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APRESENTAÇÃO

Esta obra objetiva levar o diligente estudante da Bíblia a consi-
derar alguns temas de vital importância:

Tema nº 1 - O NOME SAGRADO

Tema nº 2 – A TRINDADE

Tema nº 3 – AS FESTAS

Deixemos que a Bíblia fale por si mesma, e que o Espírito nos
mostre a verdade.

Muito próximo acha-se o fim de todas as coisas e vivemos os
tempos que antecede o refrigério da presença do Senhor. Diz a
Bíblia que antes da volta de Nosso Senhor, o mundo viveria
num estado de apostasia, apartando-se da verdadeira doutrina:

 “…rogamos pela vinda de nosso Senhor… Não será as-
sim sem que antes venha a apostasia” (II Tess. 2:1-3)

Entretanto, chegado é o tempo da restauração de todas as coisas.

“Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam
apagados os vossos pecados, de sorte que venham os
tempos de refrigério, da presença do Senhor, e envie
ele o Messias, que já dantes vos foi indicado... ao qual
convém que o céu receba até os tempos da restau-
ração de todas as coisas... ” (Atos 3:21)

O Senhor deseja que estudemos a Bíblia, porque Ele não deu
nenhuma luz adicional para tomar o lugar de Sua Palavra.
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 “...Toda escritura é divinamente inspirada, e proveitosa
para ensinar, para redargüir, para corrigir ...” (II Tim. 3:16)

Quando Nosso Senhor voltar a este mundo, haverá dois grupos
recebendo Espíritos diferentes. De que lado você quer ficar?

“...um será levado, e deixado o outro.” (Mat. 24:41)

Caro leitor, que o Espírito Santo o ilumine e assim você pos-
sa descobrir toda a verdade sobre os temas apresentados nesta
obra.

YEHOSHUA, REI DE ISRAEL

MINISTÉRIO LEIGO DE SOROCABA-SP
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TEMA Nº 1 - O NOME SAGRADO

INTRODUÇÃO

“...Santificado seja o teu nome ...” (Mat. 6:9)

“Uns confiam em carros, e outros cavalos, mas nós
faremos menção do nome do Senhor , nosso Deus.”
(Sal. 20:7)

O mundo religioso de nossos dias é unânime em afirmar a
uma só voz que o nome do Filho de Deus é Jesus Cristo.
Entretanto, trata-se de uma crença pagã, pois nenhum dos
apóstolos, nos tempos bíblicos, ouviram falar desse nome, o
qual somente apareceu na Bíblia quando Jerônimo o
introduziu na Vulgata, sob a direção papal.

Vamos iniciar nosso ciclo de estudo analisando este tema,
buscando subsídios nas Santas Escrituras.

“E já não há quem invoque o teu nome , que se
desperte...” (Isa. 64:7)

“Ouve tu nos céus, assento da tua habitação... a fim
de que todos os povos da terra conheçam o teu
nome , para te temerem como o teu povo Israel, e
para saberem que o teu nome é invocado sobre
esta casa ...” (I Reis 8:43)

“Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. ”
(Sal. 9:10)

“Porquanto tão encarecidamente me amou, também
eu o livrarei; pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu
o meu nome. ” (Sal. 91:14).

“...para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti,
e para que o meu nome  seja anunciado em toda
terra .” (Êxo. 9:16)
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“Alegrem-se todos os que confiam em Ti... e em ti se
gloriem os que amam o teu nome .” (Sal. 5:11)

O NOME DO PAI E DO FILHO

“Quem subiu ao céu e desceu?... Quem estabeleceu
todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome?
E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? “
(Prov. 30: 4)

O sagrado nome do Pai é YHWH (extraído da Bíblia bilíngüe
em hebraico e português). Em hebraico: . YHWH é
uma transliteração do tetragrama composto pelas letras Yod,
He, Waw, He.

As traduções modernas usam a expressão Javé ou Jeová,
introduzindo vogais no tetragrama Y a H W e H (Javé) ou
YeHoWaH (Jeová).

E qual será o nome do Filho de Deus?

“Buscai no livro do Senhor e lede...” (Isa. 34:16)

“Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que
está acima de todo nome” (Fil. 2:9).

O profeta Zacarias nos mostra um homem que prefigurava um
tipo do Messias. Indicava, ainda, o nome do Filho de Deus.

“Toma, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na
cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de
Jozadaque . E fala-lhe, dizendo: Assim diz o Senhor
dos Exércitos: Eis aqui o homem  cujo nome  é
Renovo ; ele brotará do seu lugar, e edificará o templo
do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do
Senhor , e ele levará a glória ; assentar-se-á no seu
trono  e dominará , e será sacerdote no seu trono , e
conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. ”
(Zac. 6:11-13)



7TEMAS BÍBLICOS RELEVANTES

O Filho de Deus é o Renovo que edificaria o templo do
Senhor, se assentaria no seu trono, intercedendo ao Pai junto
ao santuário celeste, num conselho entre “ambos os ofícios”.
Veja:

“Porque brotará um rebento de tronco de Jessé, e das
suas raízes um renovo  frutificará. E repousará sobre
ele o Espírito do Senhor... julgará com justiça aos
pobres...” (Isa. 11:1-5)

“...levantarei a Davi um renovo  justo, sendo rei
reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a
justiça na terra.” (Jer. 23:5)

“Nós ouvimos-lhes dizer: Eu derrubarei este
templo , construído por mãos de homens, e em três
dias edificarei outro,  não feito por mãos de
homens.” (Mar. 14:58)

“...Eu o sou, e vereis o Filho do homem assentado à
direita do poder de Deus ...” (Mar. 14:62)

Assim, o Filho de Deus teria o nome dado ao sumo
sacerdote, Josué, filho de Jazadaque, conforme a profecia
de Zac 6:11-13 “Eis aqui o homem cujo nome é Renovo”.

Segundo este texto bíblico, de forma isolada, o Filho de Deus
deveria ser chamado de Josué, Porém, vejamos o que diz a
Bíblia sobre este personagem:

“... Jesuá, filho de Jozadaque...” (Esd. 3:2)

“... Jesuá, filho de Jozadaque...” (Esd. 3:8)

“... Jesuá...”(Esd. 2:2)

“... Jesuá...”(Esd. 4:3)
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“...Jesuá, filho de Jozadaque...” (Esd. 5:2)

“...Jesuá, filho de Jozadaque...” (Nee. 7:7)

O Sumo sacerdote, filho de Jozadaque, chamava-se YESHUA
(hebraico) ou Jesuá, transliterado para nossa língua. Assim,
esse deveria ser o nome do filho de Deus: YESHUA, ou
Jesuá.

Osheia filho de Num.

Oséias é outro personagem bíblico que recebeu o nome do
Messias no Antigo Testamento, sendo figura do Salvador que
haveria de vir.

“... E da tribo de Efraim Osheia filho de Num...”
(Num. 13:8).

“...E a Osheia filho de Num, Moisés Chamou de
Yehoshua” (Num. 13:16).

Moisés mudou o nome de Oshéia, o qual passou a se chamar
Yehoshua. Em nossas Bíblias o nome Yehoshua foi mudado
para Josué. Pesquisando, entretanto em uma Bíblia bilíngüe
(em hebraico e português), encontramos Yehoshua.

A Septuaginta, tradução dos livros do Antigo Testamento do
hebraico para o grego, tornou os escritos bíblicos acessíveis
não só aos judeus da diáspora, que viviam fora de Israel e já
não falavam nem entendiam o hebraico nem o aramaico, mas
também a todos os cidadãos do mundo greco-romano de
então. Por outro lado, diminuiu a força dos nomes bíblicos,
porque, pela transliteração, retirou deles o poder de seu
significado.

O nome Jesus foi traduzido do grego, de onde deriva em
diversas línguas (Inglês, Português, Espanhol, etc...).
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YEHOSHUA

O nome Yehoshua, é formado de duas partes. A primeira,
“Yeho”, é a forma do nome próprio hebraico de Deus,
“YHWH”. A segunda, “shua”, é palavra hebraica que
significa salvação”.

Significa, portanto, YHWH é salvação, ou Javé, o Eterno,
Salva, ou A Salvação vem de Deus.

Depois do cativeiro de Babilônia, o nome Yehoshua passou a
ser conhecido por Yeshua, que quer dizer “Salvação”

Eis ai a afirmação de que YHWH, (Deus), é a fonte da
salvação para todos os seres humanos.

O nome do Pai, o tetragrama YHWH,  torna-se pronunciável
através do sagrado nome de seu Filho: Yehoshua, cumprindo,
deste modo, a profecia:

“Eis que envio diante de ti um Anjo, para que te
guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho
aparelhado... Não o provoques a ira, porque o meu
Nome está Nele” (Êxo. 23:20-21).
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“Eu vim em nome de meu Pai , e não me aceitais...”
(João 5:43)

“Manifestei o teu nome aos homens  que do mundo
me deste...” (João 17:6)

“E eu lhes fiz conhecer o teu nome ...” (João 17:26)

Ao pronunciar o nome Yehoshua, admitimos sermos
pecadores, necessitando da salvação que só o Pai, através do
Filho, pode oferecer. YHWH, o Eterno Todo-Poderoso, salva
completamente. O nome Yehoshua é a personificação da
promessa divina de que os descendentes de Adão seriam
salvos pelo sacrifício do Filho.

A BLASFÊMIA

Como servos de Deus, temos o dever de saber e conhecer
tudo que a besta fez e haverá de fazer, para enganar o mundo
e até os próprios escolhidos, se lhe for possível, Mat. 24:24.

“E foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes
coisas, e blasfêmias ; e deu-lhe poder para agir por
quarenta e dois meses. E abriu a sua boca em
blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu
nome ...” (Apoc. 13:5-6).

A história tem-se repetido. Veja no passado.

“...E foram ter com o rei ao átrio: mas depositaram o
rolo na câmara de Elisama, o escriba, e
anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas
palavras ... (Jer. 36:20)

“...o rei estava assentado na casa de inverno... diante
dele estava um braseiro aceso... tendo Jeudi lido três
ou quatro folhas, cortou-as com um canivete de
escrivão, e lançou-as no fogo que estava no
braseiro...” (v 22-23)
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“...Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois
que o rei queimara o rolo... dizendo: Toma ainda outro
rolo, e escreve nele todas aquelas palavras que
estavam no primeiro rolo...” (v.27)

“...Tomou, pois, Jeremias outro rolo... e ainda lhe
acrescentaram muitas palavras semelhantes...” (v. 32)

Assim como o profeta Jeremias no passado, um povo há de
restaurar as verdades bíblicas, omitidas pelo poder religioso
predominante, a fim de preparar o caminho para a volta de
Nosso Senhor.

“...e o meu nome é blasfemado  incessantemente
todo dia.” (Isa. 52:5)

“Eu era como um cordeiro , como um boi que
levam à matança ;  porque eu não sabia que
maquinavam propósitos contra mim, dizendo:
Destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-lo
da terra dos viventes , e não haja mais memória
do seu nome.”  (Jer. 11: 19)

“...como um cordeiro  foi levado ao matadouro...
Porquanto foi cortado da terra dos viventes ...”
(Isa. 53:7-8)

“...cuidam fazer com que o meu povo se esqueça
do meu nome  pelos seus sonhos... assim como
seus pais se esqueceram do meu nome por causa
de Baal.” (Jer. 23:27)

“...fizeste diante de mim uma aliança, na casa que se
chama pelo meu nome; mudaste, porém, e profanaste
o meu nome...” (Jer. 34:15-16)
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“...quando a casa de Israel habitava na sua terra,
então a contaminaram... E, chegando aos gentios
para onde foram, profanaram o meu santo nome ...
Mas eu os poupei por amor do meu santo nome,
que a casa de Israel profanou  entre os gentios...”
(Ezeq. 36:16-22)

JESUS

Caro leitor, o nome Jesus é de origem pagã, e oculta em si
uma blasfêmia e difamação do nome sagrado do Redentor.
Vejamos:

Jesus: ...Iesus, do grego, por sua vez adaptado do hebraico
ou do aramaico Yeshua, Jeshua, antes Jehoshua...
interpretado como “Jah’(ou Jahveh) é a salvação. (Dic.
Houaiss da Língua Portuguesa, pág. 1681)

Ora, se a salvação vem dos Judeus, por que utilizamos um
nome vindo do grego?

Satanás, o adversário de Deus, substituiu o glorioso nome de
Yehoshua por Jesus (ÊSUS) Cristo (Cristvs) da mitologia
greco-romana, composto a partir de nomes de divindades
gregas e romanas:

                 

J SUSE

retipúJed

lauqo,agitnaailáGadsatserolfsadsued
siamadanividedadnirtamuedetrapaizaf
-SETATUET-SUSE-ralosaiuqrareihatla
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“E em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos; e do
nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se
ouça da sua boca. ” (Êxo. 23:13)

“…não entrei no meio destas nações que ainda ficam
convosco; e dos nomes de seus deuses não façais
menção ...” (Jos. 23:7)

“…rogamos pela vinda de nosso Senhor... Não será
assim sem que antes venha a apostasia e se
manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o
qual se opõe e se levanta contra tudo que se
chama Deus... ” (II Tess. 2:1-3)

O que é que se chama Deus? Yehoshua (A Salvação vem de
Deus).

