
   www.kol-shofar.org 

 

 

 
 

 
 

Vítor Quinta  
Junho 2021 

 
Como a larga maioria dos seres humanos vive alheada do que é vital para as suas 
vidas, que é a salvação das suas almas através do Messias Yeshua, a humanidade 
vai-se encaminhando para um fim que não teria desejado, mas que foi aquele que 
escolheu. Tais multidões vivem sem perceberem o que lhes reserva o futuro. E, porque 
ao viverem assim estão remando contra a maré da Vida que provem do Altíssimo, não 
têm defesas contra o mal. Pagarão um elevado preço para o qual não têm recursos. 
 
Por isso mesmo, num mundo materialista e apóstata, cada vez mais desprovido de 
valores morais e espirituais que vêm sendo arredados da vida dos homens, geração 
após geração, parece loucura anunciarmos a salvação das almas por Yeshua 
HaMashiach. Porém é nesta “loucura” que colocamos a nossa esperança de virmos a 
viver num mundo de eterna perfeição, onde a morte não terá mais lugar, pois tal 
inimigo será aniquilado antes que a eternidade chegue: 1.Coríntios 15:26. Por isso, 
num mundo materialista e satânico falarmos da “loucura” do evangelho da salvação ao 
nosso semelhante é como estarmos a remar contra a maré. Estão surdos e cegos. 
 
Os homens vivem preocupados com “o dia de amanhã”, mas não são capazes de 
centrar a sua atenção e propósito no que é verdadeiramente importante, ignorando 
assim o conselho de Yeshua HaMashiach:  
 

Mateus 6:33-34 – “Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça [a 
Sua Lei/Torá], e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos 
inquieteis, pois, pelo dia amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si 
mesmo. Basta a cada dia o seu mal”. 

 
Este deveria ser o propósito maior na vida de cada ser humano. Se este propósito 
estivesse gravado no coração dos seres humanos, a humanidade não tinha atingido o 
grande descalabro e caos moral e espiritual a que chegou.  
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Estamos a viver dias com o mesmo nível moral dos homens que viveram à época do 
dilúvio universal, do qual só escaparam oito almas ou dos que viveram nas cidades da 
campina do Jordão ao tempo de Lot, Sodoma e Gomorra. Mas, nem com os exemplos 
do passado os homens de hoje aprendem a lição. Por isso continuam indiferentes ao 
chamamento do Altíssimo para que voltem para Ele e abracem o Seu concerto através 
Daquele que O Pai enviou… enquanto é tempo. Vemos o exemplo do filho pródigo. 
 
Como o diabo entorpeceu os sentidos dos seres humanos, cegando-os, estes são 
incapazes de reconhecer os sinais dos dias que estão a viver e do juízo que se 
aproxima – 2.Coríntios 4:4; Efésios 4:18; Malaquias 4:1. Como disse Yeshua 
HaMashiach: “os homens amaram mais as trevas que a Luz”. Por isso serão de novo 
castigados, desta vez com fogo, pois não atendem aos conselhos de vida que lhes são 
dados, como este: 
 

João 6:27 – “Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que 
permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará; porque a 
este o Pai, Deus [YHWH], o selou”. 

 
Para prosseguirmos na missão que O Mestre nos deu (“Ide e ensinai toda a criatura…”) 
necessitamos, primeiramente, de estar bem treinados na Palavra, firmados na fé, na 
coragem, na determinação e na perseverança dos fiéis, para que, com a ajuda do 
Espírito Santo, O Consolador que Yeshua nos enviou e que estará connosco até ao fim 
dos tempos, possamos levar a palavra de esperança a muitos que vivem sem ela.  
 
Os que abraçam este caminho sabem que o prémio é o maior que qualquer ser 
humano pode almejar: a vida eterna. Por isso mesmo temos de nos revelar como 
servos diligentes e fiéis que continuamos trabalhando no anúncio do evangelho do 
Messias até que Ele venha. Para que, quando Ele chegar, nos possa chamar de “bom 
servo”, dignos de herdarmos o galardão da vida eterna. É como dizia Paulo: 
 

1.Coríntios 9:16 – “Porque, se anuncio o evangelho, não tenho de que me 
gloriar, pois me é imposta essa obrigação; e ai de mim, se não anunciar o 
evangelho!” 

 
Eis o que Yeshua já glorificado junto do Pai disse a Paulo na estrada para Damasco 
quando enviou o apóstolo a pregar o evangelho da salvação aos gentios: 
 

Actos 26:18 – “Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, 
e do poder de Satanás a Deus; a fim de que recebam a remissão de 
pecados [pelo baptismo do arrependimento e pelo sangue do Cordeiro], e 
herança entre os que são santificados pela fé em mim”. 

