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Parte 3 

 
Continuação dos comentários ao teor da carta enviada por um irmão evangélico aos 
crentes da congregação messiânica no Brasil (enquadrando esta Parte 3 com o que já 
escrevemos nas Partes 1 e 2) 
 
Bastaria o que já respondemos nas anteriores páginas (Partes 1 e 2) para 
considerarmos que já terá ficado cabalmente demonstrado que a Lei/Torá de YHWH é 
perene para os nossos dias como o foi igualmente para o tempo dos nossos 
antepassados, bem como o será para todo o sempre, porque ela nunca foi abolida. 
Quem tinha autoridade para o fazer não o fez (Yeshua, a Lei/Torá viva). Antes a 
declarou eterna e viveu por ela afirmando perentoriamente que não a veio abrogar, e 
que nem um jota ou um til se lhe poderá tirar, sem que tudo esteja cumprido ou, como 
Ele disse em Mateus 5:18: “até que o céu e a terra passem”. Ora, como qualquer de 
nós pode constatar, tanto o céu como a terra ainda aí estão! 
 
Como querem então alguns falsos ensinadores perturbar os crentes sinceros, usando 
principalmente os escritos de Paulo que, como servo do Altíssimo, não tinha autoridade 
para “mexer” ou “modificar” o que YHWH determinou? E que nunca passou sequer pela 
cabeça de Paulo que alguns falsos ensinadores dos dias de hoje usassem de forma 
errada ou fraudulenta as suas palavras para tentarem demonstrar que os preceitos 
eternos do Todo-Poderoso já não são para serem observados nos nossos dias!!! 
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Porém, porque entendemos que muito mais há para dizer e apontar biblicamente sobre 
esta matéria, e para que não fiquem resquícios de dúvidas, continuamos a apontar 
outras passagens bíblicas que nos comprovam que a Palavra do Altíssimo é eterna, e 
que nada se lhe deve acrescentar ou substrair sob pena de maldição, e que a 
observância da Lei/Torá de YHWH é um dos requisitos da salvação de qualquer ser 
humano por Yeshua – Isaías 8:16, 20; Apocalipse 14:12. 
 
A carta que foi enviada à Congregação Messiânica no Brasil está cheia de erros 
doutrinais, tais como: 
 

 “em Cristo Jesus findaram-se as festas cíclicas do Yom Kippur, comemorá-las é 
voltar aos rudimentos fracos e imperfeitos que estavam vigentes até ao tempo 
da correcção e estabelecimento de um pacto mais perfeito”.  

 
Respostas: lembramos de novo que o Yom Kippur não é uma “festa”, mas antes um dia 
em que devemos estar em jejum, compungidos…e não em “festa”/alegres. Se 
aceitarmos entendimento que aquele Irmão evangélico escreveu acima, então está 
errado o profeta Jeremias quando aponta que a Lei/Torá (e nela incluída os dias 
solenes que O Elohim de Israel apontou e separou para o Seu povo) será gravada no 
coração/mente de todo o povo de Israel, quando Yeshua, O Rei, os fizer regressar à 
terra que prometeu aos patriarcas, i.e. quando das duas casas fizer uma só (nação) 
para não mais voltarem a estar separados, o que só virá a acontecer no Milénio quando 
Yeshua reinar. Então será realizado o “novo pacto” ou “novo concerto”, i.e. a Lei/Torá 
gravada nos corações de todo o Seu povo: 

 
Jeremias 31:31-34 – “Eis que dias vêm [no reino milenar de Yeshua], diz 
YHWH, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa 
de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os 
tomei pela mão, para os tirar da terra do Egipto; porque eles invalidaram a 
minha aliança apesar de eu os haver desposado [no Sinai], diz YHWH. Mas 
esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz 
YHWH: Porei a minha lei [Torá] no seu interior, e a escreverei no seu 
coração [na sua mente]; e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E 
não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, 
dizendo: Conhecei a YHWH; porque todos me conhecerão, desde o menor 
até ao maior deles, diz YHWH; porque lhes perdoarei a sua maldade, e 
nunca mais me lembrarei dos seus pecados”,  

 
Isto é comprovado igualmente em Hebreus 8:8-10 e 10:16. Ainda ficam dúvidas? 

