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Não nos cansaremos de alertar os que vivem em trevas espirituais
acontecimentos que estão profetizados, e que muito em breve irão
profundamente a vida das nações e dos seres humanos, em toda a parte.
insistência? Pode ser que alguma alma preste atenção aos avisos que
Poderoso nos dá na Sua Palavra e venha a arrepender-se dos caminhos
trilhando, e se chegue ao Altíssimo a tempo de O poder achar.

para os
perturbar
Porquê a
O Todoque vem

Infelizmente muitos não conhecem os tempos em que vivem e, por não estudarem a
Palavra do Altíssimo, não compreendem ou dão crédito ao que lêem ou ao que lhes é
anunciado, pois não foram ainda tocados pelo Espírito Santo. Por isso, não sabem
discernir os sinais que são dados ao mundo, sinais que anunciam a vinda gloriosa do
Rei Yeshua ben David para muito breve. Só que essa vinda irá ocorrer no meio do
maior cataclismo que a humanidade alguma vez viveu: nos dias da Guerra de Gogue e
seus aliados, todos mobilizados contra a nação de Israel. Os inimigos de Israel irão
formar um exército de uma tal dimensão como nunca houve outro antes deste. Os
capítulos 38 e 39 de Ezequiel dão-nos detalhes destes acontecimentos próximos.
Em preparação aos temas que vamos aqui abordar comecemos por relembrar as
palavras de Yeshua HaMashiach que estão em:
Mateus 24:21-22 – “Porque haverá então grande aflição, como nunca houve
desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há-de haver. E, se
aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria; mas por
causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias”.
Bastariam estas palavras proféticas do Filho do Altíssimo para nos “pôr os cabelos em
pé”. Sim, os dias do fim da presente era irão trazer ao mundo coisas terríveis,
perturbações tão graves como YHWH anunciou através dos profetas:
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Daniel 9:26 – “…e até ao fim haverá guerra; estão determinadas as
assolações”.
Se a profecia sobre Gogue já nos fala de um exército de uma dimensão e poder terreno
como nunca houve outro antes deste, então juntemos ainda o contingente de 200
milhões de homens que virão do Oriente para combaterem contra a nação de Israel, de
que nos fala:
Apocalipse 16:12-14– “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 [o exército de 200 milhões de homens, cf. a Apocalipse
9:14-16]. E da boca do dragão [o diabo, a serpente, Satanás], e da boca da
besta [os poderes e domínios deste mundo personificados num homem
cujo número é 666, cf. a Apocalipse 19:20 e 20:10], e da boca do falso
profeta [Islão] 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”.
Quanto ao grande Rio Eufrates basta acedermos a imagens actuais através da Internet
para vermos que este rio está praticamente seco devido ao desvio das suas águas
pelas barragens que se situam a montante, na Turquia.
A guerra de Gogue será a última parte do conflito que esteve sempre presente desde o
princípio do mundo, conflito mortal entre o bem e o mal que se trava desde que Adão e
Eva desobedeceram, fazendo entrar o pecado, pecado que gerou a morte neles
próprios e na sua descendência (lembremos a morte de Abel às mãos de Caim). A
guerra de Gogue será o confronto final movido por Satanás (o dragão), a besta (o
último anticristo) e o falso profeta (o Islão). Serão derrotados pelo poder sem limites de
YHWH que intervirá directamente neste conflito destruindo os adversários de Israel.
À medida que se aproxima o fim do tempo dado por YHWH ao homem para governar
este mundo (6.000 anos = 120 Jubileus), os sinais que O Eterno anunciou vêm sendo
revelados. Para entendermos os critérios bíblicos para a contagem destes 6.000 anos
até à vinda do Rei Yeshua ben David, consideremos as seguintes partições temporais:
de Adão a Abraão
2.000 anos

de Abraão a Yeshua
+ 2.000 anos

de Yeshua até hoje
+/- 2.000 anos

Este quadro temporal liga-se com a profecia direccionada a Efraim:
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 após a
morte e ressurreição de Yeshua e o Seu regresso na condição de Rei
Eterno] nos dará a vida; ao terceiro dia [no sétimo milénio, cf. a Ezequiel
37:15-28] nos ressuscitará, e viveremos diante dele”.