 
Mas o mundo não premeia o trabalho missionário quando é feito com verdade e 
dignidade, com entrega verdadeira. Só O Eterno YHWH o fará na Sua vinda gloriosa. 
Por isso O Eterno age sobre as mentes dos que O buscam em Espírito e em Verdade, 
como Ele diz através de: 
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Isaías 55:8-11 – “Porque os meus pensamentos não são os vossos 
pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz YHWH. 
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os 
meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus 
pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, assim 
como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a 
terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao 
que come, assim será a minha palavra [Yeshua, a salvação de YHWH], que 
sair da minha boca; ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me 
apraz, e prosperará naquilo para que a enviei”. 

 
Desde tempos antigos que os seres humanos têm sido submersos por uma maré de 
descrença que continua a dominar as suas mentes, até hoje. Veja-se o exemplo da 
Sarai. Sendo já velha e vendo que demorava o cumprimento da promessa do Altíssimo 
de dar um herdeiro a Abrão através do seu ventre, ela tomou nas suas mãos a 
“solução” do problema. Tanto ela como seu marido já eram velhos e como tardava o 
cumprimento da promessa feita pelo Altíssimo, ela procurou ultrapassar esse problema 
dando a seu marido a sua serva egípcia Agar, a qual lhe deu um filho, Ismael. Só que 
esse filho não era aquele que YHWH lhes havia prometido.  
 
Vemos assim que a “solução” humana não respondeu à intenção de YHWH de 
proporcionar descendência a Abrão através de Sarai (que até ali era estéril), dando-
lhes um descendente pela via da boa semente e não da estranha, a egípcia. “Os Meus 
caminhos não são os vossos caminhos, nem os Meus pensamentos são os vosso 
pensamentos” diz-nos YHWH. Logo, a “solução” humana não era a que O Eterno havia 
prometido e que veio a cumprir através do nascimento de Isaac.  
 
Como podemos comprovar, tanto historicamente como na actualidade, a semente 
estranha, Ismael, provou ser uma semente rebelde, hostil até aos dias de hoje. Desta 
semente estranha e rebelde saíram os adversários que sempre buscaram exterminar a 
boa semente, Israel. E, tal como Agar teve de se submeter a sua senhora, Sarai, 
também os povos do Islão, descendentes de Ismael e de Esaú hão-de submeter-se no 
fim dos dias à semente santa, Israel. A solução de YHWH sempre assentou na eleição 
do filho da promessa, Isaac, e não no filho da serva egípcia!  
 
Mas, embora a tarefa de espalhar a “boa nova” possa parecer dura e, a maior parte das 
vezes, infrutífera, devemos confiar sempre no poder do Espírito do Eterno que guia 
cada obreiro fiel, lembrando que nenhuma alma aceita a salvação pelo Messias 
Yeshua, se essa alma não for “tocada” pelo Espírito do Altíssimo, que a traz até nós 
para escutar palavras de arrependimento e salvação. Sim, é O Todo-Poderoso que 
conhece os corações, as mentes dos seres humanos e elege, antecipadamente, as 
almas que se hão-de salvar. Mas isso quererá dizer que não nos devemos empenhar 
em levar a Boa-Nova aos que andam em trevas? De maneira nenhuma! 
 

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;  
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para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em 
tudo, frutificando em toda a boa obra [as da Torá], 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; dando 
graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos 
na luz; O qual nos tirou da potestade das trevas [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”. 

 
Ao lerem estas palavras de Paulo os seres humanos ficam sem desculpa se não 
atenderem a esta verdade eterna. Até Nabucodonozor, viu abatida a sua altivez ao ser 
castigado com loucura temporária, tendo depois reconhecido a Majestade de YHWH, e 
proclamando no final do seu castigo: 
 

Daniel 4:34-35 – “Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os 
meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o 
Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é 
um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os 
moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele 
opera com o exército do céu e os moradores da terra; não há quem possa 
estorvar a sua mão, e lhe diga: Que fazes?”. 

 
Com este reconhecimento, entreguemos os nossos cuidados na Mão do Todo-
Poderoso e Ele mesmo executará todo o Seu plano em nós e naqueles que Ele mesmo 
eleger. Não fiquemos agastados por estarmos a remar contra a maré da descrença que 
nos rodeia. Sabemos que a maioria não quer aceitar a Palavra da salvação. Só O 
Todo-Poderoso conhece as almas que Ele mesmo elege para a Vida… Sim, Ele 
providenciará a “Sua” solução e não a nossa! 
 

Job 23:13 – “Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O 
que a sua alma quiser, isso fará”. 

