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Parte 1 
 

Pragas, pestilências, assolações 
 
A Palavra anuncia estes males para os dias do fim desta era, o que procurámos 
reproduzir na imagem acima, pois YHWH virá em fogo para punir uma humanidade 
ímpia que rejeita a oferta voluntária do sacrifício de Seu Filho Yeshua e que recusa 
andar pelos santos preceitos que Ele nos deu na Sua Lei/Torá. 
 
As palavras em subtítulo carregam em si mesmas o sentido negativo de algo mau, de 
castigo, de juízo do Altíssimo. Ao longo da História da humanidade as nações sofreram 
numerosas pragas/pestilências e assolações, de que destacamos a actual pandemia 
do Covid-19 que já vitimou mais de 3 milhões de pessoas em todo o mundo (à data de 
5.Maio.2021), e que continua a causar vítimas. Mas outras grandes pandemias foram 
registadas no passado, de que destacamos estas cinco como exemplos: 
 

• Praga de Justiniano (541-750) – no Império Bizantino, que terá causado à volta 
de 30 milhões de mortos, i.e. cerca de 10% da população mundial à época 
(estim.). 

• A peste negra ou bubónica (1347-1351) com cerca de 75 milhões de mortos, o 
equivalente a 40% da população europeia de então. Esta peste teve posteriores 
aparecimentos o que fez aumentar o número de vítimas, chegando a matar mais 
algumas dezenas de milhões de pessoas. Alguns autores estimam que o 
número total de vítimas ao longo do tempo pode ter atingido 200 milhões. 

• A varíola (1520) que vitimou cerca de 56 milhões de pessoas. A partir de 1520 
cerca de 90% da população das Américas foi morta pela doença após a 
chegada dos europeus e do seu contacto com os povos nativos que não tinham 
defesas para esta doença, a qual só foi erradicada em 1979 após a descoberta 
de uma vacina. 
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• A gripe espanhola ou pneumónica (1918-19) com 40 a 50 milhões de vítimas (há 
quem aponte o número de mortos entre 50 e 100 milhões de almas, mas não se 
sabe ao certo). Pela primeira vez houve confinamento de pessoas, uso de 
máscaras e distanciamento social. 

• O HIV/SIDA (que foi identificado a partir de 1981 e que ainda não foi debelada) 
com uma estimativa de mortos entre 25 e 35 milhões 

 
Em Mateus 24:7 Yeshua HaMashiach anunciou que nos últimos tempos viriam 
pestilências. Não nos devemos, pois, surpreender que, dado o estado moral e espiritual 
em que o mundo se encontra, os povos venham a sofrer tais punições. 
 

As dez pragas do Egipto 
 
Também não podemos dissociar estas pragas do que ocorreu no Egipto à época em 
que o povo de Israel se encontrava ali escravizado e em que O Todo-Poderoso enviou 
dez pragas, todas elas calamitosas, para assim:  
 

• demonstrar ao povo de Israel o Seu poder e fazer conhecido o Seu Nome entre 
as nações, levando o povo a confiar no Seu poder, uma vez que as pragas não 
atingiram o povo de Israel ou o seu gado, e  

• fazer vergar o poder político de então, o do Faraó idólatra, ao poder do Altíssimo 
(Romanos 9:17-23), forçando assim a saída do povo de Israel e libertando-o da 
escravidão a que há muito ali estava sujeito, o que foi ainda completado com a 
destruição do exército de Faraó que, ao perseguir o povo de Israel em fuga, 
acabou engolido pelas águas do Mar Vermelho.  

 
Eis um pequeno resumo das pragas que YHWH derramou sobre o Egipto idólatra, as 
quais terão paralelo com as pragas que serão derramadas sobre o mundo ímpio nos 
últimos dias desta era, quando Ele executar a Sua ira/vingança: 
 

1. As águas do Nilo foram transformadas em sangue durante 7 dias (o Nilo era 
venerado como um deus porque dava abundância de alimentos ao Egipto) – 
Êxodo 7:14-25. 

2. Multidão de rãs invadiram as casas dos egípcios – Êxodo 8:1-15; ora a rã (ou 
sapo) era igualmente venerado como um “deus” pelos egípcios, o “deus da 
ressurreição” (Heqet). 

3. O pó da terra transformou-se em piolhos – Êxodo 8:16-19. Uma 
particularidade: os magos/feiticeiros do Egipto, apesar de terem conjurado os 
demónios não conseguiram reproduzir a mesma praga perante o Faraó, 
reconhecendo que ali havia “o dedo de Deus”. 

