RECADOS DE YAHUH PARA A SUA NAÇÃO
Youtube:

A sabedoria de Yahuh clama, mas o homem não ouve:
Mishle (Provérbios) 1:22-33 –
“Até quando, ó simples,
amareis a simplicidade? E vós
escarnecedores, desejareis o
escárnio? E vós insensatos,
odiareis o conhecimento?
Atentai para a minha
repreensão; pois eis que vos
derramarei abundantemente
do meu espírito e vos farei
saber as minhas palavras.
Entretanto, porque eu clamei
e recusastes; e estendi a
minha mão e não houve
quem desse atenção, antes
rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão,
também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei, em
vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a
vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia.
Então clamarão a mim, mas eu não responderei; de madrugada me
buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento; e
não preferiram o temor de YAhuh: Não aceitaram o meu conselho, e
desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu
caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos
simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me
der ouvidos habitará em segurança, e estará livre do temor do mal”.
A partir desses provérbios iremos tomar conhecimento de alguns
recados que nos são transmitidos pela Palavra de YAhuh. Notaremos que
aliadas a essas palavras acima encontraremos muitos chamados ao
arrependimento.
Estaremos lendo alguns versículos escritos por inspiração divina
pelos profetas de YAhuh. São inúmeros os apelos de YAhuh ao Seu povo. O
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tempo do retorno do Rei e Redentor de Yashuru, Yahushua Há Mashiach,
está muito próximo, mas o mundo persiste em ignorar os sérios avisos de
UL ao arrependimento. O ser humano que assim procede está
espiritualmente morto e irá pagar uma fatura tão pesada para a qual não
tem recursos: pagará com a sua vida. É isto que a Palavra de YAhuh nos
ensina, mas o ser humano não quer ouvir e escutar ao chamado. Embora
saibamos que não depende de os humanos aceitarem ou não tal chamado,
vamos perceber que nosso UL, em sua Palavra, está sempre nos
admoestando a mudar.
Yeshayahu (Isaías) 55:7 – “Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem
maligno os seus pensamentos, e se converta a YAhuh, que se compadecerá
dele; torne para o nosso UL, porque grandioso é em perdoar”.
Yirmeyahu (Jeremias) 3:14a – “Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz YAhuh;
pois eu vos desposei”.
Yechezkel (Ezequiel) 18:27-28; 33:11 – “Mas, convertendo-se o ímpio da
impiedade que cometeu, e procedendo com retidão e justiça, conservará
este a sua alma em vida. Pois que reconsidera, e se converte de todas as
suas transgressões que cometeu; certamente viverá, não morrerá…Dizelhes: Vivo eu, diz o UL YAhuh, que não tenho prazer na morte do ímpio,
mas em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva. Convertei-vos,
convertei-vos dos vossos maus caminhos; pois, por que razão morrereis, ó
casa de Yashuru? ”.
Através de seu servo Dauid, YAhuh no diz: Tehillim (Salmos) 92:6-7 –
“O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio
crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a
iniquidade [nos dias do fim, os que transgridem a Lei de YAhuh], é que
serão destruídos perpetuamente”.
Como sabemos Yahushua Há Mashiach quando nasceu, viveu,
cresceu e então foi comissionado a buscar as ovelhas perdidas da casa
Yashuru, sendo ungido pelo espírito de YAhuh; Ele sempre demonstrou o
que é a verdade: Yahuchanam (João) 17:17 – “Santifica-os na tua verdade;
a tua palavra é a verdade. 20 “E não rogo somente por estes, mas também
por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim”; sempre fez questão
de dizer que suas Palavras eram repetições das palavras de seu UL YAhuh:
Yahuchanam (João) 17: “6 Manifestei o teu nome aos homens que do
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mundo me deste; eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra.
7 Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti; 8
Porque lhes dei as palavras que tu me deste; e eles as receberam, e têm
verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. 9 Eu
rogo por eles; não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste,
porque são teus”.
Assim sendo o recado dado por intermédio do rei Dauid também o
foi dado por Yahushua Há Mashiach: Mattityahu (Mateus) 24:37-39 – “E,
como foi nos dias de Noah, assim será também a vinda do Filho do
homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam,
bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noah
entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a
todos, assim será também a vinda do Filho do homem”.
