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Parte 2 
 
Para além dos conflitos terrenos que os seres humanos têm vivenciado ao longo da 
História, muitas batalhas são travadas nos céus, as quais o ser humano não vê, e que 
envolvem as forças do Alto e Sublime com as dos seres decaídos da corte de Satanás. 
Tomemos como exemplo as palavras que o anjo disse a Daniel: 
 

Daniel 10:13 – “Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu vinte e um 
dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e 
eu fiquei ali com os reis da Pérsia”. 

 
Foi numa destas grandes batalhas que Satanás e suas hostes malignas foram 
expulsas das esferas celestiais, tendo o maligno e as suas hostes derrotadas baixado à 
Terra, onde vêm perturbando a vida dos homens e das nações, sabendo que já têm 
pouco tempo até que sejam presos no abismo por mil anos (Mateus 8:29), para depois 
serem destruídas no lago de fogo: Mateus 25:41. Sim, esta épica batalha espiritual 
deu-se após Yeshua HaMashiach ter cumprido a missão que Lhe fora dada pelo Pai, 
em que o sangue inocente de Um Justo foi derramado, tendo assim vencido a morte: 
 

Apocalipse 12:7-12 – “E houve batalha no céu; Miguel e os seus anjos 
batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos; mas 
não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus.  
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E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e 
Satanás, que engana todo o mundo; ele foi precipitado na terra, e os seus 
anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: 
Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder 
do seu Cristo; porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual 
diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo 
sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e não amaram as 
suas vidas até à morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles 
habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar; porque o diabo desceu a 
vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo”. 

 
Não foi Yeshua HaMashiach, enquanto homem, tentado por Satanás no deserto, 
quando se encontrava fraco na carne após um jejum de 40 dias e 40 noites? Sim, O 
Filho do Altíssimo também teve de dar provas da Sua fidelidade, sabendo resistir ao 
diabo. E, como Ele fez, também nós o podemos/devemos fazer… se estivermos Nele! 
 
No regresso dos setenta discípulos que haviam sido empossados pelo Espírito Santo 
que estava em Yeshua HaMashiach, contentes pelo sucesso da missão que O Mestre 
os havia incumbido, foi então travado este diálogo: 
 

Lucas 10:17-21 – “E voltaram os setenta com alegria, dizendo: Senhor, pelo 
teu nome, até os demónios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás, 
como raio, cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e 
escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas, 
não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos; alegrai-vos antes por 
estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se 
alegrou Jesus no Espírito Santo, e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do 
céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as 
revelaste às criancinhas; assim é, ó Pai, porque assim te aprouve”. 

 
Sim, firmados no Santo Nome de Yeshua HaMashiach podemos vencer o mal. No 
entanto, devemos ser capazes de discernir e diferenciar o que pode ser uma doença 
física que resulta de erros provocados pelo ser humano, como por exemplo, uma 
prolongada e errada dieta alimentar, que pode estar na origem de uma doença física, 
mas que é passível de ser corrigida com a correcção dos maus hábitos alimentares, 
distinguindo-a, porém, de uma doença de natureza espiritual. São duas realidades 
diferentes. Damos como exemplo a ignorância das regras de saúde alimentar expostas 
em Levítico 11. Ignorar o conselho do Altíssimo é expormos o nosso organismo ao 
aparecimento de doenças graves.  
 
Já quando, na sua cegueira espiritual, multidões correm para os chamados “santuários 
marianos” ou para os templos do budismo, xintoísmo ou para sessões de espiritismo, 
bem como para outros locais ligados à idolatria pagã onde quem é servido é Satanás e 
não O Altíssimo Elohim, os seres humanos ficam expostos à influência de Satanás. 
Nesses locais de culto satânico acendem velas, pagam promessas, arrastam-se de 
joelhos e fazem ofertas a ídolos. Porém Paulo é muito claro quando nos diz que 
aqueles que praticam tais actos estão a servir os demónios: 
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1.Coríntios 10:19-21 – “Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que 
o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os 
gentios sacrificam, as sacrificam aos demónios, e não a Deus. E não quero 
que sejais participantes com os demónios. Não podeis beber o cálice do 
Senhor e o cálice dos demónios; não podeis ser participantes da mesa do 
Senhor e da mesa dos demónios”. 

