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Este estudo visa reforçar o nosso conhecimento bíblico acerca dos acontecimentos que 
ainda se irão produzir antes da vinda gloriosa do Rei Yeshua. Tais acontecimentos 
estão profetizados virem a ocorrer nos “últimos dias” da presente era, nos quais 
podemos reconhecer os sinais que O Eterno nos anunciou antecipadamente. Serão 
acontecimentos e sinais de que nos falam os profetas do Altíssimo muitos deles 
apontados para “os dias da tribulação de Jacob”.  
 
Embora estejamos a usar a expressão “últimos dias” como aplicáveis à presente 
geração que vem testemunhando tais sinais e acontecimentos catastróficos do fim da 
presente era, e que mais não são do que os juízos que O Altíssimo há muito anunciou 
que viriam sobre o homem e as nações rebeldes, tal expressão deve ser também 
aplicável, principalmente aos dias que a humanidade vem vivendo desde a primeira 
vinda de Yeshua como “servo sofredor” há cerca de 2.000 anos. A voz de Yeshua 
HaMashiach foi mais uma das que nos anunciaram estes eventos, os quais podemos 
confirmar em Mateus 24.  
 
Mas tantos outros profetas de YHWH, como, por exemplo, Daniel, Isaías, Zacarias, 
Jeremias, Sofonias, etc. nos falam destes “últimos dias” Podemos então entender que 
a expressão “últimos dias” se aplica a diferentes períodos da História do povo de Israel 
(o centro de todas as mensagens divinas), podendo mesmo recuar para além dos 
últimos 2.000 anos, como, por exemplo: 
 

 Quando o povo de Israel saiu do Egipto, Balaque, Rei dos Moabitas, conluiado 
com outros povos da região, como os Amalequitas, chamou o profeta Balaão 
para amaldiçoar Israel.  
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Então Balaão profetizou as palavras que recebeu de YHWH, apontando já para 
os “últimos dias”, dizendo que uma “estrela e um ceptro” procederiam de Jacob 
(Yeshua HaMashiach) e que os Moabitas voltariam a ser inimigos de Israel 
nestes “últimos dias” (como temos testemunhado), mas que seriam destruídos 
pelo poder do Rei Yeshua – Números 24:13-18. 

 

 Ainda Israel estava a entrar na “terra prometida”, e já O Eterno YHWH lhes 
anunciava que os dias da sua rebelião futura seriam punidos com a expulsão da 
terra em que estavam a entrar. Porquê? Porque a presciência do Altíssimo sabia 
que esteve povo haveria de se deixar contaminar com um grave pecado: a 
idolatria dos povos pagãos que iriam estar à sua volta e que os contaminaria. 
Sim, a idolatria é uma abominação aos olhos do Todo-Poderoso Elohim. Isso 
mesmo anunciou a Israel em Deuteronómio 4:25-31. Mas também lhes disse 
que eles haveriam de voltar para Ele nos “últimos dias”…i.e. “quando O 
buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma”, o que vem acontecendo 
com um remanescente fiel desde a primeira vinda de Yeshua HaMashiach, há 
cerca de 2.000 anos atrás. Sim, Israel, o Reino do Norte (Efraim) que foi expulso 
da sua terra pelos exércitos da Assíria em 722 a.C., tem vindo, aos poucos, a 
voltar para Yeshua e também para a terra onde O Eterno os colocou, quais filhos 
pródigos, voltando para o abrigo seguro que é Yeshua HaMashiach. Do mesmo 
falou Moisés em Deuteronómio 31:26-31. 
 

 Falando também dos “últimos dias”, o profeta Isaías anunciou que a “Casa do 
Adonai YHWH” (o Seu Templo) se firmará no Monte Sião/Jerusalém, e que 
todas as nações concorrerão a este santo monte, o que virá a ser uma realidade 
já no reino milenar de Yeshua, O Rei vindouro – Isaías 2:1-4; Miqueias 4:1.  
 

