”, Alexander Hislop (1807-1865) dá-nos múltiplas 
explicações sobre o significado do número 666, ligando-o, através da Gematria, a vários 
títulos e funções de altos dignitários da Igreja Católica-Romana e à contaminação que 
esta sofreu através dos mistérios de Babilónia, onde foi buscar muitos erros que incluiu na 
sua doutrina, tal como, por exemplo, a idolatria pagã, bem como outras abominações 
espirituais que ainda hoje perduram, como “a santificação do Domingo”. O Eterno chama-
a de “grande prostituta” e culpa-a das abominações que espalhou pelo mundo: 
 

Apocalipse 17:1-6 - “E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças, e 
falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande 
prostituta que está assentada sobre muitas águas [povos, nações e línguas]; 
com a qual fornicaram os reis da terra; e os que habitam na terra se 
embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um 
deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que 
estava cheia de nomes de blasfémia, e tinha sete cabeças e dez chifres. E a 
mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e 
pedras preciosas e pérolas; e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das 
abominações e da imundícia da sua fornicação; e na sua testa estava escrito 
o nome: Mistério, a grande babilónia, a mãe das prostituições e abominações 
da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, e do 
sangue das testemunhas de Jesus. E, vendo-a eu, maravilhei-me com grande 
admiração”. 

 
Como não reconhecermos na visão dada a João toda a parafernália de adereços que a 
Igreja Católica-Romana usa e com que ela se adorna? E como não entender que esta 
“grande prostituta” prostituiu a Verdade do Eterno e perseguiu os santos do Altíssimo? 
 
E, no entanto, multidões andam cegas e continuam a seguir as suas doutrinas de engano, 
a dobrar os seus joelhos perante ídolos de pau ou de pedra e a colocar neles a sua 
confiança, levando-lhes oferendas e preces. Quando lhes oram e lhes fazem ofertas, 
pagando promessas aos ídolos, estão a fazer ofertas aos demónios, como nos diz Paulo 
em 1.Coríntios 10:20. Todos estes ignoram o que está escrito em: 
 

Provérbios 28:9 – “O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua 
oração será abominável”. 
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Repetimos: esta congregação satânica tem muito sangue nas suas mãos. Por isso os 
seus dignitários vestem de púrpura (cor que era antes atribuídas aos nobres, aos 
príncipes deste mundo) e escarlate (a cor do sangue das suas vítimas). Não há pior cego 
do que aquele que não quer ver… 
 
O papado é a cabeça visível desta prostituta espiritual, o falso profeta.  
 
Todos os que os seguem estão destinados à destruição porque aceitam assim a marca da 
besta, a marca da rebeldia aos preceitos de vida de YHWH, a Sua Lei/Torá e os Seus 
Sábados. Quando coloca o sinal da cruz sobre crianças e sobre os seus fiéis, esta 
prostituta está a colocar sobre eles o sinal de adoração a Tamuz (o símbolo “Tau”, o 
símbolo de adoração ao “deus-sol” de Babilónia). Por isso o símbolo solar aparece num 
grande número de artefactos que usam nos seus cultos.  
 
Diz Yeshua HaMashiach aos Seus discípulos, e a nós também: 
 

João 16:1-3 - “Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. 
Expulsar-vos-ão das sinagogas; vem mesmo a hora em que qualquer que vos 
matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não 
conheceram ao Pai nem a mim”. 

 
Diz-nos ainda O Rei vindouro: 
 

Apocalipse 22:12-14 - “E, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, 
para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa [o Alef] e o Ómega [o 
Tav], o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles 
que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da 
vida, e possam entrar na cidade [na Jerusalém celestial] pelas [doze] portas”. 

