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Através da Palavra do Altíssimo emerge uma promessa sublime e única que só está ao 
alcance do ser humano se este abraçar, com sinceridade, a proposta que lhe é feita 
pelo Elohim Todo-Poderoso, Adonai YHWH, e que passa pela aceitação do sacrifício 
Daquele que Ele enviou e que Se fez carne, entregando-Se para que muitas almas se 
pudessem salvar, as que O aceitam como Rei e Salvador e que vivam por obediência e 
fé nos preceitos de vida que O Pai deu ao homem na Sua Lei/Torá. 
 
E esta possibilidade foi dada ao ser humano em geral, mesmo aos que viveram antes 
da vinda do Cordeiro. Disto podemos ter a certeza, pois O Messias Yeshua o confirma 
a respeito de Abraão: 
 

João 8:56 – “Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e 
alegrou-se”. 

 
Só assim, tal alma poderá viver em esperança de redenção desta vida terrena, vida 
passageira, breve e cheia de tribulação (Job 14:1), e que obriga o ser humano a render 
o espírito no final da sua carreira temporária Àquele que lhe emprestou esse mesmo 
espírito. Lembremos isto: o tempo da nossa peregrinação neste mundo é, 
simultaneamente, um tempo de aprendizagem do caminho que conduz à vida eterna 
por Yeshua HaMashiach e um tempo de prova. Só se formos aprovados neste percurso 
poderemos aceder a uma nova condição, a celestial como nos diz Lucas 20:34-36.  
 
Não nos deixemos enganar por vãs filosofias de homens que, saindo-lhes o espírito 
voltam para o pó-da-terra de onde todos fomos formados. Por isso mesmo, recorramos 
à Palavra fidedigna que nos mostra o caminho para alcançarmos o prémio da vida 
eterna. Ela está ao nosso alcance se dermos ouvidos ao Todo-Poderoso. Disse-nos O 
Messias Yeshua: 
 

João 17:3-8 – “E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único 
Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na 
terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer.  
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E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que 
tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos 
homens que do mundo me deste; eram teus, e tu mos deste, e guardaram a 
tua palavra [a Tua Lei/Torá]. Agora já têm conhecido que tudo quanto me 
deste provém de ti; porque lhes dei as palavras que tu me deste; e eles as 
receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que 
me enviaste”. 

 
Estas são palavras que nos foram dadas pelo Verbo divino, Aquele que Se fez carne e 
que habitou entre nós na condição de “Servo sofredor”, e cuja figura nos está descrita, 
profeticamente em Isaías cap. 53, e que atestam de forma clara a Sua divindade.  
 
Mas estas Suas palavras devem ser meditadas. Desde logo vemos aqui três grandes 
afirmações, todas elas essenciais para a nossa salvação: 
 

1. “Que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro”: em termos 
bíblicos, “conhecer alguém” é ter uma relação de intimidade, como se espera 
que a Esposa (a Israel de YHWH) tenha com O Esposo (O Messias Yeshua). 
E esta relação fortalece-se e aperfeiçoa-se com o tempo e com a fidelidade, 
tal como o amor entre esposa e esposo deve ser. Sim, Ele pretende que 
façamos parte da Sua intimidade…para sempre. 

2. “A ti só, por único Deus verdadeiro”: tal como num casamento terreno, 
espera-se que os esposos sejam fiéis um ao outro. Ora, no caso do 
casamento celebrado no Sinai, já houve infidelidade no passado, quando 
Efraim adulterou com outros “deuses”, tendo ido, como castigo, “servir ao 
pau e à pedra”, aos ídolos das nações. Sim, O Todo-Poderoso diz-nos que a 
idolatria é uma abominação aos Seus olhos. Por isso YHWH repudiou Efraim 
e o castigou. Só no fim dos tempos este pecado será perdoado quando a 
Casa de Efraim, qual filho pródigo, voltar para casa do Pai, arrependido.  

3. “e a Yeshua HaMashiach a quem enviaste”: Sim, O Enviado, é a única via 
pela qual podemos ser perdoados e chegarmos junto do Pai. O Filho é “A 
Porta”, “O Caminho”, “A Verdade” e “A Vida”, a Torá-viva, e ninguém vai ao 
Pai sem ser através do Filho. 

 
Sim, Este Servo era A Palavra viva e vivificante, a Torá-viva que nos foi dada por Ele 
mesmo no Monte Sinai, como Paulo ensina 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”. 

