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Parte 4 
 
Em continuação, encontramos mais ensinamentos do nosso Rei e Senhor, Yeshua 
HaMashiach em: 
 

Lucas 11:34-36 – “A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho 
simples, também todo o teu corpo será luminoso; mas, se for mau, também 
o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam 
trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte 
alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu 
resplendor”. 

 
Este ensinamento revela-nos o quanto a concupiscência dos olhos nos pode prejudicar. 
É claro que o olho só vê aquilo que a mente o deixa ver, pois se tivermos um olho 
simples como nos diz Yeshua, então desviamos os nossos olhos de ver o mal. 
Portanto, o mal que pode estar na nossa mente, pode levar-nos a pecar contra O 
Altíssimo através da concupiscência dos olhos. Mas, se formos iluminados pela Palavra 
de YHWH, a Sua Lei/Torá e as palavras dos santos profetas (aqui apresentada como 
sendo a cadeia que nos dá luz), então o nosso corpo será luminoso. 
 
Isaías 5:20-21 diz-nos: “Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal; que fazem das 
trevas luz, e da luz trevas; e fazem do amargo doce, e do doce amargo! Ai dos que são 
sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos!” Não queiramos ser 
como estes. Que sabedoria têm os homens quando se afastam da santa Lei/Torá? 
Resposta: só a sabedoria carnal; e nenhuma outra, como nos ensina Jeremias 8:9. Por 
isso O Messias disse: “Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita” – João 7:49. 
“O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável” – diz-
nos Provérbios 28:9. Ai dos que se desviam do santo conselho do Altíssimo Elohim. 
 
Na cultura oriental (e também na judaica) existe a crença do “olho do mal” (“the evil 
eye”) cuja representação anda associada a cultos satânicos, espíritas, e que já era 
adorada pelos antigos egípcios no seu culto a Hórus (o olho que vê tudo). Para os 
ignorantes, este “olho do mal” funciona como um amuleto que até trazem em pulseiras 
e ao pescoço…Não sabem o que fazem nem por onde andam.  
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Mas os que buscam caminhar na luz que nos chega do Alto e Sublime, devem rogar-
Lhe que ilumine a sua mente para que o mal não tenha guarida neles – Salmo 119:18.  
 
Ao contrário dos que têm trevas nos seus corações e olhos, os olhos bons, simples, 
estão associados ao carácter piedoso e temente a YHWH. Estes buscam, no seu viver 
diário, afastar-se do mal, caminhando na luz do Alto e Sublime, i.e. na Sua Lei/Torá e 
na fé/testemunho do Filho, Yeshua HaMashiach. Sejamos como estes, andando com 
prudência e fé nas promessas do Eterno Adonai, não nos desviando nem para a direita 
nem para a esquerda, para não corrermos o risco de virmos a ser reprovados por Ele.  
 
O apóstolo dá-nos o verdadeiro ensinamento do que é caminharmos na luz do 
Altíssimo: Tiago 3:13-17 – “Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu 
bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja, e 
sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. 
Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque 
onde há inveja e espírito faccioso aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a 
sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, 
cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, e sem hipocrisia”. 
 

Lucas 12:4-7 – “E digo-vos, amigos meus: Não temais os que matam o 
corpo e, depois, não têm mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem 
deveis temer; temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no 
inferno [no lago de fogo]; sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 
cinco passarinhos por dois ceitis? E nenhum deles está esquecido diante 
de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não 
temais pois; mais valeis vós do que muitos passarinhos”. 

 
Que ensinamento maravilhoso. Estas palavras devem fazer-nos reflectir na importância 
que cada filho do Altíssimo tem para Ele… que não Se esquece de nenhum deles, nem 
de um só cabelo das suas cabeças. Sim, muitos temem os homens e a morte física que 
homens perversos lhes podem provocar. Mas o verdadeiro temor deve estar centrado 
Naquele que é O Elohim Todo-Poderoso e que, para além de matar o corpo pode 
lançar o ser humano na destruição final se este se revelar rebelde e desobediente, 
andando fora dos Seus caminhos de vida.  
 

Lucas 12:15 – “E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza; 
porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui”. 

 
A Palavra compara a avareza à idolatria – Efésios 5:5. Porquê? Porque muitos há que, 
em vez de confiarem no poder do Altíssimo nas suas vidas (que tudo lhes dá), colocam 
a sua confiança nos bens terrenos que possuem. Ora, esta riqueza é terrena, 
passageira e, por vezes, volátil, o que quer dizer que pode desaparecer de um dia para 
o outro. Ao passo que a confiança que depositamos no poder e misericórdia do Elohim 
Todo-Poderoso é segura e dura para sempre… Se assim andarmos nunca seremos 
confundidos! É um tesouro guardado nos céus, incorruptível, onde a traça e os ladrões 
não entram. 
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Mas cuidado, pois estas verdades podem ser sufocadas pelas preocupações e 
afazeres desta vida, os quais podem obscurecer o nosso entendimento, dado que, de 
um momento para o outro, as nossas riquezas terrenas podem esfumar-se no ar, ao 
passo que o depósito de fé e confiança nas promessas do Eterno não se 
consomem…antes crescem e se consolidam pela fé/fidelidade.  
 
