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Este é um AVISO PARA SER LEVADO MUITO A SÉRIO! Sim, O Rei Eterno está 
MESMO, MESMO, a chegar. Ele trará consigo o prémio da vida eterna para todos os 
que Lhe forem fiéis até ao fim das suas vidas terrenas, os que aceitam o Seu sacrifício 
redentor e que são obedientes à Sua Lei/Torá, mas também trará juízo para castigar a 
maldade, i.e., punição severa sobre todos os que obram a iniquidade e que O 
desprezaram ao longo das suas vidas. Ora a palavra iniquidade significa pecado, 
desobediência à santa Lei/Torá de YHWH. Estamos nós preparados para O receber? 
 
Uma canção dos Alphaville tornou-se um êxito e ainda hoje é muito popular: “Forever 
young”. Nela o grupo pergunta: “Do you want to live forever?” Pena é que a letra da 
canção não refira que a única maneira de vivermos jovens para sempre, assenta na 
nossa forte ligação à Fonte da Vida que é Yeshua HaMashiach, pois como nos ensina 
a Palavra ninguém pode chegar junto do Pai sem ser através do Filho, O Justo, Aquele 
que morreu no nosso lugar, pelos nossos pecados!!! 
 
Disto mesmo nos iremos ocupar neste estudo. Nunca é demais insistir, pois pode ser 
que alguma alma ainda se venha a arrepender dos seus caminhos desviados dos 
santos preceitos, a Lei/Torá de YHWH, a tempo de se arrepender dos seus erros e 
alcançar salvação. Mas, pensamos que quando O Leão da tribo de Judá começar a 
derramar a sua ira sobre uma humanidade ímpia já será tarde para arrependimentos. 
Nesses dias já a porta da salvação estará fechada, pois O Esposo ao chegar só 
deixará entrar nos aposentos nupciais as virgens prudentes, as que tiverem as suas 
candeias bem providas do óleo precioso que nos dá “luz” e adquiriram esse óleo ao 
longo das suas vidas. Sim, o dia da salvação é HOJE, pois não sabemos se amanhã cá 
estaremos para podermos abraçar o concerto com O Pai através do Seu Filho Yeshua. 
 
Embora os sinais da proximidade da Sua chegada sejam inequívocos e cumpram o que 
Ele anunciou em Mateus 24, o mundo ainda não assistiu aos acontecimentos proféticos 
que irão ocorrer nos últimos dias da presente era.  
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Tais eventos culminarão no clímax da chegada do Rei Eterno, Yeshua ben David, os 
dias dos quais Ele disse: “se aqueles dias não fossem abreviados nenhuma carne 
se salvaria…”. O mundo ainda irá assistir as estes acontecimentos: 
 

• A destruição da grande cidade de Damasco (Síria), cumprindo Isaías cap. 17; 
Jeremias 49:23-27. 

• A celebração da aliança com a morte de que fala o profeta Isaías 28:15-18. 

• A revelação ao mundo do último anticristo, o “filho da perdição”, o “homem do 
pecado”, “a besta” que irá conduzir as nações para o conflito final, a saber: a 
guerra de Gogue contra Israel, profetizada em Ezequiel cap.38 e 39 e nos 
escritos de outros profetas, como Joel, Zacarias, etc., o qual exercerá o seu 
poder maligno durante 42 meses (3,5 anos) juntamente com o falso profeta. Tal 
poder maligno ser-lhe-á dado por Satanás como aponta Apocalipse 13:4. 

• A perseguição e até a morte de muitos justos que irá ocorrer nos dias do 
governo desta “besta” e do falso profeta – Daniel 7:21, 25; Apocalipse 11:7. 

 
Dos dois primeiros tópicos destacamos aquele que está escrito em referência à “besta”, 
o “homem da perdição”, e ao tempo em que exercerá a sua acção maligna: 
 

Apocalipse 13:1-9 – “E eu pus-me sobre a areia do mar, 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 blasfêmia. 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 [Satanás] 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. E abriu a sua boca em 
blasfêmias 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. Se alguém tem ouvidos, ouça”. 

