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Costuma-se dizer e é bem verdade que “o homem tem a memória curta”. Esta 
expressão traduz uma verdade milenar, pois o homem tem tendência a esquecer-se de 
muitas coisas, com facilidade, e algumas demasiado importantes para serem 
esquecidas. 
 
Diz um autor que: “há coisas que o homem lembra e que deveria esquecer, enquanto 
que nos esquecemos daquelas que nos deveríamos lembrar”. Bem verdade. 
 
Há coisas porém em que o esquecimento até é benéfico, particularmente as coisas que 
nos afligem ou agravam o nosso espírito e tranquilidade. Existem coisas que passaram 
na vida de um homem que o melhor que ele tem a fazer é esquecê-las, pois, de outro 
modo, essas coisas continuariam a pesar-lhe no coração e a perturbar a sua paz interior. 
Esta sim deve ser preservada a todo o custo. 
 
Porém, esta paz interior só nos pode advir se mantivermos uma boa relação com o 
nosso Criador, O Senhor YHWH.  
 
E, por sua vez, essa boa relação só a poderemos alcançar quando andamos em amor, 
temor e obediência nos Seus caminhos. Nos caminhos que Ele nos propõe através do 
Cristo e das Suas Leis, Estatutos, Testemunhos, Juízos e Mandamentos. Porque, como 
nos ensina O Senhor Yeshua (Jesus) em Mateus 4:4: “Está escrito: Nem só de pão 
viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus”, citando a 
passagem que se encontra em Deuteronómio 8:3.    
 
É pois esta Palavra que iremos procurar citar a partir das Escrituras Sagradas, 
centrando-nos nas chamadas de atenção que O Senhor Deus faz através da expressão 
“Lembra-te”. Deus fez este tipo de apelos ao povo de Israel em variadas ocasiões – e.g. 
Deuteronómio 9:7: “Lembra-te, e não te esqueças, de que muito provocaste à ira a 
YHWH teu Deus no deserto; desde o dia em que saístes do Egipto, até que 
chegastes a esse lugar, rebeldes fostes contra YHWH”.  
 
Na realidade, como povo, Israel foi rebelde para com o seu Deus, não só nessa ocasião 
mas também em muitas outras, o que lhe valeu condenações e castigos conforme Deus 
os havia advertido em Deuteronómio 30:14-20: “Porque esta palavra está mui perto 
de ti, na tua boca, e no teu coração, para a cumprires. Vês aqui, hoje te tenho 
proposto a vida e o bem, e a morte e o mal; porquanto te ordeno hoje que ames a 
YHWH teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus 
mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas, e te 
multipliques, e YHWH teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. 
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Porém se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido 
para te inclinares a outros deuses, e os servires, então eu vos declaro hoje que, 
certamente, perecereis; … 
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…” 
Infelizmente a História revela-nos os muitos desvios deste povo que Deus quis separar 
para Si como povo santo e sacerdotal, mas que, apesar dos seus desvios, as 
promessas de redenção permanecem, por amor do Seu Nome e das promessas feitas 
aos patriarcas fiéis. 
 
A este respeito vale a pena lembrar também as palavras que se encontram em Neemias 
1:7-9: “De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, 
nem os estatutos, nem os juízos, que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, 
pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e 
eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os 
meus mandamentos, e os cumprireis; então, ainda que os vossos rejeitados 
estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho 
escolhido para ali fazer habitar o meu nome”. Esse lugar é verdadeiramente a Terra 
Prometida, a que foi declarada por Deus aos patriarcas como a terra da herança e não 
aquele pedaço de terra a que hoje chamam Israel. Essa grande Israel será contada 
desde o grande rio do Egipto até ao Eufrates e terá por limite o grande Mar Mediterrâneo. 
Esse dia virá, e esta terra será pequena para receber os filhos de Israel que virão dos 
quatro cantos da Terra. O que hoje é deserto será uma terra gloriosa de onde manará 
leite e mel. 
 
Procuremos então não nos esquecer destas mesmas chamadas de atenção e destas 
promessas que são chamamentos para a Vida, tanto hoje como o eram nos tempos 
antigos, pois Deus não mudou. Vamos aqui enumerar algumas dessas chamadas de 
atenção: 
 
Quarto mandamento da Lei de Deus: Êxodo 20:8 – “Lembra-te do dia do sábado, para 
o santificar”, preceito divino que o homem não vem acatando. 
 
