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Parte 2 
 
Como sabemos, todas as Escrituras estão centradas na figura do Salvador Yeshua 
HaMashiach e no plano de salvação da Israel de YHWH, i.e., aqueles que se revelarem 
justos e dignos de herdar o reino vindouro os quais irão ascender a uma nova condição 
pela transformação dos seus corpos terrenos em celestiais. Como a Palavra do 
Altíssimo nos garante, será destes o prémio da vida eterna e a sua elevação à 
condição celestial (como já vimos na Parte 1 deste estudo). 
 
Continuamos a aprofundar o nosso conhecimento nas promessas do Eterno, para que 
nos renovemos em esperança. Ao falar-nos da ressurreição vindoura, Paulo explica-
nos como se dará a transformação dos seres humanos justos em seres celestiais: 
 

1.Coríntios 15:40-54 – “E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é 
a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra 
a glória da lua, e outra a glória das estrelas; porque uma estrela difere em 
glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. 
Semeia-se o corpo em corrupção; ressuscitará em incorrupção. Semeia-se 
em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará 
com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há 
corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: O 
primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente; o último Adão em espírito 
vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural; depois o 
espiritual. O primeiro homem, da terra, é terreno; o segundo homem, o 
Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres; e, qual o 
celestial, tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do 
terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, 
irmãos: que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a 
corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério:  
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Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados; 
num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta; porque 
a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos 
transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da 
incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E, 
quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é 
mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está 
escrita: Tragada foi a morte na vitória”.  

 
Bastaria este esclarecimento de Paulo para convencer os fiéis que o prémio da vida 
eterna assenta na transformação dos nossos corpos mortais em corpos celestiais, 
iguais aos anjos (Lucas 20:34-36), revestidos, então, da imortalidade que só ao Todo-
Poderoso pertence. Não tinha o primeiro Adão um corpo glorioso antes de pecar? Sim, 
tinha. E só se deu conta que estava nu depois de pecar, i.e., quando a glória de 
YHWH, a “shekinah”, que o revestia, foi dele retirada devido à sua desobediência, pois 
ela não Se manifesta entre os que são desobedientes. Só então ele viu que estava nu. 
 
Sim, O Altíssimo busca entre os seres humanos aqueles que querem transformar os 
seus vasos terrenos, de barro, perecíveis, em vasos de honra e glória eterna. O prémio 
será este: a subida eterna à condição celestial. Com este processo, O Todo-Poderoso 
irá reconstituir os exércitos celestiais que foram diminuídos num terço com a expulsão 
de Satanás e dos que o acompanharam na sua rebeldia.  
 
Por isso Yeshua HaMashiach nos disse: “na casa de Meu Pai há muitas moradas. 
Se não fosse assim eu vo-lo teria dito”. Essas moradas estão destinadas aos justos, 
através do Salvador Yeshua. E Paulo continua a esclarecer-nos: 
 

Romanos 9:22-24 – “E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira, e dar 
a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, 
preparados para a perdição; para que também desse a conhecer as 
riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para glória já dantes 
preparou, os quais somos nós [os fiéis], a quem também chamou, não só 
dentre os judeus, mas também dentre os gentios?” 

 
O plano de YHWH é muito fácil de compreender: todo ele está centrado no Filho, a 
Quem enviou. Que veio Ele fazer? Veio buscar o que se havia perdido: Lucas 19:10. É 
na aceitação do Seu sacrifício único e eterno e no caminharmos por fé e obediência em 
todos os preceitos de vida que O Pai nos propõe na Sua Lei/Torá (os dois pilares da 
salvação do ser humano, cf. a Isaías, 8:16, 20) que o ser humano encontra a resposta 
para todos os seus anseios nesta vida terrena. Por isso Paulo ensina: 
 

Filipenses 3:20-21 – “Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também 
esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso 
corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu 
eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas”. 
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Paulo é fértil ao ensinar-nos este futuro processo de transformação, glorioso, falando-
nos, também, dos fiéis que já “dormem” em Yeshua, i.e., os que abraçaram a fé antes 
de nós e que já desceram ao pó-da-terra, partindo desta vida com essa esperança 
gravada na sua alma: 
 

1.Tessalonicenses 4:13-17 – “Não quero, porém, irmãos, que sejais 
ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como 
os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e 
ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a 
trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor: que nós, os 
que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que 
dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz 
de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo 
ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos 
arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos 
ares, e assim estaremos sempre com o Senhor”. 

 
Sim, os que já desceram ao pó e que partiram desta vida tendo vivido por fé e 
obediência nos preceitos do Altíssimo e na esperança da ressurreição pelo mérito do 
sacrifício do Ungido (Aquele que havia sido anunciado desde o princípio), alcançarão a 
“grande recompensa” como nos diz o Salmo 19:7-11. Tal foi o caso de profetas como: 
 

Isaías 26:19 – “Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e 
ressuscitarão; despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu 
orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos”. 

