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As palavras que reproduzimos abaixo são dirigidas pelo Altíssimo a todo o ser humano 
que invoca O Seu Nome Santo com fé e humildade. Também se dirigem a tantos seres 
humanos que andam por aí nas “igrejas” ditas cristãs, e que vivem sendo enganados 
por “pastores” que não conhecem a Verdade, nem para eles, e ainda menos para 
ensinarem outros e que se regem por uma cartilha subordinada aos interesses da 
congregação que lhes dá emprego e o sustento das suas famílias. Sim, O Eterno dá-
nos a conhecer o caminho que devemos trilhar para podermos alcançar as Suas 
bênçãos e misericórdias já nesta vida e virmos a alcançar, por fim, a vida eterna por 
Yeshua HaMashiach. E esse caminho tem por base: 
 

1. Vivermos conforme à Sua Lei/Torá, i.e. os Seus mandamentos, juízos, estatutos 
e testemunhos, e às palavras que Ele nos deu através dos santos profetas; e 
 

2. Vivermos na fé/testemunho do Salvador Yeshua HaMashiach aceitando o seu 
sangue precioso que nos limpa de todo o pecado e regenera para uma nova 
condição. 

 
Sim, estes são os dois pilares da salvação do ser humano, os mesmos que nos são 
ensinados em Isaías 8:16, 20 e que foram confirmados como imutáveis pelo juramento 
do Todo-Poderoso, como nos é ensinado em Hebreus 6:16-20. Sim, isto mesmo está 
escrito em relação aos salvos, em Apocalipse 14:12. Portanto A Palavra revela-nos a 
chave do sucesso na vida de qualquer ser humano que O busca e que entrega a sua 
vida na Mão do Elohim Todo-Poderoso, Adonai YHWH, através do baptismo das 
águas, o baptismo do arrependimento (Marcos 16:15-16), para que uma nova criatura 
surja. Hebreus 12:14 diz-nos ainda que se não seguirmos a paz e a santificação (os 
preceitos da Lei/Torá) não veremos O Senhor. 
 
Mas, algo importante ressalta destas palavras: o arrependimento tem de ocorrer na 
vida do ser humano, sem o qual tal caminho não será encontrado. Estamos a falar de 
fazermos “teshuvah”, i.e. voltarmos para YHWH e para O Seu Ungido Yeshua. Só após 
termos dado este passo essencial, mantendo-nos firmes no novo caminho até ao fim 
das nossas vidas, podemos estar seguros de virmos a alcançar o prémio que nos está 
proposto: a vida eterna pelo mérito do sacrifício de Seu Filho Yeshua e da obediência à 
Sua Verdade, a Sua Lei/Torá (Salmo 119:142). 
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Então, só após essa profunda transformação interior e exterior, dando uma volta de 
180º na nossa maneira de viver e passando a viver como novas criaturas no Messias 
Yeshua e na Sua Lei/Torá, poderemos, com confiança, almejar alcançar a vida eterna, 
pois YHWH busca esta franja de pessoas que a Ele se entregam com fé e confiança 
nas Suas promessas. Só assim seremos vistos como filhos e não como enteados. Eis o 
que O Todo-Poderoso nos diz em: 
 

2.Crónicas 7:14 – “E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se 
humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus 
caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e 
sararei a sua terra”. 

 
Se seguirmos este Seu conselho, arrependendo-nos sinceramente dos nossos maus 
caminhos (desobediências à Sua Lei/Torá) e voltando para casa do Pai, i.e. para a Sua 
Lei, quais filhos pródigos que andavam perdidos no mundo, então encontraremos paz 
para as nossas almas e a renovação da nossa esperança de um dia sermos eleitos 
para a vida eterna. Só nascendo de novo pelo baptismo do arrependimento, em águas 
vivas (fontes. Rios, mar), nos podemos reconciliar com Ele, através do Seu Filho 
Yeshua HaMashiach, firmando assim o nosso compromisso para a verdadeira vida – 
Colossenses 2:12; Romanos 6:4-5, 10-11. Só assim alcançaremos a Sua misericórdia. 
 
