
   www.kol-shofar.org 

 

 

 
 

 
 

Vítor Quinta  
Julho 2021 

 
A santa Palavra do Elohim YHWH fala-nos de uma figura ou entidade espiritual que 
designa pelo nome de “Leviatã”. Esta é, ainda hoje, uma figura que suscita vários 
entendimentos, alguns deles controversos, mas que espiritualmente devemos entender 
como representando a serpente, o dragão (Satanás), porque a Palavra do Altíssimo 
assim nos permite referenciá-la, como veremos adiante. 
 
Gostaríamos de começar por apontar que esta entidade espiritual está claramente 
representada, em figura, nas constelações celestes e que, como tal, é conhecida desde 
a antiguidade como a entidade maligna que se opõe a YHWH desde o princípio, e que, 
embora tenha sido criada por YHWH, acabou rebelando-se contra O Todo-Poderoso. 
Tal personagem terá sido a responsável pela tentação do ser humano (Eva/”Chava”), 
até que foi expulso dos céus, juntamente com uma hoste de seres celestiais que 
aderiram à sua rebelião, 1/3 dos seres celestiais – Apocalipse 12:4.  
 
Desta entidade nos fala o livro “The Witness of the Stars” (“O testemunho das 
estrelas/constelações”) escrito por E.W. Bullinger (1837-1913), dando a conhecer a 
entidade maligna que está representada nas constelações celestes na forma de uma 
serpente ou dragão, a qual será vencida pelo Cordeiro do Altíssimo, Adonai Yeshua 
ben David, na Sua vinda gloriosa. Mas, em oposição a tal figura demoníaca, ímpia, o 
profeta fala-nos da formusura do Filho do Altíssimo: 
 

Isaías 45:2-6 – “Tu [Yeshua HaMashiach] és mais formoso do que os filhos 
dos homens; a graça se derramou em teus lábios;  



   www.kol-shofar.org      

 O LEVIATÃ 2 

 
por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó 
valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga 
prosperamente, por causa da verdade [da Lei/Torá, cf. a Salmo 119:142], da 
mansidão e da justiça; e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas 
flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos 
caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo; o ceptro do 
teu reino é um ceptro de equidade”. 

 
Sim, na Sua segunda vinda, como Rei Eterno, Yeshua ben David derrotará o mal 
personificado pelo Leviatã, Satanás, bem como as suas hostes malignas, pois todos 
estes serão encerrados no abismo durante mil anos, no momento em que O Rei Se 
apresentar ao mundo com todo o poder e glória: 
 

Apocalipse 20:2-3 – “Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo 
e Satanás, e amarrou-o por mil anos. E lançou-o no abismo, e ali o 
encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até 
que os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco 
de tempo”. 

 
Como é que os povos antigos tiveram desde sempre conhecimento de todo o plano de 
YHWH? A resposta é simples: O Todo-Poderoso apresentou ao ser humano todo o 
Seu plano, mostrando-lhe o que haveria de suceder ao longo dos tempos, “ao 
escrever” o papel/significado das principais personagens do Seu plano nas 
constelações celestes que o homem pôde, desde sempre, ver a olho nu. 
 

Salmo 21:1, 8, 10-13 – “O rei se alegra em tua força, YHWH; e na tua 
salvação grandemente se regozija… A tua mão alcançará todos os teus 
inimigos, a tua mão direita [Yeshua, O Rei vindouro] alcançará aqueles que 
te odeiam… Seu fruto destruirás da terra, e a sua semente dentre os filhos 
dos homens. Porque intentaram o mal contra ti; maquinaram um ardil, mas 
não prevalecerão. Assim que tu lhes farás voltar as costas; e com tuas 
flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, YHWH, na tua 
força; então cantaremos e louvaremos o teu poder”. 

