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Parte 4 
 

As duas testemunhas dos últimos dias 
 
Nos dias da voz do sexto anjo (os do segundo “ai”), ocorrerá o ministério de 1.260 dias 
das duas testemunhas de YHWH, conforme ao profetizado em: 
 

Apocalipse 11:3-14 – “E darei poder às minhas duas testemunhas, e 
profetizarão por mil duzentos e sessenta dias, vestidas de saco. Estas são 
as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E, 
se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os 
seus inimigos; e, se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja 
morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da 
sua profecia; e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e 
para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes 
quiserem. E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do 
abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão os seus 
corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama 
Sodoma e Egito [o mundo], onde o seu Senhor também foi crucificado. E 
homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos 
mortos por três dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos 
sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre 
eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros; porquanto 
estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E 
depois daqueles três dias e meio o espírito de vida, vindo de Deus, entrou 
neles; e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os 
viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: Subi para aqui. E 
subiram ao céu em uma nuvem; e os seus inimigos os viram. E naquela 
mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a décima parte da cidade, 
e no terremoto foram mortos sete mil homens; e os demais ficaram muito 
atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai; eis 
que o terceiro ai cedo virá”. 
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Estas duas testemunhas do Altíssimo são as mesmas que nos são referidas como “as 
duas oliveiras” que estão perante Ele. Estas duas oliveiras santas são as que o profeta 
nos refere em Zacarias 4:11-14. Durante os dias do seu testemunho não haverá poder 
humano ou diabólico que se lhes possa opor. A sua mensagem conterá o apelo final ao 
arrependimento de uma humanidade pervertida e ímpia. Busquemos ao Altíssimo 
enquanto está perto, enquanto O podemos achar, pois, como já vimos, os dias do Seu 
juízo estão a chegar. Que faremos dos dias de vida que Ele nos concedeu? 
 

O 7º selo é rompido e é tocada a 7ª trombeta pelo 7º anjo: o 3º “ai” 
 
Nos dias do toque da sétima e última trombeta que anuncia as punições derradeiras 
sobre os ímpios, mas que traz igualmente a redenção para todos os fiéis, tanto os que 
estão no pó-da-terra como os que estiverem vivos na vinda gloriosa do Seu Rei e 
Senhor (a primeira ressurreição), e em que Satanás e suas hostes rebeldes serão 
presas no abismo durante mil anos. Este será o toque da 7ª e última trombeta que trará 
as assolações e os castigos do “terceiro e último “ai””: 
 

Apocalipse 11:14-19 – “É passado o segundo ai; eis que o terceiro ai cedo 
virá. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, 
que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu 
Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os vinte e quatro anciãos, que 
estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre 
seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus 
Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás-de vir, que tomaste o teu 
grande poder, e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo 
dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos 
profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a 
pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. 
Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista 
a arca do seu pacto; e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto e 
grande saraivada”. 

 
Sim, O Todo-Poderoso virá com ira, com furor incontido sobre os ímpios, para executar 
o Seu estranho acto, como nos é anunciado em Isaías 28:21 e Hebreus 10:31. Mas, 
com a entrega do poder total ao Rei vindouro, virá a redenção para todos os que 
revelaram ser fiéis à Sua Palavra e ao testemunho de Yeshua HaMashiach e que se 
mantiveram fiéis até ao fim das suas vidas terrenas, cumprindo-se então o que Ele 
anunciou através dos Seus servos, os profetas – Apocalipse 10:7. Isto é motivo de 
regozijo e alegria porque então, na Sua vinda gloriosa se realizará a promessa de vida 
eterna para os santos.  
 