 
E João (cap. 1) continua falando-nos acerca do Enviado: “Ele é a luz do mundo. Veio 
para o que era Seu e os Seus não O receberam. Mas a todos quantos O 
receberam deu-lhes o poder de serem chamados filhos do Elohim Altíssimo”. 
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“Por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se 
fez. E por Ele todas as coisas subsistem”. Sairmos destes princípios doutrinais 
basilares é estarmos a entrar por caminhos afastados do único em que A Palavra nos 
aconselha a andar: a Lei e os profetas que Yeshua HaMashiach não veio ab-rogar. 
 
E, dirigindo-Se ao Pai, O Messias disse: 
 

João 17:25 – “Pai justo, o mundo não te conheceu; mas eu te conheci, e 
estes conheceram que tu me enviaste a mim”. 

 
E quem conhece O Filho também conhece O Pai – João 8:19. O Filho Yeshua, dando-
nos o exemplo em tudo, viveu em obediência em todos os preceitos de vida do Pai 
(João 8:55), pois, de outro modo, Ele não poderia qualificar-Se como sendo O Cordeiro 
sem pecado que tirará o pecado do mundo.  
 
Eis o grande conselho que o Rei David deu a seu filho Salomão e que deve assumir a 
mesma importância nas nossas vidas também, muitos séculos depois: 
 

1.Crónicas 28:9 – “E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e 
serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária; porque 
esquadrinha YHWH todos os corações, e entende todas as imaginações 
dos pensamentos; se o buscares, será achado de ti; porém, se o deixares, 
rejeitar-te-á para sempre”. 

 
As sociedades humanas dos nossos dias ignoram ou colocam deliberadamente de lado 
estes conselhos, como se eles não tivessem uma importância capital para as suas 
vidas. Tais sociedades vivem alienadas da Verdade do Altíssimo. Estão espiritualmente 
mortas. Por isso a Palavra nos diz que bem poucos se hão-de salvar. E a regra está 
aqui bem explicitada: “se o buscares, será achado de ti; porém, se o deixares, 
rejeitar-te-á para sempre”, o que transporta para a responsabilidade de cada ser 
humano o poder conhecer e viver de acordo com a vontade do Todo-Poderoso. Tal 
decisão, individual, ditará, sem dúvida, a diferença entre a vida e a morte eternas. 
 
Então, busquemo-Lo enquanto O podemos achar, pois amanhã poderá ser tarde…pois 
podemos já cá não estar para tomar a maior decisão das nossas vidas. 
 

Salmo 9:10 – “Em ti confiarão os que conhecem o teu nome; porque tu, 
YHWH, nunca desamparaste os que te buscam”. 

 
A Palavra diz-nos que O Enviado levou sobre Si mesmo as iniquidades (pecados; 
desobediências à Lei/Torá) de todos aqueles que O buscam e abraçam o concerto com 
O Pai através do sacrifício do Filho: Isaías cap. 53. Homem esforçado em trabalhos e 
em Quem não víamos beleza alguma para que O desejássemos, é por Ele que a porta 
da vida eterna nos é aberta… se quisermos entrar por ela – Isaías 53:11. 
 
Não nos gloriemos na nossa sabedoria ou na sabedoria do mundo, pois ambas são 
vãs. A verdadeira sabedoria e entendimento vêm do Altíssimo YHWH que tudo criou e 
tudo mantém pela força da Sua Vontade: 
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Jeremias 9:23-24 – “Assim diz YHWH: Não se glorie o sábio na sua 
sabedoria, nem se glorie o forte na sua força; não se glorie o rico nas suas 
riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em me entender e me 
conhecer, que eu sou YHWH, que faço beneficência, juízo e justiça na 
terra; porque destas coisas me agrado, diz YHWH”. 

 
Sabemos que para nós, hoje, humanos que somos, o tempo é um factor finito, ao 
passo que, para O Todo-Poderoso e para a Sua corte fiel, celestial, o factor tempo não 
existe. Porquê? Porque são espíritos eternos. E é essa condição de excelência que 
YHWH promete a todos os que Lhe forem fiéis até ao fim das suas vidas terrenas: 
vivermos com Ele no tempo sem tempo, a eternidade, com corpos celestiais que não 
se podem corromper, pois estaremos revestidos da glória eterna do Elohim Todo-
Poderoso. Não há prémio neste mundo que se possa comparar a este. E O Criador tem 
poder para nos dar esse galardão eterno se O buscarmos de todo o nosso coração e 
Lhe formos fiéis até ao fim das nossas vidas terrenas. Sim, a vida eterna é o prémio da 
nossa fidelidade ao Todo-Poderoso é à obra que Ele nos entregou. Diz-nos Ele: “Sê 
fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida” – Apocalipse 2:10. 
 