 
Sim, a vitória do Todo-Poderoso está anunciada desde o princípio dos tempos nas 
estrelas do céu. Lá se encontra “escrito” que Satanás e seus anjos rebeldes (o Leviatã 
e suas hostes), bem como os ímpios, não prevalecerão. Nem a semente perversa (os 
filhos dos ímpios) serão poupados.  
 

Salmo 104:35 – “Desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não 
sejam mais. Bendize, ó minha alma, a YHWH. Louvai a YHWH”. 

 
Diz-nos também o profeta que o dia da vingança do Todo-Poderoso está no Seu 
coração, pelo que não poupará os ímpios: 
 

Isaías 63:1-4 – “Quem é este, que vem de Edom [Esaú], de Bozra, com 
vestes tintas; este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua 
grande força? Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar.  
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Por que está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como as daquele 
que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve 
comigo; e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor; e o seu 
sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. 
Porque o dia da vingança estava no meu coração; e o ano dos meus 
remidos é chegado”. 

 
Uma vez que a humanidade já está a passar pelos anos do fim desta era, a geração 
actual será testemunha dos terríveis acontecimentos que sobrevirão ao mundo – 
Mateus 24:34-35. Sim, O Elohim Todo-Poderoso virá com ira, com sede de vingança 
para desarreigar o mal de toda a Terra. Por isso Isaías 66:15-16 nos diz que “os mortos 
do Senhor serão multiplicados”. Também Hebreus 10:31 nos diz que “terrível coisa é 
cair nas mãos do Deus vivo”. 
 

Salmo 21:8-10 – “A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão 
direita [Yeshua ben David] alcançará aqueles que te odeiam. Tu os farás 
como um forno de fogo no tempo da tua ira; YHWH os devorará na sua 
indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua 
semente dentre os filhos dos homens”. 

 
Perante estas palavras proféticas não nos admiremos que famílias inteiras de ímpios, 
pais, mães e filhos sejam devorados pelo fogo consumidor que não lhes deixará nem 
raiz nem ramo, como nos anuncia Malaquias 3:16-18. 
 
Desde tempos antigos, o leviatã está representado na iconografia suméria como uma 
serpente marinha de sete cabeças que habita nas profundezas dos oceanos. Estes 
simbolismos espalharam-se na antiguidade a muitas outras culturas. Porém, tais 
símbolos estiveram sempre associados a algo que representa o mal. 
 
Também o livro de Enoch (60:7-9) se refere à serpente marinha que habita nas fossas 
abissais do oceano. De resto, o profeta também faz eco das palavras do Altíssimo em 
Amós 9:1-3.  
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O homem busca conhecer e viajar até aos planetas (Lua, Marte, por exemplo) mas mal 
conhece os segredos dos oceanos…e não entende a multiplicidade da criação do 
Todo-Poderoso. Não criou Ele também os grandes animais, os dinossauros, de que 
hoje só conhecemos os seus esqueletos, que aparecem enterrados ou fossilizados? 
Claro que sim. A evidência da sua existência antediluviana está hoje fisicamente 
demonstrada, e atestada pela Palavra do Altíssimo: Job 40:15-24. 
 
Espiritualmente falando, este Leviatã (Satanás) e suas hostes celestiais rebeldes foram 
expulsas dos céus e deixaram de poder aceder às assembleias celestes para acusar 
os santos do Altíssimo, como nos diz Apocalipse 12:9-12. Ai dos que vivem na Terra 
porque Satanás desceu até nós, sabendo que já tem pouco tempo. Mas qualquer de 
nós o pode vencer pelo sangue do Cordeiro...se estivermos firmes na fé do Filho do 
Altíssimo e permanecermos fiéis até ao fim. 
 
Por isso, como cantou David: 
 

Salmo 74:10-14 – “Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? 
Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Porque retiras a tua mão, a 
saber, a tua destra [Seu Filho Yeshua]? Tira-a de dentro do teu seio. 
Todavia Deus é o meu Rei desde a antiguidade, operando a salvação no 
meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força; quebrantaste as cabeças 
das baleias nas águas. Fizeste em pedaços as cabeças do leviatã, e o deste 
por mantimento aos habitantes do deserto”.  

