www.kol-shofar.org

Vítor Quinta
Março 2022
P.: Que pede O Elohim Altíssimo ao ser humano? R.: Que ande em Sua presença e
seja perfeito, i.e, que observe os Seus preceitos (a Sua Lei/Torá) e aceite o sacrifício
do Seu Enviado, Yeshua HaMashiach. P.: Que deseja o ser humano alcançar? R.: A
vida eterna! Mas a vida eterna é o prémio que está reservado somente aos que Lhe
forem fiéis até ao fim das suas vidas, caminhando neste mundo por fé e por obediência
nos preceitos do Altíssimo (a Lei e os profetas) e colocando a sua confiança no poder
do sangue redentor do Filho do Altíssimo.
E tal propósito elevado só será possível de ser alcançado quando nos entregamos de
corpo e alma na Mão do Todo-Poderoso… como fizeram muitos fiéis do passado, que
viveram em santificação. Tais exemplos devem inspirar-nos também.
Mas O Todo-Poderoso lamenta o descuido de muitos que não dão ouvidos à proposta
de vida que lhes é feita. Assim Se expressou O Elohim da Vida:
Deuteronómio 5:29 – “Quem dera que eles tivessem tal coração, que me
temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos,
para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos, para sempre!”
E a expressão “para sempre” pressupõe: “eternidade incluída”. Por isso o lamento de
YHWH volta a ser ouvido em várias passagens, como estas:
Salmo 81:13-15 – “Oh! Se o meu povo me tivesse ouvido! Se Israel andasse
nos meus caminhos! Em breve abateria os seus inimigos, e viraria a minha
mão contra os seus adversários. Os que odeiam a YHWH ter-se-lhe-iam
sujeitado, e o seu tempo seria eterno”.
Isaías 48:18 – “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!”
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Hoje dizemos que queremos fazer parte do povo do concerto, como nos ensina Paulo
em Romanos cap. 11. Para isso temos de nos deixar enxertar na boa oliveira, o povo
santo, a Israel de YHWH, pois se resistirmos a ser ali enxertados não teremos vida em
nós mesmos, pois é a raiz dessa boa oliveira, Yeshua HaMashiach, que dá vida (seiva)
a toda essa árvore. Não tenhamos dúvidas, pois sabemos que:






Há Um Só Deus e Pai de todos, Adonai YHWH (João 17:3)
Uma só fé
Um só baptismo (o do arrependimento) realizado no Nome do Messias – Actos
2:38
Uma só Lei/Torá (Caminho, Verdade, Vida)
Um só Salvador, O Filho Yeshua HaMashiach, por Quem receberemos a vida
eterna se Lhe formos fiéis até ao fim das nossas vidas, Aquele que proclamou
Ser Ele “O Caminho, A Verdade e A Vida”: João 14:6; Hebreus 5:9.