4. Nuvens de moscas cobriram a terra ocupada pelos egípcios – Êxodo 8:20-
32. Uma vez mais, YHWH enviou um castigo mais forte que os anteriores, 
fazendo separação entre o povo de Israel e os Egípcios. Faraó pediu 
clemência, mas manteve a dureza do seu coração. 

5. Pestilência e morte caiu somente sobre o gado dos egípcios (várias espécies 
de animais) que estavam nos campos – Êxodo 9:1-7. Também aqui YHWH 
castigou três “deuses” do Egipto que eram venerados sob a forma de animais 
como touros/bois/vacas (Hathor; Ápis; Mnevis).  
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6. Sarna, feridas purulentas, úlceras, irromperam na pele dos egípcios – Êxodo 

9:8.12; castigo contra o “deus” da medicina dos egípcios: Imothep. 
7. Saraiva e fogo dos céus que destruiu o produto dos campos e pessoas e 

animais que não foram recolhidos nas casas como instruíra O Altíssimo – 
Êxodo 9:13-35. Também aqui alguns “deuses” do Egipto foram castigados: a 
“deusa do céu” Nut, Isís “deusa da vida” e Set, o “protector das colheitas”. 

8. Nuvens de gafanhotos devastaram o que restava da verdura e plantas, tudo 
o que havia escapado à praga da saraiva – Êxodo 10:1-20. 

9. Escuridão total durante três dias, demonstrando assim a falta de poder do 
“deus” Ra, o “deus-sol” dos egípcios, embora houvesse luz nas casas do 
Israelitas – Êxodo 10:21-29. 

10. Morte dos primogénitos do Egipto – Êxodo 11:1-12:36; Salmo 135:8-9. 
YHWH demonstrou o Seu poder sobre a vida e a morte, anulando a crença 
dos egípcios no seu Faraó que era venerado como um “deus” e também do 
“deus” Osíris, o falso senhor da vida e da morte. 

 
As pragas que caíram sobre o Egipto representaram o juízo do Eterno sobre os 
“deuses” nos quais os egípcios confiavam. De notar que YHWH, O Juiz de toda a Terra 
(O Alef e O Tav), Aquele que Se revelou na figura de Yeshua HaMashiach, foi tornando 
estes castigos cada vez mais duros, cada um mais penalizador que o anterior, pelo que 
até os egípcios passaram a temer O Elohim de Israel. Somente a Faraó endureceu o 
coração para que, apesar dos castigos, fosse resistindo à saída do povo de Israel e 
YHWH pudesse manifestar ali o Seu poder levando Israel a crer Nele.  
 
Cada uma destas pragas deu a Faraó a oportunidade de se arrepender, escutando a 
voz do Altíssimo através do Seu servo Moisés. Porém, Faraó não quis ouvir. Assim 
está o mundo hoje. Hoje o mundo ouve, mas não atende, pois também o coração/a 
mente dos homens está endurecido pela maldade, pelo engano, pela corrupção, pela 
apatia e pela indiferença. O estado do coração dos homens de hoje está como estavam 
os homens nos dias de Noé que precederam o dilúvio universal. Foram avisados, mas 
não quiseram ouvir. Agora O Filho do Homem virá num momento em que o mundo não 
O espera e então será tarde para os que vivem sem Ele – Mateus 24:37-39, 44. 
 
O Mestre falou-nos dos dias que precederiam a Sua vinda gloriosa dando-nos um sinal 
profético muito forte: a parábola da figueira (representativa da nação de Israel). Ora os 
sinais proféticos de que Ele aponta em Mateus 24:32-35 cumpriram-se quando esta 
“figueira” foi renovada em 14 de Maio de 1948. Ele disse ainda que não passaria a 
geração dos sinais que anunciou aos Seus discípulos sem que tudo fosse cumprido. 
Meditemos neste quadro e no que vem acontecendo em todo o mundo. Podemos ter a 
certeza de que a Sua vinda está muito próxima. Preparemo-nos para O receber em 
triunfo. 
 
Para além das perseguições históricas que o povo de Judá sofreu ao longo da História, 
continuamos hoje a ver este povo a ser invetivado e hostilizado nos muitos areópagos 
mundiais (e.g. ONU), nas guerras que lhes foram movidas desde 1948 e nos atentados 
terroristas que são perpetrados contra o povo que YHWH ali colocou para não mais ser 
removido: Amós 9:15.  

