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Onde está o nosso ganho e esperança nesta vida? Certamente não estarão nas coisas
passageiras desta vida. Então, a nossa esperança tem de estar firmemente ancorada
nas promessas do Elohim Todo-Poderoso, O Senhor da Vida, e no exemplo de vida
simples e humilde Daquele Cordeiro (cf. a Isaías cap. 53), que veio até nós para sofrer
no nosso lugar, e por Quem alcançaremos a vida eterna, se Lhe formos fiéis até ao fim
das nossas vidas terrenas. Se e só se andarmos por fé, obediência e humildade nos
caminhos que Ele nos propõe, na Sua Lei/Torá caminharemos seguros. Este é o
caminho da vida verdadeira que há-de vir da parte do Elohim Todo-Poderoso.
Até lá, como nos convém andar na presença do Todo-Poderoso?
1.Tessalonicenses 4:1 – “Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no
Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém
andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez
mais”.
Mas quantos ponderam nos ensinamentos que a Sua Palavra nos dá? Quantos se
humilham perante a Sua Mão Poderosa e excelência da Sua Majestade, e vivem com a
esperança num mundo vindouro, perfeito? Infelizmente bem poucos, pois a larga
maioria vive obcecada com as coisas passageiras deste mundo.
Muitos deixam-se “prender” pelos atractivos desta vida (riquezas, ostentação material,
snobismo vazio, posição social, etc.). E assim, centrados no seu “eu”, perdem de vista
o que é importante para a salvação das suas almas: a ligação ao Senhor da Vida.
De resto, ao lermos a Sua Palavra, encontramos os exemplos dos que viviam na
soberba das suas vidas e que, por isso mesmo foram castigados, como foi o caso de
Nabucodonozor, rei de Babilónia, que foi reduzido à condição de animal, comendo erva
do campo durante sete anos, até que lhe voltou o entendimento.
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Só depois de ser humilhado louvou O Criador de todas as coisas, que a uns eleva e a
outros abate, conforme ao Seu desígnio. Sim, O Eterno abate a sobranceria e a altivez
de muitos que não se curvam perante a Sua majestade. Como diz Pedro: “e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos
humildes”.
O mesmo apóstolo acrescenta:
1.Pedro 5:6-7 – “Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para
que a seu tempo vos exalte; lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque ele tem cuidado de vós”.
Estas são palavras de um homem que se entregou, por inteiro, à obra que lhe foi
confiada: “Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for
baptizado será salvo, mas quem não crer será condenado”. E foi esta mesma missão
que recebemos do Salvador Yeshua e de todos os que, antes de nós, dedicaram as
suas vidas a servi-Lo. Porém, fizeram-no com uma entrega verdadeira, sabendo que o
prémio da vida eterna lhes estava reservado, prémio que O Rei vindouro entregará, na
Sua vinda gloriosa, a todos os que Lhe forem fiéis até ao fim.
Este é o único prémio pelo qual vale a pena lutar. Não é pelas coisas perecíveis desta
vida que devemos lutar. A vida eterna é comparada a um tesouro escondido num
campo, que para o comprarmos e podermos aceder a ele vendemos tudo o que temos.
Isto é, abdicamos de tudo o resto.
Eis ainda o que podemos aprender quando o homem se humilha perante a majestade
do Todo-Poderoso:
2.Crónicas 12:6-7 – “Então se humilharam os príncipes de Israel, e o rei, e
disseram: YHWH é justo. Vendo, pois, YHWH que se humilhavam, veio a
palavra de YHWH a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei;
antes em breve lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se
derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque”.
Quando o ser humano reconhece a sua condição só tem uma solução: humilhar-se
perante O Alto e Sublime Elohim, reconhecendo que sem a Sua ajuda e misericórdia,
não poderá subsistir. Por isso Job nos diz:
Job 34:14-15, 19 – “Se ele [YHWH] pusesse o seu coração contra o homem,
e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente
expiraria, e o homem voltaria para o pó… Quanto menos àquele, que não
faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima o rico mais do que o
pobre; porque todos são obras de suas mãos”.
Estas palavras revelam-nos a imparcialidade do Elohim Todo-Poderoso. Sim, Ele não
faz distinção de pessoas. Porém, a Sua Palavra diz-nos que Ele está com os que O
buscam com sinceridade de coração e com humildade, amando a Sua vinda.