Rejeitarmos o Seu conselho (a Sua Lei/Torá) é rejeitarmos a vida verdadeira que está
no Seu Filho Yeshua, a Torá-viva.
Hebreus 12:25 – “Vede que não rejeiteis ao que fala; porque, se não
escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos
nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus”.
Não escaparam a quê? R.: à condenação eterna! Tal como disse O Mestre aos Seus
discípulos: “Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda a criatura. Quem
crer e for baptizado, será salvo. Mas quem não crer será condenado”.
Serão bem-aventurados os que guardam o juízo e que praticam a justiça (a Lei/Torá)
de YHWH em todos os tempos. Isto mesmo nos é dito no Salmo 106:3. Vamos torcer
ou ignorar estas palavras? Se o fizermos será para nosso prejuízo eterno!
Salmo 119:1-4 – “Bem-aventurados os rectos em seus caminhos, que
andam na lei de YHWH. Bem-aventurados os que guardam os seus
testemunhos, e que o buscam com todo o coração. E não praticam
iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus
mandamentos, para que diligentemente os observássemos”.
Yeshua HaMashiach diz-nos:
João 15:14 – “Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando”, e
em Apocalipse 22:14 diz-nos também: “Bem-aventurados aqueles que
guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida,
e possam entrar na cidade [a Nova Jerusalém] pelas portas”.
Compreendemos a importância deste conselho? Também Tiago 1:25 chama de bemaventurados aos que atentam bem para a lei perfeita da liberdade e nela perseveram
não sendo ouvintes esquecediços. A Lei/Torá e os profetas exaltam a soberania do
Altíssimo na vida dos fiéis, sendo ao Seu Nome que devemos engrandecer com acções
de graças e louvores, amando-O com todo o nosso coração, forças e alma:
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Deuteronómio 10:12 – “Agora, pois, ó Israel, que é que YHWH teu Deus pede
de ti, senão que temas a YHWH teu Deus, que andes em todos os seus
caminhos, e o ames, e sirvas a YHWH teu Deus com todo o teu coração e
com toda a tua alma”.
Se o nosso coração ainda não está aperfeiçoado ao ponto de Lhe entregarmos as
nossas vidas por completo, como Ele deseja, em condições de O servir como Ele nos
pede, então, analisemos o nosso comportamento e atitudes, para retirarmos de nós o
que YHWH reprova. Só assim poderemos progredir no caminho que Ele nos oferece, o
da vida eterna.
Deuteronómio 13:4 – “Após YHWH vosso Deus andareis, e a ele temereis, e
os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e
a ele vos achegareis”.
Diz-nos o profeta:
Miqueias 6:8 – “Ele te declarou, ó homem, o que é bom; e que é o que
YHWH pede de ti, senão que pratiques a justiça [a Sua Lei/Torá], e a ames e
andes humildemente com o teu Deus?”
Sim, é isto mesmo que Ele pede a cada ser humano! O Eterno não nos pede sacrifícios
ou holocaustos, pois esses já foram realizados através do sacrifício do Seu Filho
amado e hoje não temos Templo em Jerusalém para que, eventualmente, se realizem
ali mais sacrifícios1. Compreendamos isto: YHWH pede-nos que andemos
humildemente perante Ele, vivendo por fé e obediência em todos os preceitos de vida
que Ele mesmo nos deu. Estudemos a Sua santa Palavra. Só assim, com a orientação
do Seu Espírito Santo poderemos progredir e, até, ensinar outros pois para isso fomos
chamados.
1.Tessalonicenses 4:1-2 – “Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos
no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira
convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir
cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado
pelo Senhor Jesus”.
Não esqueçamos o caminho de vida que O Eterno nos propõe:
Jeremias 7:23 – “Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e
eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo; e andai em todo o
caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem”.
Porém, devido à rebeldia dos seus corações, a larga maioria dos seres humanos não
atenta para os conselhos de vida de YHWH. Esta maioria virá a lamentar não ter
atendido à voz Daquele que os chamava para a vida e que Se entregou a uma morte
atroz para que se salvem todos os que O aceitam como Senhor e Salvador.
1

