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Comecemos por aceitar o óbvio, o que está escrito, para nosso ensinamento: 
 

João 1:1-5 – “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o 
Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram 
feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a 
vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não 
a compreenderam.”. 

 
Continuando a ler, vemos que O Verbo ou A Palavra Se fez homem e habitou entre 
nós. Como é que Ele Se revelou ao ser humano? R.: revelou-Se na figura de um 
homem comum, homem de sofrimento (Isaías cap. 53), que foi ungido pelo Pai com O 
Espírito Santo para realizar a obra de proporcionar a salvação (a vida eterna) a todos 
quantos O receberem. Isso Ele realizou Ele através de uma morte injusta, sofredora, 
sem mancha ou pecado. Ele é a personificação da verdadeira Sabedoria, aquela que 
nos é revelada em Provérbios 8. 
 
Apresentou-Se ao mundo como O Cordeiro do sacrifício, cujo sangue nos purifica e 
redime do pecado se Lhe entregarmos as nossas vidas e caminharmos por fé e 
obediência em todos os preceitos do Pai, a Sua Lei/Torá. Nestas condições, Ele expiou 
as nossas iniquidades ao ser morto no madeiro.  
 

João 1:9-14 – “Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que 
vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo 
não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, 
a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de 
Deus, aos que crêem no seu nome; os quais não nasceram do sangue, 
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus 
[eleição]. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, 
como a glória do unigénito do Pai, cheio de graça e de verdade”. 

 
Logo, concluímos que os que aceitam O Filho do Elohim YHWH são eleição do Pai. Por 
isso O Filho diz que não rejeitaria nenhum dos que O Pai Lhe deu – João 17:9, 11.  
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Sim, Ele veio para o que era seu, mas os seus (Judá) não O receberam. Tudo o que o 
apóstolo João nos revela acima é também confirmado por muitas outras passagens 
bíblicas, tais como:  
 
Isaías 9:6; Efésios 3:9; Colossenses 1:17; Filipenses 2:6-11; Hebreus 1:10; João 17:5; 
Apocalipse 1:8, 11; 2:8; 22:13; 1.João 1:1-2; etc. Todas estas passagens atestam a 
divindade do Filho do Altíssimo, Aquele que desceu dos céus e voltou para os céus 
após ter cumprido a missão que O Pai Lhe deu, onde hoje é nosso Advogado. 
 
Mas, ao referir-se ao Filho do Elohim Todo-Poderoso, a Palavra fala-nos de duas 
figuras reais, excelsas, que Se apresentam ao mundo em dois momentos históricos:  
 

1. Yeshua HaMashiach, O Cordeiro de YHWH que na Sua primeira missão veio na 
condição de “Servo sofredor”, Aquele que estava anunciado pelo profeta em 
Isaías cap. 53, sendo O mesmo que, 
 

2. Na Sua segunda vinda, Se apresentará ao mundo como Rei eterno e Sumo-
Sacerdote pela Ordem de Melquisedeque, Yeshua filho de David – Zacarias 
13:6. Nesta segunda vinda, virá com poder total sobre todas as nações e para 
restaurar todas as coisas, não sem antes ter derramado a Sua ira sobre todos os 
ímpios/rebeldes. Nesta condição assumirá o papel de Leão da tribo de Judá. 
Dias de vingança serão estes. 

 
Entre estas duas aparições mediariam 2.000 anos, como podemos entender pelo que 
O Altíssimo nos diz através do profeta: 
 

Oseias 5:15-6:1-2 – “Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam 
culpados e busquem a minha face; estando eles angustiados, de 
madrugada me buscarão. Vinde, e tornemos a YHWH, porque ele 
despedaçou, e nos sarará; feriu, e nos atará a ferida. Depois de dois dias 
[2.000 anos] nos dará a vida; ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos 
diante dele”. 

 
Sim, Israel virá a estar grandemente angustiado perante o poder avassalador dos 
grandes exércitos de Gogue e seus aliados que virão contra esta nação nos dias do fim 
da presente era (Ezequiel caps. 38 e 39), os dias do último anticristo. Então, quando 
tudo parecer que está perdido, O Todo-Poderoso irá intervir nesta última batalha, ao 
toque da 7ª e última trombeta. Estes dias estão próximos. As nações estão a preparar-
se para este embate terreno e também espiritual.  
 
Não podemos deixar de referir que talvez o maior acontecimento da História da 
humanidade irá ocorrer na segunda vinda de Yeshua, O Rei eterno. Estamos a falar da 
ressurreição dos justos que irá ocorrer ao toque da sétima e última trombeta como 
Paulo nos ensina em: 
 

1.Coríntios 15:51-55 – “Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem 
todos dormiremos [na sepultura], mas todos seremos transformados; num 
momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta;  
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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. 
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória?” 

