OS 144.000 SELADOS
Youtube:

Um

assunto
muito importante, sobre
o qual muitos livros
foram escritos, e muitas
interpretações já foram
criadas, é sobre os
144.000 selados que
aparecem no livro das
Revelações (Apocalipse)
no capítulo 7. Existem
denominações
que
ainda creem que restam alguns desses a serem selados, outras negam isso,
outras dizem que esse número não é literal, e por aí vamos, mas o que diz
a Palavra de YAhuh sobre isso? Já escrevi alguns artigos e estudos sobre o
assunto, mas torno a pesquisar, pois hoje, com uma visão menos arbitraria
e totalmente modificada, focada na Palavra de YAhuh e não na palavra de
homens, torna-se mais fácil para mim observar o que realmente a Palavra
nos diz, com a ajuda do espírito de santidade de YAhuh.

Quão importante é para nossa vida material/espiritual revisar nossos
pontos de fé para estar seguros daquilo em que cremos (1Timóteo 4: 16 –
“Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas; porque,
fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem”)

O animamos a estudar com todo interesse em conhecer a verdade,
toda a verdade, que não fique preso ao que escutou, ou àquilo que tem sido
ensinado por muitas das denominações religiosas ditas cristas. Livre-se das
doutrinas enlatadas, que podem alimenta-lo no início, mas depois o
matarão de fome. Aqui estaremos desvendando mais um segredo das
Escrituras Sagradas, estaremos estudando e descobrindo quem
biblicamente foram os 144000 selados.

Sua nacionalidade
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Revelação/Apocalipse 7: 1-4 – “E depois destas coisas vi quatro anjos que
estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da
terra, para que nenhum
vento soprasse sobre a terra,
nem sobre o mar, nem contra
árvore alguma. 2 E vi outro
anjo subir do lado do sol
nascente, e que tinha o selo
do UL vivo; e clamou com
grande voz aos quatro anjos,
a quem fora dado o poder de
danificar a terra e o mar, 3
Dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que
hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso UL. 4 E ouvi o
número dos assinalados, e eram cento e quarenta e quatro mil
assinalados, de todas as tribos dos filhos de Yashuru (Yisrael) ”.

Na leitura encontramos que enquanto eram selados, quatro anjos
detinham os quatro ventos para que não soprassem nem sobre o mar e nem
sobre nenhuma árvore. Ventos nas escrituras têm vários significados,
porém nessa passagem se trata de guerra, pois diz que não causará danos
nem as arvores e nem aos homens. Leia: [Daniyahu (Daniel) 7: 2-3 – “Falou
Daniyahu, e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que
os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. 3 E quatro animais
grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar”].

O tempo de paz que viveu o mundo onde estava se fazendo a escolha
deste séquito especial do Santo não pode referir-se ao nosso tempo,
porque hoje é quando mais sopram os ventos de guerra sobre toda a
humanidade. Voltando à nossa leitura de Apocalipse 7, encontramos que
esses 144000 foram escolhidos dentre as 12 tribos de Yashuru (Yisrael), no
versículo 8 encontrará que saíram 12000 de cada tribo, motivo pelo qual
não podemos pensar que esses144000 estariam sendo elegidos das nações
gentias. Se observarmos as características que tiveram esses escolhidos
poderemos compreender com mais profundidade e sem restar nenhuma
dúvida de quem foram. Porque foram selados 144000 das doze tribos de
Yashuru (Yisrael) segundo a carne? Leia Revelação/Apocalipse 14: 1-4 – “E
olhei, e eis que estava Yahushua sobre o monte Sião, e com ele cento e
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quarenta e quatro mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu
Pai. 2 E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz
de um grande trovão; e ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com as
suas harpas. 3 E cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante
dos quatro animais e dos anciãos; e ninguém podia aprender aquele
cântico, senão os cento e quarenta e quatro mil que foram comprados da
terra. 4 Estes são os que não estão contaminados com mulheres; porque
são virgens. Estes são os que seguem Yahushua para onde quer que vá.
Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para
YAhuh e para Seu Mashiach”. No versículo 4 é mencionado que foram
redimidos de entre os homens como primícias para YAhuh. Que são
primícias? É o primeiro, foram os primeiros a serem comprados, foi a
primeira colheita da semeadura na busca pelas ovelhas perdidas de Yashuru
("E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas
da casa de Yashuru (Yisrael)" [Mattityahu (Mateus 15: 24], isso provém
daquele preceito da lei cerimonial contido em Levítico 23: 10 – “Fala aos
filhos de Yashuru, e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra, que
vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das
primícias da vossa sega ao sacerdote”.
Estes 144000 são os primeiros feixes colhidos da plantação após a
regeneração da aliança do Sinai, não podem estar sendo colhidos hoje,
porque estamos no último tempo da semeadura. Se estivessem sendo
colhidos hoje como poderiam ser as primícias? Eles foram as primeiras
ovelhas perdidas de ambas as casas de Yashuru a escutarem o chamado de
nosso UL YAhuh.

