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A quem pertence tudo o que está criado?
Quem determina o curso dos acontecimentos neste mundo quer ao nível dos povos
quer dos indivíduos?
Quem duvida que é a YHWH, O Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de tudo o que
foi criado, a Quem nós, criaturas Suas, devemos respeito e obediência para que nos vá
bem nas nossas vidas? Só os rebeldes e soberbos que se firmam na sua inexistente
auto-suficiência (i.e., na força do seu braço) não reconhecem a Majestade e Soberania
do Eterno sobre tudo o que Ele criou! São néscios! Devido a serem contumazes na sua
rebeldia serão por Ele punidos com a segunda morte, a destruição no lago de fogo!
Ao falar ao ser humano a respeito da abominação que é a idolatria, diz-nos O Eterno:
Êxodo 20:3-6 – “Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti
imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos
céus, nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te
encurvarás a elas nem as servirás; porque eu, YHWH teu Deus, sou Deus
zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta
geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que
me amam e aos que guardam os meus mandamentos”.
Quando YHWH nos diz que “visita” a iniquidade sobre alguém, significa que Ele pune
tais pessoas, iníquas aos Seus olhos, desde os pais aos filhos, até à terceira e quarta
geração dos que desprezam o Seu conselho, a Sua Lei/Torá e o sacrifício de Seu
Filho, Adonai Yeshua. Note-se que a rebeldia passa, habitualmente, de pais para filhos
e que os seres humanos cedo buscaram criar imagens para lhes dedicar adoração,
algo visível e palpável, mas sem espírito – 2.Reis 17:7-24. Por isso não estranhemos
quando, por exemplo, um pai rebelde vê algum filho ou filha morrer jovem nalgum
acidente ou vítima de doença. Só O Eterno conhece os porquês de tal punição.
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Israel celebra anualmente a Festa do Purim que relembra a libertação do povo de Judá
da sentença de morte que sobre este povo tinha sido traçada por Hamam, primeiroministro de Assuero, Rei da Pérsia. Mas, como se costuma dizer, “virou-se o feitiço
contra o feiticeiro”, pois foi Hamam e seus filhos que acabaram perdendo a vida nas
forcas que ele havia mandado levantar para matar os homens de Judá.
Todos estes acontecimentos estão registados no Livro de Ester, bem como os papéis
que ela e seu tio Mardoqueu desempenharam no desenrolar destes acontecimentos.
Porém, em todo este enredo há uma figura que permanece oculta (i.e. nem sequer é
mencionada no Livro de Ester), mas que, mesmo estando oculto, foi Ele, O Elohim
Todo-Poderoso que “mexeu os cordelinhos” para que Judá fosse poupado do mal que
fora arquitectado por Hamam. Sim, mesmo estando em oculto foi YHWH que
comandou o curso destes acontecimentos, da mesma maneira que o faz em todas as
coisas nas vidas dos homens e das nações, em todos os tempos e lugares.
Deuteronómio 32:39 – “Vede agora que eu, eu o sou [YHWH], e mais
nenhum deus há além de mim; eu mato, e eu faço viver; eu firo, e eu saro, e
ninguém há que escape da minha mão”.
Nada nem ninguém escapa ao juízo e à imperativa vontade de YHWH, pois Ele ama a
justiça (a Sua Lei/Torá) e os que vivem por ela, mas aos rebeldes castiga. Por isso o
profeta disse:
Daniel 4:35 – “E todos os moradores da terra são reputados em nada, e
segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da
terra; não há quem possa estorvar a sua mão, e lhe diga: Que fazes?”
À medida que nos aproximamos do confronto final, em que os acontecimentos que se
estão a produzir já hoje revelam a agonia e o crescente desgoverno das nações, são
patentes as muitas dificuldades e provações que os seres humanos vêm vivendo
(epidemias, guerras, morte, destruição, terramotos, falso profetismo, etc.). Por todos
estes sinais mais seguros estamos da chegada próxima do Rei Yeshua ben David.
Mas, mesmo perante tantos castigos/sinais que já sobrevieram à humanidade em
geral, não vemos que o ser humano os esteja a entender como castigos e, como
consequência disso, a arrepender-se e a modificar a trajectória dos seus passos para
se tornar obediente à vontade do Elohim Todo-Poderoso, submetendo-se-Lhe.
Oseias 4:6 – “O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento;
porque tu rejeitaste o conhecimento [a Minha Lei/Torá], também eu te
rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim; e, visto que te
esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos”.
Assim, porque a rebeldia continua a imperar na vida dos homens, tal postura irá
acarretar-lhes penalidades terríveis. Mas, mesmo assim, YHWH continua a clamar:
Isaías 1:2-5a – “Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra; porque YHWH tem
falado: Criei filhos, e engrandeci-os; mas eles se rebelaram contra mim.
