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Parte 2 
 
Na Parte 1 deste trabalho demos um vislumbre do que a Palavra do Eterno nos revela 
acerca da Sabedoria divina que desce do El Elyon, O Elohim Altíssimo, e das 
implicações que ela tem na vida dos seres humanos que a buscam e que por ela 
procuram viver para se enriquecerem espiritualmente e alcançarem “grande 
recompensa” como nos diz o Salmo 19:7-11. Vamos então dar continuidade aos 
ensinamentos que essa mesma Sabedoria nos procura transmitir, para que por ela 
possamos achar graça aos olhos do Elohim Todo-Poderoso. Comecemos por ler: 
 

Salmo 53:1-3 – “Disse o néscio no seu coração: Não há Deus. Têm-se 
corrompido, e cometido abominável iniquidade; não há ninguém que faça o 
bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se 
havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se 
todos, e juntamente se fizeram imundos; não há quem faça o bem, não, 
nem sequer um”. 

 
Porém, é Este mesmo Deus que dá a vida e a mantém em todos os homens e 
restantes seres criados por Ele. Se, como homens, nos puséssemos no lugar Dele, 
certamente ficaríamos tristes com tanta incompreensão e ingratidão. Também O Eterno 
lamenta o descuido da maioria dos seres humanos. Por isso mesmo Ele fará distinção 
entre os que O amam e guardam os Seus mandamentos e aqueles que desprezam a 
Sua Palavra. Essa distinção será bem visível em dias de tribulação: 
 

Malaquias 3:16-18 – “Então aqueles que temeram a YHWH falaram 
frequentemente um ao outro; e YHWH atentou e ouviu; e um memorial foi 
escrito diante dele, para os que temeram a YHWH, e para os que se 
lembraram do seu nome.  
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E eles serão meus, diz YHWH dos Exércitos; naquele dia serão para mim 
joias; poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho, que o serve. Então 
voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio; entre o que serve a 
Deus, e o que não o serve”. 

 
Sim, virão dias de grande aflição ao mundo em que muitos O buscarão mas não O 
acharão. Procurarão a Sua ajuda, mas não a encontrarão, como nos diz: 
 

Provérbios 1:24-32 – “Entretanto, porque eu clamei e recusastes; e estendi a 
minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu 
conselho [a Minha Lei/Torá], e não quisestes a minha repreensão, também 
de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei, em vindo o vosso 
temor. Vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição 
como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a 
mim, mas eu não responderei; de madrugada me buscarão, porém não me 
acharão. Porquanto odiaram o conhecimento; e não preferiram o temor de 
YHWH [a Sua Lei/Torá]: Não aceitaram o meu conselho, e desprezaram 
toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho, e 
fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os 
matará, e o desvario dos insensatos os destruirá”. 

 
Quem atenta para estas palavras? Quem guarda estas palavras nos seus corações 
para viver por elas? Bem poucos! O homem carnal nada sabe. Mas os que meditam 
nos caminhos de vida que O Eterno lhes propõe encontrarão abundância de sabedoria 
e paz e vida perfeita. A sua esperança sairá reforçada cada dia das suas vidas. 
Meditemos no que nos diz o: 
 

Salmo 8:3-9 – “Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as 
estrelas que preparaste; que é o homem mortal para que te lembres dele? 
E o filho do homem, para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que 
os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha 
domínio sobre as obras das tuas mãos; tudo puseste debaixo de seus pés: 
Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos 
céus, e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó 
YHWH, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra!”. 

 
Só entenderemos estas palavras se vivermos por fé nas promessas Daquele que criou 
todas as coisas e por Quem tudo subsiste. Os homens da ciência humana concebem 
teorias que procuram explicar a maravilha da expansão do firmamento e de tudo o que 
está criado. Veja-se o caso da teoria do “big bang” que eles entendem como o ponto e 
momento de uma explosão cósmica de energia concentrada, a partir da qual tudo se 
desenvolveu no universo que nos envolve, criando, a partir daí um movimento de 
contínua expansão dos corpos celestes: luz, matéria, forças gravitacionais e de 
atracção e repulsão dos corpos celestes, etc. E, no entanto, esta explicação foi há 
muito dada ao homem na Palavra do Elohim Todo-Poderoso: 
 

Génesis 1:6-8, 14-19 – “E disse Deus: Haja uma expansão no meio das 
águas, e haja separação entre águas e águas.  
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E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam 
debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão; e assim 
foi. E chamou Deus à expansão Céus, e foi a tarde e a manhã, o dia 
segundo… E disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus, para haver 
separação entre o dia e a noite; e sejam eles para sinais e para tempos 
determinados [“moedim”] e para dias e anos. E sejam para luminares na 
expansão dos céus, para iluminar a terra; e assim foi. E fez Deus os dois 
grandes luminares: o luminar maior [o Sol] para governar o dia, e o luminar 
menor [a Lua] para governar a noite; e fez as estrelas. E Deus os pôs na 
expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e 
para fazer separação entre a luz e as trevas; e viu Deus que era bom. E foi 
a tarde e a manhã, o dia quarto”. 

