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O apelo do Elohim Todo-Poderoso desde a antiguidade é este:  
 

Deuteronómio 6:4-7 – “Ouve, Israel, YHWH nosso Deus é o único YHWH. 
Amarás, pois, YHWH teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, 
e de todas as tuas forças. E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no 
teu coração [na tua mente]; e as ensinarás a teus filhos e delas falarás 
assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e 
levantando-te”. 

 
Os tradutores privilegiaram por traduzir a palavra “Shema” por “Ouve”. Mas, aquela 
palavra poderia igualmente ser traduzida por outros conceitos, tais como: “apercebe-
te”, “toma atenção”, “compreende”, “concorda”, “interioriza” ou “dá resposta favorável”.  
 
Para além da estrita e cega obediência, YHWH espera dos Seus filhos que 
compreendam e interiorizem a Sua grandeza, poder, majestade e amor para com eles, 
tendo ao Seu serviço almas que se Lhe dediquem por compreenderem que Nele está a 
Vida, o bom conselho e tudo o que o ser humano necessita para viver bem nesta vida e 
na vida futura. Porém, o que importa, não é sermos somente ouvintes mas fazedores 
da Sua Vontade como Paulo nos explica em Romanos 2:13. 
 
Por outras palavras, o “ouvir” implica sempre fazer, executar, a Sua Vontade: 
 

Hebreus 3:7-12 – “Portanto, como diz o Espírito Santo: Se ouvirdes hoje a 
sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia 
da tentação no deserto. Onde vossos pais me tentaram, me provaram, e 
viram por quarenta anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta 
geração, e disse: Estes sempre erram em seu coração, e não conheceram 
os meus caminhos [a Minha Lei/Torá]. Assim jurei na minha ira que não 
entrarão no meu repouso. E a quem jurou que não entrariam no seu 
repouso, senão aos que foram desobedientes?  
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E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Vede, 
irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para 
se apartar do Deus vivo”. 

 
Todo o ser humano que se afasta do Deus vivo, deixando o caminho que Ele lhe 
propõe, está a desperdiçar a possibilidade única de poder viver eternamente, através 
de Seu Filho Yeshua HaMashiach, a fonte da vida eterna, Aquele que é O único 
Mediador entre O Elohim Todo-Poderoso e o ser humano.  
 

Hebreus 1:1-4 – “Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de 
muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos 
dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também 
o mundo. O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem 
da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, 
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-
se à destra da majestade nas alturas; feito tanto mais excelente do que os 
anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles”. 

 
E O Altíssimo Elohim lamenta que o povo que Ele chamou para Si, para ser um povo 
santo e justo, que deveria andar segundo o Seu Conselho/Instrução (a Sua Lei/Torá), 
se tenha esquecido Dele e dos Seus benefícios. Mas, mesmo assim, havendo 
arrependimento sincero, O Eterno perdoa e abençoa: 
 

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”. 

 
E YHWH insiste: 
 

Salmo 81:13-16 – “Oh! Se o meu povo me tivesse ouvido! Se Israel andasse 
nos meus caminhos! Em breve abateria os seus inimigos, e viraria a minha 
mão contra os seus adversários. Os que odeiam a YHWH ter-se-lhe-iam 
sujeitado, e o seu tempo seria eterno. E o sustentaria com o trigo mais 
fino, e o fartaria com o mel saído da rocha”. 

 
Salvo raras excepções, o ser humano é ingrato e não atenta para os conselhos 
Daquele de cuja mão tudo recebe. Por isso O Altíssimo fala de um remanescente que 
Lhe é fiel. Ao longo da História registaram-se muitas ocasiões em que YHWH castigou 
o Seu povo. Mas, nem assim, este povo corrigiu os seus caminhos desviados. 
 
Atentemos na oração do profeta Daniel em que ele reconhece os erros do seu povo e 
roga perdão ao Altíssimo por tais desvios: 
 

Daniel 9:4-11 – “E orei a YHWH meu Deus, e confessei, e disse: Ah! Senhor! 
Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com 
os que te amam e guardam os teus mandamentos;  
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pecamos, e cometemos iniquidades [transgressões da Lei/Torá], e 
procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus 
mandamentos e dos teus juízos; e não demos ouvidos aos teus servos, os 
profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, 
e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, 
pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê; aos 
homens de Judá, e aos moradores de Jerusalém, e a todo o Israel, aos de 
perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por 
causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. O Senhor, a nós 
pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, e a 
nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, 
pertencem a misericórdia, e o perdão; pois nos rebelamos contra ele, e não 
obedecemos à voz de YHWH, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, 
que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. 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”. 