Além do mais, veja o significado do nome Jesus (origem
grega)

                               

)EI(EJ SUS

sueD olavac

Os bispos romanos, ao introduzirem o nome Jesus na Vulgata
Latina, (versão da Bíblia atual), por volta do ano de 384,
estavam difamando e blasfemando contra o nome do
Redentor e contra Deus. O bispo Jerônimo fez a tradução
dos quatro evangelhos, onde alterou partes da Bíblia,
introduziu o nome Jesus, ocultando o nome do Eterno.

Os romanos ridicularizavam os judeus, afirmando que eles
adoravam a um deus-cavalo!
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“...eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos
escribas...” (Jer. 8:8)

Veja o que diz a literatura católica:

“o nome Jesus como se sabe é simplesmente uma forma latina
do grego Iesus... não é difícil perceber como a mudança de
Yehoshua das suas formas originais algo importante se
perdeu”. (Ieshua: Jesus Histórico, Padre Leonard Swidler,
Edições Paulinas, pág. 7)

Diz a Palavra de Deus:

“E foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes
coisas, e blasfêmias ; e deu-lhe poder para agir por
quarenta e dois meses. E abriu a sua boca em
blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu
nome ...” (Apoc. 13:5-6).

“Não profanarás o nome do teu Deus” (Lev 18:21)

“Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome
do seu Deus ” (Lev. 21:6)

“E aquele que blasfemar o nome do Senhor,
certamente morrerá” (Lev. 24:16)

CRISTIANISMO?

A expressão cristão foi dado aos seguidores do Messias em
sinal de desprezo. Veja:

“...em Antioquia foram os discípulos, pela primeira
vez, chamados cristãos.” (Atos 11:26)

“E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres
persuadir a que me faça cristão !” (Atos 26:28)
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“Mas se padece como cristão , não se envergonhe,
antes glorifique a Deus nesta parte.” (I Ped. 4:16)

“Ora, Mashiah e Cristo são palavras idênticas. Só que
Mashiah é palavra hebraica e Cristo é palavra grega.
Ambas significam ’O Ungido’ , O Príncipe do Reino
Celestial” (Jesse Lyman Hurbut, História da Igreja Cristã,
pág. 19 – Ed. Vida).

Cristão: Seguidor de Cristo. Este nome nasceu em Antioquia,
pelo ano 43 A.D. e foi dado aos discípulos de Cristo pelos
seus inimigos em sinal de desprezo... (Dicionário da Bíblia,
John D. Davis, Tradução Rev. J.R.Carvalho Braga, 4ª Ed. –
Casa Publicadora Batista, 1973, pg. 132.)

“...A palavra Cristo vem do grego Christos, e quer dizer
ungido, correspondente a palavra hebraica Mashiah, que tem
o mesmo sentido. (Idem , pg. 313)

Como eram conhecidos os fiéis nos tempos apostólicos?

“Mas, como alguns deles se endurecessem e não
obedecessem, falando mal do Caminho  perante a
multidão, retirou-se deles...” (Atos 19:9)

“E, naquele mesmo tempo, houve um não pequeno
alvoroço acerca do Caminho. ” (Atos 19:23)

“E persegui este caminho  até a morte, prendendo e
pondo em prisões, tanto homens como mulheres...”
(Atos 22:4)

“Mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho
que chamam seita , assim sirvo ao Deus de nossos
pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos
profetas.” (Atos 24:14)

“Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs



16 TEMAS BÍBLICOS RELEVANTES

dilação, dizendo: Havendo-me me informado melhor
deste Caminho , quando o tribuno Lísias tiver descido,
então tomarei inteiro conhecimento dos vossos
negócios.” (Atos 24:22)

“Eu sou o caminho , e a verdade e a vida.” (João 14:6)

A SALVAÇÃO VEM DOS JUDEUS

Satanás tem propagado o antijudaísmo, com o repúdio ao
Deus único e verdadeiro; ao Sábado judaico; ao nome do
Salvador, Yehoshua Hammaschiach, e aos sagrados dias das
festas do Senhor.

O mundo religioso é levado a pensar em Jesus como sendo o
nome de alguém não judeu. Veja, entretanto, o que diz a
Bíblia:

“Ora, o Senhor disse a Abrão:... far-te-ei uma grande
nação ... e abençoarei os te abençoarem, e
amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão
benditas todas as famílias da terra. ” (Gên. 12:1-3).

“Vós adorais o que não sabeis; nós adoramos o que
sabemos porque a salvação vem dos judeus .”
(João 4:23)

“...Naquele dia sucederá que pegarão dez homens, de
todas as línguas das nações, pegarão sim, na orla das
vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque
temos ouvido que Deus está convosco.” (Zac. 8:23)

“E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me
falava, e em língua hebraica dizia : Saulo, Saulo, por
que me persegues?... E disse eu: Quem és Senhor? E
ele respondeu: Eu sou Yehoshua ...” (Atos 26:14, 15)

Veja: se a voz falou à Saulo em língua hebraica, certamente
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não disse “Eu sou Jesus”, uma vez que Jesus é uma palavra
grega. Logo, disse: “Eu sou Yehoshua”. E mais:

“...eis que em sonho lhe apareceu um anjo do
Senhor, dizendo : José, filho de Davi, não temas
receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou
é do Espírito Santo; ela dará à luz um filho, a quem
chamarás Jesus ...“ (Mat. 1:20-21)

O anjo que apareceu a José falou a ele em grego? Certamente
que não, uma vez que José era hebreu. Logo, não poderia ter
se expressado “...ela dará à luz um filho, a quem chamarás
Jesus...”

PALAVRAS DO SENHOR

“Então sereis sujeitos às tribulações e vos matarão, e
sereis odiados por todas as gentes, por causa do meu
nome ” (Mat. 24:9)

“...aquele que me confessar  diante dos homens,
também eu o confessarei diante do Pai, que está nos
céus, mas aquele que me negar... também eu o
negarei...” (Mat. 10:32-33)

“ Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não
para que julgasse o mundo, mas para que o mundo
fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado; o
que não crê já está julgado, porquanto não crê no
nome  do unigênito Filho de Deus.” (João 3:16-18)

OS APÓSTOLOS

Pedro, que era judeu, falava em hebraico e anunciava o Nome
Sagrado Yehoshua, disse:

“...porque, sob o céu nenhum outro nome  foi dado aos
homens, pelo qual nós devamos ser salvos.” (Atos 4:12)
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Paulo ao dar o seu testemunho disse:

“E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me
falava , e em língua hebraica , dizia: Saulo, Saulo,
porque me persegues?... E disse eu: Quem és,
Senhor? E ele respondeu: Eu sou Yehoshua , a quem
tu persegues.” (Atos 26:14,15)

Qual a causa da perseguição imposta aos apóstolos?

 “...não se divulgue mais entre o povo... não falem mais
neste nome a homem algum... não falassem mais, nem
ensinassem no nome  de Yehoshua .” (Atos 4:17-18)

“...chamando os apóstolos, e tendo-os açoitados,
mandaram que não falassem no nome  de
Yehoshua . Retiraram-se, pois, da presença do
conselho, regozijando-se de terem sido julgados
dignos de padecer afronta pelo nome de Yehoshua.”
(Atos 5:40-41)

OS 144.000

A preparação dos 144.000 mil a serem selados:

“...Desde agora te faço ouvir coisas novas e
ocultas...  antes deste dia não as ouviste... Por amor
do meu nome  retardei a minha ira... Eis que já te
purifiquei, mas não como a prata; escolhi-te na
fornalha da aflição... Por amor de mim o farei, porque
como seria profanado o meu nome?  E a minha
glória não a darei a outrem...” (Isa. 48:6-11)

“...Saí de Babilônia , fugi dentre os caldeus . E
anunciai com voz de júbilo...” (v.20)
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Características deste grupo especial de selados:

“Portanto, o meu povo saberá o meu nome ; pois
naquele dia, saberá que sou eu mesmo o que falo:
Eis-me aqui. (Isa. 52:6)

“... eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e
com ele cento e quarenta e quatro mil, tendo na
fronte escritos o seu nome e o nome de seu
Pai .” (Apoc. 14:1)

“...Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as
árvores, até selarmos na fronte  os servos do nosso
Deus. Então ouvi o número dos que foram selados,
que era cento e quarenta e quatro mil...” (Apoc. 7:3)

 “...Nela estará o trono de Deus e do cordeiro. Os
seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na
sua fronte está o nome dele .” (Apoc. 22: 4)

“...guardaste a minha palavra e não negaste o meu
nome... fá-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e
daí jamais sairá; gravarei também sobre ele o nome
de meu Deus, o nome da cidade de meu Deus... e o
meu novo nome.” (Apoc. 3:8-12)

“E herdá-la-á a semente de seus servos, e os que
amam o seu nome  habitarão nela” (Sal. 69:36)

“...darei uma linguagem pura aos povos, para que
todos invoquem o nome do Senhor , para que sirvam
com um mesmo consenso ... Naquele dia não te
envergonharás de nenhuma das tuas obras... porque
tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba...
Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre
que confiarão no nome do Senhor.  O remanescente
de Israel não cometerá iniqüidade, nem proferirá
mentira, e na sua boca não se achará língua
enganosa...” (Sof. 3:9-13)
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“E há de ser que aquele que invocar o nome  do
Senhor será salvo...” (Joel 2:32)

O CUIDADO COM O NOME SAGRADO

“Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão ,
pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu
nome em vão.” (Êxo 20:7).

“Santo e tremendo é o Seu nome.” (Sal. 111:9).

“E eu santificarei o meu grande nome , que foi
profanado entre os gentios...” (Ezeq.36:23)

“Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão...
Êxo. 20:7. Este mandamento não somente proíbe os
falsos juramentos e juras comuns mas veda-nos o
uso do nome de Deus  de maneira leviana  ou
descuidada, sem atentar para a sua terrível
significação. Pela precipitada menção de Deus na
conversação comum, pelos apelos a Ele feitos em
assuntos triviais, e pela freqüente e impensada
repetição de Seu nome, nós O desonramos... Todos
devem meditar em Sua majestade, pureza e
santidade, para que o coração possa impressionar-se
com uma intuição de Seu exaltado caráter; e Seu
santo nome deve ser pronunciado com reverência e
solenidade.” EGW - CPB - Patriarcas e Profetas,
págs. 306-307.

AS IGREJAS

As Igrejas denominadas cristãs, têm pleno conhecimento do
verdadeiro nome do Filho de Deus. Confira!

“...ó sacerdotes, que desprezais o meu nome...”
(Mal. 1:6)

“... entre vós haverá falsos mestres , os quais
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introduzirão encobertamente heresias destruidoras,
negando até o Senhor que os resgatou, trazendo
sobre si mesmos repentina destruição. muitos
seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será
blasfemado o caminho da verdade. ” (II Ped. 2:1-2)

Assembléia de Deus

“Josué no antigo testamento é o tipo de Jesus no novo
Testamento. Seu Nome deriva-se do hebraico
Yehoshua.” (Lição Dominical Betel – Josué tomando
posse da terra prometida.)

Católica.

“O nome Jesus como se sabe é simplesmente uma
forma latina do grego Iesus... não é difícil perceber
como a mudança de Yehoshua das suas formas
originais algo importante se perdeu”. (Ieshua: Jesus
Histórico, Padre Leonard Swidler, Edições Paulinas,
pág. 7)

Testemunha de Jeová

“Sabe você como a família e os amigos de Jesus se
dirigiam a ele na conversação diária enquanto se criava
em Nazaré? A verdade é que nenhum humano sabe
com certeza, embora possa ter sido algo parecido com
Ieshua ou talvez Iehoshua. Certamente não era
Jesus ” (Revista “O Nome Divino que durara para
sempre”, pág. 9 da Sociedade Torre de Vigia)

Igreja Adventista do Sétimo Dia

“A identidade real do verdadeiro Deus encontra-se na
nomenclatura divina da versão original hebraica das
Sagradas Escrituras. Não se encontra nas versões
bíblicas das línguas modernas...” - Revista Adventista
- Março/96 pag. 6).
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Veja o que diz a Lição da Escola Sabatina da Igreja
Adventista do Sétimo Dias – Abril/Junho 1995 - lição 2
pág. 2.

     

     

ADULTERAÇÕES DE NOMES

A prática de adulterar nomes divinamente inspirados é uma
armadilha antiga usada pelo inimigo da verdade, substituindo
nomes sagrados por nomes blasfemos. Veja:

Zafenate-Panéia = Pertence a deusa Neith.

“...E Faraó chamou a José de Zafenate-Panéia...” (Gên.
41:45)

A história de Daniel:

“E os chefes dos eunucos lhes pôs outros nomes, a
saber: A Daniel pôs o de Beltessazar, e a Hananias o de
Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de
Abednego.” (Dan. 1:7)
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E assim os nomes que antes eram para honra e gloria do
Santo nome do Senhor passaram ser insulto a Deus. E por
fim trocaram o nome que esta acima de todo nome
YEHOSHUA.