 
Ou como Job diz em: 
 

Job 14:14 – “Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias 
de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança”. 

 
A fidelidade e virtude das suas vidas serão recompensadas pelo Adonai de Justiça. 
Para Ele, não estão mortos, mas sim “dormindo”, para no momento da ressurreição dos 
justos voltarem à vida com corpos gloriosos, semelhantes ao do Filho do Altíssimo. É 
isto que a Palavra nos ensina e nos dá esperança de virmos a fazer parte dos que irão 
herdar a vida eterna pelo mérito de Yeshua HaMashiach. 
 
Já os justos que estiverem vivos no momento da vinda gloriosa do Rei Eterno não 
experimentarão a morte, mas serão igualmente transformados. Todos estes foram 
chamados e eleitos pelo Todo-Poderoso para serem conforme à imagem e semelhança 
de Seu Filho, O Rei Eterno.  
 

Romanos 8:29 – “Porque os que dantes conheceu também os predestinou 
para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o 
primogênito entre muitos irmãos”. 

 
Infelizmente, muitos foram e continuam a ser chamados, mas não serão escolhidos.  
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Procurarmos outros caminhos fora do Messias Yeshua é aceitarmos sermos 
confundidos e enganados por Satanás, que procura levar muitas almas com ele para a 
destruição eterna (Mateus 25:41). Caminhos tortuosos como o espiritismo e outros 
cultos demoníacos são o caminho certo para a destruição, eterna. Porquê? Porque 
tendo-lhes sido anunciado o caminho verdadeiro por Yeshua HaMashiach e Seus 
obreiros, recusaram ouvir e aceitar a oferta de vida que lhes era feita. 
 
Lembremos a visão que foi dada a três discípulos de Yeshua HaMashiach quando Este 
Se transfigurou perante eles no monte, revelando-lhes a glória do mundo perfeito, 
vindouro, intemporal. Que viram eles no tempo sem tempo? Viram corpos celestiais, 
corpos de luz, gloriosos.  
 
E Paulo continua a ensinar-nos acerca da nossa eleição, como santos: 
 

2.Tessalonicenses 2:13-14 – “Mas devemos sempre dar graças a Deus por 
vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio 
para a salvação, em santificação do Espírito, e fé da verdade; para o que 
pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso 
Senhor Jesus Cristo”. 

 
Então, se fomos chamados para a Vida verdadeira, renovemos as nossas forças e a 
nossa esperança, e mantenhamo-nos fiéis ao Messias Yeshua até ao fim das nossas 
vidas, pois só assim seremos dignos da nossa eleição e de alcançarmos a coroa da 
vida eterna: Apocalipse 2:10c – “Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida”. 
 
Ao escrever às congregações que antes ajudou a fundar e consolidar na fé do Salvador 
Yeshua durante as suas viagens missionárias, Paulo escreve-lhes (nos) anunciando o 
prémio da redenção dos nossos corpos mortais: 
 

2.Coríntios 5:1-5 – “Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste 
tabernáculo se desfizer [no pó-da-terra], temos de Deus um edifício, uma 
casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, 
desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu; se, todavia, 
estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que 
estamos neste tabernáculo, gememos carregados; não porque queremos 
ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. 
Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também 
o penhor do Espírito”. 

 
É como anunciou O Filho do Altíssimo a Marta e a todos os que creem Nele, por 
ocasião da ressurreição de seu irmão Lázaro: 
 

João 11:25-26 – “Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda 
que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive, e crê em mim, nunca 
morrerá. Crês tu isto?”.  
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Sim, esta é a certeza que habita em nós. Mas desta certeza já nos falavam os profetas 
do Altíssimo, como, por exemplo Habacuque, Zacarias e tantos outros: 
 

Habacuque 1:12 – “Não és tu desde a eternidade, ó YHWH meu Deus, meu 
Santo? Nós não morreremos. YHWH, para juízo o puseste, e tu, ó Rocha, o 
fundaste para castigar”. 

 
Sim, O Rei vindouro virá para castigar toda a forma de impiedade e rebeldia, mas 
também para premiar os que O buscam e procuram viver conforme aos Seus 
mandamentos e preceitos de vida eterna, a Sua Lei/Torá. 
 

Zacarias 3:7 – “Assim diz YHWH dos Exércitos: Se andares nos meus 
caminhos, e se observares a minha ordenança [a Minha Lei/Torá], também 
tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei 
livre acesso entre os que estão aqui”. 