 
Todo o ser humano em pleno uso das suas faculdades mentais tem obrigação de 
buscar o verdadeiro conhecimento que vem do Alto e Sublime, para que viva. Como a 
Palavra nos ensina: “não podemos servir a dois senhores…”. 
 
Embora muitos não o creiam, sabemos que nada nem ninguém se pode furtar à 
Vontade do Elohim Todo-Poderoso. Nem um cabelo cai da nossa cabeça sem que Ele 
o permita. Então, só por ignorância e rebeldia o ser humano não atende à Sua voz. A 
larga maioria dos seres humanos só considera o que é visível e não atenta para o que 
é invisível. E é no que não podemos ver que devemos buscar força e sabedoria. O 
Messias Yeshua era a imagem do Elohim invisível. Sim, O Eterno deu-Se a conhecer 
através do Filho, tendo colocado todas as coisas na mão do Filho. Daí que só podemos 
ser bem-sucedidos nesta vida e na vindoura se estivermos no Filho Yeshua e 
andarmos por fé e obediência nos preceitos de vida da Lei/Torá: Isaías 8:16, 20. 
 
Sim, só podemos ser bem-sucedidos na vida presente e na vindoura se estivermos no 
Filho e nos submetermos à Sua Vontade soberana, pois Ele tem poder sobre todas as 
coisas, incluindo sobre os entes demoníacos que procuram perturbar a vida dos seres 
humanos: 
 

Mateus 8:16-17 – “E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos 
endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e 
curou todos os que estavam enfermos; para que se cumprisse o que fora 
dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas 
enfermidades, e levou as nossas doenças”. 

 
E muitas das doenças que Ele levou sobre si eram de natureza espiritual. Como nos 
diz o mesmo profeta Isaías, “não víamos Nele beleza alguma para que O 
desejássemos”. Porém, Nele estava a Vida e a Luz verdadeira que veio ao mundo para 
que muitos, através Dele, alcançassem a vida plena, a eterna.  
 

Marcos 1:23-27 – “E estava na sinagoga deles um homem com um espírito 
imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah! que temos contigo, Jesus 
Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és: o Santo de Deus. E 
repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te, e sai dele. Então o espírito imundo, 
convulsionando-o, e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se 
admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que 
nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, 
e eles lhe obedecem!” 
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Podem os espíritos malignos possuir os filhos do Elohim Altíssimo, os que vivem por fé 
e andam em obediência nos santos preceitos da Lei/Torá de YHWH? R.: Se formos o 
templo do Espírito Santo o diabo não tem poder sobre nós. Antes foge de nós!  
 
Porém, o maligno pode assediar-nos, incomodar-nos, ainda que o faça através de 
pessoas que nos são próximas! Por isso Yeshua repreendeu Pedro: Mateus 16:23. 
 

1.Coríntios 6:19-20 – “Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do 
Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de 
vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço; glorificai, pois, a 
Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus”. 

 
Se andarmos por fé e obediência não teremos cuidado com as nossas vãs 
concupiscências…aquelas que procuram desviar-nos dos santos preceitos de vida 
eterna, habitualmente as da carne. As concupiscências dos olhos e da carne são 
coisas desta vida passageira, mas nós buscamos algo superior, a vida eterna, e não 
pequenos ganhos neste tempo passageiro, imperfeito. Por isso, estando Nele, 
sabemos que somos ouvidos nas nossas orações, quando dirigimos as nossas 
petições ao Pai com fé e humildade: 
 

1.João 5:14 – “E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos 
alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve”. 

 
Quando nos dirigimos ao Altíssimo em oração e Lhe rogamos qualquer coisa no Nome 
de Yeshua HaMashiach, as nossas petições têm de ser orientadas pelo Seu Espírito 
Santo. Por isso não adianta rogarmos para alcançarmos vãs glórias neste mundo, pois 
essa não é a Sua vontade. Se a nossa motivação/propósito não estiver sujeita à Sua 
Vontade, então Ele não atenderá os nossos rogos: Tiago 4:3. Sim, qualquer que se 
quiser constituir amigo do mundo torna-se inimigo de Deus como nos ensina a Palavra. 
Atentemos nisto: 
 

Salmo 119:44-45 – “Assim observarei de continuo a tua lei para sempre e 
eternamente. E andarei em liberdade; pois busco os teus preceitos”. 

 
Provérbios 28:9 – “O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua 
oração será abominável”. 

