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Desde logo, ao lermos a santa Palavra do Altíssimo, vemos que “A Mão Direita” do 
Elohim Todo-Poderoso, Adonai YHWH, é exaltada. Ela é exaltada desde a eternidade, 
antes do princípio de todas as coisas e pela obra que fez para nos remir da morte 
eterna. Ora, sabemos que, comparativamente, o nosso corpo é composto por várias 
partes, incluindo nele, também a mão que é a extensão do nosso braço, órgão pelo 
qual executamos toda a obra que o nosso cérebro instrui.  
 
Logo, como fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador, fácil é concluirmos 
que a Sua destra é “A Mão” que tudo executa segundo a Sua vontade, O Verbo. Sendo 
YHWH Espírito Poderoso, Ele manifesta toda a Sua acção através deste órgão 
executor da Sua vontade e que é parte Dele. Em várias passagens bíblicas é-nos 
ensinado que tudo o que foi criado, foi criado pela Palavra (ou Verbo) que, neste caso é 
o mesmo que dizer pela Mão executora de YHWH, por Quem fez todas as coisas.  
 

Salmo 118:16 – “A destra de YHWH se exalta; a destra de YHWH faz 
proezas”. 

 
Como veremos, biblicamente, esta Mão executora da vontade do Todo-Poderoso não 
era outra senão “O Verbo”, “A Palavra”, de que nos fala João cap.1, onde nos é 
revelado que era Aquele que veio até nós em carne, na condição de Cordeiro de 
YHWH, e que virá segunda vez na condição de Leão da tribo de Judá, como Rei Eterno 
e Sumo-Sacerdote, Yeshua ben David: 
 

João 1:1-3, 9-14 – “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…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 creem 
no seu nome; os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, 
nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou 
entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de 
graça e de verdade”. 
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Ora, pelo poder incomensurável do Eterno Elohim, o que nos é dito é que O Todo-
Poderoso YHWH manifestou-Se ao homem através da Palavra, feita homem, Yeshua 
HaMashiach, Aquele que primeiramente veio na condição de “Servo sofredor”, cuja 
figura nos é narrada em Isaías cap. 53 e que voltará no fim dos dias, desta vez como O 
Leão da tribo de Judá, Yeshua ben David, para reinar eternamente em justiça – João 
18:37. Eis o que nos anuncia David: 
 

Salmo 110:1 – “Disse YHWH ao meu Senhor [Yeshua HaMashiach]: 
Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por 
escabelo dos teus pés”. 

 
Tudo isto é maravilhoso aos olhos dos que creem. Pobres daqueles que não entendem 
o propósito do Alto e Sublime, que é o de chamar para Si um povo justo, fazedor da 
Sua Vontade (a Sua Lei/Torá), povo que coloca a sua esperança no acto único de 
salvação deste Cordeiro vindo do céu. Sim, Ele desceu do céu e para lá tornou, como 
podemos ver na oração de Yeshua HaMashiach ao Pai: 
 

João 17:5 – “E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela 
glória que tinha contigo antes que o mundo existisse”. 

 
O Verbo divino que veio até nós como homem era YHWH na carne. Toda a Palavra o 
atesta. Dele falavam os profetas. Lembremos, por exemplo, o que nos diz: 
 

Miqueias 5:2 – “E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de 
Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os 
tempos antigos, desde os dias da eternidade”. 

 
Por isso Ele Se intitulou como sendo O “EU SOU” e disse: “Eu e O Pai somos um”. A 
destra do Alto e Sublime executou sempre a Vontade do Pai – Marcos 16:19, Aquele 
que é Espírito Eterno e ao qual nunca nenhum homem viu nem podia ver, pois habita 
no que a Palavra nos diz ser “a luz inacessível”. E, por ser inacessível ao ser humano, 
O Todo-Poderoso deu-Se a conhecer através da Sua obra, tanto na criação, como na 
redenção do Seu povo, e na execução do sacrifício eterno que só Ele podia consumar, 
tendo para o efeito baixado da Sua condição superior, fazendo-se homem, para 
experimentar as dores dos homens e, sobretudo, para vencer a morte e abrir a porta da 
vida eterna a todos os que O aceitam como Rei e Senhor das suas vidas. 
 