Mas quem está disposto a reconhecer os seus erros e a modificar a sua conduta? Bem 
poucos! Só um remanescente, como nos diz a Palavra. A maioria dos seres humanos 
vive afastada das coisas do Espírito. Estão incompletos, pois desprezam uma parte 
importante do ser humano – a parte espiritual. Estas conclusões são extraídas da 
Palavra do Eterno, aquela que Ele deu aos homens através dos Seus profetas, como 
esta admoestação: 
 

Isaías 55:7 – “Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus 
pensamentos, e se converta a YHWH, que se compadecerá dele; torne para 
o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar”. 

 
Então, o sucesso das nossas vidas terrenas está em ouvir a Sua voz e arrependermo-
nos dos nossos erros, tornando-nos numa nova criatura no Messias Yeshua. Só assim 
podemos voltar a ter esperança de refazer a nossa ligação à Vida. Mas, lembremo-nos: 
o nosso arrependimento tem de ser sincero, pois Ele sonda os nossos corações/as 
nossas mentes. Podemos enganar-nos a nós mesmos mas não podemos enganar 
Aquele que nos criou e que nos dá tudo o que necessitamos nas nossas vidas. Temos 
de voltar para Ele, entregando-Lhe as nossas vidas, com confiança, sabendo que se 
nos deixarmos orientar pelo Seu Espírito Santo, então caminharemos com segurança 
neste mundo, pois já passámos a desejar o mundo vindouro e não este, que é cheio de 
pecado e injustiça. Diz-nos YHWH através do Seu profeta: 
 

Ezequiel 33:11 – “Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor YHWH, que não tenho 
prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu 
caminho, e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos; 
pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel?” 
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Esta “Casa de Israel” somos nós, as 10 tribos do Reino do Norte que foram espalhadas 
entre as nações e que, entretanto, perderam a sua identidade israelita. O evangelho do 
reino vindouro já foi anunciado em todo o mundo, a todas as gentes, povos, tribos, 
nações e línguas (porque o tempo está cumprido). Quem ouve a Palavra e se 
arrepende da sua vã maneira de viver e volta para O Altíssimo, abraçando o concerto 
que Ele fez com os homens através do sacrifício do Seu Filho, encontrará vida plena 
que o projectará para a eternidade. Assim é desde a criação dos seres humanos. Não 
há aqui nada de novo. 
 
O mesmo nos é dito pelo apóstolo de Yeshua: 
 

Tiago 4:8-10 – “Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as 
mãos, pecadores; e, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as 
vossas misérias, e lamentai e chorai; converta-se o vosso riso em pranto, e 
o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos 
exaltará”. 

 
Porque chamaríamos pelo Nome do Altíssimo se não encontrássemos Nele a resposta 
que necessitamos para as nossas vidas? Sim, só Nele encontramos as respostas de 
vida. Quando a Palavra nos diz: “Elevo os meus olhos para os montes. De onde me 
vem o socorro? [a resposta é:] O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a 
terra”. Não é nos homens que encontramos respostas para os nossos anseios e 
necessidades, mas sim no Elohim Todo-Poderoso que tudo provê nas nossas vidas. 
 
Encontramos na Bíblia exemplos de homens que entregaram as suas vidas na Mão 
Poderosa de YHWH e saíram vencedores. Temos o exemplo do Rei Ezequias, homem 
fiel a YHWH (e também nos antigos profetas e nos apóstolos do Messias), que estando 
orando ao Altíssimo, obteve imediata resposta. Veja-se também o caso de Paulo: 
 

Actos 9:10-11 – “E havia em Damasco um certo discípulo chamado 
Ananias; e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias! E ele respondeu: Eis-me 
aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, e vai à rua chamada Direita, 
e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo; 
pois eis que ele está orando”. 

 
Sim, as nossas orações só poderão ser ouvidas no santo trono da Majestade se o 
nosso coração/mente for direito/honesto/sincero perante O Todo-Poderoso e não 
desprezarmos a instrução do Altíssimo, a Sua Lei/Torá – Provérbios 28:9. De outro 
modo as nossas orações não passam de palavras vãs que não chegam ao destino.  
 