 
Falando dos sinais dos últimos dias, lembremos que talvez o maior sinal que nos foi 
dado foi o do restabelecimento da nação de Israel, que ocorreu em 14. Maio.1948, o 
sinal da renovação da figueira de que falou Yeshua HaMashiach em Mateus 24:32-35. 
Portanto, não confiemos que ainda vá demorar muito tempo até que tudo se cumpra, 
pois, O Santo de Israel deixou dito que o fim do governo do homem haveria de ocorrer 
no tempo de uma geração (Lucas 21:32) após a manifestação destes sinais.  
 
Por isso, entendemos que tais acontecimentos venham a ocorrer de forma encadeada, 
num curto espaço de tempo (3,5 anos ou 42 meses proféticos).  
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Será então nos dias da última grande tribulação, os dias da guerra contra Jacob/Israel, 
sob o governo do último anticristo e do falso profeta, que o mundo irá experimentar a 
maior e mais avassaladora destruição que alguma vez viveu (guerra atómica, etc.).  
 
Este tempo irá culminará na vinda (inesperada para a maioria, os que andam 
adormecidos) do grande Rei Eterno, Yeshua ben David, em plena guerra do 
Armagedão, num “Dia das Trombetas”. Aguardemo-Lo, com paciência como a Palavra 
nos recomenda. 
 

Sofonias 1:14-18 – “O grande dia de YHWH está perto, sim, está perto, e se 
apressa muito; amarga é a voz do dia de YHWH; clamará ali o poderoso. 
Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia 
de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e 
de densas trevas, dia de trombeta [Yom Teruah] e de alarido contra as 
cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens, que 
andarão como cegos, porque pecaram contra YHWH; e o seu sangue se 
derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata nem 
o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação de YHWH, mas pelo fogo 
do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de 
todos os moradores da terra uma destruição total e apressada”. 

 
Também o profeta Joel nos fala destes acontecimentos finais (e.g., Joel 2:2). 
Cumprindo as solenidades que Ele anunciou em Levítico cap. 23, a Sua vinda gloriosa 
irá ocorrer num “Yom Teruah” (Dia das Trombetas), no 1º dia do 7º mês do calendário 
divino, ao toque da 7ª e última trombeta como nos é dito por Paulo em: 
 

1.Coríntios 15:50-54 – “Eis aqui vos digo um mistério: Na verdade, nem 
todos dormiremos [na sepultura], mas todos seremos transformados; num 
momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta [a sétima]; 
porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós 
seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se 
revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da 
imortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir da 
incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então 
cumprir-se-á a palavra que está escrita: Tragada foi a morte na vitória”. 

 
Após este Dia das Trombetas decorrerão 10 dias até ao “Dia da Expiação” (pelos 
pecados) e mais 5 dias para o início da Semana dos Tabernáculos. Então, 
perguntamos: quanto tempo durará o derramamento da ira do Cordeiro, uma vez que a 
Semana dos Tabernáculos já prefigura que O Rei Eterno estará habitando com o Seu 
povo em pleno reino milenar (a Semana dos Tabernáculos, o tempo da nossa alegria) 
que é um Sábado de repouso milenar e de restauração de todas as coisas que o 
homem maligno conspurcou durante o seu mandato de 6.000 anos? Como vemos, a 
vinda gloriosa do Rei Eterno desencadeia uma sucessão simultânea de 
acontecimentos sem paralelo na história da humanidade, ocorrendo, então a primeira 
ressurreição, a dos justos que já dormem no pó-da-terra e a transformação dos justos 
que estiverem vivos nesta Sua vinda, a prisão e encerramento de Satanás e suas 
hostes malignas no abismo durante mil anos.  
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E, também, o lançamento do último anticristo e do falso profeta, vivos, no lago de fogo 
(Apocalipse 19:20), altura em que enfrentará os exércitos malignos, tanto os terrenos 
como os celestiais, rebeldes (Apocalipse 19:19). 
 
Justo é O Altíssimo que dará aos injustos o mesmo tratamento que estes deram a 
muitos santos que foram perseguidos e mortos pela “santa inquisição católica-romana” 
e por outros agentes do mal. Por isso receberão o mesmo tratamento que infligiram aos 
santos: serão lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Não foi assim que 
muitos santos encontraram a morte, em fogueiras, injustamente torturados e 
condenados pelos tribunais do Santo Ofício, cujos sacerdotes se vestem de escarlata 
(Apocalipse 17:3-4)?  
 