 
Podemos ter de remar contra a maré do mal que tomou conta dos corações dos 
homens, mas que O Eterno nunca nos veja a lutar contra Ele. O Todo-Poderoso é 
Majestoso e domina sobre tudo e todos. Nada nem ninguém Lhe pode resistir: 
 

Isaías 40:22-23 – “Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos 
moradores são para ele como gafanhotos; é Ele o que estende os céus 
como cortina, e os desenrola como tenda, para neles habitar; O que reduz 
a nada os príncipes, e torna em coisa vã os juízes da terra”. 

 
Mas Ele premeia os que O buscam com um coração sincero e rendido à Sua 
Majestade. A humildade convém a todos os Seus filhos. A Sua Vontade é Soberana: 
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Isaías 14:24, 26-27 – “YHWH dos Exércitos jurou, dizendo: Como pensei, 
assim sucederá, e como determinei, assim se efectuará… Este é o 
propósito que foi determinado sobre toda a terra; e esta é a mão que está 
estendida sobre todas as nações. Porque YHWH dos Exércitos o 
determinou; quem o invalidará? E a sua mão está estendida; quem pois a 
fará voltar atrás?” 

 
Vivamos, pois, por fé e obediência aos preceitos de vida do El Elyon, a Sua Lei/Torá, 
pois na Sua Palavra encontramos consolo para as nossas almas. Ele nos faz ver, por 
antecipação, os dias de glória que nos prometeu – Romanos 8:18; Mateus 5:11-12. 
Sim, confiemos nas Suas promessas. Conforme ao coração de cada ser humano, 
YHWH que nos conhece a todos, elege uns mas também rejeita muitos. Sim, Ele 
conhece os que já dantes elegeu para a salvação por Seu Filho Yeshua.  
 

Efésios 1:11-14 – “Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, 
havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas 
as coisas, segundo o conselho da sua vontade; com o fim de sermos para 
louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo; em quem 
também vós estais, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho 
da vossa salvação; e, tendo nele também crido, fostes selados com o 
Espírito Santo da promessa. O qual é o penhor da nossa herança, para 
redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória”. 

 
Sim, todo o propósito do Altíssimo se cumpre em Seu Filho Yeshua e na aceitação do 
Seu conselho/instrução, a Sua Lei/Torá – Isaías 8:16, 20. O Seu propósito é 
seleccionar almas justas e piedosas que busquem viver pelo Seu conselho, a Sua 
Lei/Torá, e aceitem nos seus corações o sacrifício que Seu Filho Yeshua executou por 
cada um dos que O aceitam como Senhor e Rei das suas vidas. 
 

Salmo 33:18-22 – “Eis que os olhos de YHWH estão sobre os que o temem, 
sobre os que esperam na sua misericórdia; para lhes livrar as almas da 
morte [eterna], e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera em 
YHWH; ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso 
coração; porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua 
misericórdia, YHWH, sobre nós, como em ti esperamos”. 

 
Sim, esta é a atitude que devemos ter sempre presente nas nossas vidas, pois Nele 
vivemos e Nele nos gloriamos. Ao Seu Santo Nome devemos dar glória todos os dias 
da nossa vida. Rendamos-Lhe graças e louvemos O Seu Santo Nome, pois só Ele é 
digno de ser louvado. Ele mesmo nos proporcionou a salvação (Yeshua). 
 

Salmo 135:6, 13 – “Tudo o que YHWH quis, fez, nos céus e na terra, nos 
mares e em todos os abismos… O teu nome, ó YHWH, dura 
perpetuamente, e a tua memória, ó YHWH, de geração em geração”. 

 
Quando compreendemos a grandeza Deste Elohim, perguntamos, como nos diz no 
salmo: “que é o homem mortal para que Te lembres dele e o filho do homem para que 
o visites… Salmo 8”.  
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Como a Palavra nos diz também, Ele fez o homem com poder um pouco inferior ao dos 
anjos e de glória e de honra o coroou, dando-lhe poder sobre a obra das Suas mãos, 
poder que o homem néscio tem pervertido. E porque o homem que não O conhece 
vem pervertendo a Sua criação, tendo quebrado a aliança eterna, a maldição vem 
consumindo a Terra, como nos diz O Altíssimo em Isaías 24:4-6.  
 

Isaías 46:9-10 – “Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade; 
que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. 
Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que 
ainda não sucederam; que digo: O meu conselho será firme, e farei toda a 
minha vontade”. 

 
Possa YHWH olhar para cada um de nós com misericórdia e abençoar a obra das 
nossas mãos, ajudando-nos a realizá-las. As Suas misericórdias não têm fim.  
 