O Criador Altíssimo procurou sempre chamar a Si homens de boa vontade, para que 
estes O servissem e pudessem alcançar o galardão da vida eterna. Mas, para isso, tais 
homens deveriam ser humildes, obedientes e caminhar por fé na Sua instrução (a Sua 
Lei/Torá), transformando as suas vidas de molde a agradar-Lhe. Por isso, todo o ser 
humano que busca a graça e misericórdia do Altíssimo deve crer Nele e que Ele é 
galardoador de todos os que o buscam com sinceridade. 
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Isaías 45:18-19 – “Porque assim diz YHWH que tem criado os céus, o Deus 
que formou a terra, e a fez; ele a confirmou, não a criou vazia, mas a 
formou para que fosse habitada: Eu sou YHWH e não há outro. Não falei 
em segredo, nem em lugar algum escuro da terra; não disse à 
descendência de Jacob: Buscai-me em vão; eu sou YHWH, que falo a 
justiça [a Sua Lei/Torá], e anuncio coisas rectas”. 

 
Toda a Palavra do Alto e Sublime Elohim nos revela o caminho que devemos seguir se 
quisermos herdar a vida eterna (Salmo 19:7-11). E esse caminho é Yeshua 
HaMashiach, Aquele que veio até nós para realizar, com o Seu sacrifício, o que ao 
homem não era possível alcançar: o derramamento do sangue de um homem sem 
pecado. Temos de compreender estas coisas e dar-lhes importância. Também o 
profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, aconselha o ser humano: 
 

Lamentações 3:39-40 – “De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-
se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, e 
provemo-los, e voltemos para YHWH [façamos “teshuvah”]”. 

 
Então, uma vez mais insistimos: o sucesso das nossas vidas presentes e futuras passa 
pelo arrependimento sincero dos nossos erros (“Vai e não peques mais”, disse 
Yeshua), entregando-nos com fé e confiança na Mão Daquele que tudo pode nas 
nossas vidas. Sim, deixemo-nos transformar pela acção do Seu Espírito Santo. Só 
assim seremos vencedores, pois, como Ele diz: “Se Deus é por mim, quem será contra 
mim? Aquele que nem a Seu próprio filho poupou como nos não dará, também, com 
Ele, todas as coisas?” Atentemos nas palavras do profeta: 
 

Isaías 55:6 – “Buscai a YHWH enquanto se pode achar, invocai-o enquanto 
está perto”. 

 
… pois amanhã pode ser tarde! O arrependimento sincero é a chave para iniciarmos 
um novo caminho, uma nova condição de vida para assim encontrarmos o favor do 
Altíssimo. Diz-nos o profeta: 
 

Ezequiel 18:27-28 – “Mas, convertendo-se o ímpio da impiedade que 
cometeu, e procedendo com rectidão e justiça, conservará este a sua alma 
em vida. Pois que reconsidera, e se converte de todas as suas 
transgressões que cometeu; certamente viverá, não morrerá”. 

 
Estas são promessas que assentam no arrependimento sincero do ser humano. 
Porém, não havendo arrependimento, tal alma está condenada à destruição, pois é o 
mesmo que não reconhecer o sacrifício que O Filho do Altíssimo fez por aqueles que 
se querem salvar. Tal salvação passa sempre pelo reconhecimento do testemunho de 
Yeshua HaMashiach e por tal pessoa passar a viver por fé e obediência em todos os 
preceitos de vida de YHWH, a Sua Lei/Torá. Não há outro caminho nem outro nome 
pelo qual possamos ser salvos, ganhando a vida eterna! 
 
Por isso O Altíssimo adverte a Casa de Israel (e agora a sua descendência que somos 
nós): 
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Ezequiel 18:29-30 – “Contudo, diz a casa de Israel: O caminho do Senhor 
não é direito. Porventura não são direitos os meus caminhos, ó casa de 
Israel? E não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos 
julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o 
Senhor YHWH. Tornai-vos, e convertei-vos de todas as vossas 
transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço”. 

 
Pelos mesmos motivos Paulo nos exorta a que nos deixemos enxertar na boa oliveira 
que é a Israel de YHWH, cuja raiz é Yeshua HaMashiach: Romanos cap. 11.  
 