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O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono;
mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação
pecadora, povo carregado de iniquidade [desobediência à Lei/Torá],
descendência de malfeitores, filhos corruptores; deixaram a YHWH,
blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda
castigados, se mais vos rebelaríeis?”
E já no verso 10 Ele clama: “Ouvi a palavra de YHWH, dai ouvidos à lei do nosso
Deus”. Sim, o homem continua surdo e não quer aceitar o conselho Daquele que é O
seu Criador. Por isso bem poucos se hão-de salvar! Falando para o povo que chamou
para Si, Israel, YHWH enviou numerosos profetas para que lhes anunciassem os
grandes castigos que viriam sobre eles se não se arrependessem dos seus caminhos
desviados da Sua santa Lei/Torá.
Jeremias 18:15 – “Contudo o meu povo se tem esquecido de mim,
queimando incenso à vaidade [aos ídolos], que os fez tropeçar nos seus
caminhos, e nas veredas antigas, para que andassem por veredas
afastadas, não aplainadas”.
Eis outro exemplo: Ezequiel 5:11-17.
YHWH serviu-se, muitas vezes dos inimigos de Israel para castigar este povo rebelde,
como aconteceu com os exércitos da Assíria quando conquistou o Reino do Norte,
espalhando as 10 tribos de Efraim… até hoje! E porque o Reino do Norte pecou
gravemente contra YHWH, O Todo-Poderoso divorciou-Se deles pois quebraram a
“aliança eterna” de que nos fala Isaías 24:4-5. Esse contrato de casamento foi
celebrado no Sinai e rompido por Efraim quando foi após os ídolos das nações.
Falando para o Rei Acabe, YHWH anunciou-lhe:
1.Reis 21:21-22 – “Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade,
e arrancarei de Acabe a todo o homem, tanto o escravo como o livre em
Israel; e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como
a casa de Baasa, filho de Aías; por causa da provocação, com que me
provocaste e fizeste pecar a Israel”.
Desde o princípio que O Altíssimo vem avisando os homens para as consequências de
não O escutarem e executarem a Sua Vontade. O Todo-Poderoso chamou para Si um
povo que era suposto viver conforme aos preceitos que lhe haviam sido dados através
do Seu servo Moisés e que, assim, ao viver por eles, fosse uma luz para as outras
nações em redor. Mas tal não aconteceu. Porém, avisou-os que se permanecessem na
rebeldia, não dando ouvidos aos Seus conselhos (a Sua Lei/Torá), Ele os castigaria
com as maldições que lhes anunciou em Deuteronómio 28:15-68.
YHWH ainda hoje avisa os rebeldes que virão dias de grande aflição em que os ímpios
O buscarão mas Ele não lhes dará ouvidos: Provérbios 1:24-32; Jeremias 11:11.
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Exercendo o seu livre-arbítrio, as escolhas do homem só a ele pertencem. Porém,
YHWH não deixou de o aconselhar a que escolhesse o caminho da vida para o qual
YHWH o havia chamado, para seu benefício e da sua descendência. Por isso colocou
o ser humano perante dois caminhos: o caminho da vida e o da morte:
Deuteronómio 30:19-20b – “Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas
contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a
maldição; escolhe pois a vida, para que vivas, tu e a tua descendência,
amando a YHWH teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e achegando-te a ele;
pois ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias”.
Porém, porque os seres humanos continuam ainda hoje a dar ouvidos a Satanás, e a
amar mais o mundo e o que nele há, o seu destino final será a rejeição, a destruição
final no lago de fogo que é a segunda morte. Bem poucos se salvarão:
Apocalipse 21:8 – “Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos
abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos
idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com
fogo e enxofre; o que é a segunda morte”.
Mas, mesmo antes de chegar ao remate final das suas vidas, os rebeldes sofrem ao
longo das suas vidas muitos outros acontecimentos nefastos dos quais muitos não se
recompõem. São castigos que O Todo-Poderoso determina sobre as vidas dos que
rejeitam o Seu conselho, a Sua Lei/Torá, não reconhecendo e aceitando o sacrifício de
Yeshua HaMashiach. Por isso sofrem castigos que são determinados pelo Eterno:
Deuteronómio 28:20 – “YHWH mandará sobre ti a maldição; a confusão e a
derrota em tudo em que puseres a mão para fazer; até que sejas destruído,
e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras,
pelas quais me deixaste”.
Sim, O Eterno ajusta contas com os rebeldes, os de coração arrogante e olhos altivos,
como Ele nos diz em:
Miqueias 2:3 – “Portanto, assim diz YHWH: Eis que projeto um mal contra
esta família, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão
altivos, porque o tempo será mau”.
