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Desde há mais de cem anos, mas com maior ímpeto nas décadas mais recentes, o 
mundo tem vindo a assistir ao cumprimento de uma grande profecia que O Elohim 
Todo-Poderoso nos deu na Sua Palavra: o regresso dos filhos de Israel, principalmente 
os da descendência de Judá, à terra dos seus antepassados, terra que lhes pertence 
por direito, dado que tal direito lhe foi outorgado pelo Senhor da terra: O Elohim YHWH. 
 
Aquilo que o mundo chama de migrações (que sempre houve…), nós, pela Palavra do 
Eterno, chamamos de cumprimento de profecias, exactamente as que O Altíssimo nos 
fez saber com grande antecedência através dos Seus profetas. O título deste estudo 
bem poderia chamar-se de “Os Resgatados das Nações” porque é isto mesmo que as 
profecias do Altíssimo anunciam. 
 
É evidente que, face à profecia de uma grande Israel futura, que irá abarcar o território 
que está situado entre o Rio Eufrates, o Rio do Egipto (Nilo) e o Mar Mediterrâneo 
(Génesis 15:18), tal profecia ainda está longe de estar inteiramente cumprida, dado 
que, como veremos pelos passos históricos que aqui ficam registados, o actual 
território de Israel é bem pequeno para albergar a multidão dos filhos de Israel que irá 
regressar à terra de seus pais no decurso do reino milenar de Yeshua ben David, O Rei 
Eterno, quando Ele juntar as varas das duas casas de Jacob/Israel, tornando-as numa 
só para nunca mais se separarem, como está anunciado em Ezequiel 37:15-28.  
 
Este relato virá a ser uma realidade no tempo do pós-Guerra do Armagedão (a de 
Gogue), quando YHWH destruir os grandes exércitos que virão contra o hoje pequeno 
território da nação de Israel. Então, mesmo o futuro território acima identificado 
parecerá pequeno para as grandes multidões que irão regressar, i.e. quando as 10 
tribos do Norte (Efraim) forem chamadas dos quatro cantos da Terra para ali se 
estabelecerem no reino milenar do Rei Yeshua ben David.  
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E, serão tantos que o futuro território parecerá pequeno para os receber a todos. É 
como se a própria terra falasse e dissesse: 
 

Isaías 49:21-23 – “E dirás no teu coração: Quem me gerou estes? Pois eu 
estava desfilhada e solitária; entrara em cativeiro, e me retirara; quem, 
pois, me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha; e estes onde 
estavam? Assim diz o Senhor DEUS: Eis que levantarei a minha mão para 
os gentios, e ante os povos arvorarei a minha bandeira; então trarão os 
teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. E 
os reis serão os teus aios, e as suas rainhas as tuas amas; diante de ti se 
inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés; e saberás 
que eu sou YHWH, que os que confiam em mim não serão confundidos”. 

 
Então se cumprirá também o que está escrito em: 
 

Zacarias 8:22-23 – “Assim virão muitos povos e poderosas nações, a 
buscar em Jerusalém a YHWH dos Exércitos, e a suplicar o favor de YHWH. 
Assim diz YHWH dos Exércitos: Naquele dia sucederá que pegarão dez 
homens [representando as 10 tribos de Efraim], de todas as línguas das 
nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu [nos seus tzitzit], 
dizendo: Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está 
convosco”. 

 
Sim, estamos a assistir à ocorrência de um grande sinal profético, o regresso dos 
Judeus que estavam na diáspora, que levou seus pais a espalharem-se pelas nações, 
principalmente após a revolta dos Judeus que foi esmagada pelos exércitos romanos 
aquando da destruição do Templo no ano 70 d.C. e depois da revolta que ocorreu por 
volta do ano 132 d.C. quando, novamente o exército de Roma esmagou tal rebelião e 
lançou para a diáspora muitos milhares de Judeus, poucos deixando no território. 
 
Outro dos sinais que espantam o mundo foi a reconstituição da língua hebraica que 
esteve “esquecida” durante milhares de anos… 
 

Sofonias 3:9-10 – “Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para 
que todos invoquem o nome de YHWH, para que o sirvam com um mesmo 
consenso. Dalém dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que 
constituem a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício”. 

