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Nós, criaturas humanas, só podemos dar muito fruto como O nosso Criador pretende
que demos e sermos plantas frutíferas, se estiverem reunidos nas nossas vidas alguns
predicados que temos de procurar alcançar todos os dias, a saber: 1) estarmos
implantados num bom terreno (a Palavra de YHWH; a Sua Lei/Torá), 2) termos o
terreno onde estamos implantados regado com água vinda dos céus (sinónimo de
vida), em tempo próprio, 3) alimentarmo-nos da seiva que é gerada em nós (a fé no
testemunho do Filho), 4) recebermos igualmente os raios solares que nos dão vigor e
crescimento (O Espírito Santo). Enfim poderíamos estabelecer mais paralelismos entre
nós enquanto criaturas que vivem na total dependência do Lavrador (O Pai) e a acção
que é esperada de cada servo fiel: a de darmos muito fruto para a vida eterna, tanto em
nós como naqueles a quem anunciamos estas verdades, o que só é possível se
estivermos ligados à Videira Verdadeira: O Messias Yeshua.
Se considerarmos que somos este tipo de planta, bem enraizada e regada, então O
Lavrador cuida de cada um de nós, para que possamos encher os Seus celeiros com
bons frutos, em abundância. Tal compreensão retiramo-la dos ensinamentos de
Yeshua HaMashiach quando nos diz que Ele é a Videira Verdadeira e nós as varas:
João 15:1-10 – “Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a
vara em mim, que não dá fruto, a tira; e limpa toda aquela que dá fruto,
para que dê mais fruto. Vós já estais limpos, pela palavra que vos tenho
falado. Estai em mim, e eu em vós; como a vara de si mesma não pode dar
fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em
mim. Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá
muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em
mim, será lançado fora, como a vara, e secará; e os colhem e lançam no
fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem
em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado
meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis meus discípulos. Como o Pai
me amou, também eu vos amei a vós; permanecei no meu amor. Se
guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor;
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do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e
permaneço no seu amor”.
Vemos assim, com clareza, que se não dermos fruto seremos comparados a servos
inúteis, a varas secas, cujo destino final é o fogo eterno. Se não estivermos ligados à
Fonte da Vida não podemos aspirar a alcançar o prémio da vida eterna que O Filho do
Altíssimo dará na Sua vinda gloriosa a todos os que Lhe sejam fiéis até ao fim. Esta é a
verdade nua e crua que o mundo não quer entender.
Nós, seres humanos, só temos então uma alternativa: buscá-Lo enquanto O podemos
achar, pois se não estivermos abrigados debaixo da Sua protecção não resistiremos
nos dias maus que se aproximam. Não podemos colocar a nossa confiança nas coisas
desta vida (1.Timóteo 6:7), mas, somente Naquele que morreu no nosso lugar e que
ressuscitou pelo poder do Pai, dando-nos assim a certeza de uma vida futura, eterna.
Ao falar com Marta por ocasião do falecimento e ressurreição de seu irmão Lázaro,
Yeshua HaMashiach pronunciou estas palavras:
João 11:25-26 – “Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê
em mim, ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive, e crê em
mim, nunca morrerá. Crês tu isto?”
E nós, hoje, passados 2.000 anos após a visitação do Altíssimo, cremos nas Suas
palavras? Retenhamos estas Suas palavras: “Passarão os céus e a Terra, mas as
minhas palavras não hão-de passar”.
David cantou deste modo louvores ao Elohim da sua salvação:
Salmo 30:2-4, 10-12 – “YHWH meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. YHWH,
fizeste subir a minha alma da sepultura; conservaste-me a vida para que
não descesse ao abismo. Cantai a YHWH, vós que sois seus santos, e
celebrai a memória da sua santidade… Ouve, YHWH, e tem piedade de
mim, YHWH; sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo;
desataste o meu pano de saco, e me cingiste de alegria, para que a minha
glória a ti cante louvores, e não se cale. YHWH, meu Deus, eu te louvarei
para sempre”.