YHWH virá com total autoridade, com vingança sobre toda a rebeldia e sobre o orgulho 
vão dos homens ímpios, mas com recompensa eterna para os Seus fiéis. Perante Ele e 
a Sua glória também os seres espirituais rebeldes serão punidos com a prisão no 
abismo por mil anos, o tempo que irá durar o reino do Rei Yeshua ben David. Também 
nessa altura a besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo onde serão 
consumidos: Apocalipse 19:20. 
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A passagem acima abarca um tempo bastante largo pois termina no julgamento 
universal que ocorrerá no final do reino milenar, altura em que os que fizerem parte da 
segunda ressurreição serão julgados pelas suas obras. Os que forem reprovados serão 
igualmente destruídos no lago de fogo que é a segunda morte – Apocalipse 21:8. 
 
Com o derramamento da ira do Altíssimo contida na sétima taça, completa-se o ciclo 
de punições que nos são anunciadas pelos sete anjos e suas trombetas.  
 

Apocalipse 16:17-21 – “E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu 
grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, 
e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido 
desde que há homens sobre a terra; tal foi este tão grande terremoto. E a 
grande cidade fendeu-se em três partes, e as cidades das nações caíram; e 
da grande Babilónia [Roma-Vaticano-Islão] se lembrou Deus, para lhe dar o 
cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu; e os montes 
não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, 
pedras do peso de um talento [cerca de 34 quilogramas]; e os homens 
blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva; porque a sua praga 
era mui grande”. 

 
Será nos dias da voz do sétimo anjo que, ao derramar o conteúdo da taça da ira do 
Altíssimo sobre as nações, Ele destruirá a grande prostituta que ao longo de muitos 
séculos subverteu a Sua Verdade e perseguiu e matou os santos do Altíssimo: 
 

Apocalipse 14:8 – “E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilónia, 
aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira 
da sua prostituição”. 

 
Em Apocalipse 18:4-5 somos aconselhados a sairmos desta “grande Babilónia”, a mãe 
de todas as prostituições espirituais da Terra, para que não sejamos também vítimas 
dos castigos que sobre ela irão cair. Não nos prendamos a um jugo desigual. A queda 
desta Babilónia espiritual também foi anunciada pelos profetas Isaías, Jeremias e 
Daniel. 
 
Neste juízo final contido na sétima taça da ira de YHWH está incluída a destruição da 
impura Babilónia espiritual (Roma – Vaticano – Islão, etc.) que tem regido as nações e 
conspurcado e adulterado a Palavra, e perseguido e matado os santos do Altíssimo. 
Sim, estamos a falar da “grande prostituta” romana de que nos fala Apocalipse caps. 
17, 18 e 19:1-3 e da grande cidade de Meca, centro de adoração ao “deus” Lua. Este 
será o ajuste de contas final com a perseguidora da Verdade e dos santos, a rainha 
espiritual da injustiça e da mentira, males que ela praticou ao longo de muitos séculos. 
Os santos não lhe puderam resistir.  
 
Mas, como ensina Paulo, será ao toque da sétima e última trombeta que se dará o 
maior acontecimento da História, nunca antes testemunhado: a ressurreição dos 
santos, os que estão no pó-da-terra e a transformação dos santos que estiverem vivos 
na vinda gloriosa do Rei Yeshua ben David – 1.Coríntios 15:51-57; João 5:25; 
1.Tessalonicenses 4:16-18. Retenhamos também o que nos é dito em 2.Pedro 3:10-12. 
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De seguida apresentamos um quadro onde procuramos sumarizar as profecias ligadas 
ao rompimento dos 7 selos, ao toque das 7 trombetas e ao derramamento das 7 taças 
contendo a ira do Elohim Todo-Poderoso: 
 

 Profecias – abertura dos 7 selos Significados proféticos 

 1º selo: cavalo branco (Apoc.6:1-2) Forças lideradas pelo falso profetismo avançam 
conquistando, a par da expansão do Evangelho verdadeiro 

 2º selo: cavalo vermelho (Apoc. 6:3-4) Espada = guerras por toda a parte; e.g. 1ª e 2ª guerras 
mundiais; grande derramamento de sangue  