A humanidade há muito que adormeceu. Ocupa-se somente das
coisas desta vida, o que traduz falta de inteligência, mas esquece-se das
coisas mais importantes…as que não se veem nem se apalpam, mas são
reais, pois são eternas – o ravino Shaul explica-nos esta questão em breves
palavras na sua 2ª carta aos Coríntios 4:17-18 – “Porque a nossa leve e
momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória mui
excelente; não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não
veem; porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são
eternas”.
O homem vive como uma breve sombra os dias da sua vida terrena.
A sua glória, se é que alcançou alguma glória terrena, é breve e passageira.
A este respeito, cada ser humano deveria conhecer a meditar nas palavras
sábias de Iyob (Jó), o que lhe permitiria compreender a escassez dos seus
dias neste mundo: Iyob (Jó) 14:1-2, 10-12 – “O homem, nascido da mulher,
é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor, e murcha; foge
também como a sombra, e não permanece…Porém, morto o homem, é
consumido; sim, rendendo o homem o espírito, então onde está ele? Como
as águas se retiram do mar, e o rio se esgota, e fica seco, assim o homem
se deita, e não se levanta; até que não haja mais céus, não acordará nem
despertará de seu sono”.
Através destas poucas passagens bíblicas aqui lidas podemos ter a
certeza que YAhuh sempre ofereceu ao Seu povo uma saída para a
morte…eterna.
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Retornando à passagem inicial de Mishle (Provérbios) 1:22-33
transcrita na primeira página deste estudo, para analisarmos, passo a
passo, as várias mensagens que ela contém.
Assim:
Mishle (Provérbios) 1:22-23 – “Até quando, ó simples, amareis a
simplicidade? E vós escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós
insensatos, odiareis o conhecimento [a Lei e a Torá]? Atentai para a minha
repreensão; pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito
e vos farei saber as minhas palavras [a Lei e a Torá]”.
Mishle (Provérbios) 15:32 – “O que rejeita a instrução [a Lei/Torá]
menospreza a própria vida, mas o que escuta a repreensão adquire
entendimento”.
Yahuchanam (João) 8:47a – “Quem é de YAhuh escuta [ouve e pratica] as
palavras de YAhuh”.
Luka (Lucas) 6:49 – “Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem
que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com
ímpeto a corrente, e logo caiu; e foi grande a ruína daquela casa”.
Não podemos entender estas palavras em toda a sua profundidade
senão buscarmos o seu significado noutras passagens. Numa advertência
séria a Yashuru, YAhuh aponta os erros do Seu povo, erros pelos quais lhes
advieram castigos muito graves. Vejamos as palavras do UL Altíssimo dadas
através do Seu profeta, em: Hoshea (Oséias) 4:6 – “O meu povo foi
destruído, porque lhe faltou o conhecimento [desviaram-se da Minha
Lei/Torá]; porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei,
para que não sejas sacerdote diante de mim; e, visto que te esqueceste da
lei do teu UL, também eu me esquecerei de teus filhos”. A Lei/Torá dada
por YAhuh o UL Altíssimo, através de Moshe é o padrão pelo qual todo o
ser humano deveria viver, sujeitando-se assim à vontade daquele que o
criou. Tens alguma dúvida quanto a isso?
Continuando a analisar as mensagens de Mishle (Provérbios), lemos
na sequência: Mishle (Provérbios) 1:24-28 – “Entretanto, porque eu clamei
e recusastes; e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção,
antes rejeitastes todo o meu conselho [a Minha Lei/Torá], e não quisestes
a minha repreensão, também de minha parte eu me rirei na vossa
perdição e zombarei, em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como
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a assolação [os dias da assolação estão pela frente], e vindo a vossa
perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então
clamarão a mim, mas eu não responderei; de madrugada me buscarão,
porém não me acharão”.
Apesar do clamor de UL, o homem não O escuta. Prefere seguir os
seus próprios caminhos. Lembremos as palavras que estão em Mishle
(Provérbios) 16:25 – “Há um caminho [aquele que o homem escolhe fora
de YAhuh] que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos
da morte”.