 
David diz-nos que, qual “hidra”, o Leviatã tem muitas cabeças.  
 
Ao falar com Job, O Todo-Poderoso descreve-nos a figura de um monstro marinho, 
poderoso (Salmo 104:26), que não pode ser domado pelo homem: Job 41. Claro está 
que só O seu Criador, Elohim YHWH, pode domar e derrotar tal criatura. O profeta 
Isaías anuncia o castigo deste ser: 
 

Isaías 27:1 – “Naquele dia YHWH castigará com a sua dura espada, grande 
e forte, o leviatã, serpente veloz, e o leviatã, a serpente tortuosa, e matará o 
dragão, que está no mar”. 

 
Ao referir-se ao mar, a Palavra está a dizer-nos que tal dragão vem dominando sobre 
os povos e nações, domínio que lhe foi dado desde a criação, até que O Rei Yeshua 
ben David lhe retire tal poder e o encerre, a ele e às suas hostes malignas, na prisão 
destinada aos seres espirituais rebeldes, onde outros seres celestiais que se tornaram 
malignos se encontram há muito encerrados: no abismo. Diz-nos Pedro: 
 

2.Pedro 2:4 – “Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, 
havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, 
ficando reservados para o juízo”. 

 
E,  
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Judas 1:6-7 – “E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas 
deixaram a sua própria habitação [os que despiram as suas vestes 
celestiais para “entrarem” às filhas dos homens, cf. a Génesis 6:1-2], 
reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande 
dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, 
havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, 
foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno”. 

 
Mas os homens não atentam para estes ensinamentos. Na realidade, a respeito do 
dragão (englobando Satanás e suas hostes rebeldes) a Palavra dá-nos a conhecer três 
fases para completar o castigo que lhe sobrevirá da parte do Altíssimo YHWH: 
 

1. A sua expulsão dos céus para a Terra (Apocalipse 12:3-9) por ocasião da 
morte e ressurreição de Yeshua HaMashiach, 

2. A sua prisão por mil anos no abismo, que irá ocorrer na vinda gloriosa de 
Yeshua ben David (Lucas 8:26-33; Isaías 14:15; Apocalipse 9:11) e, por 
último, 

3. A sua destruição no lago de fogo e enxofre (Mateus 25:41; Apocalipse 
20:10). 

 
Não nos iludamos: O Elohim Todo-Poderoso julgará todos os seres que Ele mesmo 
criou, e nenhum mal nem os ímpios que perpetraram esses males ficarão impunes, 
sejam seres celestiais ou humanos. Ele acabará com o domínio dos impérios dos 
homens (como nos revela o significado da estátua sonhada pelo Rei Nabucodonozor 
ao ser destruída por uma “Pedra” atirada sem mão). O Rei vindouro é “A Pedra” que 
será atirada, sem mão, aos pés da estátua, para esmiuçar e tornar em pó todos os 
reinos dos homens – Daniel 2:44, pois YHWH será O Único Dominador sobre toda a 
Terra: Jeremias 23:6. 
 
Desde há décadas que vimos assistindo no mundo à tentativa humana da criação de 
um “governo mundial”, debaixo de uma direcção única, o que YHWH condenou no 
tempo de Nimrod, e que O levou a confundir as línguas dos homens para que estes 
não se entendessem e se espalhassem sobre toda a Terra, povoando-a. Hoje, as 
nações estão a cair no mesmo erro do passado, tentando criar aquilo a que chamam 
de “Nova Ordem Mundial” (e que mais recentemente apelidam de “Novo Recomeço” 
dessa mesma “ordem humana”): um só governo mundial, uma só religião, etc. Um novo 
Nimrod irá emergir nestes dias do fim desta era, aquele que a Palavra chama de 
“anticristo”, “filho da perdição”, “homem do pecado”. 
 