 Referindo-se aos “últimos dias”, aqueles em que se cumprirá o derramamento 
da ira do Cordeiro sobre os ímpios, O Eterno diz-nos através do Seu profeta que 
o castigo vindouro será como uma tempestade impiedosa – Jeremias 23:18-20. 
Os profetas do Altíssimo dizem-nos que estes serão dias de grande tribulação 
como nunca houve nem voltará a haver (período que está ligado à última 
semana de anos da profecia de Daniel 9:24-27), e que os castigos do Todo-
Poderoso assumirão proporções nunca vistas ou sentidas pelos seres humanos: 
guerras, perseguições, morte, fogo, etc. Nestes “últimos dias”, tais castigos 
estão ligados ao derramamento das últimas 7 pragas (a ira do Cordeiro) que nos 
são anunciadas em diversas profecias e, também, em Apocalipse 15:1; 16:1-21.  
 

 YHWH anunciou também para os “últimos dias” o que iria suceder aos grandes 
exércitos inimigos de Israel que irão estar na origem da grande Batalha do 
Armagedão e que irão perecer nos montes à volta de Jerusalém – Ezequiel 38 e 
39. Porém, falando de guerras basta olhar para o que se passa hoje no mundo 
com o incremento de actos de terrorismo, e destruição de nações, como a Líbia, 
a Síria, o Iraque, o Iémen, etc. 

 
Sim, estes “últimos dias” serão tempos trabalhosos como Paulo nos fez saber em 
2.Timóteo 3:1-9.  
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Aquele apóstolo também avisou que nos “últimos dias” muitos iriam apostatar da fé e 
dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios – 1.Timóteo 4:1-3, o 
que vem acontecendo no seio de muitas congregações que se auto-intitulam de cristãs. 
Veja-se o racismo ou o caos na Europa com a invasão de multidões de refugiados 
muçulmanos e seus abusos, a infiltração dos movimentos gay no seio destas “igrejas” e 
a aceitação que recebem dos “fiéis” que não rejeitam ser ensinados por “bispos gays”, 
homens e mulheres. Tudo isto é abominação e sinais do caos dos “últimos dias”… 
como nos dias de Lot (Sodoma e Gomorra). 
 
Sabendo nós, pela Palavra do Altíssimo que, profeticamente, um dia é como mil anos e 
mil anos como um dia, não nos devemos espantar que seja tão amplo o espaço de 
tempo a que a Palavra se refere quando fala dos “últimos dias”.  
 
Veja-se que a carta aos Hebreus, refere que nestes “últimos dias”, O Pai nos falou 
através do Filho – Hebreus 1:1, i.e. há cerca de 2.000 anos. Sim, os “últimos dias” que 
estamos a viver no presente, é o resto que falta cumprir, é o tempo dos 
escarnecedores como nos avisou o apóstolo em 2.Pedro 3:3-8. Estejamos então firmes 
na fé com que O Espírito Santo de YHWH nos chamou para um caminho de Verdade e 
de realização de promessas vindouras nos que crêem no testemunho de Yeshua 
HaMashiach, as quais serão concretizadas nas vidas de todos os que se revelarem 
fiéis até ao fim das suas vidas. 
 
O Eterno diz-nos na Sua Palavra que Ele é O que anuncia o fim desde o princípio, e fá-
lo através dos Seus servos, os profetas. Recordemos então o que Ele nos diz em: 
 

Isaías 46:9-13 – “Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade; 
que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. 
Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que 
ainda não sucederam; que digo: O meu conselho será firme, e farei toda a 
minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra 
remota o homem do meu conselho; porque assim o disse, e assim o farei 
vir; eu o formei, e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que 
estais longe da justiça [da Minha Lei/Torá]. Faço chegar a minha justiça 
[Yeshua HaMashiach, a Lei/Torá viva], e não estará ao longe, e a minha 
salvação não tardará; mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a 
minha glória”. 

