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Continuamos a analisar os castigos dos povos rebeldes que guardaram inimizade
perpétua contra Israel. Lembremos: a Palavra do Altíssimo é fiel:


Peso de Tiro, antiga cidade fenícia, hoje designada por Sur, no Líbano. YHWH
condena os povos que vieram das ilhas mediterrâneas (Quitim, hoje Chipre):
Isaías 23:1-2 – “Peso de Tiro. Uivai, navios de Társis, porque está assolada,
a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela;
desde a terra de Quitim lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores da ilha,
vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar”. A
profecia para os dias de hoje está dirigida ao Líbano, que se vem revelando
como inimigo de Israel, até porque este território está dominado por grupos que
espalham o terror, como o Hezzbolah.
Zacarias 9:3-5 – “E Tiro edificou para si fortalezas, e amontoou prata como
o pó, e ouro fino como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e
ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Ascalom [a Norte
da Faixa de Gaza] o verá e temerá; também Gaza, e terá grande dor;
igualmente Ecrom; porque a sua esperança será confundida; e o rei de
Gaza perecerá, e Ascalom não será habitada”.



Peso de Ninive: a grande cidade da Assíria onde Jonas pregou o
arrependimento, localizada no território do Iraque e hoje designada por Mosul, e
que foi há pouco tempo arrasada pelas forças beligerantes do Isis/Daesh. Naum
1:1-2 – “Peso de Nínive. Livro da visão de Naum, o elcosita. YHWH é Deus
zeloso e vingador; YHWH é vingador e cheio de furor; YHWH toma
vingança contra os seus adversários, e guarda a ira contra os seus
inimigos”.



Peso do Egipto: Isaías cap. 19 fala-nos de grandes assolações que virão sobre
esta nação, a saber:

www.kol-shofar.org
- guerra civil – verso 2.
- esgotamento das águas do Rio Nilo (lembramos a grande barragem que entrou
há pouco em funcionamento na Etiópia e que controla o caudal do Rio Nilo, rio
vital para oito países da região), levará à penúria e à fome. Que nos diz a
Palavra a este respeito? Isaías 19:5-8 – “E secarão as águas do mar, e o rio
se esgotará e ressequirá. Também os rios exalarão mau cheiro e se
esgotarão e secarão os canais do Egipto; as canas e os juncos murcharão.
A relva junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo o que foi semeado
junto ao rio, secará, será arrancado e não subsistirá. E os pescadores
gemerão, e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que
estendem rede sobre as águas desfalecerão”. O Nilo tem sido a espinha
dorsal da economia e do sustento deste povo. Porém, o castigo aqui anunciado
diz-nos que tudo isto irá desaparecer com o esgotamento das águas do rio.
- desemprego generalizado: verso 10.
- depois destes grandes castigos os egípcios converter-se-ão a YHWH: versos
21-22.


Também Gaza será assolada/destruída. YHWH não esqueceu as hostilidades
movidas desde sempre contra Israel pelos habitantes da Faixa de Gaza,
anteriormente designados como Filisteus e actualmente por Palestinianos
(Árabes). Eis os povos à volta de Israel que lhes têm movido guerra, novamente,
desde o restabelecimento da nação em 14.Maio1948:
Salmo 83:2-8 – ““Porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te
odeiam levantaram a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo,
e consultaram contra os teus escondidos. Disseram: Vinde, e
desarreiguemo-los para que não sejam nação, nem haja mais memória do
nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes; eles se unem
contra ti: As tendas de Edom, e dos ismaelitas, de Moabe, e dos agarenos,
de Gebal, e de Amom, e de Amaleque, a Filístia, com os moradores de Tiro;
Também a Assíria se ajuntou com eles; foram ajudar aos filhos de Lot”.
Amós 1:6-8 – “Assim diz YHWH: Por três transgressões de Gaza, e por
quatro, não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os
cativos para os entregarem a Edom. Por isso porei fogo ao muro de Gaza,
e ele consumirá os seus palácios. E exterminarei o morador de Asdode, e o
que tem o ceptro de Ascalom, e tornarei a minha mão contra Ecrom; e o
restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor DEUS YHWH”.
Isaías 14:29 – “Não te alegres, tu, toda a Filístia, por estar quebrada a vara
que te feria; porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será
uma serpente ardente, voadora”. Que alegoria tão grande com os actuais
helicópteros e aviões que despejam fogo, mísseis, sobre as cidades de Gaza.
Idem, em 14:31 – “Dá uivos, ó porta, grita, ó cidade; tu, ó Filístia, estás toda
derretida; porque do norte vem uma fumaça, e não haverá quem fique
sozinho nas suas convocações”. As múltiplas lutas entre Israel e os Filisteus
estão amplamente documentadas nas páginas da Bíblia. De acordo com a
Bíblia, os filisteus vieram originalmente da Ilha de Creta (Caftor)1.