Só Ele é Fiel, cumprindo em nós, tudo o que prometeu aos que O amam e amam a Sua
vinda. Possa o nosso cântico exprimir as palavras de David junto do trono da
Majestade. Só Ele é Santo, Santo, Santo.
O mesmo Rei David continua a tecer palavras de louvor e a reconhecer o quanto
YHWH fez na sua vida:
Salmo 27:8-9, 11, 13-14 – “Quando tu disseste: Buscai o meu rosto; o meu
coração disse a ti: O teu rosto, YHWH, buscarei. Não escondas de mim a
tua face, não rejeites ao teu servo com ira; tu foste a minha ajuda, não me
deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação…
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Ensina-me, YHWH, o teu caminho [a Tua Lei/Torá], e guia-me pela vereda
direita, por causa dos meus inimigos… Pereceria sem dúvida, se não
cresse que veria a bondade de YHWH na terra dos viventes. Espera em
YHWH, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; espera, pois, em YHWH”.
Que palavras maravilhosas! Sim, o Rei David era um homem cujo coração/mente era
segundo a mente do Altíssimo. Quando O Verbo Divino esteve entre nós na figura de
Yeshua HaMashiach, Ele disse de Si mesmo: “Eu Sou o Caminho, a Verdade e a
Vida. Ninguém vai ao Pai senão por Mim”. Ao atribuir a Si mesmo estes atributos, O
Filho do Altíssimo está a dizer-nos que Ele é a Torá-viva, Aquele que, em breve, virá
para restaurar todas as coisas que o homem vem delapidando. Porém, não pensem os
homens que podem cometer todo o tipo de desobediências e ficar impunes! Até mesmo
as que são cometidas em oculto. O Justo Juiz, julgará segundo a Lei/Torá que Ele
mesmo deu ao homem como padrão de vida em justiça. Ninguém escapa ao Seu
julgamento!!! Diz-nos Paulo:
Actos 17:30-31 – “Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância,
anuncia agora a todos os homens, e em todo o lugar, que se arrependam;
porquanto tem determinado um dia em que com justiça há-de julgar o
mundo, por meio do homem que destinou; e disso deu certeza a todos,
ressuscitando-o dentre os mortos”.
Todos os seres humanos terão de comparecer perante o tribunal do Justo Juiz.
Ninguém se pode furtar a este julgamento. Ai dos que não se arrependeram dos seus
pecados e humildemente pediram o perdão do Altíssimo enquanto estão nesta vida.
Não será perante o tribunal divino que o pedido de perdão surtirá efeito. Então já será
tarde pois o fim desse tribunal é o de pronunciar a sentença final da qual não haverá
recurso. O dia do arrependimento e a busca de um novo caminho é hoje, pois amanhã
pode já ser tarde, pois podemos já cá não estar para nos arrependermos.
A grandeza do Enviado (Yeshua HaMashiach) só pode ser reconhecida se O Espírito
Santo habitar em nós. Podemos reconhecer tal grandeza nestas palavras de Paulo:
Efésios 1:17-23 – “Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da
glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação;
tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual
seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua
herança nos santos; e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre
nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que
manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua
direita nos céus. Acima de todo o principado, e poder, e potestade, e
domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas
também no vindouro; e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas
as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a
plenitude daquele que cumpre tudo em todos”.
Quando, pelo Espírito do Eterno, compreendemos estas palavras, sentimos, qual vara
da Videira verdadeira o quanto necessitamos de estar ligados à Vida para termos vida.
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O mundo descrente terá um fim muito triste. Porquê? Porque desprezaram O Senhor
da Vida. São varas secas, destinadas a serem consumidas pelo fogo da expiação.
Perante esta compreensão, somos instruídos a alertarmos os incautos e ignorantes
para o risco de vida que eles correm ao rejeitarem a oferta gratuita que foi dada ao ser
humano através do Cordeiro do Altíssimo, Aquele que nos é apontado na passagem
acima transcrita. Acordemo-los enquanto é tempo (Ezequiel 3:17-21)! Pode ser que
alguma alma venha ao arrependimento e à vida eterna por Yeshua HaMashiach.