Este YHWH que veio até nós em carne (tal como estava profetizado que viria), é O 
mesmo do qual Paulo nos esclarece que esteve com o Seu povo ainda na condição de 
Verbo divino quando o libertou da escravidão do Egipto, como nos é dito em: 
 

1.Coríntios 10:1-4 – “Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais 
estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos 
foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma 
mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida 
espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia; e a pedra era 
Cristo”. 
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Por estas palavras podemos ver a grandeza, poder, mistério e majestade Daquele que 
veio até nós em carne e Se entregou a uma morte injusta e horrorosa para que se 
salvem todos os que O aceitam como O Salvador das suas vidas e que fazem o que é 
justo aos Seus olhos. Ora andarmos em justiça é servi-Lo segundo a Sua Vontade 
contida na Lei/Torá, que durará para sempre. Foi por esta Lei/Torá que os justos do 
passado, incluindo Yeshua HaMashiach, viveram, pois, se porventura, O Justo Yeshua 
tivesse violado um só preceito da Torá, Ele não poderia constituir-Se como O Cordeiro, 
sem pecado, que tira o pecado do mundo. 
 

Salmo 20:6 – “Agora sei que YHWH salva o seu ungido; ele o ouvirá desde 
o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita”. 

 
Sim, “a força salvadora da Sua Mão direita” é O Filho Yeshua que hoje está sentado, 
em glória, à destra do Pai, nos céus, intercedendo, como nosso Advogado junto do Pai, 
os que revelem ser-Lhe fiéis até ao fim dos seus dias. Pelo Seu poder Ele penetra 
todas as coisas e, habita, tanto no céu como nos corações de todos os contritos que O 
buscam com sinceridade, tal como nos é ensinado: 
 

Isaías 57:15 – “Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na 
eternidade, e cujo nome é Santo: Num alto e santo lugar habito; como 
também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos 
abatidos, e para vivificar o coração dos contritos”. 

 
Então, todos os contritos de coração que O buscam podem ter a certeza de O 
encontrar, pois A Palavra diz-nos: “Batei e abrir-se-vos-á; buscai e achareis”. Na 
realidade, Ele está em toda a parte. Ninguém se pode furtar à Sua presença! 
 
Mas, esta “Mão” também é muitas vezes referida como “O Braço Forte” do Altíssimo. 
Isso mesmo nos é dito na Bíblia, chamando-O de Braço Forte” do Elohim Todo-
Poderoso. Na realidade, quer a Sua Mão Direita ou O Seu Braço Forte se referem à 
mesma entidade, i.e., ao Executor da Vontade do Pai, O Verbo que veio até nós na 
condição de Filho, pois é através Dele que O Pai executa toda a Sua vontade. Como 
nos anuncia o profeta, O Braço Forte de YHWH não é outro senão Aquele que veio até 
nós como “Servo sofredor”, e que virá em breve com juízo para eliminar os ímpios da 
Terra, e estabelecer o Seu reino milenar: 
 

Jeremias 21:5 – “E eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço 
forte, e com ira, e com indignação e com grande furor”. 

 
Falando para a Israel de YHWH, a Jerusalém amada, o profeta diz-nos que O Rei 
vindouro, Adonai Yeshua ben David será chamado “O Deus de toda a Terra”: 
 

Isaías 54:5 – “Porque o teu Criador é o teu marido; YHWH dos Exércitos é o 
seu nome; e o Santo de Israel é o teu Redentor; que é chamado o Deus de 
toda a terra”. 

 
Sim, O Pai entregou ao Filho todo o poder, tanto nos céus como na Terra. Eis o que já 
anunciava o Seu servo Job: 
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Job 12:9-10; 13-16a – “Quem não entende, por todas estas coisas, que a 
mão de YHWH fez isto? Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o 
espírito de toda a carne humana… Com ele está a sabedoria e a força; 
conselho e entendimento tem. Eis que ele derruba, e ninguém há que 
edifique; prende um homem, e ninguém há que o solte. Eis que ele retém 
as águas, e elas secam; e solta-as, e elas transtornam a terra. Com ele está 
a força e a sabedoria”. 

