 גלינא- Gilyahna Revelação (Apocalipse) 12 – Uma guerra do
diabo contra Yashuru
PARTE 10
A REAÇÃO DO DIABO
“E ouvi uma grande voz no céu, que
dizia: Agora é chegada a salvação, e
a força, e o reino do nosso UL, e o
poder do seu Mashiach; porque já o
acusador de nossos irmãos é
derrubado, o qual diante do nosso UL
os acusava de dia e de noite. 11 E eles
o venceram pelo sangue do Cordeiro
e pela palavra do seu testemunho; e
não amaram as suas vidas até à
morte. 12 Por isso alegrai-vos, ó céus,
e vós que neles habitais. Ai dos que
habitam na terra e no mar; porque o
diabo desceu a vós, e tem grande ira,
sabendo que já tem pouco tempo”.
[ גלינא- Gilyahna (Revelação/Apocalipse) 12: 10-12]
Como acabo de dizer nos capítulos anteriores, a visão foi mostrada a Yahuchanan uns
sessenta anos depois que o início da derrota do diabo tinha acontecido, nesse tempo já
muitas dezenas de milhares de yashurum tinham sido reunidos pelo sacrifício do Mashiach
que possibilitou o início do levantamento do tabernáculo de Dauid por intermédio da
revalidação da aliança feita outrora no monte Tzion, dos quais Apocalipse capítulo 7
proporciona a cifra. Deles não podemos precisar quantos estavam dormindo no pó da terra
no tempo em que Yahuchanan teve a visão, mas uma coisa é certa a respeito deles: “E
clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo Dominador, não
julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? [ גלינא- Gilyahna
(Revelação/Apocalipse) 6: 10].
Destes é a voz que declarou: “Agora tem vindo a salvação, o poder e o reino de nosso
UL e a autoridade de seu Mashiach, porque tem sido expulso o acusador de nossos irmãos,
o que os acusava diante de nosso UL dia e noite”. Nessa cena, na qual a cronologia não tem
informações como para que fixar o tempo em que estes pronunciaram a sua exclamação, são
vistos (simbológicamente) aqueles mártires que ofertaram suas vidas por amor a Yahuh,
“olhavam” como o diabo, que se colocava de dia e de noite em seu trabalho de acusar aos
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santos, tinha sido derrubado de sua posição, e consequentemente, seu trabalho tinha
perdido todo o valor.
A visão apresenta-os como agradecendo ao UL Celestial porque o acusador de seus
irmãos tinha sido vencido. Mas ao mesmo tempo também se lhes escuta advertindo a
respeito dos moradores da terra pois a ira do diabo viria contra eles. Sua tentativa
destruidora ia ser projetada ao
mundo todo porque o arrebanhar as
ovelhas perdidas das casas de
Yashuru iria ocorrer por todas as
nações do mundo. Hoje em dia, mais
que nunca, podemos ver e sentir
como a ira diabólica convulsiona a
todos os moradores da terra por
meio 1) da política; 2) das guerras
provocadas pela ganância dos
políticos e conflitos religiosos; 3) por
meio de filmes que ao apresentarem
tão fortes cenas de violência, levam
o povo a ir se habituando com o que
já está ocorrendo em nossas ruas; 4)
e por meio de artimanhas
materialistas que mentirosamente iludem os cidadãos que acabam por validar a perversão
manifestada de muitas maneiras, para atingir-se ter as últimas novidades do mercado.
Só quem conhece como atua o diabo
contra os moradores da terra podem ver
claramente que as
palavras
de
advertência
provenientes
da
grande voz desde o
céu estão a cumprirse pois milhões e
milhões estão a ser
despedaçados material e espiritualmente
pela serpente que sorrateiramente os mordeu e infectando-os com seu veneno. Com esse
veneno maligno é que tem vendado os olhos do entendimento ao grau de que não podem
olhar ou amar a luz da verdade. Sabemos que isso também faz parte do plano de redenção
de Yahuh leiamos com calma o que nos diz o ravino Shaul em [ תםלוניקיא ב- Tesloniqyah Bet
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(2 Tessalonicenses) 2: 8-12 – “E então será revelado o iníquo, a quem Yahushua desfará pelo
assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor do seu retorno; 9 A esse cuja vinda é
segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, 10 E com
todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade
para se salvarem. 11 E por isso Yahuh lhes enviará a operação do erro, para que creiam a
mentira; 12 Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram
prazer na iniquidade***”] (*** o que é contra a Lei de Yahuh)
Na visão, eles alegremente exclamam que o acusador de seus irmãos foi expulso de
seu lugar, e que suas acusações perderam todo seu
efeito. Recorde-se que para o tempo em que lhe
foi mostrada a
visão
a
Yahuchanan, o
qual foi no final
do
século
primeiro
de
nossa era, as
boas novas do
reino,
para
arrebanhar as ovelhas perdidas das casas de Yashuru a já
várias décadas estavam sendo demonstradas com grande
sucesso, de onde se infere que essas palavras estão de acordo com aquelas proclamadas
vitoriosamente
pelo
ravino Shaul quando
disse: “Quem intentará
acusação contra os
escolhidos de UL? É UL
quem os justifica. 34
Quem é que condena?
