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A segunda parte do estudo visa abrir ainda mais o nosso espírito, para estarmos
atentos aos conselhos do Todo-Poderoso (a Sua Lei/Torá), para que nos vá bem, tanto
no tempo presente como no vindouro. Com esse fim damos continuidade a um
conjunto de passagens bíblicas que procuram despertar-nos para a necessidade de
nos ancorarmos ainda mais da Fonte da Vida.
2.Crónicas 7:14 – “E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se
humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus
caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e
sararei a sua terra”.
Oh, quanto temos de nos arrepender dos nossos caminhos desviados da Sua santa e
divina vontade, a Lei/Torá que O Todo-Poderoso deu ao ser humano para que, pela fé
e obediência possa alcançar perdão e bênçãos já nesta vida! YHWH insiste em chamar
os seres humanos ao arrependimento para que se salvem da condenação reservada
para os desobedientes.
Sofonias 2:3 – “Buscai a YHWH, vós todos os mansos da terra, que tendes
posto por obra o seu juízo; buscai a justiça [Yeshua, a Torá viva], buscai a
mansidão; pode ser que sejais escondidos no dia da ira de YHWH”.
Para além de Yeshua HaMashiach ser a Torá viva, é neste Manual de Instruções do
Todo-Poderoso que encontramos a orientação que necessitamos para sermos bemsucedidos nesta vida, alcançando graça/favor do Altíssimo. E sermos bem-sucedidos
não significa outra coisa senão alcançarmos a nossa eleição para a vida eterna que
Yeshua ben David nos dará “naquele Seu dia”, o dia do regresso triunfal do Rei Eterno.
Jeremias 4:1-2 – “Se voltares, ó Israel [ó Efraim], diz YHWH, volta para mim;
e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais
vagueando, e jurarás: Vive YHWH na verdade, no juízo e na justiça; e nele
se bendirão as nações, e nele se gloriarão”.
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Usando de sinónimos para Lei/Torá, tais como “verdade”, “juízo” e “justiça”, o profeta
diz-nos que no futuro, os povos viverão à luz desta santa Lei/Torá. Sim, no Rei Eterno
se gloriarão os povos e bendirão as nações, porque, no Seu reino milenar, a Torá será
a Lei Universal para todos os povos, como nos é dito em Isaías 2:2-5.
Não mais serão necessárias leis feitas pelos homens pois esta Lei Universal irá reger
tanto a vida de cada pessoa, como da sua família e até a nação a que pertence…
porque no reino milenar de Yeshua ben David não se fará mal nem dano algum.
Haverá abundância de paz que será permanente entre os seres humanos.
Lembremos que algumas das promessas de bênçãos e segurança dadas aos
descendentes de Jacob/Israel terão pleno cumprimento no reino milenar de Yeshua
ben David quando Ele juntar as duas casas de Israel para não mais voltarem a estar
separadas, conforme à profecia de Ezequiel 37:15-28.
Jeremias 29:12-14 – “Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos
ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o
vosso coração. E serei achado de vós, diz YHWH, e farei voltar os vossos
cativos e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para
onde vos lancei, diz YHWH, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos
transportei”.
Após os terríveis dias porque a humanidade ainda terá de passar (lembremos os
últimos 3,5 anos do governo do anticristo e do falso profeta), o mundo ainda irá assistir,
de seguida, ao derramamento da ira do Todo-Poderoso sobre os ímpios, as últimas
sete taças contendo a ira do Todo-Poderoso, com muitos milhões de almas a serem
destruídas (Isaías 66:15-16). Mas depois destes dias de grandes assolações e morte,
virão os dias da bonança, os dias do reino milenar do Santo de Israel de que nos fala a
passagem de Jeremias acima reproduzida.
Em geral, todos os profetas nos falam destes acontecimentos que irão ocorrer num
futuro muito próximo, dias de grandes calamidades, para as quais a humanidade não
está preparada. Mas O Altíssimo continua a chamar o Seu povo e a instá-lo para que O
busque enquanto é tempo. Leiamos, por exemplo as palavras que estão em:
Amós 5:4, 14-15 – “Porque assim diz YHWH à casa de Israel [Efraim]:
Buscai-me, e vivei…Buscai o bem, e não o mal, para que vivais; e assim
YHWH, o Deus dos Exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal, e
amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez YHWH Deus dos
Exércitos tenha piedade do remanescente de José”.
Sendo YHWH O Elohim de misericórdia e de paz, Ele continua a chamar o Seu povo
ao arrependimento. Só depende de cada alma. Possa esta mensagem produzir efeito
no coração de algumas almas, os que amam a Sua vinda gloriosa para colocar um
ponto final neste mundo de trevas e de múltiplas injustiças.