Há tanta importância no nome que o próprio Deus mudou
alguns, como por exemplo:
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O EVANGELHO EM UMA GENEALOGIA

Na genealogia de Adão a Noé, que encontramos em Gênesis
5, cada nome tem um significado e a seqüência destes nomes
constitui uma profecia incrivelmente minuciosa acerca da
Salvação Divina.

                          

EMON ODACIFINGIS

oãdA orrabedotief,memoH

eteS omocodatnopaé

sonE latrom

ãniaC zilefnieetsirt

lelalaaM otidnebsueDo

ederaJ recsedári

euqonE ranisne

mélasuteM rezartárietromausme

euqemaL sodarepsesedsoa

éoN osnacsedeotrofnoc

“O homem, feito de barro, é apontado como mortal,
triste e infeliz. O Deus bendito irá descer e ensina e,
em sua morte, irá trazer aos desesperados, conforto e
descanso.”

Essa preciosidade foi descoberta por uma judia chamada
Sharon Allen. Quando percebeu essa mensagem divina oculta
numa genealogia, ela imediatamente se converteu ao
cristianismo e aceitou Yehoshua como o Messias prometido e
seu Salvador pessoal.
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ALÉM DE PRONÚNCIAS

“nos fez também capazes de ser ministros de uma
nova aliança, não da letra, mas do Espírito; pois a
letra mata, mas o Espírito vivifica.” (II Cor. 3:6).

Ser como nosso Pai celestial e refletir o Seu caráter,
obedecendo à Sua lei, produzindo em nossas vidas os frutos
do Espírito Santo. Estes devem ser os nossos objetivos.

“O Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se ali junto
a ele, proclamou o nome do Senhor. Passando o Se-
nhor perante Moisés, proclamou: Senhor, Senhor
Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-Se e
grande em beneficência e verdade; que usa de benefi-
cência com milhares, que perdoa a iniqüidade, a
transgressão e o pecado. Contudo, ao culpado não
tem por inocente; visita a iniqüidade dos pais nos fi-
lhos e nos filhos dos filhos, até à terceira e quarta ge-
ração. “Então Moisés imediatamente se inclinou à ter-
ra, e adorou.” (Êx 34: 1-8)

“porque não adorarás outro deus; pois o Senhor, cujo
nome é Zeloso , é um Deus zeloso .” (Êxo. 34: 14.)

PEDRAS CLAMAM: “SEU NOME ERA YESHUA!”

“...toda a multidão dos discípulos , regozijando-se, co-
meçou a dar louvores a Deus  em alta voz ... dizendo:
Bendito o Rei que vem
em nome do Se-
nhor ... E disseram-lhe
de entre a multidão al-
guns dos fariseus:
Mestre, repreende teus
discípulos. E respon-
dendo ele, disse-lhes:
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digo-vos que, se estes calarem, as próprias pedras
clamarão .” (Lc 19:39-40)

Muitos dos fariseus atuais têm impedido de bendizermos o
Rei no seu verdadeiro nome. Cumpre-se, então a profecia de
que as pedras clamarão: foi encontrada uma câmara mortuária
de calcário, de quase 2.000 anos, o mais antigo registro ar-
queológico referente ao Filho de Deus. O ossuário data de 63
d.C. e tem uma inscrição em aramaico que diz:

Ya’akov bar Yosef akhui diYeshua

(Jacó ou Ya’akov, filho de José (Yosef), irmão de Yeshua)

 Veja matéria publicada pela revista Biblical Archaeology
Review:

PESQUISADORES AFIRMAM  TER ENCONTRADO
OSSÁRIO DO IRMÃO  DE JESUS.
John Noble Wilford - The New York Times

“Uma inscrição em pedra, encontrada perto de Jerusalém em
uma língua e escrita de 2 mil anos atrás, traz a frase “Tiago,
filho de José, irmão de Jesus”.Este pode ser o artefato mais
antigo já encontrado relacionado à existência de Jesus,
concluiu um estudioso francês em uma análise da inscrição
que será publicada nesta semana na revista Biblical
Archaeology Review.... A revista, que anunciou a descoberta
na segunda-feira, a está promovendo como a “descoberta
arqueológica mais antiga para corroborar as referências
bíblicas a Jesus”.

...Fraude não pode ser descartada, eles disseram, apesar do
estilo cursivo da escrita e um exame microscópico da
superfície gravada parecer diminuir as suspeitas. Uma
investigação da Pesquisa Geológica de Israel não encontrou
nenhuma evidência de pigmentos modernos, marcas de
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instrumentos de corte modernos ou outros sinais de
falsificação.

Estudiosos bíblicos disseram em entrevistas que a evidência
circunstancial apoiando uma ligação com Jesus é possivel-
mente forte, mas ainda assim circunstancial.

Apesar de Tiago (Jacó ou Ya’akov), José (Yosef) e Jesus
(Yeshua) serem nomes comuns daquela época e local,
notaram vários estudiosos, seria altamente improvável eles
aparecerem na combinação e ordem de parentesco
encontrada na inscrição.

As palavras, em aramaico, “Ya’akov bar Yosef akhui
diYeshua”, foram gravadas em uma caixa fúnebre de calcá-
rio de 51 centímetros de comprimento, conhecida como ossá-
rio, que presumivelmente já conteve os ossos de um homem
chamado Jacó, que morreu no primeiro século d.C...

Este Tiago poderia ser um dos muitos Tiagos. Mas o restante
da inscrição estreita significativamente as possibilidades.
Primeiro, de acordo com a prática comum, seu pai foi identi-
ficado, neste caso um José. Mas raramente o irmão do morto
seria acrescentado na inscrição, a menos que o irmão fosse
proeminente. Tiago, o apóstolo, poderia querer proclamar
uma última vez sua ligação com Jesus. André Lemaire, um
pesquisador da Sorbonne em Paris e um respeitado especia-
lista em inscrições do período bíblico, calculou a probabili-
dade estatística dos três nomes ocorrerem em tal combinação
como extremamente pequena. Provavelmente ao longo de
duas gerações na Jerusalém do primeiro século, não mais do
que 20 pessoas poderiam se chamar “Tiago, filho de José, ir-
mão de Jesus”, e poucas delas poderiam ter sido enterradas
em ossários com inscrição...”

Especialistas podem ter encontrado mais antiga prova de
Jesus.
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THE PASSION - A Pregação no Cinema

Estreou no Brasil, em março/2004, o filme dirigido por Mel
Gibson, THE PASSION, cujo título em português é “A PAI-
XÃO DE JESUS CRISTO”. Trata-se de uma descrição realista
das últimas 12 horas da vida do Messias, o qual foi gravado nas
línguas originais da época: aramaico e latim. Ao  resgatar o
idioma, o filme nos mostra a pronúncia do Nome do Messias:
Iêchrrúa ou Iêshrrua, conforme demonstramos neste estudo.
O Eterno tem-se se utilizado de toda a ciência, tecnologia e
meios de comunicações para trazer à luz as verdades  escondi-
das, de forma a resgatar a verdadeira doutrina.

“Permiti-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta
última obra de um modo muito fora da comum or-
dem de coisas e de um modo que será contrário a
qualquer planejamento humano... Deus usará ma-
neiras e meios pelos quais se verá que Ele está to-
mando as rédeas em Suas próprias mãos... ” – EGW
– CPB -Testemunhos Para Ministros, pág. 300.

CONCLUSÃO DO TEMA Nº 1

O nome Jesus para os fiéis servos do Senhor, portanto, não
tem nenhum valor. Ao contrário, nos encaminha ao pecado da
blasfêmia. Os filhos de Deus conhecerão o nome verdadeiro
do Redentor, e nele terão alicerce seguro.

“...a todos quanto o receberam, deu-lhes poder de
serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu
nome. ” (João 1:12)
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Hoje, os filhos de Deus têm a oportunidade de conhecer e
invocar o Nome Sagrado.

“Conheço as tuas obras... e puseste a prova os que
dizem ser apóstolos e o não são... e tens
perseverança, e suportaste provas por causa do meu
nome , e não desfaleceste”. (Apoc. 2:2-3)

“Se não tiveres cuidado de guardar todas as
palavras desta lei,  que estão escritas neste livro,
para temeres este nome glorioso e temível , ...
então o Senhor fará espantosas as tuas pragas...”
(Deut. 28:58)

Se você rejeitar o conhecimento, veja o que diz a Palavra:

“O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conheci-
mento; porque tu rejeitaste o conhecimento, também
eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante
de mim...” (Osé. 4:6)

“Se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso
coração dar honra ao meu nome , diz o Senhor dos
exércitos, enviarei a maldição contra vós, e
amaldiçoarei as vossas bênçãos; e já as tenho
amaldiçoado, porque não aplicais a isso o vosso
coração.” (Mal. 2:2)

Amados, há um poder especial no nome de Deus.

“...em todo o lugar, onde eu fizer celebrar a memória
do meu nome, virei a ti e te abençoarei...” (Êxo. 20:24)

“O nosso Socorro está no nome do Senhor. ”
(Sal. 124:8)

“Torre Forte é o nome do Senhor ; a ela correrá o
justo, e estará em alto refúgio.” (Prov. 18:10)



30 TEMAS BÍBLICOS RELEVANTES

TEMA Nº 2 - A TRINDADE

 “Graça e paz a todos, de Deus nosso Pai e do Senhor
Yehoshua.” (II Tes 1:2)

INTRODUÇÃO

Passemos a considerar a doutrina da Trindade sob a luz da Bí-
blia. Existe um só Deus em três pessoas: Deus Pai, Deus Fi-
lho e Deus Espírito Santo? De fato, a Palavra de Deus assim o
diz?

A importância de considerarmos o assunto paira justamente
no primeiro mandamento da Lei de Deus: “Não terás outros
deuses diante de Mim.” (Êxo. 20:3)

“Diante de Mim”, diz a Palavra, uma única pessoa.

NÃO TERÁS OUTROS DEUSES DIANTE DE MIM

Quando a Palavra se refere “a mim”, diz respeito ao Pai de
Yehoshua, o único Deus. Notem que a frase do primeiro
mandamento acha-se no singular (Mim).

Já na criação, o texto acha-se no plural, porque foram duas
pessoas que participaram do evento: Deus, o Pai e Yehoshua,
o Filho. Diz a Bíblia:

“...façamos o homem a nossa  imagem conforme a
nossa  imagem e semelhança.” (Gên. 1:26)

“...nos tirou do poder das trevas, e nos transportou
para o reino do seu Filho amado ; em quem temos a
redenção, a saber, a remissão dos pecados; o qual é
imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a
criação; porque nele foram criadas todas as coisas
nos céus e na terra , as visíveis e as invisíveis... tudo
foi criado por ele e para ele.” (Col. 13:16)
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Assim sendo, caro leitor, não podemos ter outros deuses
diante do Único e Verdadeiro Deus, o Pai, sob pena de
transgredirmos a Santa Lei.

HÁ UM SÓ DEUS, O PAI (I COR 8:6)

Assim diz o Senhor:

“Porque, ainda que há também alguns que se
chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como
há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para
nós há um só Deus, o Pai , de quem são todas as
coisas e para quem existimos; e um só Senhor,
Yehoshua Mashiah , pelo qual são todas as coisas, e
nós também, por ele.” (I Cor. 8:5-6)

“Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único
Senhor . Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o
teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força”.
(Deut. 6:4-9)

“Qual é o principal de todos os mandamentos? Res-
pondeu Yehoshua : O principal é: Ouve, ó Israel, o
Senhor, nosso Deus, é o único Senhor! ”  (Mar.
12:28-30)

“E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único
Deus verdadeiro , e a Yehoshua Mashiah, a quem
enviaste”. (João 17:3)

“...ao único Deus, sábio , seja dada glória por
Yehoshua Mashiah para todo o sempre. Amém!”
(Rom. 16:27)

“...um só Deus e Pai de todos,  o qual é sobre todos,
e por todos, e em todos.” (Efé. 4:6)
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“Porque há um só Deus e um só mediador entre
Deus e os homens, Yehoshua Mashiah, homem.”
(I Tim. 2:5)

“Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz
inacessível; a quem nenhum dos homens viu nem
pode ver; ao qual seja honra, poder sempiterno.
Amém.” (I Tim. 6: 16)

“Tu crês que há um só Deus ? Fazes bem. Também
os demônios o crêem, e estremecem.” (Tiago 2:19)

“Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de
tropeços e para vos apresentar com exultação,
imaculados diante da sua glória, ao único Deus ,
nosso Salvador, mediante Yehoshua Mashiah, Senhor
nosso, glória, majestade, império e soberania, antes
de todas as eras, e agora, e por todos os séculos.
Amém!” (Judas 24-25)

TEMEI A DEUS E DAI-LHE GLÓRIA (APOC 14:7)

 “Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a
hora de seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a
terra, o mar e as fontes das águas”. (Apoc. 14:7)

Qual é a verdadeira adoração? Como Deus deseja ser
adorado?

“Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que
sabemos ... mas a hora vem, e é chegado, em que os
verdadeiros adoradores adorarão ao Pai  em
espírito e em verdade; porque esses são os
adoradores que o Pai busca.” (João 4:22-23)
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“... E o diabo disse : “A ti te darei todo o poder e a
glória destes reinos, porque a mim me foi entregue, e
a quem quero os dou.”Se tu me adorares , tudo será
teu”. Yehoshua respondeu: “Escrito está : ‘Ao
Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás ”’.
(Luc. 4:6-8)

“Eu não procuro a minha própria glória...” (João 8:50)

Adoração ao único Deus mediante seu Filho.

 “Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio
de Yehoshua, o Messias, pelos séculos dos séculos.
Amém.” (Rom. 16:27)

“E tudo o que peçais ao Pai em meu Nome, isso
farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. ”
(João 8:50).

O único Deus tem sido esquecido e sua lei rejeitada.

TODA LÍNGUA CONFESSE QUE YEHOSHUA É O
SENHOR

Passemos a considerar a pessoa de Nosso Senhor e Salvador
Yehoshua. Se há um só Deus, o Pai, quem é o Senhor
Yehoshua? Ele também é Deus? As escrituras o chamam de
Deus? Por quê? Ele é a segunda pessoa da Trindade?

Deixemos que a Bíblia responda nossas dúvidas, porque
contra a Palavra não há argumentos.

Yehoshua é o Filho de Deus.

“Qualquer que confessar que Yehoshua é o Filho de
Deus , Deus está nele e ele em Deus”.  (I João 4:15).
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“Quem é que vence o mundo senão aquele que crê
que Yehoshua é o Filho de Deus ?” (I João 5:5)

“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu
o seu Filho unigênito , para que todo o que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna.  Porquanto
Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que
julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo
por ele. Quem nele crê não é julgado; o que não crê já
está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito
Filho de Deus.” (João 3:16-18)

Yehoshua é o Senhor.

“Deus o exaltou sobremaneira que lhe deu um nome
que é sobre todo nome, para que ao nome de
Yehoshua se dobre todo joelho... todo língua
confesse que Yehoshua é o Senhor, para a Glória
de Deus Pai” (Fil. 2: 9-11)

“Há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas
e para quem existimos; e um só Senhor, Yehoshua ,
pelo qual são todas as coisas....” (I Cor. 8:6)

“Sabendo que recebereis do Senhor o galardão
da herança, porque o Messias, o Senhor , servis.“
(Col. 3:24).

“...esse Yehoshua , a quem crucificastes, Deus  o fez
Senhor e Messias.” (Atos 2:36)

Yehoshua é a forma visível de Deus.

“Ninguém jamais viu a Deus; o Deus unigênito , que
está no seio do Pai, é quem o revelou.” (João 1:18)

“Quem me vê a mim vê o Pai .” (João 14:6-10)
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“O qual é a imagem de Deus invisível , o primogênito
de toda a criação... Ele é antes de todas as coisas, e
todas as coisas subsistem por ele...” (Col. 1:13:17)

“Ele, que é o resplendor da glória e a expressão
exata do seu Ser (de Deus) , sustentando todas as
coisas pela palavra do seu poder.” (Heb. 1:3)

“De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que
houve também no Messias Yehoshua, que, sendo em
forma de Deus , não teve por usurpação ser igual a
Deus”  (Fil. 2: 5:11)

Yehoshua é chamado de Deus.

“Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus
Forte, Pai da Eternidade ...”  (Isa. 9:6)

“E chamá-lo-ão pelo nome de EMANUEL, que
traduzido é: Deus Conosco .” (Mat. 1:23)

Podemos compreender o tema quando vemos ao Senhor
Yehoshua na condição de representante aqui na Terra do
Único e Verdadeiro Deus.

“Deus estava no Messias  reconciliando consigo o
mundo...”. (II Cor 5:18,19)

DEUS, A CABEÇA DO MESSIAS (I COR. 11:3)

O único Deus Verdadeiro, o Pai de Nosso Senhor Yehoshua
Mashiah, é o Soberano do Universo. Conheçamos a
hierarquia celeste.

“Mas quero que saibais que o Messias é a cabeça de
todo varão, e o varão, a cabeça da mulher; e Deus, a
cabeça do Messias ” (I Cor. 11:3)
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“o Pai é maior do que eu. ” (João 14:28)

“E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas,
então, também o mesmo Filho se sujeitará àquele
que todas as coisas lhe sujeitou , para que Deus
seja tudo em todos.” (I Cor. 15:27:28)

“Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe,
nem os anjos dos céus, nem o Filho , senão o Pai”.
(Mat. 24:36)

“Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e
vosso Deus” . (João 20:17)

“...gravarei também sobre ele o nome do meu Deus ,
o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém
que desce do céu, vinda da parte do meu Deus , e o
meu novo nome.” (Apoc. 3:12)

“Não vos compete conhecer tempos ou épocas que
o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade...“
(Atos 1:6-7)

FOI-LHE DADO DOMÍNIO E A HONRA (DAN 7:13-14 )

O Senhor Yehoshua Mashiah, o Filho Unigênito recebeu do
Pai a posição de Comandante do Exército Celeste e faz parte
do Conselho Divino.

“...assentou-se à direita da Majestade, nas alturas...”
(Heb. 1:3)

“E foi-lhe dado  domínio e a honra, e o reino, para
todos os povos...” (Dan. 7:13-14)

“Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim
deu também ao Filho  ter a vida em si mesmo.” (João
5:26)
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“Este mandato recebi de meu Pai .” (João 10:17-18)

“Todas as coisas me foram entregues por meu
Pai ... e ninguém conhece o Pai, senão o Filho...”
(Mat. 11:27)

“Toda a autoridade me foi dada  no céu e na terra.”
(Mat. 28:16-18)

“Revelação de Yehoshua Mashiah, a qual Deus lhe
deu ...” (Apoc. 1:1)

“...assim como também eu recebi de meu Pai ...”
(Apoc. 2:26-28)

“...Exaltado, pois, à destra de Deus , tendo recebido
do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto
que vedes e ouvis.” (Atos 2:32-33)

“Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a Príncipe e
Salvador , a fim de conceder a Israel o arrependimento e
a remissão de pecados.” (Atos 5:30-31)

“Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de
muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes
últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu
herdeiro de todas as coisas , pelo qual também fez o
universo... Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és
meu Filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei
Pai, e ele me será Filho? E, novamente, ao introduzir
o Primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de
Deus o adorem. ...mas acerca do Filho: O teu trono, ó
Deus, é para todo o sempre; e: Cetro de eqüidade é o
cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a
iniqüidade; por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o
óleo de alegria como a nenhum dos teus
companheiros.” (Heb. 1:1-6, 8-9)
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ANTES DE HAVER ABISMOS, EU NASCI (PROV. 8:24)

A doutrina da Trindade ensina que o Pai, o Filho e o Espírito
Santo são três pessoas co-eternas, ou seja, que sempre
existiram. Porém, a Palavra de Deus nos mostra que o Filho
foi gerado pelo Pai, o único Deus Verdadeiro. Assim, por
mais este motivo não podemos crer que a doutrina da
Trindade esteja de em consonância com a Bíblia.

“...O Senhor me possuía no início de sua obra ,
antes de suas obras mais antigas. Desde a
eternidade fui estabelecida, desde o princípio,
antes do começo da terra .  Antes de haver
abismos, eu nasci , e antes ainda de haver fontes
carregadas de águas. Antes que os montes fossem
firmados, antes de haver outeiros, eu nasci . Ainda
ele não tinha feito a terra... nem sequer o princípio
do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí
estava eu; quando traçava o horizonte sobre a face
do abismo... quando estabelecia as fontes do
abismo; quando fixava ao mar o seu limite... quando
compunha os fundamentos da terra; então, eu
estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia, eu
era as suas delícias... regozijando-me no seu
mundo habitável...” (Prov. 8:22-31)

“...Porque o que me achar, achará a vida. ” (Prov. 8:35)

“...Eu sou o caminho, a verdade e a vida ...” (João 14:6)

“...pregamos ao Messias, poder de Deus e
sabedoria .“ (I Cor 1:24)

“...No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com
Deus , e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio
com Deus . Todas as coisas foram feitas por
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intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se
fez. ... E o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai ...” (João 1:1-3, 14)

“Ao anjo da igreja em Laodicéia escreve: Estas coisas
diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o
princípio da criação de Deus.”  (Apoc. 3:14)

DEUS É ESPÍRITO (JOÃO 4:23-24)

Quem é o Espírito Santo? Veja nos textos abaixo quem é o
Espírito Santo da Bíblia.

Deus, o Pai Eterno, é o Espírito.

“...vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros
adoradores adorarão o Pai  em espírito e em
verdade; porque são estes que o Pai procura para
seus adoradores . “Deus é Espírito ; e importa que
os seus adoradores o adorem em espírito e em
verdade.” (João 4:23-24)

O SENHOR É O ESPÍRITO (II Cor 3:17,18)

Yehoshua, o Filho, também é o Espírito.

“Ora, o Senhor é o Espírito ; e, onde está o Espírito
do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto
desvendado, contemplando, como por espelho, a
glória do Senhor, somos transformados, de glória em
glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o
Espírito .” (II Cor. 3:17,18)

“Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem
são todas as coisas e para quem existimos; e um só
Senhor, Yehoshua Mashiah , pelo qual são todas as
coisas, e nós também, por ele.” (I Cor. 8:6)
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“Assim está também escrito: O primeiro homem,
Adão, foi feito em alma vivente; o último Adão, em
espírito vivificante.” (I Cor. 15:45)

”...Eis aí vem dias, diz o Senhor , em que firmarei
nova aliança com a casa de Israel... Porque esta é a
aliança que firmarei  com a casa de Israel, depois
daqueles dias, diz o Senhor: Na mente, lhes
imprimirei as minhas leis, também no coração lhas
inscreverei ...” (Jer. 31:31-34)

 “E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo;
porquanto, após ter dito: Esta é a aliança que farei
com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: Porei no
seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as
inscreverei...“ (Heb. 10:15-17)

“Foi a respeito desta salvação que os profetas
indagaram e inquiriram... indicadas pelo Espírito
do Messias,  que neles estava, ao dar de antemão
testemunho sobre os sofrimentos referente ao
Messias e sobre as glórias que os seguiriam. A eles
foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós
outros, ministravam as coisas que, agora, vos foram
anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo
enviado do céu,  vos pregaram o evangelho...” (I
Ped. 1:10-12)

A COMUNHÃO DO ESPÍRITO (II COR 13:13)

Tanto Deus, o Pai, como Yehoshua, o Filho, são Espírito. O
Espírito Santo é a ação de Deus e de Yehoshua em nosso
meio. Confirmamos nas passagens bíblicas abaixo que a
comunhão do Pai e do Filho é a comunhão do Espírito Santo:
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“A graça do Senhor Yehoshua Mashiah, e o amor de
Deus, e a comunhão do Espírito Santo  sejam com
todos vós.” (II Cor. 13:13)

“Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à
comunhão de seu Filho Yehoshua Mashiah,
nosso Senhor. ” (I Cor. 1:9)

”O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para
que também tenhais comunhão conosco; e a nossa
comunhão é com o Pai, e com seu Filho Yehoshua
Mashiah. ” (I João 1:3)

“Porque, assim como o corpo é um e tem muitos
membros, e todos os membros, sendo muitos,
constituem um só corpo, assim também com respeito
a Cristo. Pois, em um só Espírito , todos nós fomos
batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos,
quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado
beber de um só Espírito.” (I Cor. 12:12)

VÓS O CONHECEIS... (JOÃO 14:17)

Quem habitava com os discípulos? Yehoshua, certamente.

“O Espírito de verdade , que o mundo não pode
receber, porque não o vê nem o conhece; mas vós o
conheceis, porque habita convosco ...” (João 14:17)

“...Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai
vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que
procede do Pai , testificará de mim...” (João 15:26)

O Consolador, é apresentado como sendo uma promessa a se
cumprir para os discípulos, na forma de um dom, uma
dádiva, que consistia-se do poder de Deus Pai e do poder do
Messias Yehoshua .
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“Mas recebereis poder , ao descer sobre vós o Espírito
Santo, e sereis minhas testemunhas  tanto em
Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até
aos confins da terra.” (Atos 1:8)

“Sem mim  nada podeis fazer.” (João 15:5).

 CONSOLADOR = ESPÍRITO DE DEUS PAI + ESPÍRITO DO FILHO

O ESPÍRITO INTERCEDE (ROM. 8:26,27)

Quantas pessoas intercedem por nós? Quem é o Espírito que
intercede por nós?

“O mesmo Espírito  intercede  por nós sobremaneira,
com gemidos  inexprimíveis ... segundo a vontade de
Deus.” (Rom. 8:26,27)

“Porquanto há um só Deus e um só Mediador
entre Deus e os homens , o Messias Yehoshua,
homem. ” (I Tim. 2:5)

“É o Messias Yehoshua  quem morreu ... e também
intercede  por nós” (Rom 8:34) “...um sacerdócio
perpétuo... vivendo sempre para interceder ...“ (Heb.
7:23-25)

TODAS AS COISAS PERSCRUTA (I COR 2:9-14)

“O Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as
profundezas de Deus... as coisas de Deus, ninguém
as conhece, senão o Espírito de Deus... mas o
Espírito  que provém de Deus, para que pudéssemos
conhecer o que de nos é dado gratuitamente  por
Deus...” (I Cor. 2:9-14)
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Quem é o único que conhece o Pai?

“Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém
conhece o Filho, senão o Pai; e ninguém conhece
o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o
quiser revelar.” (Mat. 11:27)

Quem nos foi dado gratuitamente?

“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu
o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna.” (João 3:16)

NÃO ENTRISTEÇAIS O ESPÍRITO (EF. 4:30)

“E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual
fostes selados  para o dia da redenção.” (Efé. 4:30)

Em quem fomos selados?

“esperamos no Messias ; em quem  também vós,...
fostes selados com o Santo Espírito da promessa.”
(Efé. 1:12-14)

O ESPÍRITO AFIRMA (I TIM 4:1)

“Ora, o Espírito afirma expressamente  que, nos
últimos tempos , alguns apostatarão da fé, por
obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de
demônios.” (I Tim. 4:1)

Quem alertou aos discípulos sobre os sinais dos últimos tem-
pos?

“...que sinal haverá da tua vinda e do fim do
mundo ? E Yehoshua, respondendo , disse-lhes:
Acautelai-vos, que ninguém vos engane ; porque
muitos virão em meu nome... e enganarão a
muitos ...” (Mat. 24:3-5)
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VOS CONSTITUIU BISPOS (ATOS 20:28)

Quem comprou a igreja de Deus com Seu próprio sangue?

 “...O Espírito Santo vos constituiu bispos, para
apascentardes a igreja de Deus, que ele resgatou
com seu próprio sangue.” (Atos 20:28)

É o Senhor Yehoshua que separa os homens para a Sua obra.

“E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o
Espírito Santo : Separai-me, agora, Barnabé e Saulo
para a obra a que os tenho chamado.” (Atos 13:2)

”Depois disto, o Senhor  designou outros setenta; e os
enviou de dois em dois, para que o precedessem em
cada cidade e lugar aonde ele estava para ir... Ide! Eis
que eu vos envio como cordeiros para o meio de
lobos.” (Luc. 10:1,3)

BATIZANDO-OS EM NOME DO PAI... (MAT 28:19)

“...batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo.” (Mat. 28:19)

Este verso tem sido a base dos defensores da doutrina da Trin-
dade. Entretanto, trata-se de uma adulteração bíblica efetivada
pela Igreja Católica, conforme verificamos em muitas enciclo-
pédias. Veja:

ENCICLOPEDIA BRITÂNICA , 11a Edição, Vol.3  Pg 365-366,
“A fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as
palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no 2º
Século.” -  Volume 3 pag. 82  “Sempre nas fontes antigas mencio-
na que o batismo era em Nome de Jesus Cristo.”

ENCICLOPEDIA DA RELIGIÃO - CANNEY , pg 53 — “A
religião primitiva sempre batizava em Nome do Senhor Jesus
até o desenvolvimento de doutrina da trindade no 2° Século.”
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Note que se alguém pensa que existe muita base no texto isola-
do de Mateus 28:19, observe que deveria corresponder a Lucas
24:47:

“...e que em seu nome se pregasse o arrependimento
para remissão dos pecados, a todas as nações,
começando por Jerusalém.” (Luc 24:47) “E em
nenhum outro há salvação, porque também debaixo
do céu nenhum outro nome há, dado entre os
homens, pelo qual devamos ser salvos.” (Atos 4:12)

O batismo que João Batista era aprovado por Deus? João bati-
zava em nome do Pai, do Filho e do Espírito? O batismo de
Yehoshua foi válido?

“Todo o povo que o ouviu e até os publicanos
reconheceram a justiça de Deus, tendo sido
batizados com o batismo de João. ” (Luc. 7:29)

Como os apóstolos batizavam?

“...Arrependei-vos , e cada um de vós seja batizado
em nome de Yehoshua Mashiah para o perdão
dos pecados e recebereis o dom do Espírito
Santo .” (Atos 2:38)

“...E os que ouviram foram batizados em nome do
Senhor Yehoshua , e impondo-lhes Paulo as mãos,
veio sobre eles o Espírito Santo...”  (Atos 19:5-6)

“...E mandou que fossem batizados em nome do
Senhor.”  (Atos 10:48)

Os batismos dos apóstolos não foram realizados em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas somente em nome de
Yehoshua.
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“Assim, os que receberam sua palavra, foram
batizados. E se uniram nesse dia quase três mil
pessoas ....” (Atos 2:41)

A fórmula correta de Mateus 28:19 é “...batizando-os em meu
nome...”

SANTIFICAÇÃO DO ESPÍRITO (I Pedro 1:2)

“eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em
santificação do Espírito , para a obediência e a
aspersão do sangue de Yehoshua Mashiah, graça e
paz vos sejam multiplicadas.” (I Ped. 1:2)

“...mas vós sois dele, em Yehoshua Mashiah . O qual
para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e
santificação , e redenção...” (I Cor. 1:30)

A BLASFÊMIA CONTRA O ESPÍRITO (MAT 12:31)

“...a blasfêmia contra O Espírito não será perdoada
aos homens.” (Mat. 12:31)

O Espírito Santo é a atuação direta de Deus em nossas vidas, e
rejeitá-lo importa em perdição.

“Que constitui o pecado contra o Espírito Santo? -
Está em voluntariamente atribuir a Satanás a obra
do Espírito Santo . ... É por meio do Seu Espírito que
Deus opera no coração humano; e quando o homem
voluntariamente rejeita o Espírito, e declara ser o de
Satanás, intercepta o conduto por meio do qual Deus
Se pode comunicar com ele.” - Ellen G. White -
Testemunhos Seletos Vol. II, pág. 265 - CPB.
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QUEM TEM OUVIDOS, OUÇA (APOC. 3:22)

É Yehoshua quem fala às sete igrejas de Apocalipse.

“...Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o
princípio da criação de Deus.” (Apoc. 1:14)

Yehoshua, o Espírito Santo.

“...Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às
igrejas.” (Apoc. 3:22)

O Espírito atuou no Apocalipse através do Ministério dos An-
jos.

“...e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João.”
(Apoc. 1:1)

“Não são todos eles espíritos ministradores, enviados
para serviço a favor dos que hão de herdar a
salvação?” (Heb. 1:7 e 14)

O anjo Gabriel é a terceira pessoa na hierarquia celeste, mas
não é divino. Ele não aceita adoração.

”Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto
diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te
estas boas-novas.” (Luc. 1:19)

“ Foi Gabriel , o anjo que ocupa a posição imediata
ao filho de Deus , que veio com a divina mensagem a
Daniel. Foi Gabriel seu anjo, que Cristo enviou a
revelar  o futuro ao amado João e é proferida uma
bênção sobre o que lêem e ouvem as palavras da
profecia, e observam as coisas ali escritas” - Ellen G.
White Desejado de Todas as Nações, pg. 212, CPB.
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A Descrição de Gabriel. Por contemplar e adorar a Deus, o
Anjo torna-se semelhante a divindade.

“Um homem vestido de linho, cujos ombros estavam
cingidos de ouro puro de Ufaz; o seu corpo era
como o berilo, o seu rosto, como um relâmpago, os
seus olhos, como tochas de fogo, os seus braços e
os seus pés brilhavam como bronze polido; e a voz
das suas palavras era como o estrondo de muita
gente.” (Dan. 10:5-6)

A Descrição de Yehoshua

“semelhante a filho de homem, com vestes talares e
cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A
sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã,
como neve; os olhos, como chama de fogo; os pés,
semelhantes ao bronze polido, como que refinado
numa fornalha; a voz, como voz de muitas águas.“
(Apoc. 1:12-15)

Gabriel não aceita adoração embora seja a Terceira pessoa na
hierarquia da divindade.

”Então, me falou o anjo: Escreve: Bem-aventurados
aqueles que são chamados à ceia das bodas do
Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras
palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés
para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não
faças isso;  sou conservo teu e dos teus irmãos que
mantêm o testemunho de Yehoshua; adora a
Deus.”  (Apoc. 19:9-10)

O TRONO DE DEUS E DO CORDEIRO (AP. 22:3)

“...E ali nunca mais haverá maldição contra alguém; e nela
estará o trono de Deus e do Cordeiro...” (Apoc. 22:3)
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“...E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor
Deus Todo Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não
necessita de sol nem de lua, para que nela
resplandeçam, porque a glória de Deus  a tem iluminado,
e o Cordeiro  é a sua lâmpada.” (Apoc. 21:23)

“A glória de Deus e do Cordeiro inunda a santa
cidade,  com luz imperecível. Os remidos andam na
glória de um dia perpétuo, independente do Sol. “Nela
não vi templo, porque o seu templo é o Senhor. ”
(Apoc. 21:22)

Se o Espírito Santo fosse uma pessoa distinta do Pai e do Filho,
onde estaria o seu trono na Nova Terra? Você ainda crê na dou-
trina da Trindade?

PRECIPITADO O GRANDE DRAGÃO (AP. 12:9)

“e houve batalha no céu... e foi precipitado o grande
dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, e
Satanás, que engana todo o mundo; ele foi
precipitado na terra. ” (Apoc. 12:7-9)

“...ai dos habitantes n terra e no mar, porque o diabo
desceu até vós. ” (Apoc. 12:12)

Caro leitor, você já descobriu quem foi o autor da doutrina da
Trindade, a qual prega um Deus composto de três pessoas?

Lúcifer não desistiu de seu propósito de ser adorado. Adoran-
do a Trindade, você estará adorando o próprio Satanás!

CONCLUSÃO DO TEMA Nº 2

Por duas vezes o Apóstolo Paulo adverte:

“Ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos
anuncie outro evangelho além do que já tenho
anunciado, seja anátema. ” (Gal. 1:8)
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“Como já vos dissemos, agora de novo também vos
digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além
do que já recebestes, seja anátema.” (Gál. 1:9)

No evangelho a nós anunciado pelas Santas Escrituras, há so-
mente um Deus, o Pai, o qual concedeu ao seu Filho Unigênito,
participar da divindade celeste. Caro leitor, houve um terceiro
que almejou a Divindade: Lúcifer.

A obra do primeiro e do último Elias:

“...Então Elias se chegou a todo o povo, e disse:
Até quando coxeareis entre dois pensamen-
tos? Se o Senhor é Deus, segui-o , e se Baal,
segui-o.” (I Reis 18:21)

“...Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que
venha o grande e terrível dia do Senhor.” (Mal. 4:5)

“Outrora, quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos
que por natureza não são deuses. Mas agora,
conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de
Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos
fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir?“
(Gál. 4:8)

“...Escolhei hoje a quem sirvais : se aos deuses a
quem serviram vossos pais... ou os deuses dos
amorreus, em cuja terra habitais; porém eu e a minha
casa serviremos ao Senhor.” (Jos. 24:15)
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TEMA Nº 3 – AS FESTAS

INTRODUÇÃO

O último tema proposto trata dos estatutos de Deus.

São eles o mesmo que os dez mandamentos? Foram eles crava-
dos na cruz? Estão eles na vigência para os seres humanos hoje?

Dentre os estatutos perpétuos do Senhor, temos as suas festas
fixas.

“Porque tu és povo santo para o Senhor teu Deus...
Guarda, por tanto, os mandamentos , estatutos  e
decretos que Eu te mando hoje que cumpras ...”
(Deut. 7:6, 11)

OS ESTATUTOS

“E sobre o monte Sinai desceste, e dos céus falaste
com eles, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras,
estatutos e mandamentos bons .” (Nee. 9:13)

“ordenou a Salomão seu filho, dizendo: Eu me vou
pelo caminho de todos os que estão na terra;
esforça-te, e sê homem. Guarda os preceitos do
Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, e
observando seus estatutos e mandamentos ,
seus decretos e seus testemunhos, da maneira
que está escrito na a lei de Moisés , para que
prosperes em tudo o que faças e em tudo aquilo
que empreendas .” (I Reis 2:1-3)

Os estatutos estarão em vigor para os últimos dias. Precisa-
mos conhecê-los e guardá-los. Veja:

“Tendo Moisés acabado de escrever, integralmente,
as palavras desta lei num livro, deu ordem aos
levitas... dizendo: Tomai este Livro da Lei e ponde-o
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ao lado da arca da Aliança do Senhor, vosso Deus,
para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque
conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz. Pois, se,
vivendo eu, ainda hoje, convosco, sois rebeldes
contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte?
Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas
tribos e vossos oficiais, para que eu fale aos seus
ouvidos estas palavras e contra eles, por
testemunhas, tomarei os céus e a terra. Porque sei
que, depois da minha morte, por certo, procedereis
corruptamente e vos desviareis do caminho que vos
tenho ordenado; então, este mal vos alcançará nos
últimos dias...”  (Deut. 31:24-29)

Qual é o maior Salmos da Bíblia? De que assunto ele trata?