O juízo do Altíssimo será sem misericórdia sobre todos os seres humanos que tendo 
sido avisados acerca do caminho em que deveriam andar, recusaram o Seu conselho. 
Hoje muitas nações estão a ser assoladas com castigos vindos do Altíssimo: epidemias 
mortíferas, secas, incêndios devastadores, terramotos, tsunamis e outros males. Que é 
isso senão a parte visível do mal que tomou conta dos corações daqueles que praticam 
o mal, tais como assassinatos, violência sobre crianças, alienação por drogas, abortos, 
sodomia, idolatria, etc..  
 
Mas que fazem os seres humanos que são assolados por estes males? Viram-se para 
O Altíssimo com rogos e arrependimento? Reconhecem os seus pecados? Não. Antes 
se viram para os ídolos que carregam aos ombros em procissão, as figuras de pau que 
não os escutam nem lhes podem valer. Isto é verdadeiramente uma cegueira fatal e 
uma grande miséria moral e espiritual que YHWH não perdoará. 
 
Outro exemplo: O Eterno diz-nos para santificarmos os Seus Sábados. Que faz a larga 
maioria dos seres humanos? Guarda e descansa no Domingo, o dia de adoração do 
Sol (“Sunday” em Inglês), o sinal da besta, a marca que a grande prostituta romana 
vem incutindo no espírito dos povos que ela domina desde há séculos. Ou a Sexta-
Feira, no caso dos muçulmanos, os que adoram o “deus Lua”. 
 
Mas, o que O Todo-Poderoso nos diz na Sua Palavra permite-nos compreender e 
aceitar o Seu julgamento perante tanta desobediência, pois Ele diz-nos: 
 

Êxodo 20:3-6 – “Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti 
imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos 
céus, nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te 
encurvarás a elas nem as servirás; porque eu, YHWH teu Deus, sou Deus 
zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta 
geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que 
me amam e aos que guardam os meus mandamentos”. 

 
A Sua Lei revela-nos de forma muito clara a diferença entre os ímpios (os que vivem 
praticando a iniquidade, a desobediência à Sua Lei/Torá) e os que O amam e guardam 
os Seus mandamentos. Por isso vemos o juízo do Todo-Poderoso ser exercido à nossa 
volta sobre os ímpios e as pessoas perguntam: “como foi possível isto ter acontecido?” 
Perante as desgraças que atingem as populações e muitas famílias vemo-los a dobrar 
os seus joelhos e a buscar ao Altíssimo Elohim, ou vemo-las a dirigirem-se aos ídolos 
de pau e de pedra?  
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Não, não vemos arrependimento nem reconhecimento dos seus erros. Este é um mal 
já antigo. Já o profeta Daniel o confessava na sua oração a YHWH: 
 

Daniel 9:11-14 – “Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para 
não obedecer à tua voz; por isso a maldição e o juramento, que estão 
escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós; porque 
pecamos contra ele [Deuteronómio 28:15-68]. E ele confirmou a sua 
palavra, que falou contra nós, e contra os nossos juízes que nos julgavam, 
trazendo sobre nós um grande mal; porquanto debaixo de todo o céu 
nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de 
Moisés, todo este mal nos sobreveio; apesar disso, não suplicamos à face 
de YHWH nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades, e 
para nos aplicarmos à tua verdade [à Tua Lei/Torá, cf. a Salmo 119:142]. 
Por isso YHWH vigiou sobre o mal, e o trouxe sobre nós; porque justo é 
YHWH, nosso Deus, em todas as suas obras, que fez, pois não 
obedecemos à sua voz”. 

 
Sim, o profeta dá resposta às interrogações dos seres humanos. Porque vêm tantos 
males sobre os povos? Ou sobre algumas famílias? Resposta: porque se desviam dos 
santos mandamentos do Elohim Todo-Poderoso, da Sua Lei/Torá. Por isso são 
castigados. Mas, aos que O buscam e amam a Sua vinda gloriosa, a esses Ele trata 
como filhos: 
 

Malaquias 3:16-18 – “Então aqueles que temeram a YHWH falaram 
frequentemente um ao outro; e YHWH atentou e ouviu; e um memorial foi 
escrito diante dele, para os que temeram a YHWH, e para os que se 
lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz YHWH dos Exércitos; 
naquele dia serão para mim jóias; poupá-los-ei, como um homem poupa a 
seu filho, que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o 
ímpio; entre o que serve a Deus, e o que não o serve”. 

