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As duas primeiras partes deste estudo dão-nos pistas seguras, porque são baseadas 
na Palavra do Altíssimo, acerca dos acontecimentos profetizados para os últimos dias 
da presente era, período que terminará numa grande convulsão mundial protagonizada 
pelo último anticristo e seus aliados, mas que trará, também, O Rei Glorioso para pôr 
ordem na casa governada pelos homens e por Satanás, destruindo os ímpios. Mas, 
como há outras revelações na Palavra não queremos deixar de as transmitir aos que 
lêem estas páginas de forma a consolidarmos a nossa esperança comum.  
 
Apesar de corrermos o risco de nos repetir aqui ou ali, achamos que vale mais repetir 
do que deixarmos de fora aspectos importantes para a nossa compreensão. 
 
Devemos nós ter receio de antecipar (não é adivinhação) qual será o dia glorioso da 
vinda do Rei Yeshua ben David? Não, não devemos ter tal receio, pois a Palavra dá-
nos pistas seguras a respeito do dia da vinda do Esposo. Senão vejamos: 
 

• Sabemos que Yeshua HaMashiach, O Cordeiro de YHWH, na Sua primeira 
vinda cumpriu todas as solenidades da Primavera, na condição de “Servo 
sofredor” (cf. a Isaías cap. 53). 
 

• Então, concentremos a nossa atenção nas solenidades de YHWH que nos são 
relatadas em Levítico 23 e que ainda não se concretizaram. Deste modo, estão 
ainda por cumprir as solenidades ou “moedim” do Altíssimo, as que vimos 
ensaiando de ano em ano no tempo do Outono, a saber: a) O Dia das 
Trombetas, b) O Dia da Expiação, c) A semana dos Tabernáculos, e, por fim, 
d) O 8º (Grande) Dia. 

 
Ora, como já antes vimos, O Rei anunciará a Sua chegada triunfal ao som de rijo 
clamor de trombetas. Paulo diz-nos que esse evento glorioso, irá ocorrer ao som da 
sétima e última trombeta, em que, num momento, num abrir e fechar de olhos, os 
justos que estão no pó-da-terra serão ressuscitados indo ao encontro do Rei Eterno 
nos ares, juntamente com os justos que estiverem vivos no momento da Sua chegada.  
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Todos estes, transformados já, com corpos celestiais iguais aos dos anjos (Lucas 
20:34-36), estarão sempre com Ele – 1.Coríntios 15:52-55.  
 
Os adversários dos justos irão testemunhar este acontecimento único e glorioso, que 
eles não esperarão. Porquê? Porque ao longo das suas vidas terrenas não quiseram 
atender à voz do Altíssimo quando Ele os chamava para o caminho da vida verdadeira. 
 
Então fácil é concluirmos que O Rei Eterno, Yeshua ben David, virá em poder e glória 
num Dia das Trombetas como profetizado1. Se ligarmos este facto certo e seguro ao 
tempo em que haverá grande angústia em Jacob/Israel (Jeremias 30:7), podemos 
esperá-Lo quando as nações hostis a Israel vierem contra esta nação no tempo da 
Guerra de Gogue e seus aliados, quando Israel estiver em aflição perante o poder 
destruidor dos exércitos inimigos (Joel 2:1-10; Ezequiel cap. 39; Zacarias 13:8-9). 
Então, quando virmos esses exércitos a reunirem-se no Vale de Megido, e a 
marcharem contra Jerusalém devastando tudo à sua passagem, busquemos qual seja 
o Dia das Trombetas no futuro mais próximo, pois nesse dia podemos, com esperança, 
esperar a chegada triunfal do Rei, que irá intervir directamente na grande Batalha do 
Dia do Deus Todo-Poderoso. E Jerusalém será estabelecida para sempre: Joel 3:20.  
 
Como está profeticamente determinado em Ezequiel caps. 38 e 39, Joel, Zacarias, etc., 
O Rei aniquilará este enorme exército com as Suas armas poderosas: chuva 
inundante, fogo e saraiva, etc. e com a força dos valentes que Ele irá chamar para 
ajudar Israel. Nesses dias haverá angústia nas nações como nunca houve até então, 
nem voltará a haver, como nos diz a Palavra. Estes serão os dias da tribulação de 
Jacob anunciados em:  
 

Jeremias 30:6-8 – “Perguntai, pois, e vede, se um homem pode dar à luz. 
Por que, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos como a 
que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah! 
porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante; e é 
tempo de angústia para Jacob; ele, porém, será salvo dela. Porque será 
naquele dia, diz YHWH dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre 
o teu pescoço, e quebrarei os teus grilhões; e nunca mais se servirão dele 
os estrangeiros”. 