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


   www.kol-shofar.org      

 PRAGAS-IRA DE YHWH-FIM DESTA ERA – PT.1 4 

 
Os seus inimigos encarniçam-se contra um povo que não conseguem derrotar. 
Porquê? Porque apesar das suas muitas desobediências perante YHWH, O Santo de 
Israel nunca os abandonou por amor às Suas promessas! Não esqueçamos a que Ele 
fez a Abrão em Génesis 12:3a – “E abençoarei os que te abençoarem, e 
amaldiçoarei os que te amaldiçoarem”. Muitos ainda hoje não conhecem esta 
promessa do Altíssimo. Por isso ao odiarem e perseguirem a nação de Israel estão a 
chamar sobre si a maldição do Todo-Poderoso. 
 
Mas no fim dos dias da presente era poderosos exércitos serão mobilizados contra esta 
pequena nação, a nação que se retirou da “espada”. Serão os dias da Guerra de 
Gogue (Ezequiel caps. 38 e 39), na qual O Todo-Poderoso intervirá para salvar o 
remanescente deste povo. Naqueles dias de aflição, a nação voltar-se-á para o seu 
Elohim em busca de socorro – Oseias 5:15. Este será o tempo da tribulação de Jacob, 
na qual 2/3 da sua população perecerá – Zacarias 13:8-9. Tudo isto ocorrerá quando o 
sexto anjo tocar a sua trombeta, como veremos mais adiante, mas a nação será 
preservada como nos diz Jeremias 30:7. O tempo está mais próximo que os homens 
imaginam.  
 
Na sua saída apressada do Egipto, os Israelitas saíram com muita fazenda e ouro, pois 
YHWH havia tocado no coração dos egípcios para que entregassem esses bens 
àqueles que escravizaram durante centenas de anos. Era como se os Israelitas 
estivessem recebendo de volta o pagamento do trabalho escravo que haviam prestado. 
 
Podemos encontrar paralelos entre as pragas do Egipto e as que estão profetizadas 
para os dias da vingança do Elohim Todo-Poderoso sobre os ímpios, nos dias em que 
Ele irá derramar a Sua ira sobre uma humanidade rebelde e má, como nos é descrito 
no Livro de Apocalipse – e.g. Apocalipse 14:9-10. E como o Faraó não se arrependeu, 
vieram as pragas. O mesmo podemos dizer hoje: apesar das muitas calamidades que 
têm caído sobre a humanidade, os homens continuam a resistir à voz do Altíssimo e a 
pecar contra Ele. Veremos mais adiante os castigos que estão para vir sobre os ímpios 
quando as últimas sete taças da ira forem derramadas sobre uma humanidade rebelde. 
 
Sim, O Justo Juiz é O que pune a maldade nos homens. Como Ele diz na Sua santa 
Lei/Torá, “Eu visito a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração 
daqueles que me odeiam”, acrescentando: “e faço misericórdia aos que me amam e 
guardam os meus mandamentos”. Sim, O Todo-Poderoso é Elohim de justiça. Não 
esqueçamos nunca a promessa do Altíssimo que Ele guarda os que O amam e 
guardam os Seus mandamentos, pois em todas as circunstâncias Ele está presente na 
vida dos que Lhe são fiéis: 
 

Salmo 91:4-11 – “Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas 
asas te confiarás; a sua verdade [a Sua Lei/Torá, cf. a Salmo 119:142] será 
o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que 
voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que 
assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não 
chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a 
recompensa dos ímpios. Porque tu, ó YHWH, és o meu refúgio. No 
Altíssimo fizeste a tua habitação.  
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Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque 
aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os 
teus caminhos”. 

 
Os castigos/juízos/pragas/assolações que estão profetizados para os dias do fim de 
presente era, começaram há muito com o envio de quatro cavaleiros, montados em 
quatro cavalos de diferentes cores, e todos eles com significados de castigos. Tais 
castigos têm a ver com a abertura dos selos do rolo que só O Cordeiro era digno de 
abrir (O Mashiach). O Altíssimo faz-nos  saber o fim desde o princípio: 
 

Daniel 8:19 – “E disse: Eis que te farei saber o que há-de acontecer no 
último tempo da ira; pois isso pertence ao tempo determinado do fim”. 
 
Habacuque 2:3 – “Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas 
se apressa para o fim, e não enganará; se tardar, espera-O, porque 
certamente virá, não tardará”. 