 
Hoje, como no passado, a Suprema Sabedoria continua a clamar. Ela esteve sempre à 
disposição do ser humano que a busca. Mas é preciso procurá-la nas palavras do 
Todo-Poderoso e em tudo o que Ele criou. Se aí não a procurarmos, não a 
encontraremos. Ele mesmo diz: “buscai e achareis”. Porém, o ser humano não busca 
compreender e aceitar tão grande sabedoria que o pode habilitar para a vida eterna. 
 
Esta Sabedoria eterna foi-nos revelada na Palavra, O Messias Yeshua, que veio até 
nós há cerca 2.000 anos, e cujas palavras continuam disponíveis para nos guiarem em 
todos os nossos caminhos por meio do Consolador que nos enviou após a Sua partida. 
Porém, tal Sabedoria esteve presente desde a criação do mundo e em tudo o que 
existe, como nos diz Provérbios 8:23-32. 
 
Continuando a aprofundar o conselho do Altíssimo, diz-nos Ele acerca da Sabedoria 
que Ele mesmo coloca à nossa disposição: 
 

Provérbios 8:10-13 – “Aceitai a minha correção, e não a prata; e o 
conhecimento, mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a 
sabedoria do que os rubis; e tudo o que mais se deseja não se pode 
comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho o 
conhecimento dos conselhos. O temor de YHWH é odiar o mal; a soberba e 
a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio.”. 

 
Se nos quisermos corrigir e aperfeiçoar devemos seguir os conselhos do Altíssimo 
contidos na Sua santa Lei/Torá e nas palavras que Ele nos transmite através dos 
escritos dos profetas e dos Salmos, vivendo por eles. Os exemplos de fidelidade 
chegam-nos do passado, como o daquele servo fiel a Yeshua, Epafras. Diz Paulo: 
 

Colossenses 1:9-17 – “Por esta razão, nós também, desde o dia em que o 
ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do 
conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência 
espiritual; para que possais andar dignamente diante do Senhor, 
agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, e crescendo no 
conhecimento de Deus; corroborados em toda a fortaleza, segundo a força 
da sua glória, em toda a paciência, e longanimidade com gozo;  
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dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos 
santos na luz; o qual nos tirou da potestade das trevas [do poder de 
Satanás], e nos transportou para o reino do Filho do seu amor; em quem 
temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados; o 
qual é imagem do Deus invisível, o primogénito de toda a criação; porque 
nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e 
invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam 
potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as 
coisas, e todas as coisas subsistem por ele”. 

 
Sim, esta Sabedoria foi corporizada Naquele que veio até nós como O Filho, Yeshua 
HaMashiach, O Cordeiro que foi morto ainda antes da fundação do mundo. Por isso, no 
Filho Yeshua, estão centrados todos os feitos e promessas do Pai.  
 
Continuando a ler o Livro de Provérbios podemos compreender a grandeza da 
Sabedoria de YHWH que Se revelou entre nós na figura do Filho Yeshua: 
 

Provérbios 8:14-21 – “Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria; eu sou o 
entendimento; minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes 
decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres; sim, todos os 
juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem, me 
acharão. Riquezas e honra estão comigo; assim como os bens duráveis e a 
justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, do que o ouro refinado, e os 
meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da 
justiça [o caminho da Lei/Torá], no meio das veredas do juízo. Para que 
faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus 
tesouros”. 

 
Estes bens permanentes são a vida eterna por Yeshua HaMashiach e toda a perfeição 
que ela comporta. Sim, esta é a “grande recompensa” que está destinada aos que Lhe 
forem fiéis até ao final das suas vidas. Tal recompensa está reservada para os rectos. 
Ao falar da divindade da Palavra que Se fez carne e habitou entre nós, diz-nos: 
 

Provérbios 8:22 – “YHWH me possuiu no princípio de seus caminhos, desde 
então, e antes de suas obras”. 