 3º selo: cavalo negro (Apoc. 6:5-6) Fomes e consequências das guerras 

 4º selo: cavalo amarelo (Apoc. 6:7-8) Pestilências e doenças epidémicas; morte  

 5º selo: martírio dos santos (Apoc. 
6:9-11; Mat. 24:9-13) 

Perseguição religiosa e martírio de fiéis a Yeshua ao longo 
dos tempos, até ao fim 

 6º selo: sinais nos céus (Apoc. 6:12-
17) 

Sinais na Terra e nos céus – distúrbios cósmicos, 
inundações, terramotos, vulcões, meteoros, eclipses, etc. 

Entre o 6º e o 7º selos são assinalados os 144.000 fiéis, 12.000 de cada tribo de Israel (excepto dos da 
tribo de Dan) – Apoc. 7:3. O sinal ou marca de YHWH são a Sua Lei/Torá e os Seus Sábados santos. 

 7º selo, são dadas a 7 anjos as 7 
trombetas finais para derramarem as 7 
taças da ira do Elohim Todo-Poderoso: 
(Apoc. 8:1-2, 6; 10:7; 16:1) 

A ira do Cordeiro
1
 é derramada sobre uma humanidade 

impenitente e rebelde 

 O 1º anjo toca a sua trombeta e verte 
a 1ª taça (Apoc. 8:7; 16:2) 

Saraiva, fogo e sangue; grandes incêndios queimam 1/3 
das árvores; uma chaga terrível sobre os que têm o sinal 
da “besta” e que adoravam a sua imagem 

 O 2º anjo toca a sua trombeta e verte 
a 2ª taça (Apoc. 8:8-9; 16:3) 

Grande “monte” cai no mar, destruindo 1/3 dos navios e 
1/3 da vida marinha 

 O 3º anjo toca a sua trombeta e verte 
a 3ª taça (Apoc. 8:10-11; 16:4-7) 

Um grande “estrela” cai a arder sobre 1/3 dos rios e fontes 
das águas tornando-as amargas e em sangue; grande 
mortandade nos homens 

 O 4º anjo toca a sua trombeta e verte 
a 4ª taça (Apoc. 8:12; 16:8-9) 

1/3 da luz solar, da lua e das estrelas desaparece; os 
homens são abrasados com calor e fogo; mesmo assim 
blasfemam O Santo Nome de YHWH 

 O 5º anjo toca a sua trombeta e verte 
a 5ª taça – é o tempo do “1º ai” (Apoc. 
8:13; 9:1-11; 16:10-11) 

Demónios serão soltos do “abismo”
2
 e irão atormentar os 

ímpios durante 5 meses, todos os que não têm o sinal de 
YHWH. Abadom/Apoliom (o “anjo” do abismo, o 
“destruidor”) os guiará; guerra no mundo. 

 O 6º anjo toca a sua trombeta e verte 
a 6ª taça – é o tempo do “2º ai” (Apoc. 
8:13; 9:12-21 passando por todo o 
Cap. 10, até 11:14; 16:12-16; Zac. 
14:1-9) 

Exércitos irão contra Israel, com mais 200 milhões vindos 
do Oriente. São soltos 4 anjos rebeldes (nações): o Rio 
Eufrates seca; 1/3 da humanidade é morta; três espíritos 
de demónios congregam as nações para a batalha do 
grande dia do Elohim Todo-Poderoso, a de Armagedão; 
armas nucleares, químicas, bacteriológicas e outras serão 
usadas; grande destruição e morte; Jerusalém será pisada 
durante 42 meses (1.260 dias); tempo para as duas 
testemunhas profetizarem antes de serem mortas e depois 
ressuscitadas ao fim de 3,5 dias. 