 
Destes dias do fim nos falou O Filho do Altíssimo, Adonai Yeshua HaMashiach (O 
servo sofredor de Isaías cap. 53), em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Também, 
através do Livro de Apocalipse (Revelação), Ele dá-nos a conhecer os pormenores dos 
terríveis acontecimentos do fim da presente era. Aprendamos Dele, pois nas Suas 
palavras estão anunciadas as assolações que haveriam de vir ao mundo. Tais 
assolações estão registadas na História da humanidade nestes últimos dois mil anos, 
assolações que continuarão a sobrevir, quais pragas do Egipto, até que O Rei Yeshua 
ben David venha em glória para pôr ordem na loucura e caos em que o mundo se 
transformou debaixo do governo de homens satânicos. 
 
Vamos agora procurar entender, com a ajuda do Espírito Santo de YHWH, o que está 
escrito no Livro de Apocalipse, tanto em relação ao que já aconteceu como, ainda, em 
relação ao que está profetizado para os dias vindouros. Também nos ensinamentos 
que Ele nos deu no Seu “Sermão do Monte” podemos compreender muitas coisas. 
Tenhamos, pois, confiança nas Suas palavras, pois são fiéis como Ele é Fiel. 
 
Se o ser humano quiser escapar da ira do Altíssimo que está a chegar sobre todos os 
filhos da desobediência, só tem um caminho: chegue-se a YHWH e ao Seu Ungido 
Yeshua HaMashiach, abraçando o Seu conselho/instrução, i.e. a Sua Lei/Torá, 
guardando a fé do Messias de Israel. É como nos é dito em: 
 

Eclesiastes 12:13 – “Teme a Deus, e guarda os seus mandamentos; porque 
isto é o dever de todo o homem”. 

 
No final deste estudo apresentamos um quadro resumo sobre os 7 selos, as 7 
trombetas e as 7 taças da ira do Elohim Todo-Poderoso. Os primeiros 4 selos foram já 
rompidos revelando a vinda de 4 cavaleiros e seus cavalos de diferentes cores, todos 
eles representando juízos do Altíssimo sobre os ímpios ao longo dos tempos. Eles vêm 
exercendo a sua acção punidora… até que venha O Rei Yeshua ben David. 
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A abertura dos quatro primeiros selos e os quatro cavaleiros  

 
 O 1º selo é rompido revelando aquele que monta um cavalo branco 
 

Apocalipse 6:1-2 – “E, havendo o Cordeiro aberto um dos selos [o primeiro], 
olhei, e ouvi um dos quatro animais, que dizia como em voz de trovão: 
Vem, e vê. E olhei, e eis um cavalo branco; e o que estava assentado sobre 
ele tinha um arco; e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para 
vencer”. 

 
Há muito que entendemos que o cavaleiro aqui apontado que sai como vencedor na 
sua obra pérfida é personificado pelo falso profetismo que desde há séculos vem 
enganando as nações com doutrinas adulteradas, o que Yeshua HaMashiach apontou 
em Mateus 24:4-5. Estamos a falar, em concreto, do regime papal, idólatra, 
perseguidor, e dos ensinamentos doutrinais de muitas das suas filhas evangélicas que 
em paralelo com outras “religiões” como o Islamismo, Hinduísmo, Taoísmo, Budismo, 
espiritismo, “new age1” e tantas mais, conjuntamente, vêm enganando os povos e 
conduzindo-os para a perdição. Sim, o Islão deve ser enquadrado na categoria de 
falsos ensinadores e falsas doutrinas que têm pervertido os corações de muitos 
milhões de almas ao longo do tempo, tendo-se projectado através da espada e do 
sangue derramado em amplas zonas territoriais deste mundo. 
 
Todas estas estão hoje representadas em organizações ecuménicas lideradas por 
Roma como o Conselho Mundial das Igrejas, por exemplo. Mas já desde o tempo do 
ímpio Imperador Constantino que a igreja católico-romana vem exercendo o poder 
temporal no mundo, usando, mais tarde, o seu pérfido braço chamado de “santa 
inquisição” ou “santo ofício”, para perseguir, torturar, roubar e matar os que se 
opusessem às suas falsidades doutrinais. Esta é a congregação que é chamada de 
“grande prostituta” em Apocalipse 17:1 e 19:2, a que se veste de escarlate (a cor do 
sangue das suas vítimas) e que trafica em almas de homens. Numa hora virá o seu 
castigo e assolação: Apocalipse cap. 18. Lembremos que em Apocalipse 18:24 esta 
meretriz é acusada de ser a responsável pela morte dos santos e de todos os que são 
mortos sobre a Terra. Porquê? Porque pelas suas doutrinas mentirosas que afastam os 
seres humanos do Elohim Altíssimo, se rouba e mata em toda a Terra! 
 