 
Sim, o mundo vem assistindo ao regresso de gentes que são descendentes das tribos 
de Judá e de outras. Então, como dissemos, nestas décadas mais recentes, temos 
visto que largas centenas de milhares de Judeus regressaram da Rússia (da antiga 
União Soviética), da Ucrânia, do Irão, de vários países árabes, como o Iémen, da 
Europa, da China, do Brasil e da Índia, entre vários outros países e regiões. Há pouco 
assistimos à chegada do último contingente de Judeus que estavam na Etiópia. Porém, 
dias de grande tribulação ainda estão reservados para Israel antes que o futuro 
território lhes venha a ser entregue.  
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“Deixa sair o meu povo” clamava YHWH a Faraó… Ora o êxodo do Egipto parecerá 
pequeno face ao enorme contingente de pessoas que irá regressar quando Yeshua 
ben David determinar o regresso dos da diáspora, tanto os da Casa de Judá como os 
da Casa de Efraim, o que se cumprirá no reino milenar do Rei, como já apontámos.  
 
Consideremos agora os factos históricos mais relevantes associados ao cumprimento 
destas profecias em tempos recentes: 
 

• As 12 tribos de Jacob/Israel viveram naquela terra há mais de 3.700 anos, pelo 
que a sua herança histórica e profética ali está radicada, desde que YHWH 
chamou a Abraão para ali se estabelecer, numa terra que mana leite e mel. 

• Mesmo depois do Templo e da cidade de Jerusalém terem sido destruídos no 
ano 70 d.C., nem todos os Judeus foram levados em cativeiro. Muitos 
permaneceram na terra de seus pais, pelo que a terra não ficou deserta de todo. 

• Embora o movimento de retorno de muitas populações de Judeus que estavam 
na diáspora tenha acelerado após a deflagração da 1ª Guerra Mundial, foi 
sobretudo a partir da 2ª Guerra Mundial que maiores contingentes regressaram 
à terra de Israel devido às perseguições nazis na Europa, consubstanciando-se 
no final da guerra e após a declaração de independência em 14 Maio 1948, 
altura em que a nação de Israel recebeu muitas dezenas de milhar oriundos da 
Europa. Mesmo em tempos de dura perseguição os Judeus terminavam as suas 
reuniões dizendo, com esperança, “para o ano em Jerusalém”. Esta esperança 
esteve sempre presente nos seus corações ao longo de séculos, onde quer que 
estivessem, sinal que não encontramos em nenhum outro povo. Para além 
disso, os Judeus da diáspora têm o seu coração em Jerusalém.  

• O movimento Sionista teve um papel preponderante na realização desta 
aspiração colectiva, tendo também recebido a ajuda de algumas congregações 
evangélicas que conheciam as Escrituras e que ajudaram com fundos para que 
as várias alyah’s se concretizassem.  

• Alguns homens destacaram-se no movimento Sionista ou dele foram até 
precursores. Falamos, entre outros de Moses Montefiore, Judeu, banqueiro e 
filantropo italiano, naturalizado britânico e que, em 1845, providenciou largos 
fundos para apoiar o regresso de milhares de Judeus à terra que era então 
designada por Palestina (um derivado de Filístia, nome dado pelos romanos 
após as revoltas dos Judeus que antes habitavam a Judeia). Sim, Montefiore foi 
um precursor do movimento Sionista. 

• Depois dele, muitos outros surgiram, tal como Theodor Herzl que em 1897 
defendeu no Congresso Sionista de Basileia o retorno dos Judeus à “terra 
prometida”. A partir de então, o retorno de Judeus na diáspora foi aumentando. 

• Muitas organizações internacionais vieram pronunciar-se a favor desse retorno à 
sua pátria histórica. Em 1917 a Declaração de Balfour reconheceu a 
necessidade da criação de uma pátria para os Judeus na Palestina, o que 
ganhou maior peso após a decisão da ONU na sua Resolução nº 181 de 29 de 
Novembro de 1947. 

• Em 1922 a Liga das Nações encarregou a Grã-Bretanha de gerir aquele território 
no chamado “Mandato da Palestina”, documento que reconhecia a ligação 
histórica do povo Judeu àquele território, e que já apontava para a necessidade 
da “reconstituição” da nação judaica na Palestina… 

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


   www.kol-shofar.org      

 ALYAH, O RETORNO 4 

 

• Então, consolidando essa vontade, a 14 de Maio de 1948 foi declarada a 
independência da nação de Israel, uma nação que “nasceu num só dia” como 
estava profetizado em Isaías 66:8 – “Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu 
coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? 
Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à 
luz seus filhos”. Naquela data, à meia-noite, terminava o “Mandato da 
Palestina” dado ao Reino Unido e restabelecia-se a nação de Israel. 