 
Sim, os mandamentos do Altíssimo são, sem dúvida, a marca Dele nas nossas vidas. Ele 
é O Alef e O Tav, O Primeiro e O Último, e fora Dele não há Deus. E como Ele diz logo no 
verso seguinte (verso 15): “Mas, ficarão de fora os cães [os sodomitas; os 
promíscuos] e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, 
e qualquer que ama e comete a mentira”. Como a Palavra nos diz também: “Quem 
tem ouvidos, oiça o que O Espírito diz às congregações dos santos”. 
 
Embora pensemos que o essencial já foi dito nas duas anteriores partes deste estudo 
biblicamente suportado, o manancial que obtemos quando estudamos qualquer tema na 
Palavra de YHWH, está sempre pronto a revelar-nos mais informação. Por isso 
avançamos para esta terceira parte. 
 
Reforcemos então a nossa certeza que a marca ou selo do Altíssimo que é colocado 
sobre os Seus fiéis são a Sua Lei/Torá, os Seus Sábados santos, e todos os restantes 
mandamentos gravados no coração/mente e na acção diária de cada um deles: 
 

1.João 2:3-6 – “E nisto sabemos que o conhecemos: se guardarmos os seus 
mandamentos. Aquele que diz: Eu conheço-o, e não guarda os seus 
mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade.  
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Mas qualquer que guarda a sua palavra [a Sua Lei/Torá], o amor de Deus está 
nele verdadeiramente aperfeiçoado; nisto conhecemos que estamos nele. 
Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou”. 

 
São bem claras estas palavras. A quem seguiremos então? Ao Elohim Todo-Poderoso e 
aos Seus preceitos de vida ou às adulterações espirituais que Satanás preparou através 
dos seus servos malignos para enganar a humanidade e a fazer perecer? A resposta é 
óbvia. É como disse Josué a muitos do seu tempo: “Escolhei pois a quem quereis 
servir. Eu e a minha casa serviremos a YHWH”. 
 
Como diz em 1.João 3:4 - “Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade 
[transgressão da Lei/Torá]; porque o pecado é iniquidade”.  
 
Como já antes explicámos, iniquidade é pecado, é rebeldia à Lei/Torá de YHWH ou a sua 
ausência no coração dos homens, o que os leva a cometer transgressões, ficando assim 
subordinados à marca da rebeldia (desobediência consciente), a marca da besta. 
 
Eis o que nos é dito quando a Palavra nos fala dos bem-aventurados que em breve 
estarão com O Seu Elohim a comemorar as bodas do Cordeiro: 
 

Apocalipse 19:7-9 – “Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória; 
porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa [a Israel de 
YHWH] se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e 
resplandecente; porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: 
Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do 
Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus”. 

 
Diz-nos o profeta acerca das Bodas do Cordeiro: 
 

Isaías 25:6 – “E YHWH dos Exércitos dará neste monte [em Sião] a todos os 
povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com 
tutanos gordos, e com vinhos velhos1, bem purificados”. 

 
Só os justos lá terão entrada, só os que têm o selo do Elohim Altíssimo e se deixaram 
lavar pela Palavra. Só estes se vestirão de linho fino, puro, resplandecente (com novos 
corpos, celestiais, iguais aos anjos, como nos é dito em Lucas 20:34-36), que são os 
actos de justiça que os qualificaram para nesse dia estarem perante O Elohim Todo-
Poderoso. Sim, todos estes viveram pela fé nas promessas e no poder resgatador do 
sangue do Cordeiro, vivendo pela Lei/Torá e pelas palavras dos profetas do Altíssimo. 
 

Salmo 119:172-174 - “A minha língua falará da tua palavra [a Tua Torá], pois 
todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois 
escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor; a tua lei 
é todo o meu prazer”. 

                                                 
1
 Não é sumo de uva não fermentado como ensinam alguns. Quem? Os que torcem a Palavra do Eterno. 
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Sim, esta é uma escolha pessoal, uma escolha de vida (somos chamados a voltar para as 
“veredas antigas” de que nos fala Jeremias 6:16) que se reflectirá no prémio da vida 
eterna pelo mérito de Yeshua HaMashiach, pois não podemos chegar ao Pai senão 
através da aceitação do sacrifício do Filho. 
 