“A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam
os teus estatutos ...” (Sal. 119:155)

Os Estatutos fazem parte do Sinal de Deus. Note que os Estatu-
tos e os Sábados serviriam de sinal:

 “...e dei-lhes os meus estatutos... e também  lhes
dei os meus sábados , para que servissem de sinal
entre mim e eles...” “...andai nos meus estatutos ... e
santificai os meus sábados , e servirão de sinal  entre
mim e vós.” (Ezeq. 20: 11-12 e 19-20)

AS FESTAS - ESTATUTOS PERPÉTUOS

Em três oportunidades, na Bíblia, diz o Senhor sobre as três
festas anuais. Lembrem-se que Deus não repete as coisas que
não são de grande importância.

“Três vezes ao ano  me celebrareis festas...”
(Êxo. 23:14-19)

“Três vezes o ano  todos os homens aparecerão
perante o Senhor, o Deus de Israel.” (Êxo. 34:18-23)
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“Três vezes no ano  todo homem entre ti aparecerá
perante o Senhor teu Deus no lugar que Ele escolher,
na festa dos pães sem fermento, e na das semanas, e
na festa solene de os tabernáculos.” (Deut. 16:16)

A promessa aos guardadores das Festas do Senhor.

“Eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei
o teu termo; ninguém cobiçará a tua terra, quando
subires para aparecer três vezes no ano diante do
Senhor teu Deus .” (Êxo. 34:24)

“Bendito o varão que confia no Senhor , e cuja
esperança é o Senhor.” (Jer. 17:7)

LEVÍTICO - CAP. 23

O Livro de Levítico, Capítulo 23, nos mostra as festas do Se-
nhor. E por quatro vezes, versos 14, 21, 31 e 41, diz que são
estatutos perpétuos.

Vamos analisar todo o capítulo 23.

O Sábado do Sétimo Dia

Esta é a primeira solenidade, que deveria ser guardada sema-
nalmente.

“...falou o Senhor a Moisés, dizendo:... as solenidades
do Senhor que convocareis, serão santas
convocações; estas são as minhas solenidades: Seis
dias trabalho se fará, mas o sétimo dia será o sábado
do descanso, santa convocação; nenhum trabalho
fareis; é sábado do Senhor em todas as vossas
habitações.”  (Lev. 23:.1-3)
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O Sábado, inclusive, é parte integrante da Lei de Deus, a qual
foi esquecida pelos homens, mas não foi revogada pelo Messias.

“Lembra-te do dia do sábado, para o santificar .
Seis dias trabalharás, e farás todo o teu trabalho; mas
o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse
dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho,
nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem
o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das
tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor o céu e
a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia
descansou; por isso o Senhor abençoou o dia do
sábado, e o santificou.” (Êxo. 20:8-11)

“Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas; não
vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos
digo que, até que o céu e a terra passem, de modo
nenhum passará da lei um só i ou um só til, até que
tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um
destes mandamentos, por menor que seja, e assim
ensinar aos homens, será chamado o menor no reino
dos céus...” (Mat. 5:17-19)

Veja o que diz o Livro de Hebreus, no capítulo 4:

“Portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de
entrarmos no seu descanso, temamos não haja
algum de vós que pareça ter falhado ... Porque nós,
os que temos crido, é que entramos no descanso...
em certo lugar disse ele assim do sétimo dia : E
descansou Deus, no sétimo dia,  de todas as suas
obras... Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais
os vossos corações... Portanto resta ainda um
repouso sabático para o povo de Deus...  à vista
disso, procuremos diligentemente entrar naquele
descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo
de desobediência.” (Heb. 4:1-11)
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Páscoa, Pães Ázimos e Primícias

Comemoradas no primeiro mês judaico – Abib ou Nisan (cor-
respondente a Março-Abril)

Páscoa: dia 14, Ázimos: 15 a 21, Primícias: dia 16
“Estas são as solenidades do Senhor, as santas
convocações...” (Lev. 23:4)

“No mês primeiro , aos catorze do mês, pela tarde,
é a páscoa do Senhor. E aos quinze dias deste mês
é a festa dos pães ázimos do Senhor; sete dias ...“
(Lev. 23.5-6)

“No primeiro dia  tereis santa convocação , nenhum
trabalho servil fareis... (Lev. 23:7) ao sétimo dia
haverá santa convocação.”  (v.8)

“...trareis um molho das primícias da vossa sega ao
sacerdote; e ele moverá o molho perante o Senhor.”
(v.10-11)

“...estatuto perpétuo  é por vossas gerações.” (v.14)

“As primeiras destas solenidades, a Páscoa e a festa
dos pães  asmos , ocorriam em Abibe, o primeiro mês
do ano judaico, correspondente ao fim de março e
princípio de abril... No décimo quarto dia  do mês, à
tarde, celebrava-se a Páscoa , comemorando... o
livramento do cativeiro do Egito, e apontando ao
futuro sacrifício que libertaria do cativeiro do
pecado.... A Páscoa era seguida pelos sete dias da
festa dos pães asmos . O primeiro e sétimo dia
eram dias de santa convocação, nos quais nenhum
trabalho servil devia ser feito.... No segundo dia da
festa, as primícias da ceifa  do ano eram
apresentadas perante Deus.” (Ellen G. White, CPB,
Patriarcas e Profetas, pg. 537-542)
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Pentecostes ou Festa das Semanas

Comemorada no terceiro mês –dia 6 de Sivam (Maio/Junho)

“Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao
sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da
oferta movida ; sete semanas inteiras serão. Até o dia
seguinte ao sétimo sábado, contareis cinqüenta
dias...“ (Lev. 23:15-16)

“...e naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa
convocação; nenhum trabalho servil fareis; estatuto
perpétuo é ...” (v.21)

“...Cinqüenta dias depois, a partir da oferta das
primícias, vinha o Pentecostes, também chamado a
festa da ceifa, e festa das semanas...” (Patriarcas e
Profetas, pg. 537-542)

Trombetas, Expiação e Tabernáculos ou Cabanas

Comemoradas no sétimo mês – Tishri (Setembro/Outubro)

Trombetas: dia 1º, Expiação: dia 10 e Tabernáculos: 15 a 22

“...no sétimo mês , ao primeiro do mês , tereis
descanso, memorial com sonido de trombetas , santa
convocação...” (Lev .23:24)

“...aos dez dias  desse sétimo mês  será o dia da
expiação ; tereis santa convocação , e afligireis
vossas almas...” (v.27)

“...nenhum trabalho fareis; estatuto perpétuo é pelas
vossas gerações...” (v.31)

“...Aos quinze dias  deste mês sétimo será a festa
dos tabernáculos  ao Senhor por sete dias . Ao
primeiro dia haverá santa convocação... (V.34-35)
...ao oitavo dia terei santa convocação... nenhum
trabalho servil fareis.” (v.36)
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“E celebrarei esta festa ao Senhor... estatuto
perpétuo é...” (v.41)

“...No sétimo mês vinha a festa dos tabernáculos, ou
da colheita... O primeiro dia era uma santa
convocação, e aos sete dias da festa acrescentava-se
um oitavo, que era observado de modo semelhante....
A festa devia ser eminentemente uma ocasião para
regozijo. Ocorria precisamente depois do grande dia
da expiação, quando haviam obtido a certeza de que
sua iniqüidade não mais seria lembrada.” EGW - CPB
- Patriarcas e Profetas, pg. 537-542.

O Livro de Levítico, Capítulo 23, arremata o tema com os ver-
sos abaixo:

“...Estas são as solenidades do Senhor, que
apregoareis para santas convocações ... além dos
sábados do Senhor ...” (v.37-38)

“Bom seria que o povo de Deus na atualidade
tivesse uma Festa dos Tabernáculos  - uma jubilosa
comemoração das bênçãos de Deus a eles. Assim
como os filhos de Israel celebravam o livramento...
depois de saírem do Egito, devemos nós com
gratidão recordar-nos dos vários meios que Ele
ideou para nos tirar do mundo , e das trevas do erro,
para a luz preciosa de Sua graça e verdade.... Este
exemplo de devoção a Deus deve dar ênfase à
importância do culto religioso ... Incorremos em
perda quando negligenciamos o privilégio de nos
associarmos, a fim de fortalecer-nos e encorajar-nos
uns aos outros no serviço de Deus.” EGW - CPB -
Patriarcas e Profetas, pg. 537-542
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NOSSO SENHOR E AS FESTAS

Festa da Páscoa e dos Pães Ázimos

“Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam,
vistas todas as coisas que fizera em Jerusalém, no
dia da festa , porque também eles tinham ido à festa.”
(Atos 4:45)

“E estava próximo a páscoa  dos judeus e Yehoshua
subiu a Jerusalém.” (João 2:13)

“E estando ele em Jerusalém pela páscoa , durante a
Festa...” (João 2:23)

Festa dos Tabernáculos

“E estava próximo a festa dos tabernáculos ... no
meio da festa Yehoshua subiu ao templo... e no
último dia, Yehoshua pôs-se em pé, e clamou,
dizendo: Se alguém tem sede, venha Amim e
beba...” (João 7:2-37)

O Salvador guardaria as Festas hoje?

“...O Messias Yehoshua é o mesmo, ontem, e hoje e
eternamente” (Heb. 13:8)

A IGREJA PRIMITIVA

Você crê que a Igreja Primitiva é um padrão de doutrina para os
crentes dos últimos dias? Verdadeiramente os apóstolos tinham
a sã doutrina? Guardavam as festas do Senhor?

“...E cumprindo-se o dia de Pentecostes , estavam
todos unânimes no mesmo lugar.” (Atos 2:1)

“Antes se despediu deles, dizendo: É-me de todo
preciso celebrar a solenidade que vem em
Jerusalém , mas querendo Deus, outra vez voltarei a
vós.” (Atos 18:21)



59TEMAS BÍBLICOS RELEVANTES

“...Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível,
em Jerusalém no dia de Pentecostes. ” (Atos 20:16)

“Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. ” (I Cor. 16:8)

“Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais
uma nova massa... Por isso façamos a festa  não com o
fermento velho, nem com o fermento da maldade e da
malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da
verdade. ” (I Cor. 5:7-8)

“...o rei Herodes... matou a espada Tiago... E eram os
dias dos pães ázimos.” (Atos 12:1-3)

“Herodes era prosélito professo da fé judaica... realizava
os desejos dos judeus, em perseguir a igreja...
Aprisionou Tiago e lançou-o na prisão, e mandou um
algoz matá-lo à espada, assim como o outro Herodes
fizera com que o profeta João fosse decapitado. Vendo
que os judeus se agradavam muito com seus atos,
tornou-se ousado , e prendeu também a Pedro . Foi
durante o sagrado  período da páscoa  que tais
crueldades foram praticadas.” (Ellen White, CPB,
História da Redenção, pg. 292, Pedro Liberto da Prisão)

“E depois dos dias dos pães ázimo , navegamos de
Filipos, e em cinco dias fomos ter com eles a Trôade,
onde estivermos sete dias. ” (Atos 20:6)

“Em Filipos Paulo demorou-se para celebrar a Páscoa .
Só Lucas ficou com ele, partindo os demais membros da
comitiva para Trôade, a fim de ali o esperarem. Os
filipenses eram dentre os conversos do apóstolo os
mais amorosos e sinceros, e durante os oito dias da
festa ele desfrutou pacífica e feliz comunhão com
eles .” (Ellen White, CPB, Atos dos Apóstolos, pg. 390/
391, A Última Viagem de Paulo a Jerusalém)
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A DESTRUIÇÃO DE JERUSALÉM.

“Ah! se tu conhecesses também, ao menos neste teu
dia, o que à tua paz pertence! mas agora isto está
encoberto aos teus olhos ..., pois que não
conheceste o tempo da tua visitação.” (Luc. 19:42-44)

A profecia foi feita durante a Páscoa.

“Do cimo do Monte das Oliveiras, Jesus olhava sobre
Jerusalém... Era o tempo da Páscoa , e de todas as
terras os filhos de Jacó se haviam ali reunido para
celebrar a grande festa nacional .” - O Grande
Conflito p.30/33

“Quando serão essas coisas, e que sinal haverá da
Tua vinda e do fim do mundo ?” (Mat. 24:3)

“Os discípulos ficaram cheios de espanto e admiração
ante a profecia de Cristo... e desejavam compreender
melhor o significado de Suas palavras... Suas
palavras não foram então completamente
entendidas; mas a significação ser-lhes-ia
revelada quando Seu povo necessitasse  da
instrução nelas dada. A profecia que Ele proferiu era
dupla em seu sentido : ao mesmo tempo em que
prefigurava a destruição de Jerusalém, representava
igualmente os terrores do último grande dia .”
(Ellen White, CPB, O Grande Conflito p. 24-25)

O primeiro cerco de Jerusalém deu-se durante a Festa dos
Tabernáculos. Deus, na sua misericórdia, mandou vários si-
nais para a salvação dos judeus.

“Apareceram sinais e prodígios, prenunciando
desastre e condenação.  Ao meio da noite, uma luz
sobrenatural resplandeceu sobre o templo e o altar.
Sobre as nuvens, ao pôr-do-sol, desenhavam-se
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carros e homens de guerra reunindo-se para a
batalha. Os sacerdotes que ministravam à noite no
santuário, aterrorizavam-se com sons misteriosos; a
terra tremia e ouvia-se multidão de vozes a clamar:
“Partamos daqui!” A grande porta oriental, tão pesada
que dificilmente podia ser fechada por uns vinte
homens, e que se achava segura por imensas barras
de ferro fixas profundamente no pavimento de pedra
sólida, abriu-se à meia-noite, independente de
qualquer agente visível. - História dos Judeus, de
Milman, livro 13.” (Ellen White, CPB, O Grande
Conflito p.30/33)

Somente os fiéis crentes judeus se salvaram, porque creram no
Messias, e estavam guardando as festas do Senhor.