• Sim, tanto os Judeus como uma pequena parte de Efraim sempre mantiveram 
raízes naquele território, apesar da larga maioria ter sido dali expulsa em várias 
ocasiões como castigo por terem voltado as costas ao seu Elohim YHWH. Por 
isso as suas raízes sempre ali estiveram ao longo de milhares de anos… apesar 
do exílio a que foram forçados nos últimos 2.000 anos. Ali viviam já muitos 
Judeus por ocasião da Declaração de Balfour de 1917. Estabeleceram-se no 
território comprando terras aos árabes que ali viviam. 

• Note-se agora as datas em que se deram as sucessivas “alyah’s” ao longo do 
tempo: 
- a 1ª alyah deu-se entre 1882 e 1903 
- a 2ª alyah ocorreu entre 1904 e 1919 
- o 1º kibutz foi ali instalado no ano de 1909 
- a 3ª alyah decorreu entre 1919 e 1923 
- a 4ª alyah deu-se entre os anos de 1924 e 1929 
- a 5ª alyah decorreu entre 1929 e 1939 
Desde os anos 30 do Século XX muitos foram os que encontraram refúgio na 
terra que viria a ser refundada em 14 de Maio de 1948, fugidos da barbárie nazi 
e dos pogroms eslavos. Também encontramos o exemplo de uma mulher 
moabita, Rute, viúva, que por amor à sua sogra buscou e encontrou refúgio na 
terra de Israel, sendo aceite pelo “parente redentor”, Boaz, com quem veio a 
casar, tornando-se assim membro da linhagem do Rei David e, 
consequentemente, do nosso Salvador Yeshua HaMashiach, pois ela confessou 
a sua sogra “O teu Deus é o meu Deus” – Rute 1:16. 

• Nos dias de hoje e um pouco por toda a parte, muitas famílias judias são 
levadas a fazer alyah para a terra de Israel devido ao galopante antissemitismo 
que se desenvolveu noutras nações. Será este um sinal de que O Todo-
Poderoso está a forçar muitos Judeus a regressar à terra dos seus 
antepassados, pressionando-os? Vemos isso em vários países europeus, como 
a França, e também nos E.U.A. Perante isto devemos lembrar as palavras de 
YHWH a Abraão a quem chamou: Génesis 12:3 – “E abençoarei os que te 
abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas 
[enxertadas] todas as famílias da terra”. 

• Reparemos que até na palavra alyah encontramos O Santo Nome do Altíssimo: 
YAH. Por isso mesmo somos levados a reler o que nos diz o profeta: Jeremias 
31:10 – “Ouvi a palavra de YHWH, ó nações, e anunciai-a nas ilhas 
longínquas, e dizei: Aquele que espalhou a Israel o congregará e o 
guardará, como o pastor ao seu rebanho”. Claro que a Israel a que o profeta 
se refere, diz respeito, principalmente, ao regresso das 10 tribos do Reino do 
Norte, Efraim, o que virá a acontecer no reinado milenar de Yeshua ben David. 
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• Sim, eles virão por mar, por terra e pelo ar, em grande número: Zacarias 10:8-10 
– “Eu lhes assobiarei, e os ajuntarei, porque eu os tenho remido; e 
multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os 
espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares 
remotos; e viverão com seus filhos, e voltarão. Porque eu os farei voltar da 
terra do Egipto, e os congregarei da Assíria; e trá-los-ei à terra de Gileade e 
do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles”. Isto se cumprirá. 
Estes regressos são já visíveis, mas dias mais esplendorosos ainda virão 
quando YHWH derrotar os adversários de Israel na “grande batalha do Deus 
Todo-Poderoso”, a de Armagedão. Vejamos outro exemplo: Ezequiel 36:24 – “E 
vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos 
trarei para a vossa terra”. Tudo isto se cumprirá porque Ele é Fiel. 