Como pelo fogo tiraram injustamente a vida a muitos milhares de santos, também pelo 
fogo irão perecer! O justo castigo desta grande prostituta está detalhado em Apocalipse 
cap.18 a 19:1-3. Sim, YHWH executará a Sua terrível vingança lembrando as hostes de 
justos que pereceram ao longo dos séculos às mãos desta infame prostituta e de 
muitas outras forças malignas que perseguiram e mataram os justos (lembramos as 
vítimas do Islão): Salmo 79:10; Isaías 34:8; 63:4; Jeremias 46:10. 
 
A vingança pertence somente ao Elohim Todo-Poderoso. Ele retribuirá! 
 
Mas, se O Rei não pusesse fim às hostilidades promovidas pelo anticristo e pelo falso 
profeta contra a terra de Israel e contra os justos dos últimos dias, lutas que causarão 
milhões de mortos, prendendo Satanás e suas hostes malignas no abismo, “nenhuma 
carne se salvaria”, como Ele anuncia em Mateus 24:22. Yeshua HaMashiach também 
nos fala destes dias finais: 
 

Mateus 24:21 – “Porque haverá então grande aflição, como nunca houve 
desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há-de haver”. 

 
Sabendo que estes acontecimentos irão ocorrer em breve, “que pessoas nos convém 
ser em santo trato e piedade…” como nos aconselha Pedro? Procuremos, pois, 
entender o momento histórico que estamos a viver, para compreendermos por que 
razão afirmamos, com segurança, que Yeshua ben David está mesmo às portas.  
 
Hoje vivemos os dias da apostasia final (desvio da Verdade do Altíssimo; negação da 
santa Lei/Torá), dias em que pouco adianta anunciarmos estes acontecimentos 
vindouros porque os seres humanos não creem nas profecias divinas e rejeitam ouvir e 
obedecer à santa Lei/Torá de YHWH. Riem-se da nossa credulidade. E porque são 
ignorantes e não aceitam a correcção do Altíssimo, riem-se. Escutemos o apóstolo: 
 

2.Pedro 3:3-7 – “Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão 
escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências 
[carnais], e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde 
que os pais dormiram [desceram ao pó-da-terra], todas as coisas 
permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente 
ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os 
céus, e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste.  
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Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do 
dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se 
reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, e da 
perdição dos homens ímpios”. 

 
O apóstolo anuncia-nos de forma muito clara que os ímpios e as obras que hoje 
existem serão destruídos pelo fogo. Os rebeldes não serão poupados no dia da 
vingança do Elohim Todo-Poderoso – Deuteronómio 32:43. 
 

2.Pedro 3:8-10 – “Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o 
Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a 
sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia; mas é longânimo para 
connosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham 
a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite; no qual 
os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se 
desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão”. 

 
Estas palavras são verdadeiras e fiéis porque o apóstolo escreveu-nos inspirado pelo 
Espírito Santo. Se o mundo já viveu a loucura da destruição e morte causadas por 
tantas revoluções e ditaduras que ocorreram antes de nós, incluindo a 1ª e a 2ª guerras 
mundiais (e outras), em que o poder das armas de destruição não podem ser 
comparadas às que hoje existem, como será o cenário dos dias da 3ª guerra mundial, a 
de Gogue de que nos fala Ezequiel caps. 38 e 39? Destruição inimaginável para a 
mente humana! Mas O Messias Yeshua diz-nos: 
 

Lucas 21:25-28 – “E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas; e na terra 
angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. 
Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão 
ao mundo; porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir 
o Filho do homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando 
estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas 
cabeças, porque a vossa redenção está próxima”. 

 
Sim, O Rei Eterno está a chegar. Não duvidemos da Sua Palavra. A vinda de Yeshua 
ben David não pode ser entendida se nos desligarmos do significado de cada uma das 
solenidades do Altíssimo contidas em Levítico 23 porque é neste conjunto de 
solenidades que se concretizam as duas vindas do Filho do Altíssimo: O Messias 
Yeshua cumpriu TODAS as solenidades da Primavera, enquanto O Rei vindouro, 
Yeshua ben David, cumprirá todas as solenidades do Outono. 
 