 
Poucos são os seres humanos que atentam para as palavras do Alto e Sublime e que 
as guardam nos seus corações/mentes, e que são, por isso mesmo, capazes de 
reconhecer os sinais dos tempos em que vivem. Ora, tal como O Eterno criou todas as 
coisas em 6 dias e descansou no 7º dia (o Sábado santo), também deu ao homem o 
tempo de 6.000 anos para governar as nações. Ora esse tempo está mesmo no fim. 
Senão vejamos: 
 

 De Adão a Abraão decorreram 2.000 anos. 

 De Abraão a Yeshua, O Messias decorreram mais 2.000 anos. 

 E de Yeshua até aos dias de hoje mais 2.000 anos passaram. 

http://www.kol-shofar.org/


   www.kol-shofar.org      

 OS DIAS DA ÚLTIMA GERAÇÃO – PT. 1 4 

 
Então, se juntarmos a esta realidade histórico-bíblica os relatos dos profetas do Eterno, 
salvo alguns pequenos acertos de anos nos calendários dos homens, fácil é aceitar 
que o tempo está cumprido. A este entendimento devemos juntar os sinais proféticos 
que a Palavra nos dá acerca da proximidade da vinda gloriosa do Rei Yeshua. Muitos 
homens fiéis têm também assinalado que os dias da vinda de Yeshua estão mesmo 
muito próximos. Sim, Ele está às portas (Mateus 24:33). Faltam cumprir bem poucas 
coisas para que Ele Se manifeste ao mundo com todo o poder e glória do Pai. 
 
O ser humano sempre desejou conhecer o futuro. Infelizmente, devido a tal desejo, 
mas porque não está firmado na Palavra do Altíssimo YHWH, ele deixa-se enganar 
pelos muitos charlatães, homens ou mulheres, que por aí abundam e que anunciam 
acontecimentos que depois não ocorrem. Ora este é um dos sinais pelos quais 
podemos reconhecer muitos dos falsos profetas dos dias de hoje. 
 
Satanás opera dando credibilidade a muitos cultos através de programas de TV, 
jornais, literatura, falsos mestres, etc., onde se promove o que O Eterno condena: 
visionários, videntes, bruxaria, artes “mágicas” e outras formas de promoção do 
ocultismo a que os jovens e adultos (espiritualmente mortos), são permeáveis – Isaías 
8:19. Mesmo assim os homens clamam: 
 

Isaías 41:22-23 – “Tragam e anunciem-nos as coisas que hão-de acontecer; 
anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas, e 
saibamos o fim delas; ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos 
as coisas que ainda hão-de vir, para que saibamos que sois deuses; ou 
fazei bem, ou fazei mal, para que nos assombremos, e juntamente o 
vejamos”. 

 
Mesmo que o ser humano tivesse a capacidade de conhecer o seu futuro, será que 
isso o iria transformar espiritualmente e alterar a sua maneira de viver? Será que 
arrepiaria caminho e repudiaria os seus erros passados, com arrependimento sincero 
perante O Altíssimo? Cada um terá de responder por si. Porém, de uma coisa podemos 
estar certos: ao ser humano deve bastar-lhe tomar conhecimento daquilo que O Eterno 
anuncia na Sua Palavra e lhe vai revelando pelo Seu Espírito Santo! Nada mais 
necessitamos, pois devemos confiar na Sua Palavra (Yeshua) e entregar toda a nossa 
vida Àquele que nos dá a vida e nos sustenta com tudo o que necessitamos. Isso nos 
basta! 
 

Isaías 44:7 – “E quem proclamará como eu, e anunciará isto, e o porá em 
ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno [a Israel fiel]? E 
anuncie-lhes as coisas vindouras, e as que ainda hão-de vir”. 

 
Isaías 45:21 – “Anunciai, e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos; 
quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? 
Porventura não sou eu, YHWH? Pois não há outro Deus senão eu; Deus 
justo e Salvador não há além de mim”. 
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Sim, O Elohim Todo-Poderoso é tudo em todos, Aquele que nos revela, pouco a pouco, 
o que ainda está para acontecer na humanidade. Atentemos então na Sua Palavra e 
naquilo que ela nos revela.  
 