                                                 
1
 Já antes apontámos que não se deve confundir o tempo da “grande tribulação” pelo qual todos 

passarão, tanto os obedientes como os desobedientes, com o tempo da “ira do Cordeiro”. Enquanto os 
ímpios sofrerão a ira do Altíssimo, os fiéis estarão protegidos – Salmo 91:4-11; 1.Tessal. 5:8-9. Os 
rebeldes terminarão a sua existência bebendo “do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, 
no cálice da sua ira; e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do 
Cordeiro”, conforme nos diz em Apocalipse 14:9-10. 
2
 Anjos rebeldes que há muito se encontram encerrados numa prisão, no abismo – ver Lucas 8:26-36; 

2.Pedro 2:4; Judas 6. 
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  Significados proféticos 

 O 7º anjo toca a sua trombeta e verte 
a 7ª taça – é o tempo do “3º ai”; as 
últimas pragas (Apoc. 8:13; 10:1-11; 
11:15-18; 14:14-20; 16:17-21; 
Zac.14:1-15; Ezeq.38 e 39; Joel 3:9-
14)  

Dá-se a segunda vinda de Yeshua ao toque da 7ª 
trombeta: “Está feito”. Os reinos deste mundo serão 
entregues na mão do Rei Yeshua. Grande terramoto em 
toda a Terra como nunca houve; cidades caiem; ilhas 
desaparecem; saraiva do tamanho de um talento; os 
homens voltam a blasfemar contra YHWH; Babilónia, “a 
grande prostituta” é destruída neste período. Yeshua, O 
Rei, envolve-se na batalha final (Armagedão) e derrota 
os Seus inimigos e de Israel. 2/3 dos habitantes de Israel 
perecerão neste confronto: Zacarias 13:8-9. 

 
Notas ao quadro acima:  

a) Alguns dos símbolos referidos no livro de Apocalipse podem representar tipos de armas que irão 
ser usados nos dias do fim, armas essas com um poder destruidor muito superior ao que o 
mundo conheceu até então. Mas, Apocalipse 9:7 fala-nos de “gafanhotos”. Pensamos que tais 
“gafanhotos” representão a multidão de anjos decaídos que serão soltos do abismo onde têm 
estado presos ao longo dos tempos. Os santos serão protegidos deste mal espiritual. 

b) Lembremos que os 4 cavaleiros do livro de Apocalipse começaram a exercer a sua acção logo 
após o desaparecimento dos apóstolos de Yeshua HaMashiach e, até ao fim dos dias 
continuarão a exercê-la, i.e. até que venha O Glorioso Rei, Yeshua ben David. 

 

Expectativa do momento da vinda de Yeshua ben David, O Rei Eterno 
 

Após o resumo acima apresentado podemos dizer que só falta alertar os crentes para a 
vinda gloriosa do Rei Eterno, Yeshua ben David, Aquele ao Qual as forças do anticristo 
dos últimos dias se irão opor, sem sucesso, com os seus exércitos terrenos. Eis o que 
nos diz: 
 

Apocalipse 19:11-21 – “E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco; e o que 
estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro; e julga e peleja 
com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo; e sobre a sua 
cabeça havia muitos diademas; e tinha um nome escrito, que ninguém 
sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de 
sangue; e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no 
os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e 
puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações; 
e ele as regerá com vara de ferro; e ele mesmo é o que pisa o lagar do 
vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa 
tem escrito este nome: Rei dos reis, e Senhor dos senhores. E vi um anjo 
que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que 
voavam pelo meio do céu: Vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus; para 
que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e 
a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam; e a carne de todos 
os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da 
terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava 
assentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela 
o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que 
receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram 
lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram 
mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o 
cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes”. 

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


   www.kol-shofar.org      

 PRAGAS-IRA DE YHWH-FIM DESTA ERA – PT.4 6 

Esta profecia fala-nos do grande confronto final, o da Guerra do Armagedão, em que O 
Rei vindouro destruirá todos aqueles que hão-de vir num grande exército, como uma 
nuvem, contra Ele e contra Israel/Jerusalém. Será este o acto final do governo de 
Satanás sobre as nações, pois no dia da batalha do Elohim Todo-Poderoso as hostes 
celestiais rebeldes serão presas e encerradas durante mil anos no abismo (Apocalipse 
20:1-3) e os poderosos exércitos dos homens guiados pelo último anticristo serão 
destruídos como nos relata a Palavra em Ezequiel caps. 38 e 39; Zacarias 14:12. 
 