A História relata-nos acontecimentos terríveis como os que a nação de Israel sofreu ao
longo do tempo e em muitas latitudes, tais como os muitos “pogroms” com que foram
perseguidos nos países eslavos, com roubo, tortura e morte às mãos dos algozes ao
serviço de Roma (a infame “santa Inquisição” romana) ou a perseguição e morte às
mãos dos sequazes do regime nazi nos seus campos de concentração e morte, para
além de muitos outros episódios históricos.
É bom que não esqueçamos estes eventos pois o mal não desapareceu da vida dos
povos: ele continua hoje à solta a procurar desviar os homens do Seu Criador. Porém,
os castigos provêm do Eterno:
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Amós 3:6 – “Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá?
Sucederá algum mal na cidade, sem que YHWH o tenha feito?”
Por isso o profeta anuncia para os nossos dias: “Vem o fim. O fim vem sobre os
quatro cantos da terra” - Ezequiel 7:5-9. Não podemos ignorar as palavras do Eterno
porque são fiéis e verdadeiras. Eis a razão primária dos castigos:
Jeremias 6:15-19 – “Porventura envergonham-se de cometer abominação?
Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco
sabem que coisa é envergonhar-se; portanto cairão entre os que caem; no
tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz YHWH. Assim diz YHWH:
Ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas [a
Minha 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”.
Mas, havendo arrependimento, O Eterno compadece-Se e poupa os povos dos
castigos que lhes havia anunciado que haveriam de lhes sobrevir. Tal aconteceu com a
grande cidade de Ninive (hoje Mossul), da Assíria. Após a pregação de Jonas houve
manifesto arrependimento e YHWH poupou aquele povo: Jeremias 18:8.
Jeremias 36:3 – “Porventura ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu
intento fazer-lhes; para que cada qual se converta do seu mau caminho, e
eu perdoe a sua maldade e o seu pecado”.
Yeshua HaMashiach foi muito claro quando disse que se não houver arrependimento
todos perecerão: Lucas 13;5.
Disse YHWH a Salomão:
2.Crónicas 7:13-14; 17-22 – “Se eu fechar os céus, e não houver chuva; ou
se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra; ou se enviar a peste
entre o meu povo; 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… E, quanto a ti, se andares diante de mim, como andou
David teu pai, e fizeres conforme a tudo o que te ordenei, e guardares os
meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino,
conforme a aliança que fiz com David, teu pai, dizendo: Não te faltará
sucessor que domine em Israel. Porém se vós vos desviardes, e deixardes
os meus estatutos, e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e
fordes, e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os
arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta
casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e
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motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, qualquer
que passar por ela se espantará e dirá: Por que fez YHWH assim com esta
terra e com esta casa? E dirão: Porque deixaram a YHWH Deus de seus
pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se
prostraram a eles, e os serviram; por isso ele trouxe sobre eles todo este
mal”.
Não foi o Templo de Jerusalém destruído duas vezes no passado? Porque
aconteceram tamanhos castigos? R.: pela rebeldia do povo, recusando viver conforme
aos preceitos do seu Elohim, a Sua Lei/Torá e, por terem rejeitado O Ungido do
Altíssimo, não tendo conhecido o tempo da sua visitação.
O motivo pelo qual Israel foi objecto de muitos castigos ao longo da História foi sempre
o mesmo: o terem abandonado YHWH e a Sua Lei/Torá, o caminho da vida e terem
servido aos ídolos das nações. Sim, O Eterno premeia os que andam perante Ele nos
Seus preceitos, por fé, obediência e humildade. Mas os rebeldes são punidos!
Ao voltar as costas ao Todo-Poderoso, não acatando o Seu conselho, todo o ser
humano está a atrair sobre si e sobre a sua casa as maldições que a Lei/Torá descreve
em Deuteronómio 28:15-58. Por isso mesmo só temos uma solução para que
possamos alcançar bênçãos e protecção do Altíssimo: arrependermo-nos com inteireza
de coração e buscá-Lo enquanto O podemos achar, vivendo com alegria nos Seus
mandamentos, juízos e estatutos.
Lembremos o exemplo do malfeitor que foi pendurado no madeiro ao lado do Messias
Yeshua e que se arrependeu momentos antes de render o espírito, tendo alcançado o
perdão e a promessa de que entraria no reino vindouro, limpo dos seus pecados pelo
sangue que O Messias ali verteu por ele e por todos os que arrependem com
sinceridade… nem que seja nos derradeiros momentos das suas vidas.
AlleluYAH
Vem ó Espírito de YHWH, vem já hoje abrir o nosso entendimento à força da Tua
Palavra/Verdade para que a guardemos.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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