 
Estas palavras sentidas reflectem o sentimento do profeta face aos desvios do seu 
povo para com os preceitos de vida que YHWH lhes/nos deu pela mão de Moisés. Mas, 
também nos permitem concluir que a misericórdia e bênçãos do Altíssimo só recaem 
sobre os filhos que são obedientes aos Seus preceitos, a Sua Lei/Torá e que O buscam 
com sinceridade de coração.  
 
E Daniel acrescenta: 
 

Daniel 9:13 – “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]”. 

 
Ora, diz-nos a Sua santa Torá que YHWH “visita a maldade dos pais nos filhos até à 
terceira e quarta geração daqueles que O odeiam, e que faz misericórdia a milhares 
aos que O amam e guardam os Seus mandamentos” (Êxodo 20:5-6). E, como O 
Altíssimo não muda, fácil é entendermos o que está ocorrendo à nossa volta, sobretudo 
com o desgoverno que caiu sobre as nações onde impera a abominável idolatria e 
injustiça, em que os homens e seus governos não sabem como travar as mortes e o 
descalabro económico causados pela pandemia do Covid-19. Ora Yeshua HaMashiach 
anunciou que nos nossos dias deveríamos esperar a ocorrência de pestilências… mas, 
mesmo assim, o mundo não entende e continua a correr para os ídolos em vez de 
buscar a misericórdia do Alto e Sublime Elohim e de se humilhar perante Ele.  
 
Tal como Israel recebeu castigos ao longo da História devido à sua desobediência, 
também hoje os está a receber em igualdade de condições com as restantes nações 
do mundo. Em vez de reconhecerem os seus pecados e pedirem perdão e o socorro do 
Altíssimo, os homens confiam na ciência humana e nos governos para debelarem esta 
pandemia. Bem poucos fazem como Daniel, orando a YHWH para poderem alcançar 
misericórdia, aplicando-se ao estudo da Sua Lei/Torá.  
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E, no entanto, as palavras do Altíssimo continuam a ecoar no mundo: “Ouve, ó Israel”. 
Porém, a larga maioria continua surda aos apelos do Eterno Elohim.  
 
E, contudo, a Palavra é bem clara ao revelar-nos de onde poderá vir o socorro: 
 

Salmo 121:2-8 – “O meu socorro vem de YHWH que fez o céu e a terra. Não 
deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que 
não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. YHWH é quem te guarda; 
YHWH é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua 
de noite. YHWH te guardará de todo o mal; guardará a tua alma. YHWH 
guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre”. 

 
Sim, é no Elohim Todo-Poderoso que devemos colocar toda a nossa confiança. É Dele 
que recebemos a vida, a paz, o sustento material e espiritual e, por fim, a vida eterna 
pelo mérito do sacrifício do Seu Filho Yeshua HaMashiach.  
 
O chamamento “Shema Israel” é de tal importância que O Adon Yeshua HaMashiach 
o identifica como sendo o primeiro (principal) mandamento que O Pai ordenou ao Seu 
povo: 
 

Marcos 12:29 – “E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os 
mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor”. 

 
Em forma de oração, dita de coração por cada filho do Altíssimo, no Hebraico: “Shemá 
Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad”. 
 
Sim, sabemos que adoramos a Um só Elohim, Criador Poderoso e Sustentador de tudo 
o que está criado. Por isso esta pequena/grande oração, dita em recolhimento e com 
uma mente rendida, tem grande poder na vida de cada um dos filhos do Altíssimo. Ela 
traduz também a adoração que só é devida ao Senhor dos senhores. Fora Dele é o 
vazio. Pois fora Dele não há outro Deus: Isaías 43:11; 44:6, 8; 45:5-6. Ele é Aquele que 
Se manifestou entre nós, em carne, e veio até nós como Servo sofredor (Isaías cap. 
53), Aquele de Quem nos falavam os profetas antigos e também nos falam os Escritos 
Apostólicos. Glória eterna ao Seu Santo Nome. 
 

Deuteronómio 4:35 – “A ti te foi mostrado para que soubesses que YHWH é 
Deus; nenhum outro há senão ele”. 

 
YHWH nunca se esqueceu das promessas que fez aos patriarcas da nação de Israel. 
Por isso mesmo, esta nação renasceu numa parte da terra dos seus antepassados 
onde veio a declarar a sua independência em 14 de Maio de 1948.  
 
Desde a data da sua expulsão e envio para a diáspora após as revoltas contra o 
Império Romano, toda a terra onde antes habitaram os Judeus tornou-se estéril. E 
assim esteve durante quase 2.000 anos. É como se aquela terra não reconhecesse os 
que ficaram a habitá-la depois da saída do povo de Judá. Tornou-se deserta e 
pedregosa onde só pastavam rebanhos.  
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Só após o começo do retorno dos Judeus (sobretudo após o retorno dos sobreviventes 
do holocausto nazi perpetrado durante a 2ª Guerra Mundial) e após contínuas vagas de 
refugiados Judeus terem voltado à terra dos seus antepassados, aquela terra começou 
a prosperar, a desabrochar e a dar muito fruto. Tudo isto confirma que a Mão do Eterno 
tem estado presente nas maravilhas que ali se vão produzindo cada dia, bem como na 
protecção que O Todo-Poderoso lhe tem dado em cada guerra que os seus inimigos 
lhes moveram desde Maio de 1948. YHWH prometeu: 
 

Amós 9:15 – “E plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da 
sua terra que lhes dei, diz YHWH teu Deus”. 