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A estes Ele revela tesouros escondidos na Sua Palavra. Possamos nós, também, estar
entre o pequeno número dos que assim procedem, pois só um remanescente que Lhe
é fiel receberá o prémio da vida eterna pelo Messias Yeshua.
Paulo ajuda-nos a entender estas coisas quando nos deixou escrito:
Filipenses 4:11-13 – “Não digo isto como por necessidade, porque já
aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também
ter abundância; em toda a maneira, e em todas as coisas estou instruído,
tanto a ter fartura, como a ter fome; tanto a ter abundância, como a
padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece”.
Sair deste propósito santo será fatal para a vida de muitos. Isaías 1:28 diz-nos: “Mas os
transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos; e os que deixarem YHWH
serão consumidos”. Perante estes avisos que pessoas nos convém ser em santo trato
e piedade, como nos diz o apóstolo Pedro?
Valeria a pena atentar nas riquezas deste mundo e lutar por elas, perdendo a nossa
alma? Não! Mil vezes não! Yeshua HaMashiach dá-nos a resposta cabal a esta
questão através de uma alegoria: a de um homem que alcançou grandes colheitas: “E
disse: Farei isto: Derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali
recolherei todas as minhas novidades e os meus bens; e direi à minha alma: Alma, tens
em depósito muitos bens para muitos anos; descansa, come, bebe e folga. Mas Deus
lhe disse: Louco! esta noite te pedirão a tua alma; e o que tens preparado, para quem
será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus”, Lucas
12:18-21.
Buscai-O enquanto O podeis achar… buscai-O enquanto está perto, diz-nos a Palavra.
Quantas vezes o homem lamenta per perdido oportunidades soberanas na sua vida?
Muitas. Mas, depois, tendo passado a oportunidade, lamenta não as ter aproveitado.
Não façamos tamanho erro com a salvação gratuita que YHWH nos propõe através do
sacrifício de Seu Filho Único, Yeshua HaMashiach, pois se O rejeitarmos, também Ele
nos rejeitará.
Este é o dilema que a larga maioria dos seres humanos ainda não resolveu nas suas
vidas, pois continua a colocar em primeiro lugar tudo o que é deste mundo ao que a
Palavra contrapõe: 1.João 2:15-16. Porém, tudo fica cá: os prazeres da carne, o gastar
o seu tempo inutilmente em passatempo, a busca desenfreada pelo bem-estar material,
a ostentação da vaidade mundana, os amores passageiros, etc. Mas, tudo isto
podemos perder de um dia para o outro. Sim, que é a nossa vida? O apóstolo dá-nos a
resposta:
Tiago 4:14, 16 – “Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã.
Porque, que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e
depois se desvanece… Mas agora vos gloriais em vossas presunções;
toda a glória tal como esta é maligna”.
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Como qualquer flor do prado assim é a vida dos seres humanos: brota pujante e cheia
de força, mas depois, rapidamente murcha e morre. Por vezes, até desaparece mais
cedo do que seria de esperar. Basta que o Sol a atinja com os seus raios quentes para
que murche num instante. O grande problema dos seres humanos é que não atentam
nestas verdades intemporais… para seu próprio prejuízo.
Ontem como hoje os senhores deste mundo, cegos e prepotentes, arrastam a
humanidade para caminhos desviados do Todo-Poderoso. Por isso os governantes
proporcionam diversões e distrações várias para nelas gastarem o seu tempo e
dinheiro e para manterem as suas mentes ocupadas, mas sem que daí lhes advenha
qualquer proveito espiritual: futebol, festivais, novelas, turismo, etc., i.e., dão ao povo
“pão e circo”, como faziam os antigos imperadores romanos, o que leva a que os
homens não ocupem as suas mentes no que deveria ser prioritário nas suas vidas: a
salvação das suas almas. Tudo isto é obra de Satanás.
Quantos dedicam nem que seja meia hora por dia a estudar a Vontade do Elohim,
cuja Mão lhes advém todo o sustento? Poucos, infelizmente. Porém, é da Mão
Todo-Poderoso que nos advém tudo. Não pensarão os homens que terão
comparecer perante o tribunal divino? Não lhes passa hoje pela cabeça que terão
prestar contas de tudo o que fizeram nesta vida?