 
Como o profeta nos diz, entre a Sua primeira vinda e a segunda do Ungido de YHWH, 
mediariam 2.000 anos. O tempo está praticamente cumprido. Vigiemos e sejamos 
pacientes até à manifestação da Sua glória. A Sua Palavra é fiel. Fica o conselho: 
 

Oseias 6:3 – “Então conheçamos, e prossigamos em conhecer a YHWH; a 
sua saída, como a alva, é certa; e ele a nós virá como a chuva, como chuva 
serôdia [a chuva do Outono, numa das Suas solenidades anuais] que rega 
a terra”. 

 
Acima falámos de duas grandes missões do Filho do Altíssimo. Estas duas 
manifestações do céu atestam a divindade do Filho do Altíssimo.  
 
Durante a Sua primeira vinda, num Sábado, estando na sinagoga em Nazaré, foi-Lhe 
dado a ler o rolo dos escritos de Isaías. E Ele leu as seguintes palavras proféticas: 
 

Lucas 4:17-21 – “E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías; e, quando abriu o 
livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre 
mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os 
quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos [de Satanás], e 
restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a 
anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, e tornando-o a dar 
ao ministro, assentou-se; e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos 
nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta Escritura em 
vossos ouvidos”. 

 
Quando Yeshua HaMashiach manifestou aos presentes que naquele dia se havia 
cumprido a Escritura, Ele estava a referir-Se, somente, aos acontecimentos que 
haveriam de suceder com a acção do Cordeiro do Altíssimo. Sabemos, porém, que a 
profecia que O Eterno deu ao homem através de Isaías é mais extensa, pois anuncia 
coisas que irão ocorrer na Sua segunda vinda do Ungido, já na condição de Rei Eterno. 
Porém, naquele momento, a Yeshua HaMashiach não competia anunciar o que virá a 
suceder na Sua segunda vinda como Yeshua ben David. Por isso Ele parou a meio da 
profecia que diz: 
 

Isaías 61:1-3 – “O espírito do Senhor DEUS está sobre mim; porque YHWH 
me ungiu, para pregar boas novas aos mansos; enviou-me a restaurar os 
contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de 
prisão aos presos; a apregoar o ano aceitável de YHWH e o dia da 
vingança do nosso Deus;  
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a consolar todos os tristes; a ordenar acerca dos tristes de Sião que se 
lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de 
louvor [iguais aos anjos cf. a Lucas 20:34-36] em vez de espírito 
angustiado; a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações de 
YHWH, para que ele seja glorificado”. 

 
Como sabemos, as “boas novas” são o evangelho da salvação pelo mérito do sacrifício 
do Cordeiro, desde que seja aceite pelos homens de boa vontade. Referindo-se aos 
contritos de coração e que estavam cativos, Ele referia-Se a todos os seres humanos 
que ouvem a palavra da salvação e se arrependem dos seus caminhos desviados da 
Lei/Torá e que, até ali, estavam cativos das forças do mal. Todos estes estavam 
cativos do poder de Satanás, dando-se, assim, a abertura da prisão espiritual na qual 
todos estes seres humanos estavam encerrados pelo poder do maligno.  
 
Sim, O Ungido veio anunciar tudo isto, consolando os tristes e anunciando, também, o 
ano aceitável de YHWH, i.e., o ano da libertação dos oprimidos por Satanás e seus 
acólitos, ano que irá ocorrer na vinda gloriosa de Yeshua ben David, em plena Guerra 
do Armagedão. Ora o ano aceitável de que O Eterno nos falou será o ano da redenção 
dos povos, o qual irá ocorrer muito em breve, estando ligado ao ano da vingança do 
Elohim Todo-Poderoso, em que ocorrerá o derramamento da ira do Rei sobre todos os 
ímpios, pois esta será a acção do Leão da tribo de Judá. 
 
Na leitura daquela passagem Yeshua HaMashiach anunciou ao mundo a missão que 
trazia na condição de Servo sofredor, como Cordeiro destinado ao sacrifício no 
madeiro. Por isso Ele interrompeu a leitura da profecia não tendo lido a parte que 
respeita ao ano da vingança do nosso Elohim, pois esses acontecimentos estão 
reservados para dias futuros, que irão ocorrer com a Sua vinda gloriosa. 
 