“Nenhum cristão pereceu na destruição de
Jerusalém.  Cristo fizera a Seus discípulos o aviso , e
todos os que creram em Suas palavras aguardaram o
sinal prometido. “Quando virdes Jerusalém cercada
de exércitos”... Depois que os romanos, sob Céstio,
cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o
cerco... Na ocasião do cerco os judeus estavam
reunidos em Jerusalém para celebrar a festa dos
Tabernáculos, e assim os cristãos em todo o país
puderam escapar sem ser molestados. Imediatamente
fugiram para um lugar de segurança - a cidade de
Pela, na terra de Peréia, além do Jordão” (Ellen White,
CPB, O Grande Conflito p.31/33)

O segundo cerco de Jerusalém deu-se durante a Festa da Pás-
coa. Novamente o Senhor manifesta a sua misericórdia, envi-
ando novos sinais e apelos para a o arrependimento e salvação
dos judeus.

“Terríveis foram as calamidades que caíram sobre
Jerusalém quando o cerco foi reassumido por Tito. A
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cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa,  quando
milhões de judeus estavam reunidos dentro de seus
muros... Tito, de boa vontade, teria posto termo à
terrível cena, poupando assim a Jerusalém da medida
completa de sua condenação... Antes de tentar
ganhar posse desta fortaleza, fez ardente apelo aos
chefes judeus  para não o forçarem a profanar com
sangue o lugar sagrado... O próprio Josefo, com apelo
eloqüentíssimo, suplicou que se rendessem, para
se salvarem a si...

Suas palavras, porém, foram respondidas com pragas
amargas. Lançaram-se dardos contra ele, que era
seu último mediador humano... Nulos foram os
esforços de Tito para salvar o templo ...” (Ellen
White, CPB, O Grande Conflito p.31/33

A profecia era dupla em seu sentido: ao mesmo tempo em que
prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmen-
te os terrores do último grande dia.

Havemos de guardar as festas nos últimos dias? Como cegos
dos últimos dias, haveremos de enxergar?

“Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei
pela mão , e te guardarei, e te darei por concerto do
povo e para luz dos gentios; para abrir os olhos dos
cegos , para tirar da prisão os presos e do cárcere, os
que jazem em trevas. E guiarei os cegos por um
caminho que nunca conheceram , fá-los-ei
caminhar por veredas que não conheceram ;
tornarei as trevas em luz perante eles e as coisas
tortas farei direitas.” (Isa. 42:6, 7 e 16)

A CHUVA SERÔDIA

“...E porei dentro de vós o meu Espírito , e fareis
que andeis nos meus  estatutos , e guardeis os meus
juízos, e os observeis...” (Ezeq. 36:25-27)
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Chuva Serôdia ou as Pragas...

“E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus
mandamentos que eu hoje te ordeno... todas estas
bênçãos virão sobre ti e te alcançarão... O Senhor te
abrirá o Seu bom tesouro, o Céu, para dar chuva à tua
terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das
tuas mãos...” (Deut. 28: 2 e 12)

“Será, porém, que se não deres ouvidos  à voz do
Senhor teu Deus, para não cuidardes em cumprir
todos os seus mandamento e os seus estatutos ,
que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas
maldições ... O Senhor dará por chuva sobre a
terra, pó e poeira ; dos céus descerá sobre ti, até que
pereças ...” (Deut. 28: 15 e 24)

“Se ouvires atendo à voz do Senhor teu Deus... e
inclinares os teus ouvido aos seus mandamentos, e
guardares todos os seus estatutos, nenhuma das
enfermidades porei sobre ti , que pus sobre o
Egito...” (Êxo. 15:26)

“Se andares nos meus estatutos  e guardardes os
meus mandamentos, e os cumprirdes, então darei a
chuva ao seu tempo ...” (Lev. 26:3, 4)

A linguagem de Zacarias à “todas as famílias da terra” em “to-
das as nações”:

“E todos os que sobreviverem das nações que vieram
contra Jerusalém, subirão de ano em ano para...
celebrar a festa dos tabernáculos.  E acontecerá que
se algumas das famílias da terra não subir a
Jerusalém para adorar ao Rei, Senhor dos exércitos,
não virá sobre elas a chuva ... Virá a praga com que
o Senhor ferirá as nações que não subam para
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celebrar a festa dos tabernáculos . Este será o
castigo... do pecado de todas as nações que não
subam para celebrar a festa de os tabernáculos. ”
(Zac. 14:16-19)

O TERCEIRO ELIAS

“Por eis que aquele dia vem ardendo como fornalha...
Lembrai-vos da lei de Moisés , meu servo, que lhe
mandei em Horebe para todo o Israel, a saber,
estatutos e juízos . Eis que eu vos enviarei o
profeta Elias , antes que venha o grande e terrível dia
do Senhor.... para eu não venha e fira a terra com
maldição...” (Mal. 4:1-6)

“Então o Senhor vos falou do meio do fogo... Também
o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos
ensinasse estatutos e juízos, para que os
cumprísseis....” (Deut. 4:12-14)

O primeiro Elias viveu na época em que Israel era governado
pelo Rei Acabe e sua esposa Jezabel. Época de grande apostasia,
quando o profeta pregou o Deus Verdadeiro no monte Carmelo
(I Reis 18:17-46).

O segundo Elias foi João Batista, o qual preparou a primeira
vinda do Salvador (Mat 11:14)

O terceiro Elias prepara o retorno do Messias, e restaura as
brechas da apostasia (Mal 4:1-6). Nos últimos dias da história
deste mundo, o pacto de Deus com Seu povo que observa Seus
mandamentos tem de ser renovado.

“No tempo do fim, toda instituição divina deve ser
restaurada... O remanescente de Deus, em pé diante
do mundo como reformadores, deve mostrar que a lei
de Deus é o fundamento de toda reforma perdurável...
Devem ser reparadores das roturas, e restauradores
de veredas para morar. Isa. 58:12.” (Profetas e Reis,
Pg. 678 - Depois Do Exílio, CPB)
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A COMEMORAÇÃO DAS FESTAS

“Não vos lamenteis. ... Ide, e comei as gorduras, e
bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm
nada preparado para si; porque esse dia é
consagrado ao nosso Senhor ; portanto, não vos
entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa
força .” (Nee. 8:9 e 10)

“O coração alegre serve de bom remédio.” (Prov. 17:22)

“E te alegrarás por todo o bem que o Senhor, teu
Deus, te tem dado a ti e a tua casa, tu, e o levita, e o
estrangeiro que está no meio de ti.” (Deut. 26:11)

“Mas três vezes no ano  designavam-se ocasiões
para reunião social e culto... A viagem a Jerusalém ...
por entre as belezas da primavera, o esplendor do
verão, ou a glória de um outono amadurecido, era um
deleite . Com ofertas de gratidão vinham eles... A
Festa dos Tabernáculos ... seus acampamentos
durante uma semana em cabanas de ramos, suas
reuniões sociais, seu sagrado culto comemorativo, e
com a generosa hospitalidade aos obreiros de Deus,
ou seja aos levitas do santuário e a Seus filhos, os
estrangeiros e os pobres, reerguia todos os espíritos
em gratidão... Em cada ano era totalmente ocupado
um mês desta maneira, pelo israelita devoto. Era um
período isento de cuidados e trabalho .... (Ellen G.
White, CPB, Educação, pg. 41/43)

CRAVADAS NA CRUZ

“Havendo riscado a cédula que era contra nós nas
suas ordenanças... tirou do meio de nós, cravando-a
na cruz ”. (Col. 2:14)
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Os sacrifícios e ofertas, em forma de ordenanças, foram crava-
das na cruz. O ritual somente apontava para o Messias, porém
as festas são perpétuas.

“Muitos há que procuram confundir estes dois
sistemas , usando os textos que falam da lei
cerimonial para provar que a lei moral foi abolida; mas
isto é perversão das Escrituras. Ampla e clara é a
distinção entre os dois sistemas. O cerimonial era
constituído de símbolos que apontavam para
Cristo,  para o Seu sacrifício e sacerdócio . A lei
ritual, com seus sacrifícios e ordenanças, devia
ser cumprida pelos hebreus até que o tipo
encontrasse o antítipo , na morte de Cristo, o
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então
cessariam todas as ofertas sacrificais . Foi esta a
lei que Cristo “tirou do meio de nós, cravando-a na
cruz”.  Col. 2:14. (Patriarcas e Profetas, pág. 365 – A
Lei e os Concertos)

“E Ele firmará um concerto com muitos por uma
semana; e, na metade da semana , fará cessar o
sacrifício e a oferta de manjares .” (Dan. 9:24-27)

Os sacrifícios e ofertas cessaram. Porém as festas são estatutos
perpétuos. Se as Festas de Deus tivessem sido cravadas na cruz,
por que desceu o Espírito Santo 50 dias depois da cruz, durante
a Festa de Pentecostes?

Por que Paulo, 25 anos depois da cruz, observou a Festa da
Páscoa durante oito dias com seus conversos?

“A festa dos tabernáculos não era apenas
comemorativa, mas também típica. Não somente
apontava para a peregrinação no deserto, mas, como
festa da ceifa, celebrava a colheita dos frutos da terra,
e indicava, no futuro, o grande dia da colheita final,
em que o Senhor da seara enviará os Seus ceifeiros
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para ajuntar o joio em feixes para o fogo, e colher o
trigo para o Seu celeiro. Naquele tempo os ímpios
todos serão destruídos.” - EGW - CPB - Patriarcas
e Profetas, pág. 541

O SEGUNDO ADVENTO

“O que foi isso é o que há de ser; e o que se fez; isso
se fará...” (Ecl. 1:9-10)

“...símbolos do Antigo Testamento apontavam... para
o outono como o tempo em que deveria ocorrer o
acontecimento representado pela purificação do
santuário”... os símbolos relativos ao primeiro
advento de Cristo se haviam cumprido. A morte do
cordeiro pascal era sombra da morte de Cristo. Diz
Paulo: “Cristo, nossa Páscoa , foi sacrificado por nós.”
I Cor. 5:7. O molho das primícias ... simbolizava a
ressurreição de Cristo... “Cristo, as primícias, depois
os que são de Cristo, na Sua vinda.” I Cor. 15:23.
Semelhante ao molho que era agitado, constituído
pelos primeiros grãos amadurecidos que se colhiam
antes da ceifa, Cristo é as primícias  da ceifa
imortal... Aqueles símbolos se cumpriram, não
somente quanto ao acontecimento mas também
quanto ao tempo . No dia catorze do primeiro mês
judaico, no mesmo dia e mês em que , durante
quinze longos séculos, o cordeiro pascal havia sido
morto , Cristo, tendo comido a Páscoa com os
discípulos, instituiu a solenidade que deveria
comemorar Sua própria morte como o “Cordeiro de
Deus que tira o pecado do mundo”. Naquela mesma
noite Ele foi tomado por mãos ímpias, para ser
crucificado e morto. E, como o antítipo dos molhos
que eram agitados , nosso Senhor ressurgiu dentre
os mortos ao terceiro dia, como - “as primícias  dos
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que dormem” (I Cor. 15:20).... De igual maneira, os
tipos que se referem ao segundo advento devem
cumprir-se ao tempo designado no culto
simbólico .” EGW - CPB - Conflito os Séculos, págs.
399/400, 451.

NOSSOS CONGRESSOS

“Congregai-vos, sim, congregai-vos... antes que o
decreto produza o seu efeito...” (Sof. 2:1-2)

As Festas de Deus são dias de festivos congressos observados
durante os tempos assinalados por Deus.

“Um grande trabalho deve ser realizado por nossos
congressos . O Senhor tem honrado especialmente
estas reuniões, as quais Ele as tem chamado
‘santas convocações .’” - Testimonies For The
Church, Vol 6, p. 70.

“O Senhor deu ordens aos Israelitas para que se
reunissem diante de Ele nos tempos assinalados ... e
que observassem dias especiais ... o tempo deveria
dedicado a consideração das bênçãos que Ele nos
havia outorgado. A estas reuniões especiais eles
deviam de trazer ofertas, ofertas voluntárias, e ofertas
de graças ao Senhor, de acordo como Ele os havia
abençoado... Ademais estas festas especiais de
alegria e regozijo, a Páscoa anual deveria ser
comemorada  pela nação Judaica. O Senhor fez um
pacto com eles que se eles fossem fiéis na
observância de Seus requisitos, Ele os abençoaria em
todos seus aumentos e em todo o trabalho de suas
mãos. O Senhor requer não menos de Seu povo na
estes últimos dias , em sacrifícios e ofertas, do que
Ele requereu da nação Judaica.... Assistam todos os
que puderem a estes congressos anuais . Todos
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deverão reconhecer que Deus requer isto deles .
Se não aproveitarem os privilégios que Deus tem
provido... se debilitarão mais e mais e terão cada vez
menos desejos de consagrar tudo a Deus. Vinde,
irmãos e irmãs, a estas sagradas reuniões, para
encontrar a Jesus. Ele irá também a festa...  Estes
congressos são de importância... Permitamos que
todos os que professam crer a verdade, respeitem
cada privilegio que o Senhor lhes oferece para obter
vistas mais claras de Sua Verdade, de Seus
requisitos, e da preparação necessária para Sua
Vinda. ”  −  Testimonies For The Church, Vol. 2, pág.
573-576.