 
Porque é que alguns que andam na mentira continuam a querer perturbar os que 
começaram a caminhar na Verdade, e nos fazem também perder o nosso tempo? Job 
tem uma expressão bem clara acerca deste tipo de coisas: “Porventura o contender 
contra O Todo-Poderoso é sabedoria?” – Job 40:2. Não, não é. É antes loucura de 
homens que não estão firmes na Verdade do Todo-Poderoso, pois bastariam duas ou 
três passagens bíblicas para destruir o edifício de argumentos que eles usam. 
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A segunda parte da carta daquele Irmão evangélico está tão cheia de disparates 
doutrinais (inclusivé a respeito da Páscoa, da circuncisão na carne e do Sábado 
semanal que afirma que não é sombra de coisa alguma, mas um mero dia da Criação, 
quando este mesmo 7º dia aponta para o sétimo milénio, o do governo de Yeshua, o 
tempo da restauração de todas coisas e constitui em si mesmo “um sinal entre YHWH 
e o Seu povo – Êxodo 31:13; Ezequiel 20:12, 20), que não dá para responder a cada 
uma daquelas incoerências, de forma isolada e individual. Porém, valerá sempre a 
pena considerar que a Lei/Torá permaneceu e permanece como uma Luz que alumia 
em lugar escuro e que continuou a guiar o modo de viver dos apóstolos de Yeshua, 
após a morte e ressurreição do Mestre e ainda nos continua a guiar hoje. 
 
Muitos dos falsos ensinamentos que por aí proliferam colocam o pensamento e os 
ensinamentos de Paulo contra a Lei de YHWH/Moisés, como iremos de seguida 
documentar. Tais desvios e má compreensão têm origem nas falsas doutrinas 
originadas pelos chamados “pais da igreja” do “cristianismo romano” dos primeiros 
séculos pós apóstolos de Yeshua, e que não foram mais do que falsos mestres (lobos 
devoradores) que entraram no seio da congregação dos fiéis para dividir o rebanho e 
falar contra os ensinamentos herdados da Congregação dos Nazarenos de Jerusalém, 
directamente do Messias e dos Apóstolos, tal como um certo Marcião que defendeu 
somente os escritos do chamado Novo Testamento, promovendo a proibição do ensino 
do Antigo Testamento (da Lei/Torá, dos escritos e dos profetas).  
 
Este espírito de divisão é o mesmo nos dias de hoje, pois estes falsos obreiros 
continuam hoje a tentar perturbar aqueles que se chegaram à Verdade do Altíssimo, e 
que buscam servir e amar O Todo-Poderoso conforme à Sua Lei/Torá, a expressão 
eterna na Sua Vontade e Justiça. 
 
Eles escreveram contra tudo o que cheirasse a pensamento hebraico/judaico, o que, 
por conseguinte, incluía a Lei de YHWH/Moisés, dando assim origem a muitas heresias 
e à apostasia da Verdade, o que se foi ampliando até aos dias de hoje. Porém, ao 
tempo de Yeshua e dos apóstolos a única Bíblia que havia (e que é constantemente 
citada no erradamente chamado “Novo Testamento” era o Tanach, i.e. a Lei/Torá, os 
Salmos, os Escritos dos Profetas, que eram as Sagradas Escrituras (a única Bíblia que 
existia ao tempo de Yeshua e dos apóstolos). Por isso Paulo exortou Timóteo a 
permanecer nas Escrituras que o tornariam apto para a salvação por Yeshua 
HaMashiach: 
 

2.Timóteo 3:14-15 – “Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de 
que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua 
meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a 
salvação, pela fé que há em Cristo Jesus”. 

 
Paulo não poderia dar outro conselho a Timóteo senão o de permanecer nas sagradas 
Escrituras (o Tanach), pois eram elas que o tornariam sábio para a salvação, juntando 
a este caminho de salvação, o da fé no sacrifício do Salvador Yeshua, pois o próprio 
Paulo também vivia por esse padrão de excelência e de obediência. 

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


   www.kol-shofar.org      

 A PERENIDADE DAS SOLENIDADES DE YHWH – Parte 3  4 

 
Porém, os escritos dos chamados “pais da igreja” (católica-romana) vieram mais tarde 
baralhar as consciências mal preparadas no caminho do Evangelho de Yeshua e dar 
origem às mudanças introduzidas por Satanás, tais como a mudança do Sábado (o 7º 
dia santificado pelo Criador logo no acto da criação, para o Domingo (Sun-day, dia de 
adoração ao “deus-sol”, ao Tamuz de Babilónia), bem como à “Teologia do 
Dispensacionalismo” que afirma que a “igreja” veio substituir Israel e que as promessas 
de YHWH feitas a Israel transitaram para a “igreja” após a vinda do Cristo, ficando 
Israel sem direito às promessas dadas aos pais, o que sabemos ser uma refinada 
mentira satânica se analisarmos a Bíblia. 
 