Diz-nos o profeta:
Isaías 55:6-7 – “Buscai a YHWH enquanto se pode achar, invocai-o
enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os
seus pensamentos, e se converta a YHWH, que se compadecerá dele; torne
para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar”.
Esta busca é individual. Ninguém a pode fazer por nós. Da mesma forma que a
salvação é individual, também o percurso para se chegar lá é individual. Através das
palavras dos profetas ficamos a saber como havemos de proceder para sermos bemsucedidos nesta busca. Se nos empenharmos nela O Espírito Santo nos ajudará.
Jeremias 6:16-19 – “Assim diz YHWH: Ponde-vos nos caminhos, e vede, e
perguntai pelas veredas antigas [o conselho de YHWH, a Sua Lei/Torá],
qual é o bom caminho, e andai por ele; e achareis descanso para as vossas
almas; mas eles dizem: Não andaremos nele. Também pus atalaias sobre
vós, dizendo: Estai atentos ao som da trombeta; mas dizem: Não
escutaremos. Portanto ouvi, vós, nações; e informa-te tu, ó congregação,
do que se faz entre eles! Ouve tu, ó terra! Eis que eu trarei mal sobre este
povo, o próprio fruto dos seus pensamentos; porque não estão atentos às
minhas palavras, e rejeitam a minha lei”.
Que diremos? Embora a nação de Israel seja visada nestas advertências do Altíssimo,
elas são aplicáveis a todos os seres humanos, em todo mundo, em todos os tempos,
porque O Enviado veio para todos. Por isso nos é dito que a Sua salvação chegará a
todos os povos, tribos, nações e línguas, a todos os que se arrependerem e O
aceitarem nas suas vidas. A todos os que O aceitam como Senhor das suas vidas, O
Eterno os trata como filhos, a quem ajuda:
Salmo 32:5-8 – “Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não
encobri. Dizia eu: Confessarei a YHWH as minhas transgressões; e tu
perdoaste a maldade do meu pecado. (Selá.) Por isso, todo aquele que é
santo orará a ti, a tempo de te poder achar; até no transbordar de muitas
águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo; tu me
preservas da angústia; tu me cinges de alegres cantos de livramento.
(Selá.) Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir; guiar-te-ei
com os meus olhos”.
Muitas vezes O Todo-Poderoso lamenta o descuido dos seres humanos. Diz-lhes Ele:
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Isaías 48:17-18 – “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!”
Mas, devido à dureza dos seus corações e à rebeldia que neles foi semeado pelo
maligno, a maioria dos seres humanos endureceu a sua cerviz e, contra os seus
próprios interesses, rejeita o chamamento do Altíssimo. Que lástima, perderem tão
grande oportunidade. Andam sempre ocupados com os afazeres e diversões desta
vida e acabam desprezando o mais importante: a salvação das suas almas!
Quando O Espírito de YHWH veio sobre Azarias, eis o que ele disse ao povo:
2.Crónicas 15:2 – “E saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e
todo o Judá e Benjamim: YHWH está convosco, enquanto vós estais com
ele, e, se o buscardes, o achareis; porém, se o deixardes, vos deixará”.
Sempre assim foi e continuará a ser até que se completem os dias que O Eterno
determinou para a Sua segunda vinda! Tanto no passado como no presente. O TodoPoderoso escuta-nos se nós O escutarmos e O buscarmos com sinceridade e
humildade de coração! Diz-nos Ele:
Apocalipse 3:20 – “Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha
voz, e abrir a porta [do seu coração], entrarei em sua casa, e com ele
cearei, e ele comigo”.
Enquanto seres carnais nada temos de que nos vangloriar. Porém, se permitirmos que
O Espírito Santo entre na nossa vida e a governe, então, como diz a Palavra do
Altíssimo passamos da morte para a vida. Oh! Quanto temos de nos deixar transformar
para que caminhemos pelo Espírito e não pela carne. Deixarmo-nos envolver pelo
mundo é fazermos a vontade do adversário das almas. É estarmos ainda longe da
verdadeira entrega que O Todo-Poderoso exige de cada um.