• Em 1947/48 os Judeus aceitaram uma porção de território inferior em tamanho 
aquele que estava previsto nos acordos internacionais. Mas até esta porção 
menor foi cobiçada e disputada pelos árabes, levando cinco destas nações a 
reunir os seus exércitos (bem equipados pela Rússia soviética) e a invadir o 
território de Israel no dia a seguir à declaração de independência. Embora em 
reduzido número e muito mal equipadas, as forças de Israel tiveram de travar a 
“Guerra da Independência” durante dois anos, acabando por prevalecer sobre os 
exércitos inimigos. Desde então, muitas outras guerras lhes foram movidas 
pelas nações árabes [lembremos o Salmo 83:1-8] e, nos últimos anos, pelas 
forças terroristas do Hamas (Gaza) e do Hezzbolah (a partir do Líbano), todas 
apoiadas pelo Irão. A pretensão destas nações de “atirar os Judeus para o mar” 
não passou disso mesmo: uma mera pretensão, pois esquecem que O Altíssimo 
prometeu que Israel não mais seria dali arrancado – Amós 9:15. 

• Por ocasião da Guerra da Independência (1948-1950) os políticos árabes 
convenceram muitos árabes que viviam na terra de Israel a abandonar as suas 
casas e bens, prometendo-lhes vantagens que iriam alcançar depois da 
esperada derrota da nação de Israel, o que não sucedeu. Mal andaram os que 
acreditaram nas promessas desses políticos pois acabaram “armazenados” em 
campos de refugiados, esquecidos pelos políticos árabes que os haviam 
incentivado a sair de Israel. Entre 472.000 e 650.000 acabaram os seus dias em 
campos de refugiados, até hoje, sendo, entretanto, usados como arma de 
arremesso da propaganda árabe contra Israel. Nunca foram alojados e 
reinseridos pelos países árabes. Antes foram despidos dos seus direitos 
mínimos como ter assistência médica, direito a casa, educação para os filhos, 
etc. Tais pessoas foram vítimas e continuam a ser vítimas ao fim de 73 anos, 
sendo vítimas dos países árabes para onde foram viver (Síria, Iraque, …) e só 
se tornam notícia se puderem ser apresentados como vítimas de Israel. É o 
costume: “dois pesos e duas medidas”. 

• Em contrapartida, o Estado de Israel recebeu e alojou nessa ocasião cerca de 
800.000 Judeus que fugiram ou foram expulsos das nações árabes, não sem 
represálias, pois sofreram o confisco das suas casas e bens e muitos foram 
mortos às mãos de turbas árabes enfurecidas pelo ódio aos Judeus. 

http://www.kol-shofar.org/
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• Já a parte dos árabes que viviam no território do novo Estado de Israel e que 
não foram na conversa dos dirigentes árabes, ao decidirem permanecer, 
mantiveram os seus bens, tendo-lhes sido outorgada a nacionalidade israelita, e 
acedendo, ao mesmo tempo, a melhores empregos e condições remuneratórias, 
em condições de bem-estar social que nunca antes haviam conhecido. Hoje 
vemos partidos políticos árabes em Israel, representados no Knesset, o que 
atesta a democraticidade desta nação. 

• Já na fulminante “Guerra dos Seis Dias”, O Braço de YHWH revelou-se, de 
novo, numa vitória estonteante em todas as frentes contra os exércitos do 
Egipto, da Jordânia, da Síria e do Líbano. Estes exércitos invasores tinham 
ainda o apoio do Iraque, da Argélia, do Kuwait e do Sudão. Nesta guerra, em 
Junho de 1967, Israel retomou o controlo total da cidade de Jerusalém, incluindo 
a parte oriental da cidade que a Jordânia havia ocupado em 1948 e que tinha 
ilegalmente anexado em 1950, altura em que expulsou todos os Judeus que 
viviam naquela parte da cidade. 

• Apesar do manifesto desejo de Israel em devolver as zonas conquistadas a 
troco de paz, recebeu dos Árabes três “nãos”: 1) não fariam a paz com Israel, 2) 
não reconheceriam o Estado de Israel e 3) não fariam negociações de paz com 
Israel.  

• Infelizmente os inimigos de Israel são incapazes de reconhecer que O Elohim de 
Israel, Adonai YHWH, nunca abandonou este povo. Na realidade, Ele colocou-os 
naquela terra e dali não serão mais arrancados como nos diz a profecia. 