PROFECIAS E CRISES FINAIS – PT.1 2

www.kol-shofar.org

Porém, por não saberem discernir estes sinais, os descrentes classificam-nos como
“desastres naturais” ou “fenómenos da natureza”. Mas Yeshua HaMashiach ao
responder aos Seus discípulos indicou-lhes os sinais que haveriam de ocorrer antes da
Sua vinda e do fim desta era. Ele enumera muitos outros em Mateus 24, sinais que vão
para além dos “fenómenos da natureza”, nomeadamente guerras e rumores de guerra,
falso profetismo, sinais no Sol e na Lua (eclipses), fomes, pestilências, etc.
Talvez o maior sinal de todos tenha sido a restauração da nação de Israel, que ocorreu
a 14 de Maio de 1948, prefigurado no sinal da figueira (Mateus 24:32-35).
Não negamos que muitos deles sejam visíveis na natureza (terramotos, vulcões,
inundações, tornados, secas, incêndios florestais, etc.), mas como todos estes
acontecimentos são comandados por YHWH, então, bem faríamos em olhar para eles
como sinais bem claros da proximidade da vinda de Yeshua ben David, O Rei, o que só
poucos assim o entendem. Continuando a ler o profeta:
Daniel 12:4-10 – “E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até
ao fim do tempo; muitos correrão de uma parte para outra, e o
conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam
em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à
beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as
águas do rio: Quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem
vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu
a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive
eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo [3,5
anos], e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas
estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi; por isso eu
disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel,
porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim.
Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados; mas os ímpios
procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios
entenderão”.
A palavra “assolação” sugere-nos a ideia de “catástrofe”, “desolação”. Por isso fomos
ao dicionário procurar significados da palavra de que nos fala Daniel 9:26. A palavra
“assolar” tem por significado: “deitar por terra”, “arrasar”, “destruir”, “devastar”.
Quando olhamos para as imagens que chegaram até nós, captadas no tempo da 2ª
Guerra Mundial, que decorreu entre 1939 e 1945 em várias partes do mundo, e vemos
cidades inteiras arrasadas pelas bombas e a quantidade de seres humanos que foram
mortos, fácil se torna compreendermos as palavras do Altíssimo para os dias do fim da
presente era. Só que Ele está a dizer-nos que os dias que aí virão serão bem piores do
que aqueles que a humanidade já viveu durante a 2ª Guerra Mundial, pois Ele anuncianos que milhões de milhões irão perecer. Como já temos dito noutros estudos: tal
cenário é-nos difícil de imaginar, mas olhemos para a destruição que está a ocorrer na
guerra contra a Ucrânia. Por isso temos de nos centrar na Sua Palavra e descrevermos
o que Ele anuncia…pois se O Todo-Poderoso o diz, tal não falhará.
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Lembremos que a humanidade já sofreu uma destruição arrasadora pelas águas da
qual somente oito almas foram preservadas. Considerando que hoje existem no mundo
mais de 7,9 biliões de pessoas, será muito difícil imaginar as perdas humanas dos que
não derem ouvidos aos avisos do Altíssimo. Não se salvarão do fogo, como nos diz:
Isaías 24:3-6 – “De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada,
porque YHWH pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha; o
mundo enfraquece e se murcha; enfraquecem os mais altos do povo da
terra. Na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores;
porquanto têm transgredido as leis, mudado os estatutos, e quebrado a
aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra; e os que
habitam nela são desolados; por isso são queimados os moradores da
terra, e poucos homens restam”.
Ao referir-se ao “Dia do Senhor” o apóstolo Pedro também nos deixou este aviso:
2.Pedro 3:9-12 – “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 [de surpresa para os descrentes]; no qual os
céus passarão com grande estrondo [Isaías 34:4], e os elementos,
ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão.
Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém
ser em santo trato, e piedade, aguardando, e apressando-vos para a vinda
do dia de Deus, em que os céus, em fogo se desfarão, e os elementos,
ardendo, se fundirão?”
E, no caso particular da nação de Israel, nos dias que vier a sofrer os ataques
devastadores dos exércitos de Gogue e seus aliados, O Eterno diz-nos que 2/3 dos
seus habitantes (hoje com cerca de 9,5 milhões) irão perecer: Zacarias 13:8-9.
Muitas são as profecias para os dias do fim desta era que deveriam fazer estremecer
os descrentes. Porém, Satanás toldou-lhes o entendimento.
Vamos agora focar a nossa atenção nos avisos específicos que nos são dados na
Palavra em relação a castigos profetizados para alguns povos e regiões. Quando a
Palavra nos diz: “Peso de…”, ficamos a saber que um castigo específico está a ser
anunciado, uma punição severa sobre um povo, ou cidade ou região. Vamos então
analisar o que nos anuncia O Todo-Poderoso na Sua Palavra:


Peso de Babilónia: não nos ocuparemos do castigo que veio na antiguidade
sobre a grande cidade dos Caldeus, na Mesopotâmia. Porém, um dos graves
pecados que ainda hoje lhe é apontado é o de ter contaminado os povos com a
abominação da idolatria, grave pecado que chegou até nós e que foi adoptado
pela “Babilónia” espiritual dos nossos dias: Roma/Vaticano. Também a esta
Babilónia espiritual lhe são apontados graves pecados ao longo dos séculos –
ler Apocalipse caps. 17 e 18.
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Tal como a Babilónia antiga também a dos nossos dias, a grande prostituta
romana será arrasada até ao chão e consumida pelo fogo para não mais se
levantar: Apocalipse 19:1-3. Estas passagens mostram-nos que esta
congregação diabólica já foi julgada, pelo que muitos verão a sua destruição nos
últimos dias da presente era.
Tal já nos era anunciado desde os dias do profeta Jeremias, em que YHWH
alertava o Seu povo para sair do meio dela para não sofrerem o castigo que
sobre ela haveria de vir:
Jeremias 51:13 – “Ó tu, que habitas sobre muitas águas [povos, nações e
línguas], rica de tesouros, é chegado o teu fim, a medida da tua avareza”.
Esta advertência foi tanto dirigida à Babilónia dos Caldeus como o é para a
Babilónia dos nossos dias, que reina sobre os povos e é rica em tesouros:
Roma/Vaticano.


Peso de Moab (parte da actual Jordânia): vindos os dias da ira/vingança do
Elohim Todo-Poderoso, também os Moabitas serão destruídos: Isaías 25:10 –
“Porque a mão de YHWH descansará neste monte; mas Moab será trilhado
debaixo dele, como se trilha a palha no monturo”. YHWH expressa muitas
palavras de castigo devido à altivez deste povo: ler Jeremias 48:1-47. Entre os
vários versículos diz YHWH: v.2: “a glória de Moab já não existe mais”; v.8:
“nenhuma cidade escapará”; v.42: “E Moab será destruído, para que não seja
povo; porque se engrandeceu contra YHWH”, etc.