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Ao colocarmos a nossa confiança em YHWH e esperar na Sua misericórdia ficamos
com a certeza de que Ele nos dá tudo o que necessitamos para as nossas vidas, e que
também cumprirá a promessa da vida eterna por Yeshua HaMashiach. Sim, a nossa
relação com O Todo-Poderoso assenta na confiança e numa entrega/submissão
genuína.
Lembremos isto: tudo o que temos alcançado nesta vida representa bênçãos dadas
pelo Altíssimo. Nada é nosso, pois tudo Lhe pertence. Por isso tais bênçãos devem ser
vistas como um prémio da nossa dedicação e entrega ao serviço Dele e do Seu
Messias. Sejamos humildes e reconheçamos que tudo provém da Sua Mão generosa.
É como nos lembra Paulo:
1.Timóteo 6:7 – “Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é
que nada podemos levar dele”.
A única coisa que podemos levar connosco quando partirmos é a nossa ligação ao
Senhor da Vida. Por isso deixemos que seja O Espírito do Eterno a conduzir as nossas
vidas passageiras, para que nos transforme e nos habilite à herança da vida eterna.
Romanos 8:5-8 – “Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as
coisas da carne; mas os que são segundo o Espírito para as coisas do
Espírito. Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação do
Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra
Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser.
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus”.
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Lembremos: a carne produz fruto para morte, enquanto O Espírito produz fruto para a
vida eterna. Não sejamos meros ouvintes, mas fazedores da obra como nos ensinam
os apóstolos: Tiago 1:22; Romanos 2:13. De nada serve aos que se dizem crentes
serem meros ouvintes, que vão uma vez por semana à congregação, mas que, depois,
vivem uma vida que não se coaduna com a Vontade do Altíssimo, a Sua Lei/Torá, ou
que não imitam O Messias e os Seus apóstolos. Estes são os que não se deixam
transformar pelo Espírito e não progridem no verdadeiro conhecimento.
Já os que se deixam lavar pela Palavra do Altíssimo, e a gravam nos seus corações
para viverem segundo a Vontade do Todo-Poderoso, podem ser comparados aos que
têm em si mesmo uma fonte de águas-vivas, transformadoras. Esta verdade está bem
explícita nas palavras de Yeshua HaMashiach, quando Ele dialoga com uma mulher
junto a um poço: João 4:7-15; 7:38. De forma bem clara, O Messias Yeshua revela-Se
como sendo essa fonte de águas-vivas que pode transformar o ser humano e projectálo para a vida eterna, se o ser humano O buscar e se dispuser a servi-Lo.
Uma atitude humilde e obediente perante O Senhor da Vida deve ser o apanágio do
nosso comportamento em cada acto da nossa vida. De resto, se quisermos encontrar o
maior gesto de humildade que nos foi dado, olhemos para O Cordeiro do Altíssimo, que
sendo O Senhor dos senhores, Se humilhou lavando os pés aos pecadores e disso nos
deixou o exemplo.
YHWH lamenta o desprezo dos homens pela Sua Palavra. Pobres destes. Por voltarem
as costas a YHWH, estão condenados ao desprezo eterno:
Jeremias 2:12-13 – “Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos! Ficai
verdadeiramente desolados, diz YHWH. Porque o meu povo fez duas
maldades: a mim me deixaram, o manancial de águas-vivas, e cavaram
cisternas, cisternas rotas, que não retêm águas”.
As cisternas rotas que os homens criaram são as doutrinas e preceitos que eles
criaram e que contrariam a Palavra do Eterno, a Sua Lei/Torá.
Vamos agora meditar noutras passagens que a Palavra nos deixou para que possamos
melhorar a nossa postura perante O Alto e Sublime, procurando agradar-Lhe.
Salmo 111:10; 112:1 – “O temor de YHWH é o princípio da sabedoria; bom
entendimento têm todos os que cumprem os seus mandamentos; o seu
louvor permanece para sempre. Louvai a YHWH. Bem-aventurado o homem
que teme a YHWH, que em seus mandamentos tem grande prazer”.