Antigamente o Senhor instruiu Seu povo a se reunir
três vezes por ano para tributar-Lhe culto. A essas
santas convocações ia o povo de Israel, levando
dízimos, ofertas pelo pecado e ofertas de gratidão à
casa do Senhor... Nos dias de Cristo, essas festas
eram assistidas por vastas multidões de gente de
todas as terras ... O Senhor viu que essas reuniões
eram necessárias à vida espiritual de Seu povo ...
Se os filhos de Israel necessitavam dessas santas
convocações em seu tempo, quanto mais as
necessitamos nós nos derradeiros dias de perigo
e conflito.”    EGW, CPB, Testemunhos Seletos Vol II,
pg. 378/379.

“Não manteremos santas festividades ao Senhor ?
Não mostraremos possuir certo entusiasmo em
Seu serviço?  Com o grande, e enobrecedor tema da
salvação diante de nós, seremos nós tão frios como
estátuas de mármore? Se os homens tanto se podem
agitar em torno de... uma corrida de cavalos, ou de
frívolas coisas que nenhum bem produzem a
ninguém, ficaremos nós insensíveis ao ser



70 TEMAS BÍBLICOS RELEVANTES

desdobrado diante de nós o plano da salvação?
Celebrem portanto a escola e a igreja festividades
de regozijo ao Senhor . Special Testimonies on
Education, p. 77-82.” EGW - CPB - Conselho aos Pais
Professores e Estudantes, pg. 371.

“Não seria correto de nossa parte observar festas
para Deus , quando poderíamos reviver em nosso
espírito a lembrança de Seu trato conosco? Não estaria
correto considerar Suas bênçãos passadas, lembrar as
impressivas advertências que nos têm chegado à alma,
para que não esqueçamos a Deus? O mundo tem
muitos feriados, e os homens ficam absorvidos com
esportes, corridas de cavalos, jogos de azar, fumo e
bebida. Mostram claramente sob que bandeira se
acham. Tornam evidente não estar sob a bandeira do
Príncipe da vida, mas que o príncipe das trevas os
governa e controla. Não deveria o povo de Deus ter
mais freqüentemente santas convocações em que
agradecer a Deus Suas preciosas bênçãos ? Não
encontraremos tempo para louvar a Deus pelo
descanso, a paz e a alegria que nos dá, e para tornar
manifesto, mediante diárias ações de graças, que
apreciamos o grande sacrifício feito em nosso favor a fim
de podermos ser participantes da natureza divina?”
EGW - CPB - Conselho aos Pais Professores e
Estudantes, pg. 371.

TOCAI A TROMBETA (Sal. 81:1-4)

O anúncio ao povo de Deus:

“Põe a trombeta à tua boca. Ele virá como a
águia cont ra  a casa do Senhor,  porque
transgrediram a minha aliança , e se rebelaram
contra minha lei .” (Osé. 8:1)
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“Clama em alta voz, não te detenhas, Levanta a tua
voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua
transgressão...” (Isa. 58:1)

A LUA NOVA

A festa da lua nova é um momento de adoração em congrega-
ção. Veja o que diz a Bíblia:

“Exultai a Deus...  jubilai a Deus... Tomai um salmo...
Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da
nossa solenidade, porque isso era um estatuto para
Israel, e uma lei do Deus de Jacó ...” (Sal. 81:1-4)

“Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze-te duas
trombetas de prata... e elas te servirão para a
convocação da congregação... E quando as tocarem,
então toda a congregação se reunirá a ti à porta da
tenda da congregação... Semelhantemente, no dia da
vossa alegria e nas vossas solenidades, e no
princípio dos vossos meses , também tocareis as
trombetas... sobre vossos sacrifícios pacíficos, e vos
serão por memorial perante vosso Deus: Eu sou o
Senhor vosso Deus.” (Num. 10:1-3 e 10)

O CALENDÁRIO VISUAL

O início dos meses:

“Fez a lua para marcar o tempo...” (Sal. 104:19)

“E disse Deus: Haja luminares na expansão dos
céus... e sejam eles para sinais e para tempos
determinados e para dias e anos ... E fez Deus os
dois grandes luminares: o luminar maior para
governar o dia, e o luminar menor para governar a
noite...” (Gên. 1:14-16)
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“Antigamente o ano não começava no meio do inverno
(no oriente) como agora, mas na primeira lua nova
depois do equinócio invernal.” (The Spirit of Prophecy,
vol 4, p.497-1884)

“O mês hebreu se baseia no movimento lunar,
começando ao anoitecer quando a crescente, o
primeiro quarto da lua é visível . O primeiro dia do
mês é chamado a lua nova.  (I Sam. 20:24-27)... Se a
crescente, o primeiro quarto da lua é vista
seguidamente ao anoitecer  (fim do dia 28) e começo
do dia 29 do mês, uma lua nova é começado; caso
contrário, outro dia é adiado e esse mês em
particular tem 30 dias (isto ao término do dia 29,
começo do dia 30. O mês nunca tem mais de 30 dias)”
S.D.A. Dictionary. pág. 757/758.

“Escondeu-se, pois, Davi no campo; e, sendo a lua
nova , assentou-se o rei para comer pão... Sucedeu
também no outro dia, o segundo da lua nova , que o
lugar de Davi apareceu vazio...” (I Sam. 20:24-27)

Não devemos de confiar nos calendários para determinar quando
começam os meses ou as luas novas. Não seria correto usar
somente o cálculo astronômico, porque está baseado em uma
lua obscura que não se vê, e sabemos que de acordo a Bíblia, a
lua nova era visível antes do mês começar. Uma sugestão é
sempre adiar um dia ao cálculo astronômico da lua nova.

“Quando a lua está quase na línea entre a terra e o
sol, sua parte obscura esta voltada para a terra. Neste
tempo, a lua é quase invisível. Astrônomos
consideram esta lua obscura a lua nova. Dentro das
24 horas, uma crescente tênue começa a aparecer.
A crescente também é chamada a lua nova .” —
World Book Encyclopedia, 1960, pag 648.
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NOSSO SACRIFÍCIO VIVO.

“Estas são as festas fixas do Senhor, que
proclamareis como santas convocações, para
oferecer-se ao Senhor oferta queimada, holocausto e
oferta de cereais, sacrifícios e ofertas de libação, cada
qual em seu dia próprio.” (Lev. 23:37)

“...no dia de sábado  oferecerás dois cordeiros
de um ano, sem defeito, e duas décimas de flor
de farinha... Holocausto é de cada sábado ...”
(Núm. 28:9-10)

Qual é o holocausto, ofertas e sacrifício que devemos ofertar
ao Senhor nos dias solenes?

“Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus , que é vosso culto
racional . (Rom. 12:1)

“Ide, porém, e aprendei o que significa: Misericórdia
quero e não sacrifício.”  (Mat. 9:13)

“De que me serve a mim a multidão de vossos
sacrif ícios?... Festas da Lua Nova, os
sábados ... Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade
de vossos atos... cessai de fazer o mal. Aprendei a
fazer o bem , procurai o que é justo; ajudai o
oprimido; fazei justiça ao órfão; tratai das vossas
viúvas...”  (Isa. 1:11-16)

“Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito
quebrantado...” (Sal. 51:17)

A Falsa Adoração.

“...os cânticos do templo naquele dia serão gemidos...
Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do
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necessitado; e destruís os miseráveis da terra,
dizendo: Quando passará a lua nova , para
vendermos o grão, e o sábado , para abrirmos os
celeiros de trigo... procedendo dolosamente com
balanças enganosas ... para vendermos o refugo do
trigo... E tornarei vossas festas em luto , e os vossos
cânticos em lamentações...” (Amós 8:3-10)

UM MEMORIAL ETERNO

“Eis que estou para edificar uma casa ao nome do
Senhor meu Deus, para lhe consagrar... para os
holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e
nas luas novas , e nas festividades do Senhor
nosso Deus; o que é obrigação perpétua de
Israel.”  (II Crôn. 2:4)

“Assim diz o Senhor Deus : A porta do átrio interior
que dará para o oriente, estará fechada durante os
seis dias que são de trabalho; mas no dia de sábado
ela se abrirá; também no dia de lua nova se abrirá ...
E o povo da terra adorará  à entrada da mesma
porta, nos sábados e nas luas novas, diante do
Senhor ...” (Ezeq. 46:1-3)

Até na eternidade:

“Porque, como nos novos céus, e a nova terra, que
hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o
Senhor, assim também há de estar a vossa
posteridade e o vosso nome. E será que desde uma
lua nova até a outra , e desde um sábado até ao
outro, virá toda carne a adorar perante mim, diz o
Senhor.” (Isa. 66:22-23)

Amados, aproveitemos esta oportunidade de adorar o Criador
nos dias de lua nova. É o ciclo da vida se renovando a cada
mês.
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Demos glória ao Deus Único e Verdadeiro, por seu Filho ama-
do. Entretanto, não nos esqueçamos do que disse Deus:

“...ninguém vos julgue  pelo comer, ou pelo beber, por
causa dos dias de festa, ou da lua nova , ou dos
sábados, que são sombras das coisas futuras ...“
(Col. 2:16)

Se julgamos não somos irmãos, mas juízes. A lua nova, os dias
de festas, os sábados, são sombra das coisas futuras: da vida
eterna que teremos com Deus.

“Amados, Nosso Senhor deseja que sejamos felizes
desde agora até o porvir, quando enxugará dos
nossos olhos toda a lágrima, e não haverá mais
morte, pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já
passaram.” (Apoc. 21:4)

CONCLUSÃO DO TEMA Nº 3

“Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu
coração; e as intimarás a teus filhos e delas falarás
assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e
deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por
sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus
olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas
tuas portas.” (Deut. 6:6-9)

“Quando teu filho te perguntar, pelo tempo adiante,
dizendo: Quais são os testemunhos, e estatutos, e
juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou?
Então, dirás a teu filho: ... o Senhor nos ordenou que
fizéssemos todos estes estatutos, para temer ao
Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem,
para nos guardar em vida, como no dia de hoje.”
(Deut. 6:20, 21 e 24)



76 TEMAS BÍBLICOS RELEVANTES

“...ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro
sejam dadas ações de graças, e honra e gloria e
poder para todo o  sempre...” (Apoc. 5:13)

FINAL

O Eterno tem feito maravilhas entre o seu povo disperso pelo
mundo, às “doze tribos da dispersão” (Tiago 1:1), judeus natu-
rais e enxertados, o “remanescente segundo a eleição da graça”
(Rom 11:5).

Esse remanescente tem sido chamado das várias denominações
religiosas em que se encontram a formar um povo especial nos
últimos dias.

“Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa
imunda; saí do meio dela, purificai-vos, os que levais
os vasos do Senhor.” (Isa. 52:11).

O Ministério Leigo é um movimento mundial para pregação
do evangelho eterno, segundo a ordem evangélica, cumprindo-
se a profecia do Livro de Apocalipse 14:6-7.

“E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um
evangelho eterno  para proclamar aos que habitam
sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo,
dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe
glória; porque é chegada a hora do seu juízo; e adorai
aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes
das águas.”

E este grupo de pessoas, para cumprir fielmente a sua tarefa,
não deve ser dirigido por organizações religiosas humanas, mas
pelo Espírito Santo. Por essa razão, no Ministério Leigo, não
existe o clero (Sacerdotes e Pastores), mas homens do povo,
aguardando a promessa do derramamento do Espírito, como
no dia de Pentecostes.

Assim foi nos dias do Messias. Havia um sistema religioso for-
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mado por sinagogas, sacerdotes e doutores da lei, o qual deve-
ria difundir o amor a Deus e ao próximo. Porém o clero e seus
seguidores tornaram-se cruéis assassinos, crucificando Nosso
Senhor Yehoshua, e perseguindo seus discípulos.

Yehoshua Mashiah foi o maior líder leigo da história.

“Então falou Yehoshua às multidões e aos seus
discípulos, dizendo: ... um só é o vosso Mestre,  e
todos vós sois irmãos. E a ninguém sobre a terra
chameis vosso pai; porque um só é o vosso Pai,
aquele que está nos céus. Nem queirais ser
chamados guias; porque um só é o vosso Guia, que
é o Messias ... Mas ai de vós, escribas e fariseus,
hipócritas! porque fechais aos homens o reino dos
céus; pois nem vós entrais, nem aos que entrariam
permitis entrar... Insensatos e cegos! ...” (Mat. 23)

A Promessa é de um só rebanho e um só Pastor: Yehoshua
Mashiah!

Junte-se a nós.

Contatos: ________________
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