Dirigindo-se ao povo de Yashuru no deserto YAhuh pergunta-lhe:
Shemoth (Êxodo) 16:28 – “Então disse YAhuh a Moshe: Até quando
recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? ”.
Diz-nos a Palavra de YAhuh, que vindos os dias da assolação, os
homens andarão como cegos, tateando nos [seus] caminhos, porém não
encontrarão rumo. Porquê? Porque abandonaram O Caminho que YAhuh
lhes propôs. Esse Caminho é retorno às antigas veredas, a Lei/a Palavra viva
de YAhuh: "Assim diz YAhuh: Ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai
pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele; e achareis
descanso para as vossas almas; mas eles dizem: Não andaremos nele."
(Yirmeyahu (Jeremias) 6: 16). Quebraram a aliança eterna, como nos é dito
em: Yeshayahu (Isaías) 24:3-6 – “De todo se esvaziará a terra, e de todo
será saqueada, porque YAhuh pronunciou esta palavra. A terra pranteia e
se murcha; o mundo enfraquece e se murcha; enfraquecem os mais altos
do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos
seus moradores; porquanto têm transgredido as leis, mudado os
estatutos, e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem
consumido a terra; e os que habitam nela são desolados; por isso são
queimados os moradores da terra, e poucos homens restam”.
Prosseguindo: Provérbios 1:29-32 – “Porquanto odiaram o
conhecimento [a Minha Lei/Torá]; e não preferiram o temor de YAhuh: Não
aceitaram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão.
Portanto comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus
próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos
insensatos os destruirá”.
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Tehillim (Salmos) 14:3 – “Desviaram-se todos [da Minha Lei/Torá] e
juntamente se fizeram imundos: não há quem faça o bem, não há sequer
um”.
Yeshayahu (Isaías) 10:22 – “Porque ainda que o teu povo, ó Yashuru, seja
como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá; uma
destruição está determinada, transbordando em justiça”.
Romanos 9:27 – “Também Yeshayahu (Isaías) clama acerca de Yashuru:
Ainda que o número dos filhos de Yashuru seja como a areia do mar, o
remanescente é que será salvo”.
Gilyahna (Revelação/Apocalipse) 12:17 – “E o dragão irou-se contra a
mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que
guardam os mandamentos de YAhuh, e têm o testemunho de Yahushua
Há Mashiach”.
O “Dia de YAhuh” é anunciado por todos os profetas. Será de castigo
terrível para a maioria da humanidade e dia de recompensa para os
“chamados, eleitos e obedientes”. Prudente é todo o que ouve o apelo de
YAhuh.
Ao gravarmos as Suas leis e estatutos no nosso interior
(coração/mente) estamos a aceitar “a renovação do concerto” que
Yahushua proporcionou através do derramamento de Seu sangue inocente.
Precisamente “a renovação do concerto” que um dia terá aplicação
universal para com todos os filhos de Yashuru que estão espalhados por
todas as nações quando viverem sob o governo milenar de Yahushua e
quando a nova aliança for feita: Yirmeyahu (Jeremias) 31:31-34 – “Eis que
dias vêm, diz YAhuh, em que farei uma aliança nova com a casa de
Yashuru e com a casa de Yahudah. Não conforme a aliança que fiz com
seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito;
porque eles invalidaram a minha aliança apesar de eu os haver
desposado, diz YAhuh. Mas esta é a aliança que farei com a casa de
Yashuru [os que dantes se tinham tornado gentios] depois daqueles dias,
diz YAhuh: Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração;
e eu serei o seu UL e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um
a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei a YAhuh;
porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz
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YHWH; porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei
dos seus pecados”.
Tehillim (Salmos) 57:1 – “Tem misericórdia de mim, ó YAhuh, tem
misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti; e à sombra das
tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades”.
Até que passem as calamidades que a humanidade irá enfrentar nos
dias que precederão a vinda gloriosa Yahushua. Que assim seja” “Ora vem,
Yahushua Há Mashiach”!
Baseado em estudo intitulado “OS AVISOS DO DEUS ALTÍSSIMO” de autoria do ach
Vitor Quinta escrito em setembro de 2010
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