Para melhor compreendermos a profecia vamos ler outras passagens que nos dão o 
verdadeiro sentido das palavras proféticas. Da unção do Santo de Israel, na Sua 
primeira missão, é-nos anunciado: 
 

Isaías 11:2-5 – “E repousará sobre ele o Espírito de YHWH, o espírito de 
sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o 
espírito de conhecimento e de temor de YHWH. E deleitar-se-á no temor de 
YHWH; e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá 
segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça aos pobres, e 
repreenderá com equidade aos mansos da terra; e ferirá a terra com a vara 
de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio, e a justiça [a 
Lei/Torá] será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus 
rins”. 

 
E O Todo-Poderoso diz-nos acerca do Seu Ungido Yeshua HaMashiach: 
 

Isaías 42:1 – “Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em 
quem se apraz a minha alma; pus o meu espírito sobre ele; ele trará justiça 
aos gentios”. 
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O que O Pai anunciou na altura do Seu baptismo nas águas: “Este é O Meu Filho 
amado em Quem Me comprazo. Escutai-O”. Sim, bem-faremos em escutar e praticar 
os Seus ensinamentos, para que vá bem às nossas vidas. 
 
Já “o ano aceitável de YHWH” está ligado a libertação, tempo de Jubileu (Levítico 
25:9), o que nos leva a crer que a Sua segunda vinda, libertadora, ocorrerá no decurso 
do 120º Jubileu. Ora, estando este “ano aceitável” intimamente ligado à segunda vinda 
de Yeshua, na condição de Leão da tribo de Judá, somos levados a concluir que, 
conforme ao que está escrito, Ele primeiro remirá os santos (primeira ressurreição e 
transformação dos justos que estiverem vivos na Sua vinda), exercendo de seguida a 
Sua vingança sobre todos os ímpios, uma vez que os justos não estão destinados a 
sofrer a ira do Cordeiro (1.Tessalonicenses 5:9), ao mesmo tempo que aprisiona 
Satanás e suas hostes espirituais malignas no abismo, por mil anos, e lança o falso 
profeta e o último anticristo (figura de um novo Nimrod) vivos no lago de fogo, antes de 
iniciar o Seu reinado milenar de paz e justiça universais, regido pela Lei/Torá.  
 
Não esqueçamos que Yeshua ben David virá com grande ira sobre todos os 
adversários. Tal manifestação de poder ocorrerá em plena batalha do Armagedão, a 
Guerra de Gogue e seus aliados (Ezequiel caps. 38 e 39). Então, quando Israel estiver 
em grande aflição voltar-se-á para O seu Elohim rogando a Sua intervenção e 
livramento. Então, qual “homem de guerra” (Êxodo 15:3), O Todo-Poderoso livrará o 
Seu povo, pois Ele não Se esqueceu das promessas feitas aos pais (Zacarias 2:8). 
 
Quando o sétimo anjo fizer soar a sua trombeta, então se desencadearão dias terríveis 
para a humanidade ímpia, dias de vingança do nosso Elohim Poderoso. Também a 
grande meretriz romana será totalmente destruída pelo fogo (lembremos o que 
aconteceu a Sodoma e Gomorra e às restantes cidades das campinas do Jordão): 
Apocalipse cap.17 e 18; 19:1-3. Tudo isto está profeticamente associado ao “dia da 
vingança” do nosso Elohim. Por isso Ele anuncia através do Seu profeta: 
 

Malaquias 4:1-3 – “Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha; 
todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade, serão como a 
palha; e o dia que está para vir os abrasará, diz YHWH dos Exércitos, de 
sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que 
temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas; e 
saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisareis os ímpios, 
porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que 
estou preparando, diz YHWH dos Exércitos”. 

 
Diz-nos o livro de Hebreus: “Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo”. Eis o 
que anunciou Paulo para estes dias: 
 

2.Tessalonicenses 1:7-9 – “E a vós, que sois [hoje] atribulados, descanso 
connosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os 
anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que 
não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso 
Senhor Jesus Cristo; os quais, por castigo, padecerão eterna perdição [no 
lago de fogo], ante a face do Senhor e a glória do seu poder”. 
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Se não crermos nas palavras inspiradas dos fiéis servos do Altíssimo é porque 
estamos espiritualmente cegos, não sendo capazes de discernir o que a Palavra nos 
anuncia para os tempos próximos. Biliões de seres humanos irão perecer. Será a 
“grande purga” até que o mal seja erradicado. Quem não estiver espiritualmente 
preparado para entender o que virá a suceder nos dias da vingança do nosso Elohim 
não poderá entender tamanha mortandade.  
 