 
E como está escrito também em (reparemos nos sublinhados):  
 

Mateus 24:29-31 – “E, logo depois da aflição daqueles dias, 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. E ele 
enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os 
seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos 
céus”. 

 
1 Salmo 81:3 
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Notemos o que nos é anunciado por Yeshua HaMashiach: depois da aflição daqueles 
dias…  
 
Assim, os sinais nos astros irão ocorrer após a aflição daqueles dias, anunciando, com 
toda a clareza ao mundo, a chegada do Rei Eterno. Podemos concluir, assim, que 
primeiro virão os dias da tribulação da besta, os do anticristo e do falso profeta e das 
organizações ao seu serviço, que terão uma duração de 3,5 anos e, só depois, em 
plena Guerra do Armagedão, num Dia das Trombetas, virá O nosso Rei Yeshua ben 
David que agirá primeiro na condição do Leão da tribo de Judá para libertar o Seu povo 
das garras dos seus inimigos e, de seguida, punir os ímpios em toda a Terra, pois 
estes não entrarão no Seu repouso milenar. 
 
Por isso o profeta Joel nos confirma a ocorrência destes sinais nos astros antes da 
chegada do Rei Todo-Poderoso: Joel 2:31. Teremos assim esta sequência de 
acontecimentos futuros: 
 

1. Primeiro, o período da grande tribulação do último anticristo e do falso profeta 
que durará 3,5 anos (42 meses ou 1.260 dias) com todo o seu cortejo de 
injustiças e horrores, seguido de 

2. Sinais nos céus com os ímpios a buscarem ocultar-se da presença do Rei 
Eterno (Apocalipse 6:9-17), no “Dia do Senhor” Todo-Poderoso, o dia glorioso da 
Sua segunda vinda. 

 
Com a chegada do Elohim Todo-Poderoso, a Terra irá ser abalada nos seus alicerces e 
cambaleará como o ébrio, como nos diz o profeta: 
 

Isaías 24:17-20 – “O temor, e a cova, e o laço vêm sobre ti, ó morador da 
terra. E será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova, e o que 
subir da cova o laço o prenderá; porque as janelas do alto estão abertas, e 
os fundamentos da terra tremem. De todo está quebrantada a terra, de todo 
está rompida a terra, e de todo é movida a terra. De todo cambaleará a terra 
como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite; e a sua 
transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará”. 

 
Nos nossos dias já temos uma pequena amostra que faz tremer os homens: sismos, 
vulcões, furações, chuvas diluvianas, fogos florestais devastadores, etc., tudo 
elementos que os homens não conseguem controlar. 
 
Após a Sua chegada num Dia de Trombetas, seguir-se-ão dez dias2 que os antigos 
dizem ser dias de espanto, de temor incrível (“the ten days of awe”). Como O Eterno 
prometeu derramar a Sua ira sobre todos os ímpios (as últimas sete taças da ira) numa 
inédita e rápida sucessão de castigos terríveis (dias de vingança), tal período está 
associado ao juízo do Altíssimo sobre uma humanidade ímpia, terminando no Dia da 
Expiação, dia em que, havendo arrependimento, os pecados do Seu povo serão 
perdoados. Humilhemo-nos, pois, debaixo da Sua Mão Poderosa. 

 
2 Se estes dez dias não forem literais, então também se poderá considerer um período de dez anos, 
correspondendo um dia a um ano profético. Porém, consideramos não ser este o cenário bíblico. 
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Então, cinco dias após o Dia das Trombetas, entraremos na Semana dos 
Tabernáculos, solenidade que aponta para o governo milenar do Rei Yeshua ben David 
sobre toda a Terra… porque O Rei governará as nações a partir de Sião. 
 
Este é o período de paz universal e de abundantes bênçãos derramadas pelo 
Altíssimo, em que os povos serão governados à luz da santa Lei/Torá (Isaías 2:2-4), 
ocorrendo nele, também, outros acontecimentos relevantes, tais como: a restauração 
de todas as coisas que os homens perversos perverteram durante o seu governo de 
6.000 anos (Actos 3:21); o tão aguardado casamento entre O Esposo e a Sua Israel fiel 
em Sião; as reunificação das duas casas de Jacob, que  voltarão a ser um só povo 
(Ezequiel 37:15-28), vindo esta migração a revelar-se o maior êxodo da História. 
 