Os atalaias que trabalham na seara do Altíssimo lançam constantes avisos aos 
incautos. Porém, quem os quer ouvir? Quem presta atenção aos avisos dos atalaias? 
Sim, os homens continuam cegos pois não vêem que a única saída para as suas vidas 
é a entrega das suas vidas passageiras ao Messias Yeshua. Só O Filho do Altíssimo 
nos pode dar a Vida. Mas tal entrega implica uma profunda transformação das suas 
vidas, arrependimento…e isso eles rejeitam. 
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Há muito que foi denunciada e provada a existência e acção de uma força maligna que 
tem buscado dominar o mundo, a que muitos chamam de Nova Ordem Mundial (muitas 
organizações humanas estão na sua dependência). Tal força maligna planeou diminuir 
drasticamente a população mundial. Porém, não contam com o poder, a vontade e o 
plano do Elohim Todo-Poderoso. Fracassarão como fracassaram todos os anteriores 
planos dos homens malignos.  
 
Notemos que Pedro refere algo muito importante, algo que nos permite balizar o tempo 
histórico: “Um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia” 
(Salmo 90:4). 
 
Num outro apontamento também nos é dito pelo apóstolo: “o dia do Senhor virá 
como o ladrão de noite”.  
 
Se soubéssemos quando o ladrão haveria de vir atacar a nossa casa para nos roubar, 
iriamo-nos preparar-nos para a defender e impedir que o ladrão nos causasse dano. 
Mas o mundo ímpio não O espera. Por isso a vinda gloriosa do Rei Eterno é 
comparada à surpresa que o mundo irá experimentar quando vir chegar O Todo-
Poderoso. Será uma surpresa total para o mundo incrédulo, mas não para as virgens 
prudentes. Entretanto, o ladrão (Satanás) continua a desviar as almas destas verdades 
obscurecendo-lhes o entendimento. Os incrédulos olham, vêem os acontecimentos 
mas não os entendem nem lhes dão importância! 
 
A Palavra do Altíssimo dá-nos muitas pistas acerca dos últimos dias, sabendo que 
Jerusalém e a nação de Israel estarão no centro das profecias dos chamados últimos 
dias. Acerca desses dias também a profecia das 70 semanas que nos foi dada pelo 
Todo-Poderoso nos pode ajudar a compreender o que ainda falta cumprir, i.e., a 70ª 
semana de anos anunciada pelo Altíssimo em Daniel 9:24-27. 
 
Aplicando o princípio bíblico de 1 dia equivaler a 1 ano profético, temos então que a 
última semana de anos, a 70ª, terá uma duração de 2.520 dias (7 x 360 dias=2.520 
dias). Não esqueçamos que esta profecia é para a nação de Israel, apontando ainda 
que nos dias do último anticristo, o fim do governo do homem irá acabar. Lembremos o 
significado da estátua sonhada por Nabucodonozor e da “Pedra” que será atirada sem 
mãos aos pés da estátua, destruindo então os domínios dos homens. 
 
Embora o chamado “Dia do Senhor” também possa ser comparado à duração do Seu 
reino milenar, um milénio sabático, a entrada do sétimo milénio está associada ao Seu 
aparecimento súbito e glorioso, trazendo o prémio da vida eterna para os santos, mas 
castigo para os rebeldes. Este será o dia em que Ele irá intervir como “homem de 
guerra”, para pôr fim à loucura dos homens ímpios, prender Satanás e suas hostes 
malignas, ressuscitar e transformar os santos (no chamado “arrebatamento” – Mateus 
24:31; 1.Tessalonicenses 4:14-18) e iniciar o derramamento da Sua ira sobre os 
ímpios, destruindo então o último anticristo e o falso profeta no lago de fogo, onde os 
lançará vivos para serem destruídos – Apocalipse 19:20. 
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Alguns pastores ensinam as suas congregações que os cristãos serão poupados à 
tribulação dos últimos dias. Porém, a Palavra do Eterno não nos ensina assim, pois os 
fiéis dos últimos dias serão sujeitos às mesmas provas que os justos da antiguidade 
tiveram de suportar, uma vez que nos dias do último anticristo os fiéis serão 
perseguidos e muitos serão mortos pelas forças malignas do anticristo e do falso 
profeta: e.g., Apocalipse 13:15.  
 
Não, a Bíblia não aponta em parte alguma que os fiéis dos últimos dias sejam 
poupados às tribulações que virão nos dias do governo do anticristo e do falso profeta. 
Os justos serão poupados, isso sim, à ira do Todo-Poderoso contida nas últimas sete 
taças da ira, quando Ele mandar os sete anjos derramar os castigos sobre os ímpios. 
Da mesma forma que o povo de Israel foi poupado às pragas que caíram sobre os 
egípcios, também os justos dos últimos dias serão poupados pelo Altíssimo. 
 