• Para além de muitos exércitos de nações árabes, também as forças dos seus 
outros inimigos, os terroristas da OLP, do Hamas e do Hezzbolah, e outros 
grupos, se vêm envolvendo em ataques constantes com rockets, mísseis e 
ataques terroristas de várias naturezas contra alvos judaicos, tanto na terra de 
Israel como um pouco por todo o mundo, causando numerosas vítimas civis. 
Tais organizações terroristas nunca se escusaram a usar “escudos humanos” 
(escolas, zonas residenciais, hospitais) para evitar as retaliações das forças de 
Israel, continuando a negar a evidência do Holocausto nazi. 

• Em resposta, Israel tem ajudado as populações de territórios como a de Gaza 
fornecendo alimentos, energia, assistência hospitalar e até dando emprego a 
muitos palestinianos… 

• Nunca os territórios da Judeia e de Jerusalém oriental foram territórios árabes ou 
palestinianos. Historicamente, fizeram sempre parte da Israel antiga. Por isso é 
uma falácia dizerem que Israel tem “ocupado” territórios que não lhe pertencem, 
uma vez que essa posse histórica se encontra reconhecida em muitos acordos, 
tratados e convenções internacionais e noutros documentos antigos. 

• Mas foi a partir de 1948 que Israel se afirmou no espaço das nações como a 
única nação democrática em toda a região do Médio Oriente.  

 
Este foi o povo que ao longo de muitos séculos sofreu perseguições e outros danos em 
todas as nações para onde foi empurrado pelas forças opressoras dos seus inimigos, 
pela “santa” inquisição romana, pelos pogroms dos países eslavos e pelo ódio dos 
árabes, mas que nunca perderam a esperança de ver a sua pátria restaurada. 
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Mas dias de tribulação ainda estão profetizados para esta nação, pois ainda lá está 
muito joio misturado com o bom trigo. Falando das forças de Gogue, as que irão contra 
Israel nos dias do fim desta era, O Altíssimo faz-nos saber que ali ajustará contas 
antigas com os Seus inimigos e inimigos do Seu povo:, como nos diz 
 

Ezequiel 38:15-16 – “Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos 
povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento, e exército 
poderoso, e subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para 
cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei-de trazer-te contra a 
minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me 
houver santificado em ti, ó Gogue, diante dos seus olhos”. 

 
Isto é o que nos anuncia Aquele que revela o fim desde o princípio. Daniel 9:27 fala-
nos de um “assolador”, que virá com guerra, destruição e morte à terra de Israel. Mas 
será neste território que aquelas forças serão destruídas e ali ficarão enterradas, no 
“vale da multidão de Gogue” – Ezequiel 39:11, 15. 
 
Sabendo tudo isto pela Palava, que faremos hoje? R.: Preparemo-nos todos os dias, 
fortalecendo a nossa relação com O Elohim Todo-Poderoso, e mantendo a nossa fé no 
sacrifício eterno de Seu Filho HaMashiach, por Quem nos será dada a grande 
recompensa, a vida eterna. Lembremos que será já no reino milenar de Yeshua ben 
David que se produzirá a grande reunião, a da “grande Israel”, que unirá as duas casas 
de Jacob/Israel: Judá e Efraim, para nunca mais serem separadas – Ezequiel 37:15-28. 
O Eterno fará isso mesmo, porque a Sua Palavra é fiel: 
 

Ezequiel 34:13-16 – “E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e 
as trarei à sua própria terra, e as apascentarei nos montes de Israel, junto 
aos rios, e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as 
apascentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco; ali se 
deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de 
Israel. Eu mesmo apascentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, 
diz o Senhor DEUS. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e 
a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei; mas a gorda e a forte 
destruirei; apascentá-las-ei com juízo [com a Minha Lei/Torá]”. 

 
Sim, o profeta fala-nos de retorno, as alyah’s que o mundo vem testemunhando, e que 
terão o seu final no reinado milenar de Yeshua ben David, quando o maior êxodo da 
História da humanidade vier a ocorrer.  
 

Jeremias 31:8-12 – “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. Ouvi a palavra de YHWH, ó nações, e 
anunciai-a nas ilhas longínquas, e dizei: Aquele que espalhou a Israel o 
congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho.  
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Porque YHWH resgatou a Jacob, e o livrou da mão do que era mais forte do 
que ele. Assim que virão, e exultarão no alto de Sião, e correrão aos bens 
de YHWH, ao trigo, e ao mosto, e ao azeite, e aos cordeiros e bezerros; e a 
sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes”. 

 
Assim esperamos, Ó Altíssimo. 
 

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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