1

Amós 9:7 – “Não me sois, vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? diz YHWH: Não fiz eu
subir a Israel da terra do Egipto, e aos filisteus de Caftor, e aos sírios de Quir?” – Ver também Génesis
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Ezequiel 25:15-16 – “Assim diz o Senhor DEUS YHWH: Porquanto os
filisteus se houveram vingativamente, e executaram vingança com
desprezo de coração, para destruírem com perpétua inimizade, portanto
assim diz o Senhor DEUS YHWH: Eis que eu estendo a minha mão sobre
os filisteus, e arrancarei os quereteus, e destruirei o restante da costa do
mar”. Lembramos que a Faixa de Gaza é junto ao mar.
Sofonias 2:4-6 – “Porque Gaza será desamparada, e Ascalom assolada;
Asdode ao meio dia será expelida, e Ecrom será desarraigada. Ai dos
habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus! A palavra de YHWH
será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus; e eu vos destruirei, até que
não haja morador. E a costa do mar será de pastos e cabanas para os
pastores, e currais para os rebanhos”.
Jeremias 47:4-7 – “Por causa do dia que vem, para destruir a todos os
filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o restante que os socorra;
porque YHWH destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor. A
calvície veio sobre Gaza, foi desarraigada Ascalom, com o restante do seu
vale; até quando te retalharás? Ah; espada de YHWH! Até quando deixarás
de repousar? Volta para a tua bainha, descansa, e aquieta-te. Mas como te
aquietarás? Pois YHWH deu ordem à espada contra Ascalom, e contra a
praia do mar, para onde ele a enviou”. A ira do Todo-Poderoso cairá sobre as
nações inimigas de Israel e Gaza e as suas cidades não serão poupadas.
Estas são passagens bíblicas em que YHWH anuncia castigos severos sobre os povos
que, desde a antiguidade, se têm revelado como inimigos do Seu povo. Diz-nos a
Palavra que O Eterno é tardio em irar-se (Êxodo 34:6; Joel 2:13), mas também nos diz
que a Sua justiça não faltará (Naum 1:3-9). Por isso a vingança está no coração de
YHWH e o número de mortos que Ele irá provocar será multiplicado: Isaías 66:15-16.
Mas olhemos agora para outras perturbações que resultarão da guerra generalizada
entre as nações e que irão ocorrer nos dias que antecederão à vinda de Yeshua ben
David. Centremo-nos nas muitas interdependências do comércio mundial num mundo
já globalizado, nos seus sistemas de trocas e distribuição de bens, que, se não
funcionarem, os habitantes das nações irão sofrer muitíssimo. Eis alguns aspectos:
Os cenários serão terríveis
1. Com o deflagrar de mais um destruidor e mortal conflito Rússia-Ucrânia, no
antigo território dos Citas – ver mapas abaixo (terra de Gogue e Magogue, cf. a
Ezequiel 38) que teve início na madrugada de 24.Fev.22, pudemos assistir à
cavalgada de preços do petróleo bruto e do gás logo no mesmo dia e em dias
posteriores, a que se tem seguido o agravamento de preços da generalidade
dos bens e serviços essenciais, pão, etc.
2. Depois, nos últimos dias da presente era, virá a guerra de Gogue, terrível, tendo
por alvo a nação de Israel mas que alastrará a outras nações (Jeremias 25:2933; Ezequiel caps 38 e 39).
10:14; Deuteronómio 2:23; 1.Crónicas 1:12; Jeremias 47:4. Alguns estudiosos da Bíblia indicam, porém,
que Caftor teria sido localizada na Capadócia (actual Turquia), enquanto outros assinalam ser Caftor a
Ilha de Creta, onde se estabeleceu igualmente uma colónia egípcia.
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3. Com o mundo em guerra, que acontecerá à produção e à rede de distribuição de
combustíveis e outros bens, quando a chamada guerra de Armagedão estalar