 
Sim, há aqui uma verdadeira simbiose entre “Palavra”, “Sabedoria” e “Filho do Elohim 
Altíssimo”. Este é Aquele que, conforme às Suas palavras, saiu do seio do Pai e voltou 
para O Pai, Aquela Palavra que já existia antes que o mundo existisse. YHWH é UM 
SÓ Elohim. E Dele e para Ele são todas as coisas e tudo subsiste pela força do Seu 
poder e Vontade. Ele é Espírito e Verdade (Salmo 119:142), tendo-Se revelado a 
Moisés no monte santo como O “EU SOU” ou O “EU SOU O QUE SOU”.  
 
E, conforme às palavras de Paulo em 1.Coríntios 10:1-4, Aquele que Se revelou a 
Moisés não era outro senão O Verbo, A Palavra que mais tarde veio até nós na figura 
do Messias Yeshua. Sim, esta “Pedra” espiritual era O Messias Yeshua que ainda não 
Se havia manifestado como Homem. Sim, O Elohim Todo-Poderoso é UM SÓ que Se 
manifesta ao homem de diferentes formas, conforme ao Seu santo propósito.  
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Na Torá estudada pelos rabis desde a antiguidade, Este Poder incomensurável 
manifesta-Se através de várias características que são inatas ao Todo-Poderoso e que 
os homens identificaram como as Dez Sefirot do Altíssimo (A Árvore da Vida). Também 
os seres por Ele criados possuem características próprias, únicas, inatas, irrepetíveis, 
que a moderna ciência humana só recentemente descobriu, tendo identificado uma 
“identidade” única por indivíduo: o seu ADN. A diversidade da criação do Eterno é tal 
que não existem dois seres com ADN iguais, ainda que os indivíduos possam ser 
gémeos, por exemplo.  
 
Sim, O Criador é Espírito Eterno, sem medida e sem limites. Por isso os seres 
humanos que O buscam “vêem-No” nas suas vidas e em tudo o que está criado. Tais 
pessoas sentem-No nas suas vidas e reconhecem-No pela fé em todos os seus 
caminhos. Como nos diz o autor de Hebreus: 
 

Hebreus 11:6 – “Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário 
que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é 
galardoador dos que o buscam”. 

 
E tal galardão pode já hoje ser sentido na vida passageira dos que amam Aquele que 
lhes dá tudo nesta vida, amando ainda a Sua vinda próxima para que o galardão seja 
eterno. 
 
Porém, os incrédulos não alcançam esta Sabedoria excelente e eterna, porque os seus 
corações estão endurecidos pela acção do inimigo das almas, pelo qual tais pessoas 
se deixaram dominar. São néscios, não tendo capacidade de ver mais longe. Estes são 
os que estão representados pelas cinco virgens imprudentes que não tinham azeite nas 
suas candeias no momento em que O Esposo chegou. E porque não foram precavidas, 
não entraram com O Esposo nos aposentos nupciais, no reino vindouro. 
 

Judas 1:3-5 – “Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência 
acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, e exortar-
vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se 
introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, 
homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a 
Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-
vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um 
povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram”. 

 
Aos seres humanos em plena capacidade das suas faculdades mentais e aptos para 
tomarem as suas decisões, é-lhes dada a possibilidade de escolherem entre a Luz e as 
trevas, entre a vida e a morte. Porém, sabemos que o mundo está no maligno. Por isso 
a sua escolha recai sobre as trevas e não sobre a Luz. Por isso mesmo, todos estes 
serão rejeitados como vasos sem préstimo. Não entrarão no repouso do Eterno. 
 

Hebreus 4:1-3 – “Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de 
entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás.  
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Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a 
palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada 
com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, 
entramos no repouso, tal como disse: Assim jurei na minha ira que não 
entrarão no meu repouso”. 

 
Não compreender a separação entre a vida e a morte que YHWH nos propôs em 
Deuteronómio 30:19 é colocarmos em risco eterno a oportunidade da nossa salvação 
por Yeshua HaMashiach, sabendo que se não abraçarmos a fé no Messias Yeshua e 
não andarmos nos Seus preceitos de vida, a Sua Lei/Torá, então só nos restará a 
rejeição e destruição das nossas almas. E, com isto não se brinca…  
 
Deixemo-nos, então, possuir pelo Espírito de Vida que emana do Alto e Sublime 
Elohim, e roguemos-Lhe que seja Ele a conduzir toda a nossa vida neste mundo. Que 
as nossas decisões sejam apoiadas na Sua Palavra e orientadas superiormente pelo 
Seu Espírito, para que tenhamos sucesso na nossa passagem por este mundo. O 
nosso sucesso nesta vida é virmos a ser dignos de herdar a vida eterna pela aceitação 
do sacrifício do Messias Yeshua, caminhando por fé e obediência no conselho do 
Eterno, a Sua Lei/Torá. Ambas estão interligadas. Por isso a Palavra nos diz em:  
 

Mateus 16:26 – “Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se 
perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma?” 