O próprio Messias Yeshua também nos deixou um relato pormenorizado dos sinais que 
ocorreriam antes da Sua segunda vinda, como Rei Eterno e Deus de toda a Terra 
(Isaías 54:5). Inquirido pelos Seus discípulos acerca dos sinais que haveriam de 
ocorrer no mundo antes que Ele viesse para estabelecer o Seu reino eterno, Ele 
respondeu-lhes: 
 

Mateus 24:3-4 – “E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-
se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão 
essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo [do fim da 
presente era, no Grego: “sunteleia”, i.e. consumação da era]? E Jesus, 
respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane”. 

 
E, então, Yeshua foi-lhes descrevendo os sinais que qualquer de nós hoje reconhece 
no mundo, tanto na parte histórica recente como nos dias que estamos a viver: 
 

 Viriam muitos falsos “cristos” e falsos profetas e muitos deixar-se-iam enganar 
por eles. O mundo das religiões e das seitas religiosas têm causado grande 
número de vítimas. Multidões têm-se deixado arrastar por homens e 
organizações sem escrúpulos, cujo grande objectivo é dominarem sobre as 
consciências dos homens e apoderarem-se das riquezas deste mundo. 

 Ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras – nunca a humanidade viveu 
antes dias de tão grandes calamidades como os das duas grandes guerras 
mundiais e muitas outras de menor dimensão que as precederam ou que lhes 
sucederam… e este martírio ainda não terminou, pois só terá fim quando vier 
Yeshua, O Príncipe da Paz. Só Ele acabará com este flagelo mundial. 

 Claro que as guerras arrastam sempre a destruição, a morte e as fomes 
generalizadas, pois, no geral, a juventude de muitos povos é aniquilada nestes 
processos diabólicos, deixando de produzir o essencial à vida e deixando grande 
número de viúvas e órfãos. Enfim, os povos levam muitos anos a recuperar 
destas feridas. 

 As pestes têm-se sucedido às grandes calamidades dos conflitos mundiais. 

 O mundo tem vindo a registar um crescente número de terramotos, tanto em 
número como em intensidade. Associado a estes castigos está o aumento da 
actividade vulcânica no mundo. Todos eles têm causado grande número de 
vítimas humanas e destruição de bens. O planeta está em stress. 

 Perseguições históricas, tortura e morte aos que seguem a Yeshua HaMashiach 
ou que pertencem ao povo de Judá. Que o digam os milhões de seres humanos 
que hoje são perseguidos no mundo por se afirmarem cristãos, em países de 
maioria muçulmana, por exemplo. Ou os registos de perseguição, roubo, tortura 
e morte de milhões de Judeus ao longo da História, em países eslavos com os 
famigerados “pogroms” (o filme “Um violino no telhado” retrata esse ambiente). 
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  Ou o período da chamada “Inquisição” católico-romana, o “Santo Ofício”, que 
perseguiu, roubou, torturou e matou o povo Judeu durante centenas de anos e, 
mais recentemente, a “limpeza étnica” (a chamada “solução final”) levada a cabo 
pelo regime da Alemanha nazi apoiado pelo Vaticano, que levou à morte cerca 
de seis milhões de Judeus, homens, mulheres e crianças, e que alguns 
procuram hoje esconder, como é o caso da Polónia que há pouco fez aprovar 
leis que procuram “lavar/embranquecer” o papel das populações e dirigentes 
polacos da época da ocupação nazi, com a qual muitos colaboraram, tendo 
beneficiado também do roubo generalizado dos bens das suas populações de 
Judeus, tendo muitas destas populações polacas ajudado à matança dos seus 
vizinhos, os que com eles conviveram durante gerações. 

 Um dos grandes flagelos dos dias de hoje é a apostasia, que Yeshua também 
apontou quando anunciou estas coisas aos Seus discípulos. Esta apostasia 
(abandono da Verdade do Eterno) vem-se consubstanciando no abandono dos 
preceitos de YHWH, a Sua Lei/Torá, e das palavras dos Seus profetas, aquilo 
que nalgumas traduções bíblicas é apontado pelo aumento da “iniquidade”.  
 