Podemos situar no tempo a segunda vinda do Todo-Poderoso? Será que a Sua 
Palavra nos aponta para uma altura específica em que esta ocorrência terá lugar? 
Cremos que sim. Deixemos que a Palavra nos revele estas coisas: 
 

1. A Palavra diz-nos que YHWH deu ao homem 120 anos/jubileus até que tudo 
seja cumprido (120x50=6.000 anos): Génesis 6:3, sendo cada Jubileu um ano 
de libertação tendo por centro a terra de Israel. Sem entrarmos em complexos 
calendários, bastará lembrarmos dois recentes eventos libertadores: 1917 
quando Jerusalém foi libertado do domínio turco-otomano e 1967 quando 
Jerusalém foi restituída à nação de Israel no decurso da Guerra dos Seis Dias, 
i.e., o tempo de um Jubileu decorreu entre estes dois anos. 

2. Paulo também escreveu que os santos não são ignorantes acerca dos tempos e 
das estações (“moedim”=solenidades de YHWH, em Levítico 23), para que o dia 
da Sua vinda gloriosa os apanhe desprevenidos: 1.Tessalonicenses 5:1-5. Ora, 
como Yeshua cumpriu todas as “moedim” da Primavera (da Páscoa até ao 
Pentecostes) na Sua primeira vinda, resta agora que Ele Se manifeste e cumpra 
as solenidades do Outono na Sua segunda vinda: Dia das Trombetas, Dia da 
Expiação, Tabernáculos e Oitavo Dia. Não esqueçamos que entre o Dia das 
Trombetas e o Dia da Expiação, decorrerá um período de 10 dias que os sábios 
rabis chamam de dias de pavor, dias de espanto (“the 10 days of awe”). 

3. Sem perdermos de vista o ano de 1967, lembramos que Yeshua HaMashiach 
anunciou que não passaria a geração dos sinais de que Ele falara aos Seus 
discípulos em Mateus 24, sem que tudo se cumprisse. Disse mais: “passarão os 
céus e a terra mas as minhas palavras não hão-de passar”! Ora, segundo o 
Salmo 90:10, o tempo de vida de uma geração medeia entre 70 e 80 anos, 
podendo nalguns casos, os mais robustos, ultrapassar a idade de 80 anos.  

4. Uma vez que a marca de 2017 (1967+50=2017) já foi ultrapassada sem que O 
Rei tivesse regressado e, tendo em conta as profecias dos últimos dias que 
ainda não ocorreram, resta-nos a expectativa que Ele possa regressar por volta 
dos anos 2027 ou 2028 do calendário gregoriano, numa das Suas solenidades 
do Outono. Há quem pense que poderá vir em 2025-2026. Quando? Num Dia 
das Trombetas de qualquer dos anos, pois Ele virá com o rijo clamor da 
trombeta de Elohim, com alarido, na sétima e última trombeta. 

5. Devemos igualmente ter em conta o sinal que O Messias nos deixou na 
parábola da figueira, sendo que esta figueira é Israel (Mateus 24:32-35), a nação 
que foi restaurada em Novembro de 1947 (“desde a saída da ordem para 
restaurar”, cf. a Daniel 9:25) quando as nações no pós-guerra atribuíram um 
território para a futura pátria dos Judeus, o que foi confirmado em 14 de Maio de 
1948 com a declaração de independência daquela nação. 