Possam as palavras daquele Salmo serem sentidas e ditas por nós em oração perante O 
Eterno. E que elas reflictam a real transformação das nossas vidas em acções de justiça, 
de obediência para que o selo/a marca de YHWH, e que este selo esteja gravado nas 
nossas testas e mãos. Se não o tivermos em nós não herdaremos a vida eterna. Por isso 
ansiamos pela salvação que nos será dada por Yeshua, O Rei Eterno, na Sua vinda 
gloriosa, pois os que têm esta marca têm o seu nome registado no Livro da Vida do 
Cordeiro. 
 
Tal como Paulo nos diz em Romanos 7:12: “… a lei é santa, e o mandamento santo, 
justo e bom”. O mesmo nos é dito por João: 
 

1.João 3:22, 24 – “E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, 
porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos o que é agradável à sua 
vista… E aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E 
nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado”. 

 
Quem pode duvidar que a Lei/Torá gravada nos nossos corações/mentes e actos das 
nossas vidas é o sinal ou marca do Altíssimo? Não é isso que O Rei vindouro irá celebrar 
com o Seu povo no Seu reino milenar? Ler: Jeremias 31:31-34; Hebreus 8:10; 10:16. 
Todos os que se afastam desta verdade estão a albergar a mentira de Satanás, a marca 
da besta. E, como tal, serão destruídos. 
 
De novo: eis aqui a marca ou selo do Altíssimo nos Seus filhos: 
 

1.João 5:2-3 – “Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando 
amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor 
de Deus: que guardemos os seus mandamentos; e os seus mandamentos 
não são pesados”. 

 
2.João 1:5-6 – “E agora, senhora [Efraim/Israel, as 10 tribos exiladas], rogo-te, 
não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que 
desde o princípio tivemos: que nos amemos uns aos outros. E o amor é este: 
que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como 
já desde o princípio ouvistes, que andeis nele”. 

 
Mas, ao longo dos séculos, o diabo procurou em tudo desviar aqueles que buscam andar 
nos caminhos santos do Altíssimo para se salvarem, perseguindo-os e matando-os. Para 
isso este ser e suas hostes malignas instituíram e gravaram a sua marca, a da besta, 
sobre os filhos da desobediência. Por isso sabemos que multidões são enganadas e 
conduzidas para a morte eterna: todos/as os/as que rejeitam a santa e boa Lei/Torá, e 
que julgam servir O Altíssimo ao descansarem no Domingo (a marca adulterada). 
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Apocalipse 12:17 – “E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao 
remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e 
têm o testemunho de Jesus Cristo”. 

 
Para onde caminha a humanidade? Caminha para o ajuste de contas que O Todo-
Poderoso fará com os ímpios no dia da Sua vinda gloriosa.  
 
Sim, o tempo de Satanás está a chegar ao fim, tanto para ele como para os seus 
servidores (incluindo o anticristo dos últimos dias e o falso profeta). 
 
Mas os que são fiéis à Palavra vencem o diabo e seus agentes pela presença do Espírito 
Santo nas suas vidas. Como podemos ter a certeza? Basta ler que os salvos são aqueles 
que guardam os mandamentos do Altíssimo e têm a sua fé/fidelidade alicerçada no 
testemunho de Yeshua HaMashiach, como nos é dito em Apocalipse 14:12.  
 

Apocalipse 22:14 – “Bem-aventurados aqueles que guardam os seus 
mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na 
cidade pelas portas”. 

 
Vamos ignorar estas palavras? Se o fizermos estaremos a hipotecar a nossa salvação. 
Afastar-nos dos Seus preceitos de vida será a nossa ruína...eterna. Mas, apesar das 
evidências bíblicas muitos “cristãos” continuam a ser enganados e a receber o sinal da 
besta, a marca da desobediência à Vontade de YHWH. Porquê? Porque não buscam a 
Verdade do Altíssimo. Não se interessam em conhecer a Verdade, abraçando-a nas suas 
vidas, para se salvarem. Por isso só um remanescente será salvo – Romanos 9:27. 
 