No Seu reino milenar, de cujo Sábado semanal e a Semana dos Tabernáculos são 
figuras, haverá paz e equidade entre os homens. A fome e outros males irão 
desaparecer. Até a ferocidade de algumas espécies de animais desaparecerá. O Rei 
Yeshua ben David governará as nações com poder absoluto desde Sião juntamente 
com os Seus escolhidos. Durante este reino milenar, Satanás e suas hostes celestiais 
demoníacas estarão presas no abismo (Salmo 9:6; Apocalipse 20:2-3). O anticristo e o 
falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo no dia da vinda gloriosa do Rei.  
 
Será, por fim, na conclusão do período milenar do Seu reino que, Yeshua ben David, 
depois de ter destruído todos os seus inimigos, incluindo Satanás e suas hostes 
malignas com fogo que descerá dos céus (Apocalipse 20:9), destruirá também o último 
inimigo que é a morte (1.Coríntios 15:26). Só após ter derrotado todos os inimigos irá 
entregar ao Pai um povo justo e perfeito, entrando, então, no tempo sem tempo: a 
eternidade que nos é revelada, em figura, pelo 8º Dia. A entrada na eternidade será o 
prémio para todos os que O buscam e Lhe são fiéis até ao fim – Salmo 48:14; 52:8. 
 
As profecias não são difíceis de entender quando as estudamos e rogamos, com 
humildade, ao Altíssimo que nos revele o seu significado através do Seu Espírito 
Santo, pois YHWH é Aquele que anuncia o fim desde o princípio, e nos dá a conhecer 
o Seu plano temporal. Sim, os significados das solenidades do Outono apontam para 
estes eventos futuros. Tudo isto podemos compreender pela Palavra do Altíssimo, pois 
a Sua Palavra é Fiel e Justa. 
 
Mas, como já antes vimos, o tempo da vingança do Elohim Todo-Poderoso ocorrerá 
com o derramamento das últimas sete taças da ira, não sem que, antes disso, a 
humanidade tenha de passar por um período de tribulação de 42 meses (3,5 anos) que 
corresponderá ao período do domínio do último anticristo (a besta) e do seu parceiro, o 
falso profeta, como nos é anunciado em Daniel 7:25; 12:7; Apocalipse 13:5, etc. 
 
Sabemos ainda que “a besta” dos últimos dias da presente era estará personificada 
num homem perverso e maligno que irá governar servindo-se das organizações que 
formam “a Nova Ordem Mundial”, uma autêntica Babilónia dos nossos dias, a qual irá 
impor ao mundo as suas leis ímpias durante 3,5 anos: Apocalipse 13:1-7… até que 
seja preso e destruído no lago de fogo. Não esqueçamos também a tribulação que irá 
ser causada pelos fanáticos do Islão nestes dias finais, porque eles farão também parte 
do exército de Gogue que irá marchar contra Jerusalém.  
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Estes fanáticos, adoradores do “deus Lua”, apesar das sucessivas derrotas, e talvez 
por causa delas, as que têm sofrido desde a criação do Estado de Israel em 14. 
Maio.1948 (ler Salmo 83:1-8), não perderam o ódio a Israel. Então, na última grande 
batalha enfrentar-se-ão os descendentes de Esaú e Ismael e os de Jacob/Israel pela 
posse da terra (a herança). Mas Jacob/Israel prevalecerá: Obadias 1:10. 
 
A grande batalha do Dia do Elohim Todo-Poderoso, que nos vem narrada em várias 
profecias bíblicas, e que ali é referida na Palavra como a Batalha de Gogue (o 3º “ai”), 
já vem sendo mencionada até por políticos como sendo a 3ª Guerra Mundial que se 
avizinha, uma vez que as nações estão numa corrida desenfreada aos armamentos e a 
fazer alianças ímpias entre si para poderem prevalecer. Satanás enlouqueceu os 
homens e está a congregá-los para esta guerra final: 
 

Apocalipse 16:12-16 – “E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande 
rio Eufrates; e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos 
reis do oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do 
falso profeta vi sair três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são 
espíritos de demónios, que fazem prodígios; os quais vão ao encontro dos 
reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele 
grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-
aventurado aquele que vigia, e guarda as suas roupas, para que não ande 
nu, e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em 
hebreu se chama Armagedom [Vale de Jizreel]”. 