primeiramente em toda a região do Médio Oriente, principal produtora de
petróleo e gás e daí alastrar para o resto do mundo como resultado das alianças
celebradas entre países? Certamente que irá baixar a produção, e a que houver,
será canalizada prioritariamente para manter o esforço de guerra dos vários
países nela envolvidos, visando manter os equipamentos militares a operar
(Exército, Marinha e Aviação), bem como determinados serviços públicos
prioritários, como hospitais, polícia, emergência médica e bombeiros, por
exemplo, pelo que os acordos de fornecimento de uns países a outros através
de pipelines irá sofrer também roturas ou mesmo suspensão.
4. Havendo escassez ou racionamento de combustíveis, que acontecerá então à
rede de distribuição de bens alimentares? Certamente que as enormes frotas de
camiões frigoríficos e outros, irão parar, ficando os supermercados vazios face à
corrida que se irá gerar, ao açambarcamento e à escalada de preços (muitas
famílias já estão hoje a criar reservas de alimentos com datas de validade de
vários anos, incluindo água e outros bens essenciais)!
5. E que perturbações irão ocorrer na rede de distribuição de energia eléctrica, alvo
potencial de ataques informáticos?
6. Falando em corrida: haverá uma corrida aos bancos e suspensão de acesso aos
depósitos, com redução do montante autorizado a ser movimentado, como já
aconteceu em crises anteriores.
7. Ou seja: instalar-se-á o caos no mundo inteiro com protestos e sublevações das
populações; multidões em fúria, instalando-se o saque aos armazéns e
supermercados, roubo generalizado e mais destruições! E se este tipo de crise
ocorrer no Inverno quando as populações necessitam de gás e outros
combustíveis para aquecimento das casas e para a sua sobrevivência? Será nas
cidades que o problema será mais grave, pois haverá tumultos, pilhagens e
rotura completa das cadeias de abastecimento, com açambarcamento de
produtos e especulação de preços dos escassos bens disponíveis! Grupos
criminosos procurarão aproveitar-se do caos.
8. Com o encerramento das fábricas e de outras empresas devido à falta de
matérias-primas e outros bens essenciais à produção, o desemprego será
generalizado. Os Estados terão de recorrer a empréstimos para tentar suster a
crise (lembremos o crash da Bolsa de Nova York em 1929 e das cantinas
populares para alimentar o exército de desempregados e suas famílias).
9. Com a utilização de armas de destruição maciça (Zacarias 5, 12, 14), atómicas
e/ou outras, que acontecerá às muitas infra-estruturas necessárias ao
funcionamento das sociedades? Estarão destruídas!
10. Ao ver desaparecer a sua fonte de rendimentos, quem estiver endividado irá
suspender os reembolsos das dívidas aos bancos (como aconteceu com a crise
do Covid-19 por compra de habitação própria, por exemplo).
11. Entretanto, devido ao elevado índice de endividamento actual de muitos
Estados, e sem produzirem riqueza, o recurso a novos endividamentos vai ser
difícil de alcançar – a não ser a taxas de juro proibitivas, que irão endividar as
gerações que ainda não nasceram. Ou seja, o colapso das economias será geral
e as Bolsas mundiais irão estar encerradas, ficando cheias de “papel” sem valor.
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12. Muitos particulares que vêm colocando as suas poupanças nos mercados
bolsistas vê-los-ão paralisar quase de um dia para o outro e a economia mundial
retroceder aos tempos da troca directa.
13. Outros, entretanto, vêm aplicando as suas poupanças em ouro e prata ou em
terrenos (bens mais estáveis em alturas de crise). Mas, de que lhes servirá se os
mercados estiverem paralisados?