 
Se hoje ouvirmos a Sua voz não endureçamos os nossos corações. Antes deixemo-nos 
transformar pela força e presença do Espírito Santo de YHWH. Só assim podemos vir a 
tornar-nos “novas criaturas” em Yeshua HaMashiach. Lembremos que a Palavra nos 
diz que a carne para nada aproveita, e que é O Espírito que vivifica. Deixemo-nos 
então possuir por Esse Espírito de Vida, de Paz e de Eternidade. 
 
Apesar do Elohim Todo-Poderoso estar muito elevado em relação à nossa condição 
humana, Ele tudo fez através de Seu Filho Yeshua para que possamos ser 
participantes da glória divina do Filho. E, naquilo em que ainda falhamos, temos Um 
Advogado junto do Pai que pagou um preço que a nós era impossível pagarmos para 
relevar as nossas faltas. Ele sabe que somos carne e obra das Suas mãos. 
 
Concluímos esta nossa reflexão meditando no que nos é dito em: 
 

Provérbios 8:33-36 – “Ouvi a instrução [a Minha Lei/Torá], e sede sábios, 
não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando às 
minhas portas cada dia, esperando às ombreiras da minha entrada. Porque 
o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor de YHWH. Mas o que 
pecar contra mim violentará a sua própria alma; todos os que me odeiam 
amam a morte”. 

 
Que fazer então com o conhecimento destas verdades eternas? A resposta é bem 
simples e assenta em dois eixos: 1) vivamos conforme ao conselho/instrução de 
YHWH, a Sua eterna e santa Lei/Torá e as palavras dos Seus profetas, os princípios de 
fé que O Filho disse que não veio ab-rogar/anular mas cumprir, e  
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2) aceitemos no nosso coração/na nossa mente o sacrifício único e o domínio do Filho 
Yeshua HaMashiach, abraçando O nosso Rei e Redentor, pois não existe nenhum 
outro nome que tenha sido dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. 
 
E cumpramos o ministério de um evangelista sincero, levando estas verdades eternas 
ao conhecimento de muitos que ainda caminham em trevas espirituais. Pode ser que 
entre os que nos ouvem/lêem exista alguma alma que entenda e se arrependa dos 
seus caminhos desviados a tempo de se poder salvar. Este é o papel de um servo fiel. 
 
A Palavra diz-nos que bem poucos se salvarão. Porém, possamos nós estar entre 
esses poucos. Prossigamos diligentemente em aperfeiçoar Nele os nossos caminhos e 
os nossos corações. O apóstolo Pedro deixou-nos estes conselhos: 
 

2.Pedro 1:3-8 – “Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz 
respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou 
pela sua glória e virtude; pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e 
preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza 
divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no 
mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à 
vossa fé a virtude, e à virtude a ciência [divina], e à ciência a temperança, e 
à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor 
fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque, se em vós houver e 
abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no 
conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo”. 

 
O Altíssimo quer que sejamos perfeitos como Ele é perfeito. Então, se O Seu Espírito 
habitar em nós sairemos vencedores das lutas que temos de travar neste mundo de 
pecado. Porque O Seu Espírito é Poderoso para nos garantir o verdadeiro sucesso 
nesta vida. Tal Espírito é Avassalador, Imparável. Nada nem ninguém Lhe pode resistir. 
Para alcançarmos este patamar de perfeição temos de desprezar as coisas deste 
mundo e aspirar a conhecer e viver pela Sabedoria que desce do Alto e Sublime sobre 
aqueles que O amam e Nele esperam. Paulo deixou escrito: 
 

Romanos 1:16-17 – “Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, 
pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê; primeiro do 
judeu, e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé 
em fé, como está escrito: Mas o justo viverá da fé”. 

 
Aquele Elohim que habita na “luz inacessível” é O que faz descer sobre os que O 
buscam e O amam, uma parcela da Sua Luz, para que se aperfeiçoem em Yeshua e 
assim possam viver em esperança renovada cada dia. Sim, Ele reserva para Si almas 
sinceras que desejam caminhar e viver pelo Seu conselho de vida, a Sua Lei/Torá. 
 

AlleluYAH 
 

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

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