Salmo 9:10 – “Em ti confiarão os que conhecem o teu nome; porque tu,
YHWH, nunca desamparaste os que te buscam”.
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Possam estas palavras ficar gravadas como incentivo nas nossas mentes! YHWH é
verdadeiramente Pai e Amigo de todas as almas que O buscam com sinceridade de
coração, todas as que têm a certeza absoluta que só junto Dele encontram Vida, Paz e
Segurança nos tempos conturbados em que vivemos. Não tenhamos dúvidas! Ele e só
Ele nos garante socorro bem presente nos dias de angústia. Diz-nos:
Mateus 7:7-8, 11 – “Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e
abrir-se-vos-á. Porque, aquele que pede, recebe; e, o que busca, encontra;
e, ao que bate, abrir-se-lhe-á… Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas
coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará
bens [eternos] aos que lhe pedirem?”
O maior bem que podemos alcançar neste mundo é estarmos ligados à Vida
verdadeira que é Yeshua HaMashiach. Por estas palavras vemos que somos nós que
devemos agora tomar a iniciativa de O procurar, buscando o Seu perdão, porque Ele já
antes tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro através dos Seus profetas e do
sacrifício do Seu amado Filho, sacrifício eterno, pelo qual nos podemos reconciliar com
O Pai! Sim, O Verbo divino fez-Se homem como nós revelando-nos que, vivendo como
Ele viveu, alcançaremos redenção eterna, passando da morte para a vida. Não temos
outra Porta para podermos chegar junto da Majestade do Pai. O Filho fez o que nos era
impossível fazer: o derramamento de sangue de uma vida sem pecado. Por isso
mesmo Lhe estamos eternamente gratos!
Salmo 105:1-4 – “Louvai a YHWH, e invocai o seu nome; fazei conhecidas
as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos; falai de todas
as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome; alegre-se o coração
daqueles que buscam a YHWH. Buscai a YHWH e a sua força; buscai a sua
face continuamente”.
Em tudo devemos dar graças ao Seu Santo Nome. Até pelas correcções (Salmo
119:67, 71)! Os Seus profetas lembram as muitas misericórdias do Altíssimo para com
todos os que O buscam e procuram andar nos preceitos de vida que Ele nos entregou
pela mão e entrega desses mesmos profetas. Adoremo-Lo na Sua santidade e vivamos
perante Ele como Ele nos aconselha.
Lamentações 3:24-26 – “A minha porção é YHWH, diz a minha alma;
portanto esperarei nele. Bom é YHWH para os que esperam por ele, para a
alma que o busca. Bom é ter esperança, e aguardar em silêncio a salvação
de YHWH”.
Não temos outro bem nesta vida, a não ser O Elohim Todo-Poderoso. Ninguém se Lhe
pode comparar! Ele mesmo nos diz: “Não confieis em príncipes nem em filhos de
homens em quem não há salvação”. Porque também estes, chegando o seu dia,
rendem o espírito e retornam à terra de onde foram tomados. Sim, a nossa esperança
tem de estar firmada no Espírito Eterno, A Vida!
Reconhecendo o pecado do seu povo, o profeta ora ao Altíssimo nestes termos:
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Daniel 9:3-14 – “E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com
oração e súplicas, com jejum, e saco e cinza. E orei a YHWH meu Deus, e
confessei, e disse: Ah! Senhor! Deus grande e tremendo, que guardas a
aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus
mandamentos; pecamos, e cometemos iniquidades [transgredimos a Tua
Lei/Torá], e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos
teus mandamentos e dos teus juízos; e não demos ouvidos aos teus
servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos
príncipes, e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó
Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se
vê; aos homens de Judá, e aos moradores de Jerusalém, e a todo o Israel,
aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado,
por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós
pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, e a
nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor, nosso Deus,
pertencem a misericórdia, e o perdão; pois nos rebelamos contra ele, e não
obedecemos à voz de YHWH, nosso Deus, para andarmos nas suas leis,
que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo o Israel
transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz; por isso a
maldição e o juramento, que estão escritos na lei de Moisés, servo de
Deus, se derramaram sobre nós; porque pecamos contra ele. E ele
confirmou a sua palavra, que falou contra nós, e contra os nossos juízes
que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal; porquanto debaixo
de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está
escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio; apesar disso, não
suplicamos à face de YHWH nosso Deus, para nos convertermos das
nossas iniquidades, e para nos aplicarmos à tua verdade [a Tua Torá, cf. a
Salmo 119:142]. Por isso YHWH vigiou sobre o mal, e o trouxe sobre nós;
porque justo é YHWH, nosso Deus, em todas as suas obras, que fez, pois
não obedecemos à sua voz”.