Este homem, ou “besta” fará coisas terríveis por 42 meses (3,5 anos), até que seja 
preso e lançado vivo no lago de fogo na vinda gloriosa do Rei Yeshua ben David. Isto 
lemos em Apocalipse 13:1-8. Este “filho da perdição” agirá debaixo do poder que 
Satanás lhe irá emprestar. E fá-lo-á em colaboração com outra figura que a Palavra 
chama de “falso profeta”. Juntos irão vivos para o lago de fogo – Apocalipse 19:20. 
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Ao falarmos da figura de um monstro que subiu do mar e que tinha sete cabeças, não 
podemos deixar de nos lembrar das palavras do apóstolo João quando descreve esta 
estranha figura como um poder que irá exercer a sua acção nos últimos dias da era 
presente: 
 

Apocalipse 13:1-8 – “E eu pus-me sobre a areia do mar [povos e nações], e 
vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre os 
seus chifres dez diademas, e sobre as suas cabeças um nome de 
blasfémia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés 
como os de urso, e a sua boca como a de leão; e o dragão deu-lhe o seu 
poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como 
ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada; e toda a terra se 
maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu 
poder; e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem 
poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes 
coisas e blasfémias; e deu-se-lhe poder para agir por quarenta e dois 
meses [3,5 anos]. E abriu a sua boca em blasfémias contra Deus, para 
blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E 
foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los; e deu-se-lhe poder 
sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam 
sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do 
Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo”. 

 
As palavras de João oferecem-nos um paralelismo entre esta figura diabólica, a mulher 
que cavalga a besta (a “grande prostituta” católico-romana), a acção do último anticristo 
e do seu parceiro o falso profeta. De notar que a mulher que cavalga a besta tem na 
sua mão um cálix cheio das abominações das suas imundícias… Sim, esta besta fala 
como o dragão… 
 

 
 
Tal besta subirá do mar, i.e. das nações. Ela virá preparada para exercer a sua acção 
maligna nos últimos dias da presente era.  
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Por isso estejamos atentos ao cumprimento desta profecia, particularmente, a partir do 
momento em que o último anticristo se revelar ao mundo apresentando propostas de 
paz, mas acabando por arrastar as nações para o caos e para a guerra final contra 
Israel – Ezequiel caps. 38 e 39, Zacarias, Joel, etc. A Palavra do Altíssimo é Fiel. Tudo 
se cumprirá a seu tempo. Esta guerra dos últimos dias irá, finalmente, revelar o 
confronto antigo entre Jacob/Israel e Esaú/Ismael, pois muitos povos árabes e do Islão 
e seus aliados formarão um exército poderoso, como o mundo nunca viu nem voltará a 
ver. Esta será a batalha do Elohim Todo-Poderoso, a luta entre o bem e o mal. 
 
Estamos a viver os últimos dias da presente era profética. Não nos deixemos 
surpreender pelos acontecimentos terríveis que virão ao mundo, nomeadamente pelos 
efeitos da guerra dos últimos dias, a de Gogue e seus aliados e pelos muitos milhões 
de seres humanos que irão ser mortos. Confiemos no Altíssimo.  
 
Embora seja uma descrição muito abreviada a mesma deverá reter a nossa atenção, 
pois Yeshua ben David está às portas. Preparemo-nos para recebermos O Esposo e 
para que Ele nos receba também. O mundo está cheio de perigos, alguns deles 
mortais, e os mais mortais são os perigos espirituais nos quais muitos caiem por 
influência dos que não andam segundo a Verdade do Altíssimo.  
 
Olhemos para cima, pois a nossa redenção está próxima. Passará o mundo, mas as 
palavras de Yeshua HaMashiach não passarão. Cuidado pois com os ardis do Leviatã 
e dos seus servidores.  
 

AlleluYAH 
 

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