Que estas palavras estejam presentes em nós, todos os dias. Queremos agradar ao
Altíssimo Elohim? Então busquemo-Lo com dedicação e esperemos ser consolados
pelo Seu Espírito Santo. Só a Sua Palavra nos pode encher a alma. A Sua majestade e
poder são tão grandes que só nos podemos sentir humildes perante O Espírito Eterno,
pois em nós não temos nada de que nos orgulhar. E tenhamos muito cuidado com
cada palavra que pronunciamos na Sua presença.
POSTURA HUMILDE E OBEDIENTE
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Salmo 33:18 – “Eis que os olhos de YHWH estão sobre os que o temem,
sobre os que esperam na sua misericórdia”.
Que seria dos homens se O Todo-Poderoso não usasse de misericórdia para com
eles? E, no entanto, a Sua misericórdia revela-Se sobre justos e injustos. Porém, Ele
separa para Si, os justos que O amam e buscam servi-Lo conforme à Sua vontade. Isto
será ainda mais manifesto quando O Rei Todo-Poderoso vier. Eis o que nos diz:
Malaquias 3:16-18 – “Então aqueles que temeram a YHWH falaram
frequentemente um ao outro; e YHWH atentou e ouviu; e um memorial foi
escrito diante dele, para os que temeram a YHWH, e para os que se
lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz YHWH dos Exércitos;
naquele dia serão para mim joias; poupá-los-ei, como um homem poupa a
seu filho, que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o
ímpio; entre o que serve a Deus, e o que não o serve”.
Diz-nos Provérbios 13:20 que todo o homem que acompanha os sábios se tornará
sábio também. Porém, o que anda com os tolos será destruído. E esta é uma diferença
capital na vida dos homens, em que, no final desta carreira, cada ser humano ou viverá
ou será destruído. Não existe a mentira católico-romana do “purgatório”. Tal coisa é
invenção de homens perversos, pois não está escrita na Palavra do Eterno. O
“purgatório” é mais um embuste diabólico destinado a roubar dinheiro aos ignorantes
através da celebração de missas por alma dos defuntos.
Apocalipse 15:4 – “Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu
nome? Porque só tu és santo; por isso todas as nações virão, e se
prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos”.
O Livro de Salmos ensina-nos como nos devemos comportar perante a Sua majestade:
Salmo 51:17; 57:15 – “Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado;
a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus… 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”.
Perante estas palavras perguntamos: então como devemos buscá-Lo em nossas
orações? Se o nosso espírito não estiver abatido e arrependido dos nossos erros como
poderemos ser ouvidos? Escutemo-Lo:
Jeremias 7:23 – “Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e
eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo; e andai em todo o
caminho que eu vos mandar [a Minha Lei/Torá], para que vos vá bem”.
Também o apóstolo nos dá bom-conselho:
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1.Pedro 1:15-23 – “Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós
também santos em toda a vossa maneira de viver; porquanto está escrito:
Sede santos, porque eu sou santo. E, se invocais por Pai aquele que, sem
acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor,
durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas
corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã
maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o
precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e
incontaminado, O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda
antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por
amor de vós; e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os
mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em
Deus; purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade
[à Lei/Torá, cf. a Salmo 119:142], para o amor fraternal, não fingido; amaivos ardentemente uns aos outros com um coração puro; sendo de novo
gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de
Deus, viva, e que permanece para sempre”.
O sermos “de novo gerados” é deixar-nos transformar pelo Espírito Santo, renascendo
como novas criaturas em Yeshua HaMashiach, pelo arrependimento e entrega às
águas do baptismo. Pedro diz-nos como nos convém andar perante a Majestade do
Todo-Poderoso, para que a Sua misericórdia possa ser derramada sobre cada um dos
Seus filhos.
Porque é que a Palavra compara os santos do Altíssimo a ovelhas? R.: porque elas
conhecem a voz do seu Pastor, e são fiéis, humildes e obedientes. Yeshua
HaMashiach, qual ovelha obediente não abriu a Sua boca mesmo quando foi oprimido
e afligido: Isaías 53:7.
Sabendo que tudo nos vem da Mão do Elohim Todo-Poderoso, sejamos agradecidos.
Humilhemo-nos debaixo da potente Mão do Altíssimo e, a Seu tempo, Ele nos exaltará.
AlleluYAH
Vem abrir o nosso entendimento à força da Tua Palavra/Verdade.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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