 
Sim, todo o poder está na Mão do Todo-Poderoso, neste caso, no Filho Yeshua, a 
Quem O Pai ungiu e entregou todo o poder, tanto no céu como na terra. Muitas vezes a 
Palavra fala-nos ainda de uma outra expressão que significa juízo, ou seja, a punição 
do Altíssimo sobre os ímpios, quando se refere à “espada do Senhor”: 
 

Jeremias 47:6 – “Ah; espada de YHWH! Até quando deixarás de repousar? 
Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te” … a Sua espada repousará 
até que chegue o dia da Sua vingança sobre os ímpios. 

 
Quem é que brande esta espada da justiça senão O Filho? O mesmo profeta diz-nos 
que “a espada do Senhor” devora desde um extremo da Terra até ao outro. A “Sua 
espada” é mortífera. Não para os santos, mas para os ímpios. Por esta mesma 
“espada” o Eterno contenderá com toda a carne e os seus mortos serão multiplicados: 
Isaías 16:15-16; Apocalipse 19:21. 
 
Lembremos a rebelião de Coré, no deserto, em que este, a sua casa e os que estavam 
coligados com ele contra Moisés, foram engolidos vivos pelas areias para exemplo. E 
lembremos a diferença que O Justo estabelece entre os que são rebeldes/ímpios e os 
que são justos (Malaquias 3:16-18), pois Ele mesmo nos diz em: 
 

Êxodo 20:5-6 – “… porque eu, YHWH teu Deus, sou Deus zeloso, que visito 
a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles 
que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos 
que guardam os meus mandamentos”. 

 
E como é que Ele “visita” a iniquidade dos que O odeiam? R.: destruindo-os! Mas aos 
que são justos Ele preserva em vida, dando-lhes infinitas misericórdias cada dia. 
 
O Rei vindouro, Yeshua ben David, será visto como “homem de guerra” (“El Gibor”), 
Poderoso, que não poupará os ímpios. Será nos dias vindouros, os da última grande 
batalha, que O Todo-Poderoso Se manifestará às nações e fará coisas terríveis aos 
ímpios. Diz-nos a Palavra que “Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo” – 
Hebreus 10:31. Não nos esqueçamos que Ele virá com ira ardente para destruir toda a 
forma de impiedade, maldade e rebeldia. 
 

Isaías 13:3-13 – “Eu dei ordens aos meus santificados; sim, já chamei os 
meus poderosos para executarem a minha ira, os que exultam com a 
minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como 
a de muito povo; o som do rebuliço de reinos e de nações congregados. 
YHWH dos Exércitos passa em revista o exército de guerra.  
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Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu, YHWH, e os 
instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Clamai, 
pois, o dia de YHWH está perto; vem do Todo-Poderoso como assolação. 
Portanto, todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se 
desanimará. E assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se 
angustiarão, como a mulher com dores de parto; cada um se espantará do 
seu próximo; os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que vem o dia 
de YHWH, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação, 
e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas 
constelações não darão a sua luz; o sol se escurecerá ao nascer, e a lua 
não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e 
sobre os ímpios a sua iniquidade; e farei cessar a arrogância dos 
atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais 
precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por 
isso farei estremecer os céus; e a terra se moverá do seu lugar, por causa 
do furor de YHWH dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira”. 

 
Sim, o profeta Joel e tantos outros (e.g. 2.Pedro 3:12-13) falam-nos do “Dia do Senhor. 
“A Mão Direita” do Elohim Todo-Poderoso é, pois, a manifestação do Seu poder e 
vontade, em todos os tempos e acontecimentos que se produzem na Terra, pois tudo 
se vem cumprindo, no tempo por Ele estabelecido, conforme à Sua Vontade soberana. 
A humanidade ímpia não está apercebida dos dias de tribulação que sobre ela estão a 
chegar. Estes dias estão há muito profetizados em Ezequiel caps. 38 e 39, e noutros 
profetas também. 
 