Esta era, e é a grande missão de Yahushua Há Mashiach, apresentar
a mensagem de seu Pai aos filhos de Yashuru, e quando já estava para ir-se
ao céu a recomendação que deu a seus apóstolos foi: (Atos 1: 8) “... e serme-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e
Samaria, e até aos confins da terra” [isso disse pois sabia que o povo
Yashuru estava espalhado por toda a terra]. Ao lermos o livro de Atos dos
emissários que aceitavam a mensagem da aliança renovada milhares de
devotos yashurum (Atos 2: 41 – “De sorte que foram os que de bom grado
receberam a sua palavra; e naquele dia agregaram-se quase três mil
almas”) lendo notará que eram da linhagem de Yakov, ou seja do povo
Yashuru (Atos 21: 20 – “E, ouvindo-o eles, glorificaram a YAhuh, e
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disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de yashurum há que
creem, e todos são zeladores da lei”). Quantos milhares de yashurum
creram, eles eram as primícias, os estavam selando sem obstáculo algum
para fazer esse trabalho porque os quatro anjos estavam sustentando
qualquer dificuldade que o inimigo quisesse levantar. O ravino Shaul
escreveu: “Pois quê? O que Yashuru buscava não o alcançou; mas os
eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos”. [Romanos 11: 7]. O
que buscava Yashuru era o Mashiach, mas não pode encontra-lo, somente
144000, os demais (falando da parte dos da tribo de Yahudah), por seu
capricho e incredulidade foram endurecidos até segunda ordem.

Não existe base bíblica para demonstrar que estão sendo selados
hoje os 144000. O emissário Yaakov escreveu uma carta as doze tribos de
Yashuru e lhes escreveu que YAhuh os elegeu como primícias da imensa
busca que ocorreria nos próximos dois mil anos pelas ovelhas perdidas da
casa de Yashuru [Yaakov (Tiago) 1: 1 – “Yaakov, servo de YAhuh e de Seu
Mashiach Yahushua, às doze tribos que andam dispersas, saúde”] e
completa no verso 18: “Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra
da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas”.
Perceba como encaixa bem este versículo com Apocalipse 7: 14. Yaakov
estava escrevendo como um número completo. O ravino Shaul sobre esse
remanescente escreveu: “Assim, pois, também agora neste tempo ficou
um remanescente, segundo a eleição da misericórdia”. [Romanos 11: 5]

Outra

característica dos 144000: Não se contaminaram com
mulheres, porque são virgens. (Apocalipse 14: 4). Ao dizer que são virgens
não quer dizer que não se casaram. A Palavra diz que Kefa (Pedro) teve
sogra, que Felipe tinha filhas, etc., não se contaminar com mulheres quer
dizer que não se prostituíram com religiões e deuses falsos. A palavra
mulher na simbologia bíblica significa “Organização religiosa”
(Revelação/Apocalipse 17: 4, 5 – “E a mulher estava vestida de púrpura e
de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas; e tinha
na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da
sua prostituição; 5 E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a
grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra”). Note
como a religião é comparada com uma rameira com a qual estão
contaminados todos os filhos dos homens. Mas, aqueles 144000 não se
contaminaram com religiões, se mantiveram puros de qualquer fornicação
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espiritual. Por isso são virgens. (Leia Yirmeyahu (Jeremias) 31: 4 – “Ainda te
edificarei, e serás edificada, ó virgem de Yashuru! Ainda serás adornada
com os teus tamboris, e sairás nas danças dos que se alegram”).

O tempo dessas primícias foi a época mais pura do retorno às antigas
veredas, ninguém trazia para o povo Kadosh falsas doutrinas que não fosse
descoberto, por isso a outra característica deles (Apocalipse 14: 5) foi a de
que não mentiram. Nos primeiros anos da colheita quem mentisse a YAhuh
morria imediatamente, recorde o caso de Ananias e Safira (Atos 5: 1-11). O
remanescente santo é identificado como um povo verdadeiro em tudo
[Tzefanyah (Sofonias) 3: 13 – “O remanescente de Yashuru não cometerá
iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua
enganosa; mas serão apascentados, e deitar-se-ão, e não haverá quem os
espante”].

Como foram selados? YAhuh sela com Seu espírito santo (Efésios 1:
13 – “Em quem também vós estais, depois que ouvistes a palavra da
verdade, a aliança da vossa remissão; e, tendo nele também crido, fostes
selados com o espírito santo da promessa”). O selo está na testa, está na
mente do homem, e estes 144000 que eram das doze tribos de Yashuru
foram os primeiros a desfrutar deste selo. Porque foram os primeiros a
desfrutar desse selo? Porque foram os primeiros a receber a Palavra de
YAhuh após o Mashiach ter regenerado a aliança do Sinai [as primícias]
(Apocalipse 7: 3, 4 – “Dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as
árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso
UL. 4 E ouvi o número dos assinalados, e eram cento e quarenta e quatro
mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Yashuru” (Yisrael).
Sérgio Tagliavini Júnior
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