 
Infelizmente muitos lêem estas palavras, mas não meditam no seu significado. Quando 
oramos temos de alinhar as nossas petições com o carácter e vontade excelsos do 
Todo-Poderoso. É neste alinhamento ou submissão que devem ser expressos os 
nossos pedidos e louvores. Reconheçamos isto: somos pó! Então, o nosso “eu” tem de 
revelar humildade, fé e contrição perante O Elohim Todo-Poderoso, O Senhor da Vida. 
E é no Seu favor que está a vida verdadeira. Então, qual ovelha do Seu rebanho, 
podemos entender melhor as palavras de David no: 
 

Salmo 23:1-4 – “YHWH é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em 
verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas.  
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Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça [as da Sua 
Lei/Torá], por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da 
sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua 
vara e o teu cajado me consolam”. 

 
Sim, o grande e verdadeiro objectivo da nossa vida passageira deverá estar sempre 
presente: a salvação da nossa alma pelo mérito de Yeshua HaMashiach. Esta é a 
atitude que, como eleitos, devemos ter perante a majestade do Todo-Poderoso, 
rogando-Lhe que não nos veja através dos nossos pecados passados, mas como 
alguém regenerado pelo Seu Espírito Santo, já lavados pela Palavra do evangelho e 
pelo sangue de Seu Filho amado, i.e., como novas criaturas em Yeshua HaMashiach. 
 
Muitos herdaram de seus pais uma bagagem espiritual corrupta, idólatra e/ou 
ignorante, influenciada por doutrinas falsas transmitidas por ministros de Satanás. Mas, 
pela graça e misericórdia do Alto e Sublime fomos chamados para a Sua Verdade (“A 
Tua Lei é a Verdade”, cf. a Salmo 119:142) que nos liberta do erro e do pecado, e 
para a fé e testemunho de Seu Filho Yeshua, sendo nestes dois pilares imutáveis que 
queremos permanecer. Porém, notemos que estas batalhas espirituais, diárias, só 
podem ser vencidas com a ajuda do Espírito Santo de YHWH. Busquemo-Lo então: 
 

Salmo 143:10-12 – “Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O 
teu Espírito é bom; guie-me por terra plana. Vivifica-me, ó YHWH, por amor 
do teu nome; por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. E por 
tua misericórdia desarraiga os meus inimigos, e destrói a todos os que 
angustiam a minha alma; pois sou teu servo”. 

 
Como desprezaríamos tão grande salvação que nos foi oferecida através do sacrifício 
eterno de Seu Filho Yeshua? Só os loucos o fazem. Só os loucos desprezam a vida 
verdadeira. Tal como nos ensina Paulo: 
 

Romanos 12:2 – “E não sede conformados com este mundo, mas sede 
transformados pela renovação do vosso entendimento, para que 
experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus”. 

 
Sejamos então pacientes até à vinda gloriosa do Rei Yeshua ben David, Aquele que 
virá para castigar toda a impiedade e altivez, mas que também trará o prémio da vida 
eterna para os que O buscam e Lhe são fiéis até ao fim das suas vidas. Por Yeshua 
HaMashiach recebemos a adopção de filhos. Então conservemos a nossa fé e a nossa 
esperança no Nome e no poder do sangue do sacrifício eterno, pois é por Ele e só por 
Ele que seremos resgatados da morte eterna. Até lá, vivamos por fé e por obediência 
nos preceitos de vida que Ele nos deu na Sua Lei/Torá: Salmo 19:7-11. 
 
Revistamo-nos de paciência para suportar as agruras desta vida e os ataques do 
inimigo das almas, sabendo que a nossa esperança está alicerçada na promessa de 
virmos a viver uma vida perfeita, eterna, sem qualquer tipo de sobressaltos, como os 
que os seres humanos têm de enfrentar hoje, no tempo da sua peregrinação: 
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Hebreus 10:35-39 – “Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande 
e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que, depois de 
haverdes feito a vontade de Deus [vivendo pela Sua Lei/Torá], possais 
alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há-de 
vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé; e, se ele recuar, a minha 
alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram 
para a perdição, mas daqueles que crêem para a conservação da alma”. 

 
Esta é a nossa firme certeza. Vivamos então por ela, permanecendo no caminho da 
preparação para a vida eterna, para a qual fomos chamados e pela qual O nosso 
Salvador Yeshua sofreu e Se entregou para resgatar a muitos das garras do diabo. 
 