Ora esta palavra confunde muitas pessoas. Mas para que fique esclarecido, a 
palavra iniquidade (a prática do que é iníquo) significa pecado ou transgressão 
da Lei/Torá… ou a sua ausência na vida dos seres humanos (do Grego: 
“anomia”, ou seja “a” ausência de algo, “nomia”, Lei). Por isso a Palavra nos diz 
que o amor de muitos haveria de esfriar e até que muitos haveriam de trair-se 
uns aos outros, algo que constatamos no seio de muitas “igrejas”. 

 Outro dos grandes sinais para estes dias: o evangelho do reino seria pregado a 
todos os povos e nações, como hoje já sucede, em todas as línguas e 
dialectos…e, então, viria o fim, disse Yeshua. 

 Depois de anunciar estes sinais aos Seus discípulos e a nós também, hoje, O 
Mestre disse: “Eis que vo-lo tenho predito”. Não podemos pois alegar ignorância, 
pois os seus ensinamentos revelam-nos, hoje mais do que nunca, todos estes 
sinais do fim. 

 
Veja-se aquele que pode ser considerado como um dos maiores sinais anunciados por 
Yeshua para os nossos dias: o restabelecimento da nação de Israel em 14 de Maio de 
1948, confirmando a profecia de Isaías 66:8, e que Ele nos descreve como sendo o 
tempo da renovação da figueira (Israel) em Mateus 24:32-34. 
 
Mas também alguns dos Seus fiéis reconheceram na Palavra os tempos da renovação 
da nação de Israel, como foi o caso do Rabi Judah ben Sh’muel, conhecido como 
“Judah o piedoso” ou “a luz de Israel” e que tendo vivido na Alemanha, morreu no ano 
de 1217. No ano da sua morte deixou escrito o seu espantoso testemunho profético, 
baseado no seu profundo conhecimento da Torá e dos profetas (todos os escritos 
Hebraicos) que, na nação de Israel, e principalmente em Jerusalém, seriam revelados 
os tempos proféticos dos Jubileus que conduziriam ao início da era messiânica, 
entendimento profético que apresentamos aqui de forma resumida. 
 
Escreveu este homem em 1217: 
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 Os Mamluks (o rei do Sul, os que governaram o Egipto e a Síria de 1250 a 1517) 
tiveram Jerusalém na sua posse desde 1250, e de lá seriam expulsos pelos 
Turcos Otomanos (o rei do Norte) em 1517. Ora Judah ben Sh’muel fez esta 
predição 300 anos antes dela ocorrer. 

 De 1517 a 1917, decorreriam oito jubileus = 400 anos, e Jerusalém seria 
governada pelos Turcos Otomanos (ano em que vieram a ser expulsos pelos 
exércitos ingleses dirigidos pelo General George Allenby, sem que um único tiro 
tivesse sido disparado). Na realidade, em 1517 os Turcos Otomanos 
conquistaram Jerusalém e ali estiveram até 1917, perfazendo oito jubileus e dali 
foram expulsos num dia santo para Israel: o Dia do Hannukah. 

 Após a saída dos Turcos em 1917, decorreria um Jubileu (50 anos), em que 
Jerusalém seria uma terra-de-ninguém, o que se veio a verificar, pois a cidade 
só voltou a ser unificada e a estar debaixo do domínio da nação de Israel em 
1967 (a nação havia sido restabelecida em 1948), o que aconteceu no decurso 
da Guerra dos Seis Dias, em Junho de 1967. 

 Embora a Liga das Nações tenha atribuído aos Britânicos o mandato sobre a 
“terra santa” e Jerusalém, de acordo com a lei internacional, Jerusalém era 
chamada de “terra-de-ninguém” pois não pertencia à Inglaterra. 