Cada ser humano responderá pelas suas próprias decisões/acções, como nos diz YHWH 
em: 
 

Ezequiel 18:19-21 – “Mas dizeis: Por que não levará o filho a iniquidade do 
pai? Porque o filho procedeu com rectidão e justiça, e guardou todos os 
meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, 
essa morrerá; o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a 
iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio 
cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que 
cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com rectidão e 
justiça, certamente viverá; não morrerá”. 

 
Palavras mais claras que estas é impossível pois provêm do Elohim Eterno, e Ele é muito 
claro nos avisos que nos deixa. Mas, os incautos não as conhecem. Por isso se hão-de 
perder. Diz-nos Mateus 13:42, 50 que “ali haverá pranto e ranger de dentes…”: Mas, 
nessa altura já será tarde. 
 

2.Coríntios 4:3-4 – “Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os 
que se perdem está encoberto. Nos quais o deus deste século [Satanás] 
cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz 
do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus”. 
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Sim, O Todo-Poderoso é O que anuncia coisas rectas, como nos diz em Isaías 45:19. 
Fora das Suas palavras o ser humano só encontra mistificação e erro. Então, não nos 
deixemos enganar pelas vãs filosofias e subtilezas dos homens fraudulentos, pois o 
engano assume muitas formas – Mateus 24:24-25; 2.Coríntios 11:13-15.  
 
O desvio da Verdade (i.e. da Lei/Torá, cf. a Salmo 119:142) significa morte eterna! 
 

Romanos 1:18 – “Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a 
impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça”. 

 
Infelizmente muitos dizem andar com O Cristo mas negam o exemplo da Sua vida em 
santidade e obediência aos preceitos do Pai, bem como as Suas palavras. Fiquemos 
cientes e seguros disto: a marca do Altíssimo é a Sua Lei/Torá de que os Seus Sábados 
santos fazem parte, tanto os anuais como os semanais, lei gravada nas mãos e mentes 
dos que Lhe são fiéis. Fora disto é a marca da besta, a marca falsificada, os Domingos e 
dias “santificados” pelos homens, pela qual, todos os que a receberem nas suas mãos e 
testas sofrerão a ira do Cordeiro e serão destruídos. 
 
Por isso lembramos o que O Altíssimo aconselhou ao Seu povo: 
 

Deuteronómio 30:19 – “Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra 
vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição; 
escolhe pois a vida, para que vivas, tu e a tua descendência”. 

 
Lembremos ainda, uma vez mais, a importância dos Sábados santos:  
 

 O Eterno não distribuía o maná aos Sábados mas dava em dobro na véspera do 
Sábado sem que se estragasse. 

 Até a terra de Israel tinha de descansar de 7 em 7 anos (o repouso anual da 
terra). Este era e é o Sábado de descanso da terra. 

 
Mais exemplos poderiam ser acrescentados. Porém, entendemos que ficou aqui 
demonstrado o significado do sinal/marca do Altíssimo sobre o Seu povo em oposição ao 
sinal/marca da besta, em que multidões preferem andar como cegos errantes. 
 
Sim, o termos o sinal/a marca do Altíssimo em nós só depende da nossa vontade e 
fidelidade aos Seus preceitos de vida eterna. Então, sejamos perseverantes e fiéis até ao 
fim das nossas vidas e alcançaremos o galardão da vida eterna pelo mérito de Yeshua 
HaMashiach, coroa que Ele mesmo dará a todos os fiéis na Sua vinda gloriosa – 
Apocalipse 2:10. Rejeitemos pois a mentira e as obras das trevas. Resistamos ao mal. 
 

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  

 
-.-.-.-.-.-.-.- 

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