Edom (Esaú, o Vermelho)/Monte Seir (Jordânia também): falando do juízo do
Rei vindouro, diz-nos Isaías 34:5-6 – “Porque a minha espada se embriagou
nos céus; eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema
para exercer juízo. A espada de YHWH está cheia de sangue, está
engordurada da gordura do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura
dos rins de carneiros; porque YHWH tem sacrifício em Bozra, e grande
matança na terra de Edom”. Por isso Isaías 63:1 nos é diz que O TodoPoderoso virá de Bozra (Edom/Jordânia), com Suas vestes tintas de sangue
quando chegarem os dias da Sua vingança.
O castigo de Edom/Esaú também é referido em Ezequiel 35:1, por ter guardado
inimizade perpétua contra Israel, cf. a versos 2-9: - “Filho do homem, dirige o
teu rosto contra o monte Seir, e profetiza contra ele. E dize-lhe: Assim diz o
Senhor DEUS: Eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a
minha mão contra ti, e te farei maior desolação. As tuas cidades farei
desertas, e tu serás desolado; e saberás que eu sou YHWH. Porquanto
guardaste inimizade perpétua, e espalhaste os filhos de Israel pelo poder
da espada no tempo da sua calamidade e no tempo da iniquidade final. Por
isso vivo eu, diz o Senhor DEUS, que te preparei para sangue, e o sangue
te perseguirá; visto que não odiaste o sangue, o sangue te perseguirá. E
farei do monte Seir uma extrema desolação, e exterminarei dele o que por
ele passar, e o que por ele voltar.
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E encherei os seus montes dos seus mortos; nos teus outeiros, e nos teus
vales, e em todos os teus rios cairão os mortos à espada. Em desolações
perpétuas te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas; assim
sabereis que eu sou YHWH”. Ler também Joel 3:19; Amós 1:6, 11-12; Obadias
1:7-15.
Jeremias 49:13 ainda nos diz: “Porque por mim mesmo jurei, diz YHWH, que
Bozra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação, e de maldição; e
todas as suas cidades se tornarão em desolações perpétuas”.
Amós 1:11 – “Assim diz YHWH: Por três transgressões de Edom, e por
quatro, não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão à espada, e
aniquilou as suas misericórdias; e a sua ira despedaçou eternamente, e
conservou a sua indignação para sempre”.
Sofonias e outros profetas também anunciam os juízos do Altíssimo contra esta
nação para os dias vindouros. Isaías 15:1 diz-nos que duas importantes cidades
de Moab serão destruídas numa noite.
Ezequiel 25:14 – “E exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão do
meu povo de Israel; e farão em Edom segundo a minha ira e segundo o
meu furor; e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor DEUS”. Ler
também acerca do ano de retribuições (castigos) sobre Edom: Isaías 34:8-17.


Castigo sobre os Amonitas (também parte da actual Jordânia, com a sua capital
em Raba-Amon, hoje Amã). Moab e Amon nasceram da relação incestuosa de
Lot com as suas duas filhas, gerados após a saída das cidades da campina de
Sodoma e Gomorra. No que é hoje a Jordânia habitam os descendentes de
Amom, Moab e Edom (Esaú). Com eles YHWH entrará em juízo… a rebeldia
destes povos será castigada nos últimos dias da presente era.



Peso de Damasco (capital da Síria): a profecia de Isaías cap. 17 diz-nos que
esta grande cidade também será destruída numa noite: “Eis que Damasco será
tirada, e já não será cidade, antes será um montão de ruínas…”. O verso 14
diz-nos: “Ao anoitecer eis que há pavor, mas antes que amanheça já não
existe”.
Juntemos esta profecia à de Jeremias 49:23-27 – “Acerca de Damasco.
Envergonhou-se Hamate e Arpade, porquanto ouviram más novas,
desmaiaram; no mar há angústia, não se pode sossegar. Enfraquecida está
Damasco; virou as costas para fugir, e o tremor a tomou; angústia e dores
a tomaram como da que está de parto. Como está abandonada a cidade do
louvor, a cidade da minha alegria! Portanto cairão os seus jovens nas suas
ruas; e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz
YHWH dos Exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, e consumirá
os palácios de Bene-Hadade [rei de Edom]”.
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Peso de Dumá, um dos 12 filhos de Ismael, cf. a Génesis 25:13-15. Dumá
significa “Silêncio”. Isaías 21:11 diz-nos: “Peso de Dumá. Gritam-me de Seir:
Guarda, que houve de noite? Guarda, que houve de noite?” Região da
antiga Idumeia, da qual saíram homens que governaram Israel, como, p.ex., a
dinastia Herodiana.
O mundo das religiões dos nossos dias anda a dormir, não sabendo discernir os
sinais que O Altíssimo nos vem dando. Estão como os de Seir (Edom/Esaú),
apegados às coisas deste mundo e indiferentes aos avisos de YHWH sobre a
proximidade da Sua vinda gloriosa e dos castigos que essa vinda lhes trará.
AlleluYAH
Vem abrir o nosso entendimento à força da Tua Palavra/Verdade
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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