É o que O Messias Yeshua nos ensina em Mateus 6:19-21 – “Não ajunteis tesouros na 
terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam; 
mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os 
ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará 
também o vosso coração”. Mas o ser humano é mais facilmente engodado pelas 
riquezas deste mundo do que pelas espirituais que O Todo-Poderoso tem para dar aos 
que confiam Nele. 
 

Lucas 12:22-28 – “E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo: Não 
estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo 
corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo 
mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem 
segam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta; quanto mais 
valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar 
um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, 
por que estais ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles 
crescem; não trabalham, nem fiam; e digo-vos que nem ainda Salomão, em 
toda a sua glória, se vestiu como um deles. E, se Deus assim veste a erva 
que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, 
homens de pouca fé?” 

 
Paremos para reflectir nestas verdades eternas. Sim, os ensinamentos do Santo de 
Israel continuam a correr como nascente de água abundante, pura e límpida, com a 
qual podemos saciar a sede que temos na nossa alma. Eles estão à nossa disposição: 
 

Lucas 12:29-38 – “Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que 
haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo 
buscam todas essas coisas; mas vosso Pai sabe que precisais delas. 
Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão 
acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai 
agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para 
vós bolsas que não se envelheçam; tesouro nos céus que nunca acabe, 
aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque, onde estiver o vosso 
tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos 
lombos, e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos 
homens que esperam o seu senhor, quando houver de voltar das bodas, 
para que, quando vier, e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados 
aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando! Em 
verdade vos digo que se cingirá, e os fará assentar à mesa e, chegando-se, 
os servirá. E, se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os 
achar assim, bem-aventurados são os tais servos”. 
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O Altíssimo é O que supre todas as nossas necessidades (1.Crónicas 29:14, 16) se O 
buscarmos de todo o nosso coração/mente, com entrega total. Não nos afadiguemos 
juntando bens terrenos. Estes ficam cá depois da partida do homem. Afadiguemo-nos 
sim a fazer crescer os bens espirituais que descem do Alto e Sublime, pois esses são o 
nosso capital para esta vida e para a vida eterna. São estes que nos tornam sábios.  
 
No entanto, pelas Suas palavras, ficamos a saber que só um pequeno rebanho (um 
remanescente fiel) busca os bens que O Altíssimo tem para dar aos Seus filhos, sendo 
lastimável que a maioria não atente para este tesouro inestimável, eterno. 
 
Lembremos o exemplo de Marta e Maria, em que Marta andava muito afadigada com 
as coisas desta vida, ao passo que sua irmã Maria se foi sentar aos pés de Yeshua 
escutando-O. O Messias deu esta resposta a Marta: “Marta, Marta, estás ansiosa e 
afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária; e Maria escolheu a boa parte, 
a qual não lhe será tirada” – Lucas 10:41-42. Façamos como Maria, aproveitando cada 
dia para nos enriquecermos com a Palavra da Vida aquela que cimenta a nossa fé. 
 
Cuidado, pois o tempo urge. A chegada de Yeshua ben David está mais próxima que o 
mundo imagina – Lucas 12:40. Os sinais da proximidade da Sua vinda gloriosa 
multiplicam-se. Acordemos aqueles que andam dormindo e que não têm suficiente 
azeite nas suas candeias. Muitos ficarão de fora, pois O Noivo só deixará entrar os que 
O esperam, os que têm boa provisão de azeite nas suas candeias – Lucas 21:34-36. 
Só depende de cada um de nós entrarmos nos aposentos nupciais com Ele. 
 

Lucas 12:58 – “Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, 
procura livrar-te dele no caminho; para que não suceda que te conduza ao 
juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão”. 

 
Conselho semelhante encontramos em Provérbios 25:8 – “Não te precipites em litigar, 
para que depois, ao fim, fiques sem acção, quando teu próximo te puser em apuros”. 
Os litígios são autênticas tempestades emocionais na vida das pessoas, perturbadoras, 
pois envolvem disputas, maiores ou menores e despesas. E, toda a disputa nos pode 
causar intranquilidade de espírito. Se tais momentos ocorrerem nas nossas vidas, 
então, entreguemos a nossa causa na Mão do Justo Juiz e Ele, a Seu tempo, resolverá 
o conflito fazendo com que a paz volte às nossas vidas. É o que nos é dito no Salmo 
37:5. Ele não Se esquece de nenhum dos que Lhe são fiéis. 
 