Para além destas mistificações, mais abominações foram sendo acrescidas, tais como 
o culto de imagens de pau e de pedra, as orações (missas) pelos mortos, o culto à 
virgem Maria…etc., etc. Hoje, algumas dessas congregações filhas de Roma estão a 
voltar para junto da mãe através do movimento ecuménico. Tudo isto é abominação. 
 
Continuando, este ensino errado defende ainda que a salvação é garantida ao homem 
que crê no sangue de Yeshua, anulando assim qualquer obrigação de obediência por 
parte do homem aos preceitos de vida do Pai nos quais O Filho andou. Em vez de 
ensinarem que todo o que se converte a Yeshua passa a estar livre da penalidade 
prevista na Lei devido ao sacrifício de Yeshua…desde que ande por fé e obediência 
nos preceitos de vida de YHWH, a Sua Lei/Torá, os falsos ensinadores declaram que 
agora estamos livres “da maldição da Lei” (como se a Lei fosse a maldição), sendo 
que, todo aquele que queira viver por fé e obediência à Lei é classificado de herético, 
judaizante e réprobo. Assim procuram anular a vontade de YHWH. Negam assim O 
Legislador.  
 
Mas, Aquele que Se manifestou na sarça-ardente e que depois deu a Torá a Israel 
através de Moisés no Monte Sinai é O mesmo que diz: 
 
 João 14:15 – “Se me amais, guardai os meus mandamentos”. 
 
 João 15:14 – “Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando”. 
 

1.João 2:4 – “Aquele que diz: Eu conheço-o, e não guarda os seus 
mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade [a Tua Lei é a 
verdade – Salmo 119:142]”. 

 
Vejamos ainda outros exemplos que encontramos na Palavra: 
 

 Já depois da morte e ressurreição de Yeshua não foi Paulo instruído pelos 
restantes apóstolos que estavam reunidos em Jerusalém para ir ao Templo, com 
outros quatro crentes messiânicos a pagar os seus votos, segundo o preceito da 
Lei/Torá? Sim: Actos 21:23-24. 
 

 Não se serviu Yeshua ressuscitado de um certo homem piedoso (Ananias), que 
vivia conforme à Lei/Torá, para anunciar a Paulo o que deveria fazer depois de 
Yeshua lhe ter aparecido na estrada para Damasco? Sim: 
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Actos 22:12-16 – “E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que 
tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter 
comigo, e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E 
naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão 
te designou para que conheças a sua vontade, e vejas aquele Justo e 
ouças a voz da sua boca. Porque hás-de ser sua testemunha para com 
todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora por que te deténs? 
Levanta-te, e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do 
Senhor [O Nome de Yeshua HaMashiach]”. 
 

 Já depois do Concílio de Jerusalém não foi Timóteo circuncidado na carne do 
seu prepúcio por Paulo, conforme à Lei/Torá? Sim: Actos 16:1-3.  
 

 Não continuou Paulo a ir ao Templo pagar o seu voto, conforme à Lei? Sim: 
Actos 18:18-21. 

 

 Nas suas viagens não procurou Paulo ensinar a Yeshua e à Lei/Torá, nas 
sinagogas? Sim: Actos 28:23 – “E, havendo-lhe eles assinalado um dia, 
muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava com bom 
testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto 
pela Lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até à tarde”. Ora 
se Paulo ensinava segundo a Lei de Moisés (a Torá) e os profetas, como ousam 
alguns hoje usar as palavras de Paulo para procurar diminuir a Lei/Torá eterna 
do Eterno e dizer que alguns dos seus preceitos não têm hoje validade? 
 

 Não foram também os Judeus da sinagoga de Bereia ver às Escrituras se o que 
Paulo lhes anunciava estava conforme à Lei e aos profetas? Sim: Actos 17:12. 
Os de Bereia creram nos ensinamentos de Paulo porque eles encontraram nas 
Escrituras e nos profetas Aquele que Paulo lhes anunciava: Yeshua 
HaMashiach. 
 

 Não determinou o Concílio de Jerusalém que, para além daquelas quatro 
práticas de que os prosélitos se deveriam abster, eles se mantivessem nas 
sinagogas aos Sábados, onde lhe seria ensinada a Lei/Torá de Moisés em cada 
Sábado? Sim: “Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada 
cidade quem o pregue, e cada sábado é lido [e ensinado] nas sinagogas” – 
Actos 15:21. 
 