Só seremos justificados das nossas ofensas e pecados se nos entregarmos com
simplicidade de coração ao Messias Yeshua e passarmos a caminhar segundo a
Vontade do Pai, expressa nos Seus mandamentos, juízos, testemunhos e estatutos,
i.e. na Sua Lei/Torá.
Pergunta o profeta:
Isaías 53:1-3 – “Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se
manifestou o braço de YHWH1? Porque foi subindo como renovo perante
ele, e como raiz de uma terra seca; não tinha beleza nem formosura e,
olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o
desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens,
homem de dores, e experimentado nos trabalhos;
1

O “Braço de YHWH é Yeshua HaMashiach.

LIGADOS À VIDA – PT. 1 5

www.kol-shofar.org

e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não
fizemos dele caso algum”.
Em todos os tempos foi assim: as gentes hoje valorizam e deslumbram-se com as
“estrelas de cinema” ou com os “artistas do rock” enquanto desvalorizam a simplicidade
do Filho do Altíssimo, precisamente Aquele que deveriam venerar pois É por Ele e só
por Ele que podemos alcançar a vida eterna. Não há dúvida que Satanás conseguiu
cegar o coração dos homens para que estes amem mais as trevas que a luz.
Talvez o maior exemplo desta cegueira espiritual seja a idolatria, prática estúpida que
ofende Aquele que é Espirito Eterno. Falou YHWH para Moisés (e para nós), dizendo:
Deuteronómio 4:14-19 – “Também YHWH me ordenou ao mesmo tempo que
vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprísseis na terra a qual
passais a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois
nenhuma figura vistes no dia em que YHWH, em Horebe, falou convosco
do meio do fogo; Para que não vos corrompais, e vos façais alguma
imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou
mulher; figura de algum animal que haja na terra; figura de alguma ave
alada que voa pelos céus; figura de algum animal que se arrasta sobre a
terra; figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra; que não
levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, e a lua, e as estrelas, todo o
exército dos céus; e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas
àqueles que YHWH teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos
os céus”.
Haverá coisa mais ignóbil que um ser humano dobrar o seu joelho perante um objecto
concebido pela imaginação e perícia de outro homem, esculpido em madeira ou em
pedra, que não tem espírito, que não ouve, não fala, não vê, nem anda, e estar orando
perante esse objecto rogando-lhe bênçãos e ajuda para a sua vida? Verdadeiramente o
diabo cegou o entendimento dos homens! Que tristeza! A “grande prostituta” romana
continua a perverter os corações da humanidade com este tipo de abominações.
Perante a estupidez e ignorância dos seres humanos, YHWH pergunta: a quem me
assemelhareis? Eis o que YHWH disse ao Seu povo em Deuteronómio 4:23-31.
Isaías 46:5-7 – “A quem me assemelhareis, e com quem me igualareis, e me
comparareis, para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa, e
pesam a prata nas balanças; assalariam o ourives, e ele faz um deus, e
diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam,
e o põem no seu lugar; ali fica em pé, do seu lugar não se move; e, se
alguém clama a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua
tribulação”.
Além desta também muitas outras abominações são cometidas contra a Palavra do
Santo, tal como o ensinamento da guarda do Domingo como dia de descanso semanal
(o que é antibíblico), pois YHWH santificou o Sábado, o 7º dia, estabelecendo-o como
a marca de YHWH sobre os que Lhe são fiéis.
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YHWH só fará prosperar os nossos caminhos quando olharmos para Ele, buscando o
Seu conselho (a Sua Lei/Torá) de todo o nosso coração e entendimento, colocando a
nossa esperança de redenção no testemunho de Yeshua HaMashiach, o Seu sacrifício
no madeiro. Então:
Deuteronómio 30:9-10 – “E YHWH teu Deus te fará prosperar em toda a obra
das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no
fruto da tua terra para o teu bem; porquanto YHWH tornará a alegrar-se em
ti para te fazer bem, como se alegrou em teus pais, quando deres ouvidos
à voz de YHWH teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus
estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres a YHWH teu
Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma”.
O caminho de vida que nos é proposto está bem claro nestas Suas palavras.
AlleluYAH
Vem abrir o nosso entendimento à força da Tua Palavra/Verdade.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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