 Conforme à profecia de Judah ben Sh’muel, a nação de Israel voltaria a ter o 
domínio sobre a santa cidade pelo espaço de um jubileu, o que medeia o 
período entre 1967 e 2017 – o décimo jubileu apontado por aquele rabi. 

 E não deixa de ser marcante que tenha sido no final do ano de 2017 que o 
Presidente Donald Trump tenha declarado que os EUA consideravam a santa 
cidade de Jerusalém, a indivisível capital da nação de Israel (o que deixou a 
maioria das nações em polvorosa). 

 Depois deste período, segundo a profecia deste rabi, chamado de “o piedoso”, 
entrar-se-ía na chamada “era messiânica”.  

 
As profecias deste homem tiveram integral cumprimento. Se aliarmos as profecias 
deste santo rabi ao que a Palavra nos revela sobre o grande sinal da proximidade da 
vinda do Rei Eterno, seria então de esperar que após o ano de 2017 (levando ainda em 
consideração “o sinal da vinda de Yeshua” que nos foi revelado nos astros em 23 de 
Setembro de 2017 e que cumpre a profecia de Apocalipse 12:1-2), teremos entrado na 
última semana de anos proféticos de Daniel 9:24-27 – os anos da grande tribulação de 
Jacob, como muitos estudiosos da Palava entendem e nos faz concordar com tal 
entendimento, porque o tempo está cumprido.  
 
Salienta-se ainda que este sinal nos céus que foi mostrado aos homens em 23 de 
Setembro de 2017, ocorreu uma única vez até àquela data nestes últimos 6.000 anos 
de História. 
 
Resta-nos, pois, esperar com paciência a vinda do Rei e Senhor dos senhores. Porém, 
de uma coisa estamos certos: tudo se cumprirá conforme aos tempos e às “moedim” 
(as Suas santas solenidades ou Shabbaton) que O Altíssimo estabeleceu pelo Seu 
poder sem paralelo. Enquanto as Solenidades da Primavera reflectem o cumprimento 
do que estava estabelecido para a primeira vinda de Yeshua, “O Servo sofredor”, as 
Solenidades do Outono reflectem os acontecimentos ligados à Sua segunda vinda, 
como “O Leão da tribo de Judá” e Rei Eterno.  
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Yeshua HaMashiach comparou os dias que hoje vivemos aos dias de Noé e aos dias 
da destruição de Sodoma e Gomorra. Os servos fiéis do Altíssimo anunciaram a vinda 
do castigo pelas águas e depois pelo fogo… mas ninguém os quis ouvir. Sim, o ser 
humano não aprendeu nada. Pagará pois um elevado preço pela sua desatenção e 
rebeldia. Se a humanidade rebelde foi primeiramente destruída pelas águas, agora 
será destruída pelo fogo – Isaías 66:15; 30:27, 33; Salmo 11:6; 21:9: 50:3; 97:3; 
2.Tessalonicenses 1:7-9; 2.Pedro 3:10-12, etc. 
 
Outro sinal: o mundo está hoje a viver um desenvolvimento imparável nos vários ramos 
da ciência humana e das suas componentes tecnológicas, dando assim cumprimento à 
profecia que nos diz que muitos correriam de uma parte para outra e que a ciência se 
haveria de multiplicar, como hoje sucede. Registam-se avanços quase diários em todos 
os campos da ciência humana (física quântica, biotecnologia, manipulação do ADN, 
inteligência artificial, etc., etc.). Só é pena que a humanidade ache todo este 
desenvolvimento como sendo natural e não veja nestes acontecimentos “O dedo” do 
Altíssimo. Por isso o homem perverso e rebelde continua a desafiar O Todo-Poderoso 
e a Sua obra, pois muito deste novo conhecimento serve para violar as leis que O 
Todo-Poderoso estabeleceu desde a Criação. Este desenvolvimento foi-nos profetizado 
pelo Altíssimo em:  
 

Daniel 12:4 – “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”. 

 
Ora vem Adonai Yeshua. Vem já hoje reinar em nós e dar-nos a Tua Luz. 

 
AlleluYAH 

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

http://www.kol-shofar.org/