Porém, o que nos é ensinado, é que muitos (os que são fracos na fé) irão voltar para 
trás e abjurar da (pouca) fé que até aí os animava. Quando confrontado pelos injustos 
até Pedro negou O Mestre por três vezes na noite em que Ele foi entregue aos poderes 
deste mundo. Disse Yeshua HaMashiach: “mas o que perseverar até ao fim será 
salvo”. O Messias Yeshua anunciou ainda: 
 

Mateus 24:29-30 – “E, logo depois da aflição daqueles dias [os dias da 
tribulação do anticristo], o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as 
estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então 
aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as tribos da terra se 
lamentarão, e verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com 
poder e grande glória”. 

 
Reparemos no sublinhado!!! O Messias não disse que os justos seriam retirados do 
mundo antes da Sua vinda. Pelo contrário, Ele afirmou que os justos iriam ao Seu 
encontro nos ares depois da aflição daqueles dias. Leiamos o que O Mestre nos 
deixou dito em Mateus 24:21-22 e retenhamos que será por amor dos escolhidos (os 
que estiverem vivos nos dias da grande tribulação do último anticristo) que Ele irá 
abreviar aqueles dias. Também Paulo nos ensina que no momento da vinda gloriosa do 
Rei Yeshua ben David, não só serão transformados os santos que estiverem no pó-da-
terra, mas também os que estiverem vivos nesse momento: 1.Coríntios 15:51-54.  
 
Não nos deixemos enganar nem ir atrás de ensinamentos dos homens em quem não 
está a verdade e que ensinam que os santos serão poupados à última tribulação, a do 
anticristo do fim. A Bíblia diz-nos o contrário. Também a fidelidade dos justos dos 
últimos dias será colocada à prova para que se cumpra o que O Justo nos diz em: 
 

Apocalipse 2:10 – “Nada temas das coisas que hás-de padecer. Eis que o 
diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados; e tereis 
uma tribulação de dez dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida”. 

 
Também Paulo ensina o mesmo em 2.Tessalonicenses 2:1-12, quando nos diz que a 
nossa reunião com O Rei será precedida por dias de grande tribulação, os dias da 
apostasia final, quando o anticristo dos últimos dias governar.  
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Estejamos, pois, preparados para suportar a perseguição dos últimos dias, perseguição 
que sobrevirá sobre os que buscam viver pela Palavra do Altíssimo, respeitando toda a 
Sua Vontade, a Sua Lei/Torá, guardando os Sábados santos (o sinal de YHWH sobre o 
Seu povo), pois serão estes os principais alvos do ódio dos ímpios. Lembremos o 
exemplo de fidelidade dos companheiros de Daniel quando foram lançados dentro da 
fornalha de fogo ardente…e viveram, porque O Todo-Poderoso os protegeu do fogo. 
 
O Rei Eterno virá com fogo para punir todos os injustos. Ele não poupará os ímpios, 
mas poupará os que Lhe são fiéis, os que se lembram do Seu Nome para O servirem. 
Lembremos os castigos que serão derramados com as sete últimas taças contendo a 
ira do Elohim Todo-Poderoso de que nos fala o Livro de Apocalipse.  
 
Como a Palavra nos diz, os justos não estão destinados a sofrer as calamidades que 
virão ao mundo quando Yeshua ben David ordenar o derramamento da Sua ira contida 
nas últimas sete taças. Estas calamidades só irão afligir os ímpios, os que levarem em 
si mesmos o sinal da besta (a guarda do Domingo e a negação da Lei/Torá).  
 
Insistimos: tal como O Altíssimo fez no Egipto em que as pragas que ali derramou só 
atingiram o povo egípcio, poupando os israelitas, também assim fará nos dias do 
encerramento desta era de 6.000 anos. Mas é no dia da Sua vinda gloriosa que se 
cumprirá o que Paulo nos revela em 1.Coríntios 15:51-54 e 1.Tessalonicenses 4:13-18. 
 
Aguardemo-Lo com paciência. Ele não Se esquece de nenhum dos que são Dele. 
 

AlleluYAH 
 

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

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

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