Hoje ainda vivemos em corpos carnais, mas o nosso espírito tem de já estar submetido 
ao Espírito do Todo-Poderoso, para que a carne não nos vença, pois, a carne para 
nada aproveita. Não foi assim que os justos do passado alcançaram misericórdia? Sim, 
foi. Ainda que o ladrão (Satanás) tenha vindo para roubar, matar e destruir, ele não 
alcançará o seu propósito em nós se estivermos firmes em Yeshua HaMashiach, pois 
O Espírito do Altíssimo, que é mais poderoso, nos livrará de todo o mal. Isso mesmo 
rogou O Messias Yeshua ao Pai quando orou pelos Seus discípulos: “Não peço que 
os tires do mundo, mas que os livres do mal”.  
 
Isto mesmo ensinou o apóstolo Paulo: as nossas armas não são carnais, mas 
espirituais. Por isso também temos de dominar os nossos pensamentos, livrando-nos 
daqueles que nos podem perverter e conduzir para o mal. Não lhes podemos dar 
guarida. Para isso a oração é poderosa para nos livrar da influência do mal. Só assim 
poderemos ser “o templo do Espírito Santo”! Tal como YHWH disse a Abraão: “anda 
em Minha presença e sê perfeito”, também nos exige o mesmo, hoje. E ser perfeito à 
vista do Todo-Poderoso, é caminharmos por fé nos preceitos que Ele nos deu na Sua 
Lei/Torá – Lucas 1:5-6. Só assim, combinando a obediência aos Seus preceitos com a 
fé no poder vivificador do sangue do Cordeiro, podemos ser perfeitos perante Ele. 
 
Cuidado, se nos conformarmos com as coisas deste mundo e a sua perversa maneira 
de viver, estaremos a afastar-nos Dele e do propósito de nos salvarmos, como já antes 
assinalámos em Romanos 12:2! Não gastemos o nosso tempo de maneira ociosa e 
inútil que não aproveita para a nossa salvação. Coloquemos sempre O Altíssimo em 
primeiro lugar nas nossas vidas. E vivamos conforme ao Seu conselho: 
 

Mateus 6:33 – “Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça [a Sua 
Lei/Torá], e todas estas coisas vos serão acrescentadas”. 

 
Fortaleçamo-nos, pois, na Palavra do Altíssimo Elohim. Se o fizermos, haverá grande 
ganho para as nossas vidas, tanto na presente como na futura. O homem que não é 
guiado pelo Espírito Santo não entende as coisas do Eterno. Deixemos, então, que Ele 
transforme as nossas vidas presentes para virmos a ter direito à vida futura. 
 

1.Coríntios 2:13-15 – “As quais também falamos, não com palavras de 
sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando 
as coisas espirituais com as espirituais.  
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Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, 
porque lhe parecem loucura; e não pode entendê-las, porque elas se 
discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele 
de ninguém é discernido”. 

 
Até a mudança da nossa atitude perante o mundo que resulta da aceitação dos 
ensinamentos do Todo-Poderoso implica luta espiritual. Já os que se deixam guiar pela 
carne e desprezam as coisas do espírito, não entendem o que estamos aqui a afirmar. 
 
Muitos agarram-se à “cultura”, entendendo eles que se encontram num plano mais 
elevado (a nata da sociedade) se dedicarem o seu tempo à literatura, à pintura, ao 
teatro, ao bailado e/ou a outras manifestações culturais mundanas promovidas pela 
sociedade. Muitos vão a estes encontros por uma questão de vaidade, para serem 
vistos e falados nas revistas. São néscios, pois o verdadeiro conhecimento, aquele que 
provém dos céus não tira espaço às actividades culturais que o ser humano promove. 
Este pode e deve tirar prazer de ambas, mas colocando sempre o conhecimento vindo 
dos céus em primeiro lugar. Para isso tem de submeter-se à Força espiritual vinda de 
cima, do Todo-Poderoso. 
 
Mas façamo-lo com confiança no Seu Poder, pois YHWH é galardoador daqueles que 
O buscam com um coração/uma mente rendida à Sua Majestade. Dos Salmos 91 e 46 
extraímos estas duas breves passagens: 
 

Salmo 91:1-2 – “Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo [El Elyon], à 
sombra do Omnipotente [El Shaddai, YHWH dos Exércitos] descansará. 
Direi de YHWH: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele 
confiarei”. 