Por vezes pensamos que as “nossas soluções” são aceitáveis perante YHWH. Na 
realidade só o serão se tais soluções forem guiadas pelo Seu Santo Espírito. Por isso 
mesmo teremos de nos deixar guiar por Aquele que tudo pode e a Quem tudo pertence 
– Salmo 37:5. Não passe pelo nosso espírito vangloriar-nos seja do que for. 
Humilhemo-nos debaixo da Sua Mão Poderosa para que a Seu tempo sejamos 
exaltados na glória do Filho quando Ele vier com todo o poder e glória. Atentemos nas 
palavras do profeta: 
 

Oseias 12:6 – “Tu, pois, converte-te a teu Deus; guarda a benevolência e o 
juízo, e em teu Deus espera sempre”. 

 
Tal como Ele disse a Abraão também nos diz a nós: “anda em minha presença e sê 
perfeito”. Esta perfeição só pode ser adquirida por fé e por obediência com uma 
entrega genuína aos Seus preceitos. Por isso Ele disse de Abraão o que lemos em 
Génesis 26:5. Nunca esqueçamos que estamos subordinados ao juízo do Elohim Todo-
Poderoso. Possa cada escolha/decisão das nossas vidas ser feita debaixo da 
orientação do Seu Espírito Santo, para que vivamos. Ele aconselha-nos: 
 

Salmo 37-27-28 – “Aparta-te do mal e faze o bem [a Minha Lei/Torá]; e terás 
morada para sempre. Porque YHWH ama o juízo e não desampara os seus 
santos; eles são preservados para sempre; mas a semente dos ímpios será 
desarraigada”. 

 
Possa cada um de nós dar ouvidos ao Seu conselho e aconselharmos outros a 
seguirem o caminho de vida que YHWH nos propõe, abraçando a fé/testemunho de 
Yeshua HaMashiach e os preceitos da Sua Lei/Torá. Só assim seremos bem-sucedidos 
na vida presente, não esquecendo que estas verdades pelas quais já hoje vivemos 
também as devemos transmitir aos que ainda andam em trevas espirituais. Depois, O 
Altíssimo fará a Sua escolha. A nós compete-nos continuar remando contra a maré da 
ignorância e da indiferença, agindo como obreiros diligentes e fiéis, semeando a 
Palavra da salvação por Yeshua HaMashiach.  
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Compete-nos espalhar a semente. Ao Todo-Poderoso compete fazer que essa 
semente germine no coração de alguns… Só Ele conhece aqueles em que a semente 
da salvação irá germinar e produzir frutos para a vida eterna.  
 
Deixaríamos hoje de remar contra a maré da ignorância e da perversidade daqueles 
que nos rodeiam? De forma alguma, ainda que as condições nos sejam adversas, 
devemos persistir sempre...até que Ele venha. Paulo disse acerca da si mesmo: “ai de 
mim se não pregar o evangelho…”. 
 
Por isso, sejamos fiéis até ao fim dos nossos dias, trabalhando com diligência na 
sementeira da Palavra, pois só assim seremos dignos de herdar a promessa da vida 
eterna que O Justo Juiz concederá aos Seus fiéis no dia da Sua vinda gloriosa. 
Façamos o trabalho de um evangelista como Paulo disse a Timóteo: 2.Timóteo 4:5.  
 
Sejamos pois firmes na Palavra e no propósito de evangelizar para que outros também 
cheguem ao conhecimento da Verdade do Altíssimo e, possam, também eles, tornar-se 
semeadores da Palavra. Não nos deixemos contagiar pela falsidade espiritual que nos 
rodeia e que engole tantos, os inconstantes. Atentemos no conselho de Paulo: 
 

Efésios 4:14, 17-18 – “Para que não sejamos mais meninos inconstantes, 
levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens 
que com astúcia enganam fraudulosamente… E digo isto, e testifico no 
Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, 
na vaidade da sua mente. Entenebrecidos no entendimento, separados da 
vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração”. 

 
Remarmos contra a maré da maldade, do engano, da ignorância e da indiferença que 
nos rodeia significa trabalharmos de forma empenhada, ajudados pelo Espírito Santo 
de YHWH, pois só debaixo da Sua orientação e ajuda podemos ser bem-sucedidos na 
missão que Ele nos entregou. Tem de haver obreiros para que o trabalho na seara do 
Altíssimo prossiga.  
 
Não esqueçamos este ponto de transformação que tem de ocorrer na mente dos que 
ouvem e aceitam a palavra da salvação por Yeshua: “Ide por todo o mundo, pregai o 
evangelho a toda a criatura. Os que crerem e forem baptizados serão salvos, mas 
os que não crerem serão condenados”. O arrependimento é o ponto de viragem 
entre a vida e a morte de qualquer ser humano. 
 
Só seremos dignos do nosso salário (a vida eterna por Yeshua) se revelarmos ser bons 
obreiros, empenhados e diligentes, fiéis à Verdade do Eterno. 
 

AlleluYAH 
 

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

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

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