Paulo deixou-nos ainda esta verdade para que nela meditemos: 
 

2.Coríntios 4:17-18 – “Porque a nossa leve e momentânea tribulação [nesta 
vida] produz para nós um peso eterno de glória mui excelente; não 
atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não vêem; porque 
as que se vêem são temporais, e as que se não vêem são eternas”. 

 
Quem não compreende o que acabámos de expor, possivelmente não compreende a 
proposta de vida que YHWH nos faz através do Messias HaMashiach, O Seu Enviado. 
 
Mas, antes que chegue a eternidade, toda a Terra terá Um Rei durante mil anos, 
Yeshua ben David, Rei e Sacerdote pela Ordem de Melquisedeque, que governará 
com justiça, i.e., com a Torá. 
 
Os dias gloriosos do reino milenar de Yeshua ben David, em que tudo será restaurado, 
também assistirá à reunião das duas casas de Jacob, Judá e Efraim, para que nunca 
mais voltem a ser separados enquanto povo do Altíssimo, como está profetizado em 
Ezequiel 37:15-28. Estes serão os dias do maior êxodo da história da humanidade, 
quando Yeshua ben David recolher o Seu povo dos quatro cantos do mundo. Só O Rei 
Eterno poderá materializar este regresso. Então, o futuro território que irá albergar 
tamanha multidão terá por limites o Rio Eufrates a Norte, o Mar Mediterrâneo a 
ocidente e o Rio do Egipto a Sul. Mesmo assim, tal território parecerá pequeno para 
receber tanta gente. “De onde me vieram estes?”, perguntará a terra… 
 
Poderemos vir a testemunhar estes eventos maravilhosos se e só se estivermos em 
Yeshua HaMashiach.  
 
Já o profeta do Altíssimo anunciava: 
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Oseias 6:3 – “Então conheçamos, e prossigamos em conhecer a YHWH; a 
sua saída, como a alva, é certa; e ele a nós virá como a chuva, como chuva 
serôdia que rega a terra”. 

 
Então, esperemo-Lo com paciência. Ai dos que não estão atentos às profecias para os 
dias vindouros, as que a Palavra do Eterno nos dá a conhecer. Ai dos que desprezam 
os Seus avisos. Ele virá com recompensa eterna para os fiéis, mas com condenação e 
castigo eterno para os rebeldes/ímpios. Os ímpios do tempo de Noé foram todos 
levados pelas águas, mas os dos dias vindouros serão destruídos pelo fogo: 
 

2.Tessalonicenses 1:8 – “Como labareda de fogo, tomando vingança dos 
que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de 
nosso Senhor Jesus Cristo”. 

 
Diz-nos ainda o profeta que os ímpios serão como cinza quando chegar o dia da 
vingança do Elohim Todo-Poderoso: 
 

Malaquias 4:3 – “E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das 
plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz YHWH dos 
Exércitos”. 

 
Então, em que condição queremos viver hoje e no futuro? Queremos viver em glória, 
como os anjos do Altíssimo ou queremos ser cinza de que não haverá mais memória? 
 
Já hoje podemos conhecer aqueles que são do Alto e Sublime, distinguindo-os 
daqueles que não o são. Diz-nos: 
 

1.João 4:6 – “Nós somos de Deus; aquele que conhece a Deus ouve-nos; 
aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito 
da verdade e o espírito do erro”. 

 
E, em 1. João 5:11 também nos é ensinado: “E o testemunho é este: que Deus nos 
deu a vida eterna; e esta vida está em seu Filho”. Se estivermos no Filho também 
estamos no Pai, tendo direito à vida eterna pelo sacrifício que Ele executou no nosso 
lugar, para resgatar somente os que abraçam o Seu concerto, uma vez que os 
rebeldes não entrarão no repouso eterno. 
 

1.João 5:20 – “E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu 
entendimento para conhecermos o que é verdadeiro; e no que é verdadeiro 
estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a 
vida eterna”. 

 
E ainda há quem negue a divindade do Verbo divino que veio até nós como homem!!! 
Atentemos nas palavras que YHWH dirige a Jerusalém: 
 

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”. 