O nosso Mestre Yeshua deixou-nos estas palavras: 
 

João 16:20-22 – “Na verdade, na verdade vos digo que vós chorareis e vos 
lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa 
tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, 
sente tristeza, porque é chegada a sua hora; mas, depois de ter dado à luz 
a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um 
homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza; 
mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria 
ninguém vo-la tirará”. 

 
Estas Suas palavras são verdadeiras e cumprir-se-ão nos dias em que o mundo estará 
na maior aflição que alguma vez viveu. Depois disso virão os dias da restauração e 
glória de Jerusalém. Esta é a cidade do nosso Elohim, na qual será colocado o trono do 
Grande Rei, Yeshua ben David. Dali, de Sião, serão regidas todas as nações e povos 
da Terra pelo espaço de mil anos. A Torá será a Constituição de todas as nações 
(Isaías 2:2-4). No Seu reinado milenar toda a Terra readquirirá a força e natural beleza 
com que foi criada pelo Altíssimo, pois nesses mil anos o mal já não estará presente. 
 
E havendo de suceder todas estas coisas que pessoas nos convém ser em santo trato 
e piedade como nos diz Pedro. Sim, os dias que hoje vivemos são dias de tribulação. 
Porém, se estivermos firmes na Verdade do Altíssimo a nossa fé crescerá, tornando-
nos aptos para um dia estarmos de pé perante O Filho do Homem, o dia da Sua vinda 
gloriosa. Vivamos então de forma prudente, não nos comportando como as cinco 
virgens que não tinham óleo nas suas candeias quando O Esposo chegou. 
 
Tomemos consciência da nossa condição espiritual e arrependamo-nos de alguma 
coisa que ainda deva ser limpa das nossas vidas, para que nos aperfeiçoemos e 
sejamos dignos de ser recebidos como filhos. Sejamos hoje como o filho pródigo que a 
tempo tomou consciência da sua condição de vida abominável e se arrependeu dos 
seus erros passados, tendo tomado a decisão certa de voltar para casa do Pai, onde foi 
recebido com alegria. Assim possamos ser nós. 
 
Toda a multidão de almas salvas pelo sangue do Cordeiro e pela fé e obediência que 
demonstraram nas suas vidas, estarão naquele dia perante o trono do Cordeiro, 
rendendo graças e louvores Àquele que Se entregou por cada uma delas… e que 
lavaram os seus vestidos no sangue do Cordeiro. Por isso tiveram direito à vida eterna: 
 

Apocalipse 7:13-14 – “E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão 
vestidos de vestes brancas, quem são, e de onde vieram? E eu disse-lhe: 
Senhor, tu sabes. E ele disse-me:  
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Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e 
as branquearam no sangue do Cordeiro”. 

 
Hoje vivemos dias de tribulação no mundo, tribulação que muitas vezes nos é causada 
por aqueles que nos rodeiam. Porém, não esqueçamos as palavras de Paulo em 
Efésios 6:12-18. Paulo é muito claro quando nos diz que os nossos verdadeiros 
inimigos são os que estão na sombra, os principados, as potestades decaídas, os 
príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade, que habitam nos 
lugares celestiais, instigando os que nos rodeiam a provocar-nos e a testar a nossa fé 
na salvação por Yeshua HaMashiach. Por isso resistamos-lhes e coloquemos a nossa 
confiança na Palavra da Vida. Não nos deixemos vencer pelo inimigo das almas pois 
temos Um Ajudador que nos pode livrar. Assim sejamos capazes de confiar Nele. 
 
Sejamos pois capazes de resistir nos momentos de tribulação e tentação, recorrendo 
sempre à oração e colocando as nossas aflições na Mão do Elohim Todo-Poderoso. 
Ele não esquece nenhum dos que Nele confiam. Não esqueçamos as palavras de 
Paulo em Romanos 8:36-39.  
 
E retenhamos hoje as suas palavras de consolação em: 
 

2.Tessalonicenses 2:16-17 – “E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e 
nosso Deus e Pai, que nos amou, e em graça nos deu uma eterna 
consolação e boa esperança, console os vossos corações, e vos confirme 
em toda a boa palavra e obra”. 

 
Sim, seremos consolados, se nos mantivermos fiéis até ao fim das nossas vidas, pois 
disso nos deu Ele a certeza: Tiago 1:12; Apocalipse 2:10. 
 
Sim, O Pai não ungiu somente O Filho. Ungiu também cada um dos servos fiéis que se 
hão-de salvar pelo mérito do Filho e pela fé e obediência à Sua Lei/Torá. 
 

AlleluYAH 
 

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

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