O papado romano é aquele que sempre fez alianças com o poder temporal das nações 
(inclusive com o regime nazi de Hitler) para assim melhor dominar e perseguir os 
santos do Altíssimo ao longo dos séculos. E, porque os povos não querem conhecer a 
verdade de YHWH para se salvarem, então O Eterno lhes envia a operação do erro 
para que creiam na mentira: 2.Tessalonicenses 2:9-12. Dadas as características antes 
apontadas, não podemos confundir aquele cavalo branco e o seu cavaleiro com um 
outro cavalo branco e o seu cavaleiro que nos é referido em Apocalipse 19:11-16, 
sendo que este aponta, sem qualquer margem para dúvida, para O Rei Eterno, O 
Todo-Poderoso, porque Este é Fiel e Verdadeiro, enquanto o de Apocalipse 6:1-2 é 
enganador porque recebe a sua orientação do pai da mentira (Satanás). 

 
1 A ideia “tolerante” dos que ensinam que há vários caminhos para a salvação e que todas as “religiões” 
são boas, contrariando o que nos é ensinado em Actos 4:10-12. 
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 O 2º selo é rompido: eis o que monta um cavalo vermelho 
 

Apocalipse 6:3-4 – “E, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo 
animal, dizendo: Vem, e vê. E saiu outro cavalo, vermelho; e ao que estava 
assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem 
uns aos outros; e foi-lhe dada uma grande espada”. 

 
Estas palavras não carecem de grande interpretação. Espada significa guerra e morte. 
Este cavalo da cor do sangue e respectivo cavaleiro aponta para as muitas guerras 
calamitosas que o mundo tem sofrido nos últimos 2.000 anos, i.e. desde a vinda do 
Messias Yeshua, com maior expressão no número de pessoas assoladas, invasões 
mongóis, revoluções e, particularmente, desde as Guerras Napoleónicas na Europa, 
em que o número de vítimas se cifra pelas centenas de milhões de mortos, com maior 
ênfase nas últimas duas guerras mundiais e outras de menor dimensão mas que se 
traduziram por um enorme contingente de mortos, feridos, viúvas, órfãos e destruição. 
 
Por isso mesmo O Messias anunciou em Mateus 24:7 que se levantaria “nação contra 
nação e reino contra reino”. Sim, o mundo prepara-se agora para o maior conflito da 
História quando as nações recorrerem ao uso de armas de destruição maciça 
(atómicas e outras), conforme está profetizado (e.g. Jeremias 25:15-38; Zacarias cap. 
5) e que justificam as palavras do Mestre que disse “se aqueles dias não fossem 
abreviados nenhuma carne se salvaria”. Inimaginável! 
 
O homem, os seus governos e organizações, nada poderão fazer para impedir este 
desenlace terrível que irá acontecer em breve. Bastará lembrar a destruição total da 
grande cidade de Damasco, Síria, profetizada em Isaías cap. 17 que numa noite será 
arrasada e será um montão de ruínas.  
 
O mundo só encontrará equilíbrio e paz quando Yeshua ben David, O Rei Eterno reinar 
desde Sião/Jerusalém. A tarefa Deste Rei vindouro será a de restaurar todas as coisas 
que estarão destruídas quando Ele iniciar o Seu reino milenar. 
 
 O 3º selo é rompido revelando o que monta um cavalo preto 
 

Apocalipse 6:5-6 – “E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro 
animal: Vem, e vê. E olhei, e eis um cavalo preto e o que sobre ele estava 
assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro 
animais, que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de 
cevada por um dinheiro; e não danifiques o azeite e o vinho”. 

 
Como consequência das destruições causadas pelas guerras vem sempre a escassez 
de alimentos e fomes por falta de homens para trabalhar nos campos. Milhões de seres 
humanos têm sofrido o flagelo da escassez de alimentos. Em Mateus 24 Yeshua 
HaMashiach avisou que nos últimos dias haveria guerras, rumores de guerra, fomes, 
pestilências, terramotos e calamidades diversas. Na realidade, mesmo tendo sofrido 
tão grandes castigos no passado, o mundo não quer saber dos avisos do Altíssimo. 
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O cenário é este para esses dias: num mundo devastado pela escassez de alimentos, 
os homens trabalharão a troco de algum pão para se alimentarem a si e suas famílias. 
Nesses dias o dinheiro não terá valor (lembremos a Alemanha no final da 2ª Guerra 
Mundial em que sacos de dinheiro sem valor não chegava para comprar bens 
essenciais). Haverá regiões no mundo que sofrerão mais do que outras, mas a penúria 
será geral. Yeshua também anunciou este mal em Mateus 24:7. 
 