Apesar de ainda não terem chegado os dias em que Israel irá enfrentar os vastos 
exércitos inimigos de Gogue e seus aliados, incluindo os 200 milhões de homens que 
virão do Oriente, já desde há vários anos que, de uma forma quase diária, vem 
sofrendo atentados contra a sua população civil, na forma de ataques pessoais nas 
ruas, mísseis lançados sobre as suas populações, quer a Sul pelo Hamas ou a Norte 
pelo Hezzbolah, ataques cibernéticos, etc., muitos deles fomentados pelo seu arqui-
inimigo, o Irão. Apesar de vir sofrendo algumas baixas entre os seus militares e 
também entre os civis, pela graça do Todo-Poderoso, o número dos seus inimigos que 
são mortos é claramente superior. 
 
Trata-se, pois, de uma guerra surda e suja, bem real, onde perpassa o ódio milenar ao 
“Judeu”. É uma luta milenar pela posse da terra que foi dada a Jacob e não a Esaú. 
Perante o mundo, tal guerra é como se não existisse, pois não foi formalmente 
declarada entre Estados, mas nem por isso tem sido menos letal. E, para espanto de 
muitos, tem sido Israel que tem sido condenado nas instâncias internacionais, apesar 
de só agir na legítima defesa das suas populações. 
 
O recente abandono das tropas americanas no Afeganistão veio criar um novo xadrez 
político internacional em que, com a tomada do poder pelos talibãs, também o Irão, a 
Rússia, a China e o Paquistão saem fortalecidos. Neste novo quadro estratégico, não 
podemos esquecer que os EUA têm sido o maior aliado de Israel. Por isso esta nação 
só tem a recear devido às fraquezas demonstradas pela actual Administração Biden.  
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Mas, como sempre, YHWH tem a última palavra em todos os acontecimentos. Ele Se 
manifestará nos dias da “tribulação de Jacob”, os dias do massivo ataque dos seus 
inimigos contra aquele pequeno país. Mas, Ele nunca Se esqueceu do Seu povo. 
Infelizmente, no mundo e ao longo do tempo, muitas têm sido as ideologias sociais e 
religiões que advogaram a morte e destruição como marca da sua actuação. Não será 
assim no reino milenar de Yeshua ben David pois, como nos é dito, Ele destruirá os 
homens ímpios, e no Seu reino milenar “não se fará mal nem dano algum”. Até a 
natureza bravia dos animais ferozes será transformada, uma vez que, nesse reino 
vindouro: “o leão comerá palha como o boi e a ursa e a vaca pastarão juntas, etc.” 
 
Para que tal reino de paz universal e equidade entre os povos, governados então pela 
Lei/Torá (Isaías 2:2-4), venha a ser uma realidade, O Rei Yeshua ben David irá realizar 
o seu “estranho acto”. Talvez possamos comparar este “estranho acto” a uma purga. 
Este será um acto de domínio sobre todos os Seus (e nossos) adversários e a entrega 
do prémio da vida eterna aos que Lhe foram fiéis até ao fim das suas vidas, a saber: 
 

Isaías 28:21 – “Porque YHWH se levantará como no monte Perazim, e se 
irará, como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e 
para executar o seu acto, o seu estranho acto”. 

 
Este “estranho acto” será algo nunca visto pela humanidade, como: 
 

• A destruição dos vastos exércitos (Gogue e seus aliados) que virão contra a 
nação de Israel e contra O Rei Yeshua ben David. 

• A prisão de Satanás e das suas hostes demoníacas, no abismo, onde ficarão 
detidas durante mil anos. 

• A prisão e destruição no “lago de fogo” de dois servidores de Satanás que irão 
causar o caos no mundo nos dias da tribulação final: o falso profeta e o último 
anticristo. Serão ali lançados vivos. 

• A ressurreição e transformação dos justos na Sua vinda gloriosa, tanto os que 
estiverem no pó-da-terra, há muito ou há pouco tempo, como os que estiverem 
vivos no momento da Sua chegada gloriosa. Diz-nos Paulo: “nem todos 
dormiremos mas todos seremos transformados...num abrir e fechar de 
olhos”…ante o toque da 7ª e última trombeta. 