Assim orou Daniel a YHWH quando estavam a acabar os dias do cativeiro de Judá em
Babilónia. Daniel orou por todo o povo que estava no cativeiro. Vemos nesta oração o
reconhecimento do quanto YHWH preza a Torá que deu ao Seu povo, a todos os que
buscam a Sua salvação. Também nós temos muito que orar por perdão. Lembremos o
que nos diz o Rei David em:
Salmo 32:6-8 – “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”.
Bem-aventurado o homem que entrega a sua vida e os seus cuidados na Mão do
Todo-Poderoso e confia na Sua Salvação, Yeshua. Nunca ficará confundido! Todos
pecámos gravemente contra O Altíssimo. Por isso nossos pais foram espalhados entre
as nações, indo servir ao “pau e à pedra”, i.e., aos ídolos das nações.
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Mas YHWH nunca esqueceu as promessas feitas aos nossos pais pelo que, virá o dia
em que recolherá de novo os que se revelem fiéis. Possamos já hoje dizer:
Oseias 6:1-2 – “Vinde, e tornemos a YHWH, porque ele despedaçou, e nos
sarará; feriu, e nos atará a ferida. Depois de dois dias [2.000 anos] nos dará
a vida; ao terceiro dia [o 7º milénio, o reino milenar de Yeshua ben David]
nos ressuscitará, e viveremos diante dele”.
Escutemos a voz do profeta e voltemos para o abrigo seguro enquanto é tempo. Só
refugiando-nos em Yeshua HaMashiach encontramos segurança plena. Qual Pastor
Ele recolhe todas as Suas ovelhas para que elas não sejam presa fácil dos lobos que
as rodeiam. Daí que fique o apelo: “Vinde, e tornemos a YHWH”.
Retenhamos também as palavras de Judas (não o Iscariotes):
Judas 1:24-25 – “Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar,
e apresentar-vos irrepreensíveis [perante O Pai], com alegria, perante a sua
glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade,
domínio e poder, agora, e para todo o sempre. Amém”.
Que palavras poderosas! Possamos nós tudo fazer para sermos achados dignos de vir
a estar entre os eleitos!
Perante a promessa do Seu regresso (para muito breve), bem faremos em corrigir os
nossos erros e desvios da Sua santa Lei/Torá. Busquemo-Lo enquanto O podemos
achar e refugiemo-nos debaixo das Suas asas, porque as piores assolações estão a
chegar. Bem poucos escaparão. Só os que fizerem o seu refúgio junto do Alto e
Sublime irão escapar. Mas YHWH pela boca do Seu profeta promete livramento:
Sofonias 3:8, 12-13 – “Portanto esperai-me, diz YHWH, no dia em que eu me
levantar para o despojo; porque o meu decreto é ajuntar as nações e
congregar os reinos [o conflito final, o de Gogue e seus exércitos], para
sobre eles derramar a minha indignação, e todo o ardor da minha ira;
porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo… Mas
deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre; e eles confiarão no nome
de YHWH. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem
proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa; mas serão
apascentados, e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante”.
Estes dias estão à porta. Levemos estas mensagens aos que andam adormecidos e
inebriados com as coisas deste mundo e com as doutrinas enganosas de muitos falsos
ensinadores (porque este é o tempo deles, o da apostasia do fim da era presente).
Levemos o conhecimento da salvação pelo Messias Yeshua aos que ainda andam em
trevas espirituais. Roguemos para que sejam acordados e aceitem chegar-se junto
Daquele que os pode salvar. Busquemo-Lo enquanto é O podemos achar!!!
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Como nos diz o apóstolo:
Tiago 4:9-10 – “Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai; converta-se o
vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o
Senhor, e ele vos exaltará”.
Sim, a nossa esperança tem de estar firmada Naquele que Se entregou a uma morte
atroz no madeiro para que tenham acesso à salvação todos os seres humanos que
abraçam o concerto de vida que Ele nos veio proporcionar. Não aceitar esta dádiva é
perdermos o direito à vida eterna e é um sinal de rebeldia e pouca inteligência.
Saibamos pois escolher o bem e mantermo-nos ligados à Vida verdadeira, a Yeshua
HaMashiach, O nosso Rei e Redentor, vivendo com esta certeza inabalável no nosso
coração: quer estejamos vivos ou a dormir no pó-da-terra, na vinda gloriosa do Filho do
Altíssimo seremos trazidos de novo à vida, com corpos perfeitos, celestiais, para
vivermos sempre com O nosso Rei e Senhor, confirmando, assim, que a morte não tem
poder sobre a vida: Lucas 20:34-36.
Sim, a vida dos justos permanecerá para sempre, enquanto que, no final do presente
ciclo, a morte será destruída: Isaías 25:8; 1.Coríntios 15:26; 2.Timóteo 1:10; Apocalipse
20:14; 21:4.
AlleluYAH
Vem abrir o nosso entendimento à força da Tua Palavra/Verdade.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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