Pois foi Há Mashiach
quem morreu, ou antes
quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à
direita de UL, e também intercede por nós”. [ רומיא- Romiyah (Romanos) 8: 33, 34]
O acusador, o que tinha domínio sobre a humanidade aos poucos vem perdendo o
poder de conduzir à morte a milhões, com isso também perdeu uma de suas armas mais
poderosas com que tinha atingido grandes triunfos contra o povo de Yashuru antes de nascer
de Yosef e Miriam seu filho Yahushua Há Mashiach.
O acusador, a partir do início de sua derrota, está sendo enfrentado perante seu
vencedor, o mesmo que será seu juiz no dia do juízo final... Será declarado culpado e
destruído no lago de fogo por aquele que em carácter de advogado defende aos isentados
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de toda calunia diabólica. Sim estou falando Yahushua Há Mashiach já como rei empossado
para governar em nome de Yahuh.
<<<<<>>>>>

PARTE 11
A MULHER VOOU PARA O DESERTO
“E, quando o dragão viu que fora lançado na
terra, perseguiu a mulher que dera à luz o
filho homem. 14 E foram dadas à mulher duas
asas de grande águia, para que voasse para o
deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por
um tempo, e tempos, e metade de um tempo,
fora da vista da serpente”.
[ גלינא- Gilyahna (Revelação/Apocalipse) 12:
13, 14]
Vendo frustradas suas tentativas de matar
à semente da mulher, e tendo sido vencido no madeiro, o diabo imediatamente arranjou
seus planos para desviar-se dessa derrota voltando a suas tentativas de acabar com a mulher.
Mas a ela lhe foram dadas as duas asas da grande águia para escapar. As asas de águia é um
mistério impossível de entender pois nada se diz dela, exceto o que se diz em Apocalipse 8:13
que as menciona ao dizer: [ גלינא- Gilyahna
(Revelação/Apocalipse) 8:13 – “E olhei, e ouvi um anjo
voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai! ai! ai!
dos que habitam sobre a terra! por causa das outras vozes
das trombetas dos três anjos que hão de ainda tocar”].
Obs: Tenho aqui a versão NVI de 1993, que se diz ter sido
traduzida dos manuscritos mais antigos em grego ode o
mesmo verso assim diz: “Enquanto eu olhava, ouvi uma
águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta vós: Ai,
ai, ai dos que habitam a terra, por causa do toque das
trombetas que está prestes a ser dado pelos três outros anjos”. O mesmo ocorrendo na
versão “NOVO TESTAMENTO JUDAICO” de David Stern segunda edição 2008. Como
pudemos observar na grande maioria das versões feitas por padres lê-se “anjo” o texto
vertido do hebraico para o grego da Aliança Renovada diz que é uma “águia”. Com as reservas
do caso inclino-me fortemente a pensar que se trata de um querubim, pois os únicos seres
alados são os querubins os quais tem quatro cabeças, sendo que uma delas é a de uma águia
e possuem três pares de asas.
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“Perseguir à mulher” significa que empreendeu contra o povo yashurum, espalhado
por toda a face da terra, uma longa corrente de aflições para o qual se valeu do Sacro Império
Romano como já dissemos.
Os planos divinos foram traçados antes da criação sem que a mente humana alcance
a entender as causas pelas quais devam desenvolver-se dessa maneira. Assim, a mulher fugiu
para o deserto para escapar das garras do maligno. Os destroços causados pelo Sacro Império
Romano contra o povo de Yashuru tem sido um dos mais severos que nação alguma tenha
podido suportar nos tempos
do nascimento do Cristianismo
por volta do final do terceiro e
início do quarto séculos;
primeiro, a violência das
hostes que violentamente
arremeteram contra a cidade
de Yahushalayim destruindo
tudo quanto estivesse em seu
caminho; ferindo no mais
profundo o sentimento yashurum ao ter incendiado o Templo; causando horrível genocídio
e levando em cativeiro a pelo menos um milhão deles. Como se isso tivesse sido pouco, após
ter expulsado a todos os que ficaram, o Imperador lhes proibiu que regressassem a sua terra.
Dessa maneira deu-se início à última diáspora, ou como demonstra a visão dada a
Yahuchanan, “a fuga para o deserto”
www.benefrayim.org.br
<<<<<>>>>>
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