 
YHWH fala-nos do reino celestial, eterno. E, na Sua mensagem derradeira para o 
mundo, no Livro de Apocalipse (Revelação), O Primeiro e Último anuncia a glória dos 
santos (a grande multidão que será salva pelo sangue do Cordeiro), os justos que hão-
de herdar o reino: 
 

Apocalipse 7:9-12 – “Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a 
qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e 
línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes 
brancas e com palmas nas suas mãos; e clamavam com grande voz, 
dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao 
Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 
quatro animais; e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e 
adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, e glória, e sabedoria, e ação de 
graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo o sempre. 
Amém”. 

 
Esta cena é difícil de visualizar e descrever em palavras humanas, tal a dimensão e 
significado do acontecimento que se irá produzir perante o trono da Majestade. E, 
continuando, mas falando já da glória da Jerusalém celestial, O mesmo Elohim diz-nos: 
 

Apocalipse 22:4-7 – “E [os salvos] verão o seu rosto, e nas suas testas 
estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de 
lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina; e reinarão 
para todo o sempre. E disse-me [a João]: Estas palavras são fiéis e 
verdadeiras; e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo, 
para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão-de acontecer. 
Eis que presto venho: Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da 
profecia deste livro”. 

 
Só depende de cada um de nós estarmos ali naquele dia, com corpos celestiais, entre 
a grande multidão de salvos. Para isso temos de lavar os nossos vestidos no sangue 
do Cordeiro e vivermos pelos Seus santos mandamentos.  
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Sim, porque O Enviado já fez a parte Dele, aquela que a nós nos era impossível 
realizar. Desde a criação que O Elohim Todo-Poderoso vem executando, pela Sua 
Vontade Suprema, o plano que a Sua Palavra nos anuncia. Se hoje ouvirmos a Sua 
voz não endureçamos os nossos corações como muitos fazem. Não nos desviemos da 
Sua Palavra. Deixemo-nos lavar por essa santa Palavra. Se nos desviarmos, será para 
nosso prejuízo eterno. 
 
Aos que aspiram herdar a vida eterna pelo mérito de Yeshua HaMashiach é-lhes dito 
que vivam com humildade, por fé e por obediência em todos os preceitos de vida do 
Altíssimo, a Sua Lei/Torá, não se desviando nem para a esquerda ou para a direita.  
 
Estudemo-la todos os dias que O Eterno nos dá, e roguemos-Lhe por entendimento. Só 
assim alcançaremos a vida que nos é proposta pelo Messias Yeshua. Só assim 
seremos dignos da eleição com que fomos chamados. 
 
Mas, quando irá ocorrer “a subida” dos santos, o chamado “arrebatamento”? R.: 
quando chegar O Esposo, ao toque da sétima e última trombeta como acima já 
transcrevemos em 1.Coríntios 15:52. Não adormeçamos pois, como fizeram as dez 
virgens enquanto esperavam pelo Esposo. Porém, o mal maior foi que cinco delas não 
tinham óleo nas suas candeias e, enquanto o foram comprar, chegou O Esposo que 
recebeu somente as que tinham óleo nas suas candeias. Ao entrarem nos aposentos 
nupciais O Esposo fechou a porta (da salvação). Quando as imprudentes regressaram 
já era tarde. Bem bateram à porta, mas a porta não se lhes abriu. Antes lhes foi dito 
pelo Esposo que não as conhecia, pelo que não tiveram acesso às bodas...i.e., ao 
reino vindouro. 
 
De uma coisa podemos estar certos: o galardão da vida eterna e da consequente 
subida a uma nova condição, a celestial, será o prémio de uma vida entregue a YHWH 
e a Seu Filho Yeshua, caminho percorrido com todas as nossas forças e desejo de O 
servir com uma entrega genuína. Ora vem Adonai Yeshua! Alegremo-nos porque O Rei 
Eterno está a chegar! 
 

Apocalipse 22:12 – “E, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, 
para dar a cada um segundo a sua obra”. 

 
Por estas palavras podemos concluir que o galardão não será igual para todos. 
Porquê? Porque nem todos dedicaram as suas vidas a servir ao Todo-Poderoso com o 
mesmo empenho ao longo das suas vidas terrenas.  
 
Concluímos com a leitura de duas mensagens de Paulo: 
 

Romanos 6;5-8 – “Porque, se fomos plantados juntamente com ele na 
semelhança da sua morte [em corpo corruptível], também o seremos na da 
sua ressurreição [em corpo incorruptível]; sabendo isto, que o nosso 
homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja 
desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está 
morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos 
que também com ele viveremos”. 
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Colossenses 3:3-4 – “Porque já estais mortos, e a vossa vida está 
escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se 
manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória”. 

 
Nisto cremos. Isto nos ensina a fiel Palavra. 
 

AlleluYAH 
 

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

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