Paulo sempre afirmou e reafirmou a bondade e perenidade da LEI de YHWH/Moisés, 
mesmo após as decisões tomadas no Concílio de Jerusalém, onde ele apresentou a 
sua defesa contra os seus detractores: 
 

 Romanos 7:12, 25: “E assim a Lei é santa, e o mandamento santo, justo e 
bom... Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu 
mesmo com o entendimento sirvo à Lei de Deus, mas com a carne à Lei do 
pecado”. 
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 1. Timóteo 1:8-11: “Sabemos, porém, que a Lei é boa, se alguém dela usa 
legitimamente; sabendo isto, que a Lei não é feita para o justo [para os que 
já vivem por ela – e.g.: Lucas 1:5-6], mas para os injustos e obstinados, 
para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os 
parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os 
sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os 
perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina [a Lei/Torá], conforme o 
evangelho da glória de Deus bem-aventurado, que me foi confiado”. É isto 
tão difícil de entender? Alguns obstinados continuam a não entender isto. 
 

 1. Coríntios 7:19: “A circuncisão [Judá] é nada e a incircuncisão [Gentios] 
nada é [pois YHWH não faz distinção de pessoas-Actos 10:34-35], mas, 
sim, a observância dos mandamentos de Deus”. 
 

 Romanos 3:31: “Anulamos, pois, a Lei pela fé? De maneira nenhuma, antes 
estabelecemos a Lei”. Qual é a porção deste ensinamento que os homens não 
entendem? 
 

 Actos 6:13, 18:18; 21:21-26 – Nunca ensinou os crentes a abandonarem a Lei 
de Moisés/YHWH. Pelo contrário, praticou-a em todos os actos da sua vida, 
deleitando-se na Lei de YHWH (Actos 24:14; Romanos 7:22; 8:2-8), nem 
cometeu qualquer ofensa contra a Lei (Actos 25:8). 
 

 1.Timóteo 1:8; Romanos 7:12, 14; 2:13 – defendeu que a Lei de YHWH é santa, 
justa e boa quando usamos dela legitimamente…”Porque os que ouvem a lei 
não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão-de ser 
justificados”.  
 

 Não basta ser somente ouvinte…mas praticante!!! Tiago 1:22, 25 diz-nos: – “E 
sede cumpridores da palavra [a Lei/Torá], e não somente ouvintes, 
enganando-vos com falsos discursos…Aquele, porém, que atenta bem 
para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte 
esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu 
feito”. 

 
Os que ouvem mas não praticam a Lei de YHWH...não são justos!!! Da mesma forma, 
Tiago, o irmão de Yeshua na carne e no Espírito, e os anciãos que na sua casa 
estavam, partilham o mesmo entendimento de Paulo, quando dizem: “E, ouvindo-o 
eles, glorificaram ao Senhor, e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares 
de judeus há que crêem [em Yeshua HaMashiach], e todos são zeladores da Lei” 
– Actos 21:20. E nós hoje? Somos nós mais sábios que estes que tocaram na Palavra 
da Vida e tinham O Espírito Santo? Deixamos a resposta à consideração de cada um. 
 
Lembremos estas palavras sábias: 
 

Provérbios 28:9 – “O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua 
oração será abominável”. 
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Depois destas explicações, vale a pena ainda referir o alerta que Paulo nos faz para os 
nossos dias: 
 

1.Timóteo 4:1-3 – “Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos 
tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, 
e a doutrinas de demónios; pela hipocrisia de homens que falam mentiras, 
tendo cauterizada a sua própria consciência; proibindo o casamento, e 
ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis, e para 
os que conhecem a verdade [a Lei de YHWH], a fim de usarem deles com 
acções de graças”.  

 
Mesmo perante estas evidências ainda há quem ponha em causa a autenticidade dos 
ensinamentos de Paulo quanto à Lei de YHWH/Moisés e prefira seguir o ensino 
adulterado por Roma através dos séculos e depois repetido nas igrejas evangélicas. 
Por isso o Espírito Santo alerta que alguns apostatarão da fé e da verdade (da 
Lei/Torá), dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Uns pela 
rebeldia do seu coração e outros porque estão pouco instruídos na Verdade, sendo por 
isso facilmente enganados. 
 