 
Esta batalha final também nos é narrada em Joel 3:9-16: “o vale da decisão” ou “o vale 
de Josafat” (julgamento) são outros nomes dados ao Vale de Cedrom que percorre 
geograficamente uma zona junto a Jerusalém. Ali O Altíssimo julgará estas nações. 
 
Mas, retenhamos sempre isto: apesar das intenções e acções dos homens ímpios e do 
poder que Satanás irá conferir ao anticristo e ao falso profeta nos dias do seu governo, 
YHWH irá continuar a aplicar toda a Sua Vontade, aquela que Ele nos revela na Sua 
Palavra, pelo que os planos das entidades que se Lhe opõem irão fracassar. A Vontade 
do Altíssimo irá prevalecer – Apocalipse 19:11-16! Só haverá um vencedor: Yeshua 
ben David! Assim nos diz O Todo-Poderoso através do Seu profeta: 
 

Zacarias 12:3-4, 9 – “E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma 
pedra pesada para todos os povos; todos os que a carregarem certamente 
serão despedaçados; e ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. 
Naquele dia, diz YHWH, ferirei de espanto a todos os cavalos, e de loucura 
os que montam neles; mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e 
ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos… E acontecerá naquele 
dia, que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém”. 

 
E Zacarias continua: 
 

Zacarias 14:1-4 – “Eis que vem o dia de YHWH, em que teus despojos se 
repartirão no meio de ti.  
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Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém; e a 
cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas; 
e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será 
extirpado da cidade [1/3 sobreviverá, cf.a Zacarias 13:8-9]. E YHWH sairá, e 
pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E 
naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está 
defronte de Jerusalém para o oriente; e o monte das Oliveiras será fendido 
pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande; 
e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o 
sul”. 

 
Com estes acontecimentos finais e o castigo dos ímpios, vingando, inclusive, o sangue 
dos justos que foi derramado pelas forças malignas ao longo dos séculos, completar-
se-á o tempo dado por YHWH ao homem, 6.000 anos (120 Jubileus). Já hoje os sinais 
da Sua vinda próxima são inúmeros para quem os saiba interpretar. Sim, O Rei está a 
chegar. 
 

Apocalipse 11:15-18 – “E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no 
céu grandes vozes, que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso 
Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os vinte e 
quatro anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, 
prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te 
damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás-de vir, 
que tomaste o teu grande poder, e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a 
tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares 
o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu 
nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a 
terra”. 

 
Por acaso passar-nos-ia pela cabeça que as muitas injustiças que foram cometidas ao 
longo dos anos do governo do homem ficariam sem punição? Então, que não sejamos 
apanhados a dormir no dia da Sua vinda gloriosa, desprevenidos como os demais. Pelo 
contrário, vigiemos e aguardemo-Lo com paciência, sabendo que esse dia virá muito 
em breve. Estejamos atentos aos sinais: Marcos 13:35-37. 
 
Mas, até que O Todo-Poderoso venha, o mundo ainda irá sofrer castigos terríveis que 
redundarão na morte de milhões de almas. Que estes acontecimentos não nos 
surpreendam também. Estamos avisados. Diz-nos o:  
 

Salmo 91:7-8 - “Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra 
do Omnipotente descansará. Direi de YHWH: Ele é o meu Deus, o meu 
refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do 
passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e 
debaixo das suas asas te confiarás; a sua verdade [a Sua Lei/Torá, cf. a 
Salmo 119:142] será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de 
noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, 
nem da mortandade que assola ao meio-dia.  
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Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. 
Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos 
ímpios” – ler também o Salmo 9:5. 

 
Lembremos que estaremos em segurança quando a ira do Elohim Todo-Poderoso for 
derramada sobre uma humanidade ímpia e rebelde. Tal como as pragas que caíram no 
Egipto não atingiram os filhos do povo de Israel, também as pragas do fim não atingirão 
os benditos de YHWH. Por isso o profeta nos diz em: 
 

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”. 

 
Sim, adoremos ao Elohim de Justiça, rendendo-Lhe louvores e confiando na Sua 
Palavra. Sejamos agradecidos, lembrando a Sua promessa: 
 

Salmo 37:18 – “YHWH conhece os dias dos rectos, e a sua herança 
permanecerá para sempre”. 

 
Amém. 
 

AlleluYAH 
 

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

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