 
Salmo 46:1-3 – “YHWH é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente 
na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda 
que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas 
rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza”.  

 
Por estas palavras podemos ter a certeza de que o nosso socorro vem do Elohim 
Todo-Poderoso, mesmo em tempos de grande tribulação no mundo, pois não temos 
outro bem nesta vida – Salmo 121:2. Ainda que ocorram grandes perturbações nas 
nações, não temeremos pois sabemos que YHWH comanda tudo e tudo faz com um 
propósito: o de vir, em tempo oportuno, a restaurar o Seu reino eterno.  
 
A vitória sobre todas as batalhas espirituais que temos de travar nesta vida só se torna 
nossa quando depositamos a nossa confiança na Palavra do El Elyon. Só triunfaremos 
sobre o mundo iníquo que busca derrotar-nos se e só se a nossa confiança e 
fidelidade estiverem Nele, pois, com o tempo, através do Seu Espírito Santo, Ele foi 
gravando a Sua Vontade/Torá nas tábuas do nosso coração, i.e., da nossa mente, para 
assim nos transformar conforme à Sua Vontade, moldando-nos à imagem do Seu Filho. 
 
Só assim, aperfeiçoados em Yeshua HaMashiach poderemos vir a estar de pé perante 
O Filho do Altíssimo no dia da Sua vinda gloriosa.  
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Então, com tal confiança, não vivamos ansiosos quanto ao dia de amanhã. Os Salmos 
55 a 58 mostram-nos o Rei David rodeado de adversários para o destruir, mas também 
nos mostra que David colocou o seu problema na Mão do Todo-Poderoso, confiando 
na misericórdia de YHWH. Lemos as suas palavras em Salmo 57:1-11. Assim YHWH o 
livrou de grande aflição. Como Ele fez a David também o fará a cada um dos Seus. 
 
Por isso O Todo-Poderoso diz aos que confiam Nele e no Seu livramento: 
 

Salmo 91:14 – “Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o 
livrarei; pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome”. 

 
Alargando a nossa leitura a este salmo vemos que O Altíssimo não Se esquece de 
nenhum dos que Lhe são fiéis. Em situações de aflição Ele mostra a Sua misericórdia: 
 

Salmo 91:3-10 – “Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste 
perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te 
confiarás; a sua verdade [a Sua Lei, 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. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua 
tenda”. 

 
Estas palavras fazem-nos crer que em plena pandemia do Covid-19, ou noutras, Ele 
protege todos os que Lhe são fiéis. Cheguemo-nos, pois, ao Todo-Poderoso, com total 
confiança. Com a confiança que depositamos no poder do sangue de Yeshua 
HaMashiach, procurando viver por fé e obediência nos preceitos de vida da Torá, pois 
é nestes dois pilares que o ser humano encontra a vida verdadeira. Todos os que se 
desviam destes dois pilares, mesmo que preguem no nome do Cristo, irão ouvir da 
boca do Rei as palavras que não desejarão ouvir: 
 

Mateus 7:21-23 – “Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino 
dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. 
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu 
nome? E em teu nome não expulsamos demónios? E em teu nome não 
fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos 
conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade”. 

 
Como vimos alertando, praticar a iniquidade é cometer pecado, desprezando ou 
desobedecendo voluntariamente aos preceitos da santa e eterna Lei/Torá de YHWH. 
Estamos avisados. Sejamos então prudentes, obedecendo, com humildade e fé à santa 
Vontade do Eterno Elohim expressa na Sua Lei/Torá e nas palavras dos profetas, para 
virmos a ser achados dignos de herdar a vida eterna por Yeshua HaMashiach.  
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Nota final: a vitória de Yeshua ben David sobre Satanás (o dragão) é anunciada desde 
a Criação, estando patente à vista dos homens nas constelações celestes. Leiam a 
obra de E.W.Bullinger, “The Witness of the Stars”, disponível em livro ou na Internet.  
 
O plano do Elohim Todo-Poderoso, Adonai YHWH, nunca esteve escondido. Assim o 
homem saiba procurar conhecer todo este plano para se salvar da destruição destinada 
aos rebeldes. 
 
Ora vem Adonai Yeshua ben David. 
 

AlleluYAH 
 

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