14. Entretanto, o valor dos bens pessoais e colectivos, até aqui sustentados pela
especulação (e.g. imobiliário), fenómeno criador de bolhas de preços
sobreelevados, irão desvalorizar imenso e não haverá quem os compre.
15. A inflação transformar-se-á em hiperinflação ou mesmo estagflação. Não haverá
recursos disponíveis para fazer face a tantas situações de desespero2. Como
consequência, “o Estado Social” irá colapsar bem como o sistema de pensões
que as pessoas pensam estar garantido. Os governos não conseguirão parar tal
hecatombe e até as poupanças das famílias não serão suficientes para garantir
a sua subsistência no meio do caos. A fome irá alastrar por toda a parte.
16. Por outro lado, nesses dias, os escassos bens essenciais disponíveis serão
cativados pelos Estados para distribuição às suas Forças Armadas e outros
serviços essenciais citados, havendo lugar ao racionamento dos bens essenciais
e ao aparecimento do mercado negro. Por isso, hoje, muitos estão a comprar e a
guardar reservas de alimentos de longa duração e a fugir das cidades para
zonas que virão a ser menos afectadas pela guerra mundial, isolando-se, para
procurar proteger as suas famílias destas calamidades.
17. Todos os sistemas de produção e de distribuição de bens às populações irão
paralisar. Voltar-se-á ao sistema de produção artesanal (economia de
subsistência) e de troca directa no meio de uma guerra final há muito anunciada.
18. Se a este cenário catastrófico juntarmos as ocorrências das assolações que
YHWH determinou que ainda irão ocorrer no mundo (lembremos os castigos
anunciados pelas 7 trombetas finais), bem podem os seres humanos despedirse dele sem saudades, pois este é o mundo que Satanás e seus seguidores têm
vindo a preparar, o mundo do caos.
19. A descrença, o desemprego e a paralisação das economias, bem como a
incapacidade de resolução destes problemas levarão muitos ao suicídio por
entrarem em depressão. Porquê? Porque colocaram as suas “certezas” no
sistema económico e nos valores dos homens que vêm gerindo o mundo, tendose esquecido do Elohim Todo-Poderoso!
Sim, os homens irão colher aquilo que têm andado a semear! Este mundo injusto,
governado pelo mal, irá desaparecer em breve, no meio de grandes convulsões sociais
para dar lugar ao reino milenar de Yeshua ben David!!! Eis as palavras proféticas para
estes dias finais:
Isaías 13:9-10 – “Eis que vem o dia de YHWH, horrendo, com furor e ira
ardente, para pôr a terra em assolação, e dela destruir os pecadores.
Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz; o
sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz”.
Muitos outros profetas nos confirmam este cenário terrível.
2

Com o recente abandono dos EUA a miséria apareceu bem depressa à luz de todos no Afeganistão.
Vemos agora famílias afegãs, numerosas, a tentar vender os filhos para não morrerem à fome…
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Então só temos um refúgio seguro: abriguemo-nos hoje mesmo debaixo do poder sem
limites Daquele que virá muito em breve para reinar eternamente, Adonai Yeshua ben
David. Nestes dias do fim Ele virá para executar o “seu estranho acto” – Isaías 28:21!
Ora vem Adonai YHWH. Só Tu tens poder para voltar a endireitar este estado de
coisas, restaurando tudo o que o governo do homem e de Satanás delapidou ao longo
de 6.000 anos e proteger aqueles que amam a Tua vinda gloriosa!
AlleluYAH
Vem abrir o nosso entendimento à força da Tua Palavra/Verdade
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Mapas anexos:
Terras de Gogue e Magogue (os Citas da antiguidade):
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