O Salmo 32:6 também nos diz: “Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo 
de te poder achar; até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão”. Sim, 
se a nossa confiança estiver depositada no Alto e Sublime Elohim, e tudo entregarmos 
na Sua Mão Poderosa, então vivemos descansados e confiantes Nele. 
 

Lucas 12:14-16 – “E dizia também ao que o tinha convidado: Quando deres 
um jantar, ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, 
nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que 
também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado.  
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Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, 
e serás bem-aventurado; porque eles não têm com que to recompensar; 
mas recompensado te será na ressurreição dos justos”. 

 
Esta é uma alusão clara ao convite que O Pai faz a todos os seres humanos, 
convidando-os para serem participantes das Bodas do Cordeiro. Foi para estas bodas 
que Ele enviou mensageiros com convites. Mas muitos recusaram o convite por terem 
outras ocupações mundanas a tratar que consideraram mais importantes e urgentes.  
 
Por isso, O Pai do Noivo, indignado, enviou os Seus servos a convidar todos os que 
encontrassem nos caminhos (Mateus 22:2-10) para que a Sua casa se enchesse, 
numa clara alusão aos justos que entrarão no reino dos céus. 
 
Atenção: cada um de nós recebeu este convite. Será que já o aceitámos e garantimos 
o nosso lugar nestas bodas e no reino vindouro? 
 

Lucas 17:10 – “Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for 
mandado, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que 
devíamos fazer”. 

 
Se lermos o contexto destas palavras perceberemos que todo o servo está ao serviço 
do seu senhor, devendo executar as suas instruções. Também nós, como servos do 
Altíssimo, devemos andar segundo as instruções que Ele nos deu na Sua Lei/Torá. Só 
assim receberemos a Sua aprovação. Mas estas palavras sugerem que devemos ir 
além do que nos foi estipulado. Os profetas do Altíssimo agiram deste modo. Muitos 
destes profetas e dos seguidores do Messias deram também o que tinham de maior 
valor: as suas vidas. 
 
É como Paulo afirma a respeito da obra que lhe foi entregue: 1.Coríntios 9:16-17 – 
“Porque, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa 
obrigação; e ai de mim, se não anunciar o evangelho! E por isso, se o faço de boa 
mente, terei prémio; mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada”. 
Por isso mesmo, entreguemo-nos com entusiasmo e diligência à obra de amor que O 
Senhor da seara nos entregou: “Ide e ensinai toda a criatura”. Depois, os que crerem e 
forem baptizados no Nome de Yeshua HaMashiach, serão salvos. Porém, os que não 
crerem já estão condenados porque não deram valor ao sacrifício realizado por Yeshua 
ben Joseph, O Servo sofredor, que nos é descrito em Isaías cap. 53.  
 
Não sejamos servos inúteis, preguiçosos, gastando o nosso tempo em coisas vãs que 
não aproveitam para a nossa salvação nem para a salvação do nosso próximo. Mas, se 
a nossa entrega for genuína, então alcançaremos frutos para a vida eterna, tanto em 
nós como naqueles a quem anunciamos o evangelho do Messias Yeshua e que O 
aceitam, pois só assim O Espírito do Eterno estará connosco até à consumação dos 
séculos. Isso mesmo nos foi prometido. 
 

Lucas 17:22-24 – “E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver 
um dos dias do Filho do homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: Ei-lo aqui, 
ou: Ei-lo ali.  
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Não vades, nem os sigais; porque, como o relâmpago ilumina desde uma 
extremidade inferior do céu até à outra extremidade, assim será também o 
Filho do homem no seu dia”. 

 
O Santo de Israel fala-nos da Sua vinda gloriosa que será testemunhada por todas as 
gentes, como o relâmpago que será visto de uma à outra extremidade inferior do céu 
(Mateus 24:27, 30), confirmando o que também está escrito: “Todo o olho o verá”. Por 
isso não devemos confiar nas falsas doutrinas que por aí abundam dizendo que Ele já 
veio de forma encoberta.  
 
Do dia da Sua vinda gloriosa nos falam os profetas referindo-se a este dia como um dia 
de grande perturbação para as nações da Terra. Entre outros, Joel anuncia-nos o que 
sucederá “naquele dia”. Também o apóstolo nos fala destas perturbações em: 2.Pedro 
3:10-12 – “Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite; no qual os céus passarão 
com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que 
nela há, se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos 
convém ser em santo trato, e piedade, aguardando, e apressando-vos para a vinda do 
dia de Deus, em que os céus, em fogo se desfarão, e os elementos, ardendo, se 
fundirão?” Sim, Aquele Yeshua ben David que está a chegar, O Rei Eterno, será 
chamado “O Deus de toda a terra”, conforme a Isaías 54:5. 
 