6. Então, temos estas datas como muito importantes para podermos “estimar” o 
ano e altura do ano da segunda vinda do Rei: 1947+80=2027 ou 1948+80=2028.  
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7. Então, temos estas datas como muito importantes para podermos “estimar” o 

ano e altura da segunda vinda do Rei. Mas a decisão final é do Pai.  
8. Independentemente do ano, não podemos esquecer que a Palavra nos diz que 

Ele virá em plena Guerra do Armagedão para lhe pôr fim, pois se Ele não 
interviesse, “nenhuma carne se salvaria”. Sim, Ele virá num dia de grande 
alarido, ao toque da sétima e última trombeta, i.e. num Dia das Trombetas, pois 
Ele cumprirá, na Sua segunda vinda, as solenidades do Outono. 

 
Então, esperemo-Lo com paciência, aguardando o cumprimento das Suas promessas, 
pois após terem terminado os juízos do Altíssimo sobre os ímpios, chegará a hora em 
que tais castigos cessarão, dado que já a ira do Todo-Poderoso foi aplacada através 
das taças derramadas pelos sete anjos. Então, ao toque da sétima e última trombeta, O 
Rei Yeshua ben David Se apresentará ao mundo, ocorrendo nesse instante a 1ª 
ressurreição (1.Tessalnicenes 4:16-17; Apocalipse 20:4-6), bem como a prisão de 
Satanás e sua corte espiritual rebelde (Apocalipse 9 e 20:1-3). No momento da Sua 
vinda gloriosa, também o “homem do pecado”/”a besta” e o falso profeta serão presos e 
lançados vivos para o lago de fogo onde serão consumidos – Apocalipse 19:20. Depois 
destes acontecimentos, sem paralelo na história da humanidade, seguir-se-ão outros 
de grande importância para o estabelecimento da paz em toda a Terra.  
 
Será no reino milenar que se irão concretizar as restantes promessas do Altíssimo: a 
entronização em Sião (Jerusalém) do Rei Eterno, as bodas do Cordeiro, a reunião das 
duas casas de Jacob/Israel (Judá e Efraim), e o processo de restauração de todas as 
coisas que os homens perverteram sobre a Terra ao longo do seu domínio (Isaías 35), 
de que já temos falado noutros trabalhos publicados em www.kol-shofar.org (A Voz da 
Trombeta). Lembremos somente esta promessa: nesse reino “não se fará mal nem 
dano algum no monte da Sua Santidade”. E a santidade do Eterno e a Sua Lei/Torá 
estender-se-ão a toda a Terra, pois Ele governará com todo o poder sobre os povos 
(Salmo 2 e 98; Daniel 2:43-44; Zacarias 14; Mateus 28:18). Também os eleitos 
governarão com Ele neste reino milenar (Lucas 19:11-27; Apocalipse 2:26-27, 20:4-6). 
Então, no Seu governo de justiça e abundância, Yeshua ben David fará que a Torá seja 
a lei universal para todos os povos e nações sobre os quais reinará com disciplina 
(Isaías 2:2-4; 51:1-11). Os juízes aplicarão a Lei/Torá, assim governando com justiça. 
Só assim haverá verdadeira paz sobre a Terra durante mil anos. 
 
Porém, a eternidade não chegará sem que antes Satanás seja solto, indo de novo 
enganar as nações (Gogue) congregando-as, outra vez, para a destruição de 
Jerusalém, o arraial dos santos. Só que nestas circunstâncias todos eles serão 
destruídos pelo fogo que cairá dos céus. Ocorrerá ainda o julgamento do “grande trono 
branco” que ordenará a “segunda morte” aos que forem condenados: Apocalipse 20:7-
15. Grandes acontecimentos ainda estão a chegar. Preparemo-nos para sermos dignos 
da eleição do Elohim Todo-Poderoso e com Ele vivermos na “Nova Terra e Novos 
Céus” que então irão chegar quando entregar o reino ao Pai. 
 

AlleluYAH 
Vem já hoje abrir o nosso entendimento à força da Tua Palavra/Verdade e guiar 

os nossos passos no caminho da Vida.  
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

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