Lembramos, porém que no reino milenar de Yeshua, quando for de novo levantado o Templo em
Jerusalém, os sacrifícios de animais voltarão a ser instituídos: ler Ezequiel caps.44 a 47.
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Já os rebeldes, como ímpios que são, irão perder a oportunidade única de se salvarem
da morte eterna pois rejeitaram o sacrifício do Cordeiro e foram indiferentes ao
conselho/instrução do Altíssimo para terem vida abundante.
1.João 2:3-6 – “E nisto sabemos que o conhecemos: se guardarmos os
seus mandamentos. Aquele que diz: Eu conheço-o, e não guarda os seus
mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que
guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente
aperfeiçoado; nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que
está nele, também deve andar como ele andou”.
Sabendo, de antemão, que se não estivermos no Filho não poderemos chegar junto do
Pai. E só podemos compreender isto se aceitarmos que O Messias Yeshua somente
morreu pelos pecados dos que se arrependem dos seus caminhos desviados da santa
Lei e voltam para casa do Pai, quais filhos pródigos, mendigando o perdão para os
seus desvarios. Por isso nos é dito em Isaías 53:11 que Ele levou sobre Si os pecados
de muitos… mas só dos que se arrependem a tempo de se salvarem.
Veja-se o exemplo extremo dos dois malfeitores que foram crucificados juntamente
com O Filho do Altíssimo: um manteve a sua rebeldia até à morte, enquanto o outro
demonstrou arrependimento verdadeiro e derradeiro, dizendo:
Lucas 23:39-43 – “E um dos malfeitores que estavam pendurados
blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, e a nós.
Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes
a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça,
porque recebemos o que os nossos feitos mereciam; mas este nenhum
mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu
reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no
Paraíso”.
Pelas palavras de arrependimento sincero que um dos malfeitores pronunciou, Yeshua
HaMashiach (que conhece os corações), declarou-lhe naquele instante que ele entraria
no Seu reino milenar, i.e., iria estar entre os bem-aventurados, fazendo parte da
primeira ressurreição, a dos justos. O que foi preciso para que aquele homem herdasse
a vida? Um arrependimento sincero ainda que assumido nos últimos instantes de vida!
E se esse arrependimento é sincero ou não, só O Todo-Poderoso o pode declarar.
Naquele momento, um homem arrependeu-se e ganhou a vida, enquanto o outro,
zombador, está reservado para a destruição… porque O Messias Yeshua levou sobre
Si os pecados daquele que se arrependeu! Este foi mais um filho pródigo que se
arrependeu e voltou para casa do Pai ainda que num instante derradeiro: Lucas 15:2024.
Este episódio chegou até nós para que compreendamos a importância de um
arrependimento sincero – Isaías 55:6-7! Confirma-se: “Muitos são chamados mas
poucos escolhidos” – Mateus 20:16; Romanos 5:20-21.
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Veja-se o exemplo de Paulo, inicialmente perseguidor dos santos, tendo consentido até
na morte de Estevão. Porém, pela sinceridade do seu coração, foi chamado, tendo
passado de perseguidor a perseguido. E, como obreiro sincero, foi reabilitado.
Só entrarão no gozo eterno os que amarem a vinda do Rei Yeshua ben David, sendo
fiéis até ao fim das suas vidas, os que caminham por fé e obediência nos preceitos que
YHWH deu ao homem para que tivesse vida e cressem em Yeshua HaMashiach:
Apocalipse 14:12 – “Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que [1]
guardam os mandamentos de Deus e [2] a fé em Jesus”.
Estes são os dois pilares imutáveis da salvação do ser humano que O ama e O serve,
como nos é dito em Isaías 8:16, 20, e que foi depois confirmado por juramento em
Hebreus 6:16-18.
E, se alguma dúvida ainda houvesse no nosso espírito, lembremos:
Eclesiastes 12:13 – “De tudo o que se tem ouvido, o fim é: Teme a Deus, e
guarda os seus mandamentos; porque isto é o dever de todo o homem”.
Sendo Elohim cheio de misericórdia, longânimo, YHWH continua a chamar todas as
almas:










Ao arrependimento (pois amanhã pode ser tarde)
A que escutem e atendam à Sua Palavra/Instrução/Conselho (a Sua Lei/Torá)
Instando para que saiam da Babilónia espiritual em que o mundo vive
A que se dediquem ao estudo da Palavra e à oração
A que se entreguem e vivam com humildade e entrega total
A buscá-Lo enquanto O podemos achar
A trabalhar na Sua seara para benefício de outras almas
A que andem nos Seus caminhos, pois são vida e paz
A que coloquem Nele toda a sua confiança e esperança, pois Ele é Fiel
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”.

Mas Ele pede-nos tudo, uma entrega total: Provérbios 23:26 – “Dá-me, filho meu, o
teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos”. Estamos nós
preparados para dar este passo essencial nas nossas vidas? Se, como humanos
somos capazes de entregar o nosso coração a um esposo ou esposa, ou aos filhos,
por exemplo, que amanhã nos podem desiludir, porque não o entregamos Àquele que
é Fiel em tudo o que nos promete e que, como Pai nos dá tudo o que necessitamos na
vida presente, prometendo-nos, ainda, a vida futura, eterna?
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Estamos a falar de entrega. Eis o que nos diz O Messias Yeshua:
Mateus 10:37-38 – “Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é
digno de mim; e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é
digno de mim. E quem não toma a sua cruz, e não segue após mim, não é
digno de mim”.
Desta nossa entrega dependerá a nossa salvação!!! Que esperamos para aceitar a Sua
oferta graciosa?
Terminamos esta breve reflexão com a leitura de:
Salmo 119:10-11 – “Com todo o meu coração [a minha mente] te busquei;
não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra [a
Tua Lei/Torá] no meu coração, para eu não pecar contra ti”.
AlleluYAH
Vem abrir o nosso entendimento à força da Tua Palavra/Verdade.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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