 O 4º selo é rompido: eis o que monta um cavalo amarelo 
 

Apocalipse 6:7-8 – “E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto 
animal, que dizia: Vem, e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que 
estava assentado sobre ele tinha por nome Morte; e o inferno [a sepultura] 
o seguia; e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com 
espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra”. 

 
Este é o cavaleiro que vem provocando grande número de vítimas, levando-as à 
sepultura como consequência directa das guerras (espada), da doença, da fome e da 
peste. Um cavalo amarelo é símbolo de doença, pestilência. No “Sermão do Monte” 
Yeshua HaMashiach também anunciou estes males. 
 
Como já apontámos, existe um grande paralelismo entre as pragas derramadas sobre 
o Egipto e as que seriam derramadas nos últimos dias da presente era, como 
provações sobre a humanidade ímpia. Tal como no passado o poder terreno estava na 
mão de Faraó, nestes últimos dias o poder terreno estará na mão do último anticristo 
ao qual Satanás lhe emprestará o seu poder. E porque se trata de mais uma guerra 
espiritual, este “homem da perdição” (2.Tessalonicenses 2:3-4, 8) será guiado pelo 
próprio inimigo das almas, Satanás. Quantos sairão aprovados desta tribulação que irá 
cair sobre os homens nos últimos dias da presente era? Lembremos que O Eterno 
prova os seres humanos: Salmo 11:5-6. 
 
Ora estes quatro cavaleiros há muito que cavalgam e continuarão a cavalgar e a ter 
domínio sobre os povos até que chegue O Rei Eterno, Yeshua ben David, Aquele que 
porá fim à sua acção nefasta: falso profetismo, guerra, fome e pestilências.  
 
Atenção: estas são as maldições que O Todo-Poderoso vem lançando sobre os filhos 
da desobediência, os que rejeitam a Sua Lei/Torá e o testemunho de Yeshua, Seu 
Filho, tal como Ele mesmo anunciou através dos Seus profetas, como Jeremias 14:12, 
24:10 e 28:8 que enviaria: “espada, fome e pestilência”, confirmado no que está 
escrito em Apocalipse 6:8. Não podemos ter dúvidas acerca do que vem acontecendo 
no mundo. 
 
Lembremos que Paulo ensina em 1.Tessalonicenses 5:9; Isaías 26:20 que os santos 
não estão destinados para sofrer a ira do Altíssimo. Tal como o povo de Israel foi 
poupado ao efeito terrível das pragas que foram derramadas no Egipto, também os 
santos dos últimos dias desta era não sofrerão o efeito das pragas que serão 
derramadas sobre os ímpios quando as sete taças da ira forem vertidas. 
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Já a prisão de Satanás e dos seus anjos rebeldes, a saber: os principados, as 
potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade, que 
habitam nos lugares celestiais, como nos diz Efésios 6:12, só ocorrerá na vinda 
gloriosa de Yeshua ben David, ao toque da sétima e última trombeta, pois o anticristo e 
o falso profeta serão os personagens que debaixo da batuta de Satanás irão conduzir 
os povos para a última grande batalha, a do Armagedão, a de Gogue (Ezequiel caps. 
38 e 39) quando o sexto anjo tocar a sua trombeta. 
 
Tal como O Altíssimo nos fez saber através de Daniel 9:26, “até ao fim haverá 
guerra”, também as profecias de que nos fala este profeta, tanto a dos quatro animais 
como o derrube da estátua sonhada por Nabucodonozor terão a sua finalização nos 
dias do fim da presente era, quando uma pedra atirada sem mão derrubar os reinos 
deste mundo para que o reino do Altíssimo seja instalado.  
 
Não percamos de vista o que o nosso Irmão Paulo nos diz em:  
 

Romanos 6:22-23 – “Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de 
Deus, tendes o vosso fruto para santificação, e por fim a vida eterna. 
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida 
eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor”. 

 
Façamos da salvação da nossa alma, através de Yeshua HaMashiach, o verdadeiro 
propósito/objectivo das nossas vidas. Tal como O Mestre disse a Marta: “uma só coisa 
é necessária”.  
 

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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