 
Sim, “A Mão Direita” do Elohim Todo-Poderoso executará toda a Sua vontade, aquela 
que Ele nos fez conhecer de antemão na Sua Palavra, pois Ele é Aquele que anuncia o 
fim desde o princípio. Se acharmos exagerado comparar a hecatombe humana que aí 
vem a uma purga, que chamaremos então ao que aconteceu no passado através das 
águas do dilúvio universal, em que só oito almas foram poupadas? Não foram todos 
eles avisados por Noé? Sim, mas não acreditaram que tal desastre lhes pudesse 
sobrevir. Por isso não creram nas palavras de Noé e não entraram na arca. Hoje a 
nossa “arca” chama-se Yeshua HaMashiach. 
 
Estejamos, pois, atentos e preparados para discernir os acontecimentos destes dias, 
tendo muito azeite nas nossas candeias, para que sejamos dignos de entrar nos 
aposentos nupciais quando O Esposo chegar. Mas, até lá, relembremos a profecia dos 
acontecimentos calamitosos que serão desencadeados com a abertura do 6º selo: 
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Apocalipse 6:12-17 – “E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve 
um grande tremor de terra; e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e 
a lua tornou-se como sangue; e as estrelas do céu caíram sobre a terra, 
como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um 
vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola; e todos os 
montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os 
grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o 
livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas; e diziam 
aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto 
daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro; porque é 
vindo o grande dia da sua ira; e quem poderá subsistir?” 

 
Jeremias 23:23-24 – “Porventura sou eu Deus de perto, diz YHWH, e não 
também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo 
que eu não o veja? diz YHWH. Porventura não encho eu os céus e a terra? 
diz YHWH”. 

 
Poderão os seres humanos esconder-se Daquele que está em toda a parte? De forma 
alguma. Não haverá “bunkers” que lhes possam valer. Quem poderá subsistir quando 
chegar o dia do derramamento da Sua ira? R.: só os que têm o sinal do Elohim 
Altíssimo nas suas testas e nas suas mãos direitas, pois estes foram assinalados por 
Ele para não sofrerem o castigo que está reservado aos ímpios. E que sinal será este? 
Este é “o sinal” com que O Todo-Poderoso marca os fiéis: os Seus Sábados santos (a 
Sua Lei/Torá), tanto os semanais quanto os das solenidades anuais de YHWH de 
Levítico 23, e os têm gravados nos seus corações – Êxodo 31:13, 17. Ao contrário 
destes, todos os outros levam em si mesmos “a marca da besta”. 
 
Porventura, poupará O Altíssimo a maldade que é praticada no mundo? De maneira 
nenhuma! Toda a maldade terá o seu castigo se não houver arrependimento. O 
exemplo mais flagrante que encontramos na Palavra é a dos dois malfeitores que 
foram crucificados juntamente com Yeshua HaMashiach: um alcançou o perdão dos 
seus erros porque nos últimos instantes de vida manifestou arrependimento sincero 
perante O Senhor da Vida, ao passo que o outro permaneceu rebelde até ao fim. Por 
isso a um lhe foi prometida a vida eterna, enquanto o outro ficou condenado à 
destruição. Este episódio é bem a manifestação do que O Altíssimo oferece ao ser 
humano: o caminho da vida e o caminho da morte. A escolha é nossa. 
 
Será, pois, nos dias do toque da sexta trombeta, que os grandes exércitos se moverão 
contra Israel, começando por se concentrar no local chamado de Armagedão. Estes 
serão os dias tribulação de Jacob e do mundo inteiro: Apocalipse 9:13-21; 16:12-21. 
Estejamos preparados e firmes nas promessas do Altíssimo. Só ligados à videira 
verdadeira podemos ter vida e dar fruto para a vida eterna. Não nos deixemos 
adormecer como o resto do mundo. Vigiemos e oremos para que “aquele dia” não nos 
apanhe de surpresa. Ora vem Adonai Yeshua ben David. 
 

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

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