Outras passagens confirmam que grandes perturbações ocorrerão no mundo “naquele 
dia”, o dia da vinda do Rei Yeshua ben David, tais como: Isaías 2:12; Joel 1:15; 2:1, 31. 
Sim, a vinda do Rei apanhará muitos de surpresa pois não estarão à Sua espera – 
Apocalipse 16:15. Mas os que O esperam e conhecem o valor das Suas “moedim” (as 
solenidades anuais apontadas em Levítico 23) não serão apanhados de surpresa. Sim, 
passarão os céus e a terra, mas a Sua Palavra não passará. 
 

Lucas 17:30-32 – “Assim será no dia em que o Filho do homem se há-de 
manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em 
casa, não desça a tomá-las; e, da mesma sorte, o que estiver no campo 
não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Lot”. 

 
O dia da vinda do Glorioso e Santo Elohim é precedido pelos dias do governo do último 
anticristo e por mais perseguições aos santos. Então, só então, em plena Guerra do 
Armagedão (a guerra de Gogue de que nos fala a profecia de Ezequiel caps. 38 e 39) 
virá O Elohim Eterno, Yeshua ben David, O Leão da tribo de Judá, que trará a ira do 
Altíssimo que nos é descrita nos acontecimentos associados ao derramamento das 
sete últimas taças (Apocalipse 16:1 em diante).  
 
E dizemos primeiramente porque depois Dele ter exercido o Seu juízo sobre uma 
humanidade rebelde e ímpia, então assumirá a Sua entronização em Sião, dando 
assim início ao Seu governo milenar sobre todas as nações da Terra. Depois, Ele 
recolherá o Seu povo (Efraim e Judá) dos quatro cantos da Terra, fazendo-o voltar à 
terra que foi prometida aos patriarcas que abarcará um território que vai desde o Rio 
Eufrates, ao Mediterrâneo e até ao Rio do Egipto, cumprindo-se assim a profecia de 
Ezequiel 37:15-28, a união das duas casas de Jacob/Israel. Nesta Sua vinda gloriosa 
dar-se-á a ressurreição dos justos, a primeira, e Satanás será preso por mil anos. 
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Mas, primeiramente, virão dias de vingança sobre os ímpios, para que se cumpra tudo 
o que está escrito na Palavra – Lucas 21:22. Sim, o “Seu dia” será de vingança pelo 
sangue dos justos derramado ao longo da História da humanidade. Esse dia virá como 
um laço para os que vivem descuidados, não atentando para o que nos foi há muito 
anunciado. Por isso O Eterno nos diz para vigiarmos e orarmos, em preparação para o 
dia glorioso da Sua vinda: Lucas 21:36 – “Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para 
que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão-de acontecer, e de 
estar em pé diante do Filho do homem”. 
 
Então, como dissemos, na Sua vinda gloriosa dar-se-á o maior evento da História: a 
primeira ressurreição, a dos justos: Mateus 24:31; 2.Tessalonicenses 1:7; 1.Coríntios 
15:51-54. Sim, YHWH JUSTIÇA NOSSA fará justiça aos Seus escolhidos: Lucas 18:7-
8. Hoje devemos clamar ao Todo-Poderoso para que Ele nos ouça, pleiteie a nossa 
causa e nos livre do mal. Sejamos pacientes, aguardando a Sua vinda gloriosa, aquela 
que nos trará o prémio da vida eterna. Esta é a nossa esperança e certeza de fé. 
 

Lucas 21:20-22 – “Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, 
sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na 
Judeia, fujam para os montes; os que estiverem no meio da cidade, saiam; 
e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, 
para que se cumpram todas as coisas que estão escritas”. 

 
Com estas palavras Yeshua HaMashiach confirmou o que já havia anunciado aos Seus 
discípulos quando lhes anunciou que do Templo que eles contemplavam não ficaria 
pedra sobre pedra que não fosse derribada, o que se veio a verificar no ano 70 com o 
cerco e destruição de Jerusalém e do Templo às mãos do exército romano sob o 
comando de Tito. 
 

Lucas 21:25-28 – “E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas; e na terra 
angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. 
Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão 
ao mundo; porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir 
o Filho do homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando 
estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas 
cabeças, porque a vossa redenção está próxima”. 

 
Yeshua HaMashiach juntou a anterior profecia da destruição de Jerusalém e do Templo 
no ano 70 com o que haveria de suceder no tempo próximo à Sua segunda vinda. 
Entre estes dois grandes acontecimentos decorrem cerca de 2.000 anos (o mesmo 
período que o profeta anuncia em Oseias 5:15-6:1-2). Nos anos recentes temos 
testemunhado inúmeros sinais nos céus, tanto no Sol como na Lua (Luas de sangue). 
Por isso Ele nos disse para vigiarmos. A Sua vinda é certa! 
 

AlleluYAH 
 

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

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