                                                                                                    www.kol-shofar.org     

A VIDA ETERNA 6 

 

 
Fala O Todo-Poderoso através do Seu profeta exortando o Seu povo a que O escute e 
saia de Babilónia: 
 

Isaías 48:16-18 – “Chegai-vos a mim, ouvi isto: Não falei em segredo desde 
o princípio; desde o tempo em que aquilo se fez eu estava ali, e agora o 
Senhor DEUS me enviou a mim, e o seu Espírito. Assim diz YHWH, o teu 
Redentor, o Santo de Israel: Eu sou YHWH teu Deus, que te ensina o que é 
útil, e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah! se tivesses dado 
ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua 
justiça como as ondas do mar!” 

 
Hoje já não falamos da Babilónia física junto ao Eufrates, mas da Babilónia espiritual 
em que o mundo inteiro se transformou devido às suas feitiçarias. Sabemos que a 
atitude rebelde dos seres humanos não mudou ao longo dos séculos. Por isso mesmo, 
pela sua rebeldia, não entrarão no repouso de Yeshua ben David, tanto no Seu reino 
milenar quanto na eternidade. 
 
Disse Yeshua HaMashiach: 
 

João 15:10 – “Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no 
meu amor; do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de 
meu Pai [a Sua Lei/Torá], e permaneço no seu amor”. 

 
Sim, O Messias Yeshua deve ser o nosso modelo nesta vida. Se O escutarmos 
alcançaremos grande recompensa (a vida eterna) como nos é dito em: 
 

Salmo 19:7-11 – “A lei de YHWH é perfeita, e refrigera a alma; o testemunho 
de YHWH é fiel, e dá sabedoria aos símplices. Os preceitos de YHWH são 
rectos e alegram o coração; o mandamento de YHWH é puro, e ilumina os 
olhos. O temor de YHWH é limpo, e permanece eternamente; os juízos de 
YHWH são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o 
ouro, sim, do que muito ouro fino; e mais doces do que o mel e o licor dos 
favos. Também por eles é admoestado o teu servo; e em os guardar há 
grande recompensa”. 

 
Esta “grande recompensa” é a que será entregue aos fiéis no dia glorioso da vinda do 
Rei Eterno, a vida eterna, quando formos transformados em corpos celestiais, 
conforme à glória Daquele que nos dará o prémio. 
 

João 3:36 – “Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não 
crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece”. 

 
“Crer no Filho” é aceitarmos a Sua condição divina, mesmo enquanto esteve entre nós 
na condição de homem gerado pelo Espírito Santo, porque Ele saiu do Pai e voltou 
para O Pai, mas agora na condição de Primogénito, como O Primeiro entre muitos que 
Lhe são fiéis e que se hão-de salvar pelo mérito do Cordeiro que Se entregou por cada 
alma que O aceita. É isto tão difícil de entender e que leva muitos a não reconhecer a 
Sua divindade enquanto homem?  
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João 10:27-30 – “As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, 
e elas me seguem; e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão-de perecer, e 
ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do 
que todos; e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai 
somos um”. 

 
Sim, todo o ser humano que crê no Unigénito Filho do Altíssimo e and ana Verdade (“a 
Tua Lei é a verdade, cf. a Salmo 119:142), alcança a vida eterna. E crer no Filho é crer 
e imitar o Seu exemplo de vida, deixando-nos transformar (lavar pela Palavra) até 
sermos novas criaturas em Yeshua. Só assim, aperfeiçoados e confiando no poder 
resgatador do sangue do Cordeiro, podemos aceder a uma nova condição, a de 
verdadeiros “filhos de Deus”: Lucas 20:36; João 1:12.  
 
É pois nossa convicção que a multidão de salvos pelo sangue do Cordeiro, de que nos 
fala o Livro de Apocalipse, constitui o corpo renovado dos habitantes dos céus, os que 
irão substituir os exércitos de anjos decaídos e que se tornaram abomináveis, tendo de 
lá sido expulsos com o seu mentor Satanás. 
 

João 6:22-23 – “Mas agora, libertados do pecado [a transgressão da Torá], 
e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação, e por fim a 
vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de 
Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor”. 

 
O mesmo nos diz: 
 

1.João 5:11-13 – “E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e 
esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o 
Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que 
credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida 
eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus”. 

 
Esta é a promessa que O Filho Yeshua nos deixou: todo o que crê Nele e Naquele que 
O enviou, andando nos Seus caminhos de vida (a Lei/Torá) tem a vida eterna. 
Deixemo-nos, então, lavar por essa Palavra de Vida, submetendo-nos à Sua Vontade, 
de tal forma que, na Sua vinda nos possa encontrar servindo-O, quais virgens 
prudentes e servos trabalhadores, para assim termos direito à vida eterna. 
 
Que assim seja. Amém. 
 

AlleluYAH 
 

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

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