Deuteronómio 32:7: “Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de 
muitas gerações: pergunta a teu pai, e ele te informará; aos teus anciãos, e eles te 
dirão”. Nos dias de hoje a Lei do Senhor é colocada de parte através de falsos 
argumentos e subtilezas humanas que afastam o homem da Verdade, das “veredas 
antigas” nas quais o homem devia (ainda) caminhar a exemplo dos profetas, de Yeshua 
e dos apóstolos. 
 
E, se temos que lembrar de alguma coisa importante para a nossa vida presente e futura, 
lembremo-nos dos conselhos que Deus nos dá na Sua Lei (a Sua vontade, a Sua 
instrução, ensino), conforme ao conselho de Eclesiastes 12:1: “Lembra-te também do 
teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e 
cheguem os anos dos quais venhas a dizer: Não tenho neles contentamento…”. 
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E, numa advertência séria à Sua Israel no que respeita à idolatria, YHWH lembra ao Seu 
povo em Isaías 44:21: “Lembra-te destas coisas, ó Jacob, e Israel, porquanto és 
meu servo; eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti”.  
 
Numa das cartas às 7 igrejas de Apocalipse, o Senhor Deus também ali nos deixa uma 
séria advertência em Apocalipse 2:5: “Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-
te, e pratica as primeiras obras [i.e. anda na minha Lei/Torá]; quando não, 
brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres”. 
Aqui está, de novo, uma chamada de atenção para que todo o crente se arrependa dos 
seus caminhos tortuosos e para que a Israel de Deus pratique “as primeiras obras”, isto 
é, volte às “veredas antigas” à Lei de YHWH dada através do Seu servo Moisés. Para 
colocarmos estas palavras no contexto devido leiamos o versículo anterior: “Tenho, 
porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor”, i.e. a Lei do Senhor YHWH, 
situação muito vulgar nos dias presentes. O processo de podermos voltar a uma boa 
relação com o nosso Deus passa por nos arrependermos da nossa vã maneira de viver, 
e abandonarmos as tradições humanas com que temos pecado contra o Deus Eterno. 
Na realidade, conforme Ele diz na Sua Palavra: “os homens honram mais a criatura que 
O Criador que é bendito eternamente”. 
 
Lembremo-nos ainda: iniquidade é pecado, significando transgressão da Lei de 
YHWH !!! Arrependamo-nos pois e voltemos ao caminho que Deus sempre nos propôs. 
 
E à igreja que está em Sardo volta a lembrar – Apocalipse 3:3: “Lembra-te, pois, do 
que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei 
sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei”. Será que cada 
um de nós está preparado para se encontrar com o seu Deus? 
 
Ele porém diz que alguns estão…mas não todos – versículos 5 e 6: “Mas também tens 
em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo 
andarão de branco; porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de 
vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida; e 
confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos”. 
 
Aspectos na nossa relação com Deus que não devemos esquecer: 
 
Deuteronómio 8:11 – “Guarda-te que não te esqueças de YHWH teu Deus, deixando 
de guardar os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje 
te ordeno”.  
 
Salmo 103:1-2 – “Bendize, ó minha alma, a YHWH, e tudo o que há em mim bendiga 
o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, a YHWH, e não te esqueças de nenhum 
de seus benefícios”. Estejamos pois sempre gratos e dando louvor a Deus por tudo 
aquilo que Ele nos concede cada dia da nossa vida, inclusive a correcção. 
 
Provérbios 3:1 – “Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde 
os meus mandamentos”. 
 
E em Provérbios 4:5 Ele aconselha-nos – “Adquire sabedoria, adquire inteligência, e 
não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca”. 
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Também os apóstolos de Yeshua se esforçaram por tornar lembradas as palavras de 
Deus, de todos os Seus mandamentos e da maneira como cada um de nós deve viver 
perante Ele para que possamos ser justos aos Seus olhos: 2.Pedro 3:1-2 – “Amados, 
escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com 
exortação o vosso ânimo sincero; para que vos lembreis das palavras que 
primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, como 
apóstolos do Senhor e Salvador”.  
 
Eis algumas advertências que nos deverão fazer meditar todos os dias da nossa vida e, 
em particular nos dias de preparação para as festas/solenidades de Outono de YHWH. 
Este é o tempo de chamada ao arrependimento e à análise da nossa condição da nossa 
relação com o nosso Deus. 
 
Na realidade, confirma-se que o homem tem tendência A ESQUECER aquilo que 
deveria ser importante para a sua vida, pois só uma coisa é necessária – a salvação por 
Cristo, conforme nos ensina Jesus na conversa que teve com as duas irmãs – Marta e 
Maria – Lucas 10:41: “E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa 
e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária”. 
 
“Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas”. 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 