 
Tudo isto nos transmite confiança na Palavra do Altíssimo, confiança que sai reforçada 
pela evidência dos acontecimentos à volta desta nação. Sabemos que dias de grande 
tribulação ainda estão reservados para o tempo do fim da presente era…para que tudo 
se cumpra conforme O Altíssimo anunciou pela boca dos Seus servos. E isto nos 
consola e anima, pois sabemos que a Sua Palavra é fiel.  
 
Ele prometeu também chamar a Efraim dos quatro cantos do mundo, o que virá a ser 
uma realidade no Seu reino milenar, cumprindo a promessa/profecia de juntar as duas 
casas de Jacob (Judá e Efraim) para nunca mais serem separadas, como nos é dito 
em Ezequiel 37:15-28. Sim, as 10 tribos do Reino do Norte que foram espalhadas entre 
as nações e que pouco a pouco perderam a sua identidade hebreia, tendo ido servir ao 
pau e à pedra (aos ídolos das nações pagãs) conforme a Deuteronómio 28:64, estão a 
voltar a YHWH e ao Seu Ungido, mas só voltarão em massa já no reino milenar de 
Yeshua ben David: 
 

Jeremias 31:1-9 – “Naquele tempo [no Seu reino milenar], diz YHWH, serei o 
Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz 
YHWH: O povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. 
Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que YHWH me 
apareceu, dizendo: Porquanto com amor eterno te amei, por isso com 
benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó virgem de 
Israel! Ainda serás adornada com os teus tamboris, e sairás nas danças 
dos que se alegram. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria; os 
plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns. Porque haverá 
um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: Levantai-vos, e 
subamos a Sião, a YHWH nosso Deus. Porque assim diz YHWH: Cantai 
sobre Jacob com alegria, e exultai por causa do chefe das nações; 
proclamai, cantai louvores, e dizei: Salva, YHWH, ao teu povo, o restante 
de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das 
extremidades da terra; entre os quais haverá cegos e aleijados, grávidas e 
as de parto juntamente; em grande congregação voltarão para aqui. Virão 
com choro, e com súplicas os levarei; guiá-los-ei aos ribeiros de águas, 
por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para 
Israel, e Efraim é o meu primogênito”. 

 
Dias maravilhosos serão estes, quando O Rei Yeshua ben David cumprir o que nos foi 
anunciado pelos profetas. Mas, até lá, os reinos continuam sujeitos ao poder do mal. 
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Até hoje, muitos Judeus religiosos, sobretudo os ortodoxos, continuam a ter um véu à 
frente dos seus olhos que os impedem de reconhecer Aquele Servo Sofredor, Yeshua 
ben Joseph que veio há cerca de 2.000 anos, o mesmo cuja vinda estava profetizada 
na Torá e de que o profeta nos fala em Isaías cap. 53. Tudo isto nos foi confirmado 
pelo testemunho de muitos santos, como João, Pedro, Tiago, Paulo e muitos outros.  
 
Grandes reis da antiguidade, como David, servo do Altíssimo, também testemunhou: 
 

1.Crónicas 29:10 – “Por isso David louvou a YHWH na presença de toda a 
congregação; e disse David: Bendito és tu, YHWH Deus de Israel, nosso 
pai, de eternidade em eternidade”. 

 
E O Todo-Poderoso testemunhou acerca de Si mesmo com estas palavras: 
 

Isaías 42:8 – “Eu sou YHWH; este é o meu nome; a minha glória, pois, a 
outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura”. 

 
Isaías 44:6 – “Assim diz YHWH, Rei de Israel, e seu Redentor, YHWH dos 
Exércitos: Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há 
Deus”. 

 
Ele é “A Rocha” na qual devemos confiar e à qual nos devemos agarrar para não 
naufragarmos neste mundo cheio de perigos. A Sua glória continua a manifestar-se 
perante os nossos olhos, cada dia, na maravilha de tudo o que Ele criou, desde o mais 
pequeno organismo ou flor até à imensidão do cosmos. Não ter olhos para ver a 
grandeza da Sua obra é sermos cegos. E seremos duplamente cegos, espiritualmente 
falando, se não entendermos o sacrifício que Ele fez através do Verbo que Se fez 
carne, entregando-Se à morte para resgate dos que O buscam, que confiam na Sua 
Palavra e vivem por ela. Ele é O Pastor que deu a Sua vida pelas Suas ovelhas. 
 