 
E quem são estes que temem O Santo Nome do Todo-Poderoso? São os que 
procuram caminhar por fé e obediência nos preceitos de vida que Ele nos deu, a Sua 
Lei/Torá, e que colocam a sua fé e confiança no poder resgatador do sangue do 
Cordeiro, O Messias Yeshua. Só assim alcançaremos vida eterna por Yeshua. 
 
Já aos rebeldes que escolhem caminhar pelos seus próprios critérios, não querendo 
dar ouvidos ao chamamento ao arrependimento que O Eterno vem fazendo a todos os 
seres humanos, então, eles se fartarão dos seus próprios conselhos. Em chegando os 
dias de aflição, irão procurar o socorro do Elohim Todo-Poderoso, mas Ele, nessa 
altura, não os escutará. Eis o que nos diz a Palavra em: 
 

Provérbios 1:22-31 – “Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós 
escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós insensatos, odiareis o 
conhecimento [a Minha Lei/Torá]? Atentai para a minha repreensão [a 
Minha Lei/Torá]; pois eis que vos derramarei abundantemente do meu 
espírito e vos farei saber as minhas palavras.  

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


   www.kol-shofar.org      

 OS QUE SE CHAMAM PELO SEU NOME 7 

 
Entretanto, porque eu clamei e recusastes; e estendi a minha mão e não 
houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho [a 
Minha Lei/Torá], e não quisestes a minha repreensão, também de minha 
parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei, em vindo o vosso temor. 
Vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como 
uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, 
mas eu não responderei; de madrugada me buscarão, porém não me 
acharão. Porquanto odiaram o conhecimento; e não preferiram o temor de 
YHWH: Não aceitaram o meu conselho, e desprezaram toda a minha 
repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos 
seus próprios conselhos”. 

 
Mal anda o ser humano que não dá crédito aos avisos do Todo-Poderoso. No entanto, 
a Sua mensagem continua a ser esta: “Arrependei-vos…e voltai para Mim”. Ele não 
mudou uma vírgula, pois Ele não muda. A mensagem para o homem é e sempre foi 
esta: “Arrependei-vos. Ouvi a Minha voz e voltai para Mim enquanto Me podeis achar”.  
 
Ouçamos então a Sua voz e modifiquemos a nossa maneira de viver, tornando-nos 
submissos à Sua santa e divina vontade, a Sua Lei/Torá. Só assim alcançaremos 
misericórdia da parte Daquele que castigará toda a maldade: O Justo Juiz. Não se 
pense que a maldade não terá justo castigo! 
 
Este processo de transformação interior e exterior é bem explicado por Paulo em: 
 

Colossenses 3:1-10, 12 – “Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai 
as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. 
Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra; porque já 
estais mortos [para o mundo], e a vossa vida está escondida com Cristo 
em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também 
vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos 
membros, que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a afeição 
desordenada [sexualidade impura, luxúria], a vil concupiscência, e a 
avareza, que é idolatria; pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os 
filhos da desobediência; nas quais, também, em outro tempo andastes, 
quando vivíeis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da 
cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. 
Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem 
com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o 
conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou… Revesti-vos, pois, 
como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de 
benignidade, humildade, mansidão, longanimidade”. 

 
Esta é a transformação espiritual que gera a transformação das nossas atitudes e 
comportamentos. E sejamos agradecidos por termos sido chamados para a eleição da 
vida eterna. Por isso Paulo testifica de si mesmo: 
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Gálatas 2:20 – “Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas 
Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho 
de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim”. 

 
Só assim podemos ter a certeza de ser ouvidos pelo Altíssimo quando clamamos ao 
Seu Santo Nome, e rogamos a Sua divina protecção nos tempos conturbados em que 
vivemos! Só assim as nossas orações serão ouvidas e atendidas. 
 

AlleluYAH 
 

Vem abrir o nosso entendimento à força da Tua Palavra/Verdade.  
 

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