Diz-nos o profeta: 
 

Jeremias 10:10-11 – “Mas YHWH Deus é a verdade; ele mesmo é o Deus 
vivo e o Rei eterno; ao seu furor treme a terra, e as nações não podem 
suportar a sua indignação. Assim lhes direis: Os deuses [os ídolos] que 
não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste 
céu”. 

 
Atentemos no Elohim a Quem buscamos e servimos: 
 

1.Coríntios 8:6 – “Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e 
para quem nós vivemos; e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas 
as coisas, e nós por ele”. 

 
Não existe outro caminho para a salvação das nossas almas. É somente no Alto e 
Sublime Elohim YHWH, O Pai, e no Seu Filho Yeshua, que encontramos a solução 
para todos os nossos problemas, e que nos assegura a vida eterna, a perfeição eterna. 
E, sabemos que não podemos chegar junto do Pai se não estivermos no Filho. 
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Por isso o apelo de YHWH continua a soar para que Israel/Efraim ouça e se arrependa 
dos seus maus caminhos, e volte para casa do Pai, qual filho pródigo: “Shema Israel”. 
Porém, bem poucos ouvem este apelo e se arrependem e convertem à Sua Palavra. 
 

Deuteronómio 10:12-13 – “Agora, pois, ó Israel, que é que YHWH teu Deus 
pede de ti, senão que temas a YHWH teu Deus, que andes em todos os 
seus caminhos, e o ames, e sirvas a YHWH teu Deus com todo o teu 
coração [tua mente] e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos 
de YHWH, e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem?”. 

 
Estes preceitos de vida foram dados ao ser humano para seu bem. Por isso mesmo, só 
podemos agradar ao Elohim da Vida se escutarmos e vivermos pelo Seu conselho, a 
Sua Lei/Torá, que nos serve de guia neste mundo, arrependendo-nos dos nossos erros 
do passado; i.e. tornando-nos uma nova criatura em Yeshua HaMashiach. 
 
Não podemos andar coxeando entre o mundo e O Altíssimo e assim servindo a dois 
senhores. Não podemos ficar surdos ou indiferentes perante os Seus avisos. Desta 
mudança depende a nossa condição eterna: ou sendo glorificados com Ele ou sendo 
destruídos para sempre, eternamente desprezados como seres inúteis. Por isso O 
Eterno com infinita compaixão continua a apelar aos seres humanos: 
 

Ezequiel 33:11 – “Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor DEUS, 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?” 

 
E nós somos esta Casa de Israel…Assim, se não houver arrependimento e 
transformação qualquer ser humano está destinado ao desprezo eterno pois não 
valorizou a oferta gratuita do sangue do sacrifício do Filho do Altíssimo, Adonai Yeshua 
HaMashiach. Por isso o apóstolo nos diz: 
 

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”. 

 
Tão simples. Porém tão difícil. Porquê? Porque a maioria das pessoas nem sequer tem 
consciência dos seus erros e da sua ignorância face à vontade do Eterno. E, como não 
buscam, não encontram. Preferem caminhar nas trevas da ignorância que herdaram de 
seus pais, vivendo, por exemplo, na abominável idolatria. Logo, como se hão-de 
salvar? Por isso O Eterno clama: 
 

Isaías 45:18-22 – “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:  
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Buscai-me em vão; eu sou YHWH, que falo a justiça, e anuncio coisas 
rectas. Congregai-vos, e vinde; chegai-vos juntos, os que escapastes das 
nações; nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de 
escultura, feitas de madeira, e rogam a um deus que não pode salvar. 
Anunciai, e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos; quem fez ouvir isto 
desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou 
eu, YHWH? Pois não há outro Deus senão eu; Deus justo e Salvador não 
há além de mim. Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da 
terra; porque eu sou Deus, e não há outro”. 

 
Ouve ó Efraim/Israel. Voltemos para YHWH enquanto é tempo! Amanhã poderá ser 
tarde. Não esqueçamos as palavras do santo profeta em: 
 

Lamentações de Jeremias 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” enquanto é tempo. Não faltam avisos do Altíssimo. O que falta é a 
capacidade do ser humano olhar para a sua condição de ímpio, e se arrepender e 
humilhar perante Ele. 
 

Isaías 55:6-7 – “Buscai a YWH enquanto se pode achar, invocai-o enquanto 
está perto. 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”. 

 
Ficam as palavras que devemos ler em Ezequiel 18:27-32 para nossa meditação. 
 

AlleluYAH 
 

Vem já hoje abrir o nosso entendimento à força da Tua Palavra/Verdade e guiar 
os nossos passos no caminho da Vida.  

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