A confusão dos indoutos e inconstantes como lhes chama Pedro em 2.Pedro 3:15-16 
provém, como já explicámos, da utilização do termo “Lei” nalgumas das suas epístolas, 
referindo-se claramente à lei oral farisaica e não à Lei de Moisés (porque esta ele 
ensinava). No versículo 15, Pedro chama a Paulo de “nosso amado irmão”. Ora se 
Paulo tivesse rejeitado a Lei de YHWH/Moisés como é que Pedro lhe chamaria de 
“amado irmão”? 
 
Lucas deixou registada a conversão de Paulo na estrada para Damasco, quando O 
Adonai Yeshua o chamou para o apostolado. Será que Yeshua não sabia quem estava 
a chamar? Será que estava a chamar alguém que não era um sincero observador da 
Lei do Pai? As palavras de YHWH respondem a esta questão em:  
 

Actos 9:15 – “Disse-lhe, porém, O Senhor: Vai, porque este é para mim um 
vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos 
filhos de Israel”. 

 
Veja-se ainda que Paulo e todos os restantes apóstolos também observavam as 
Solenidades Anuais de YHWH (os Seus Sábados Anuais)…mesmo após a partida de 
Yeshua. Tomemos como exemplo o período dos Pães Ázimos:  
 

Actos 20:6 – “E, depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e 
em cinco dias fomos ter com eles a Tróade, onde estivemos sete dias”. 

 
Vemos que Paulo e os que com ele estavam respeitaram a semana dos ázimos e só 
depois viajaram. 
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Até no reino milenar de Yeshua haverá celebração de algumas das solenidades que 
YHWH instituiu em Levítico 23. Zacarias 14:16-19 fala-nos do castigo que cairá sobre 
os povos que vierem contra Jerusalém para tentar aniquilar a cidade santa e não 
vierem depois, no reino milenar de Yeshua, para celebrar a Festa dos Tabernáculos.  
 
Sabemos que todo o ser humano tem de prestar contas quando for chamado perante o 
“tribunal de Yeshua” (mas o Seu julgamento já começou pela “casa Dele” – 1.Pedro 
4:17). Ele julga o mundo, com a Sua justiça, i.e. a Sua Lei/Torá. Como já antes 
dissemos, o vocábulo “justiça” é também sinónimo de Lei/Torá – Salmo 119:142. Ora a 
Lei pela qual todo o ser humano há-de ser julgado é a mesma que está no mundo 
desde o princípio – a Torá!!! Como poderia alguém ser julgado por uma lei se essa lei 
não tivesse sido dada previamente para que todos a conhecessem? – Actos 17:31.  
 
Será que aqueles que dizem que os escritos de Paulo apontam o fim da Lei e que se 
servem das suas palavras na carta aos Gálatas estão certos? Não! Estão errados. Se 
eles estivessem certos toda a Palavra do Altíssimo estaria errada! Paulo foi sempre um 
servo obediente à Torá de YHWH, O Elohim de Abraão, Isaac e Jacob: 
 

Actos 24:14 – “Mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho que 
chamam seita [a dos Nazarenos, i.e. os que seguiam a Yeshua e 
guardavam a Lei/Torá de Moisés], assim sirvo ao Deus de nossos pais, 
crendo tudo quanto está escrito na Lei e nos profetas”.  
 

Depois desta declaração ainda podem subsistir dúvidas sobre a real prática de vida do 
apóstolo Paulo e da sua dedicação à Lei/Torá de YHWH? Não! Não podem ter 
subsistido quaisquer dúvidas. Continuando a ler Paulo, ele escreve: 
 

Efésios 2:19-20 – “Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas 
concidadãos dos santos, e da família de Deus; edificados sobre o 
fundamento dos apóstolos e dos profetas [que é a Lei/Torá], de que Jesus 
Cristo é a principal pedra da esquina [a pedra de esquina desse edifício 
espiritual]”.  

 
Qual era o fundamento dos profetas e dos apóstolos que se lhes seguiram? Em que é 
que assentam as palavras daqueles obreiros? Na Torá, obviamente. No fundamento. 
Yeshua como pedra de esquina é o ponto de partida desse grande edifício espiritual, 
mas onde é que aprendemos Dele? Na Lei/Torá. 
 
Pela importância das palavas que Paulo escreveu a Timóteo, não podemos deixar de 
as repetir neste trabalho:  
 

2.Timóteo 3:15-16 – “E que desde a tua meninice sabes as sagradas 
Escrituras [noutra tradução diz: “sabes as sagradas letras”], que podem 
fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a 
Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para 
redarguir, para corrigir, para instruir em justiça [para instruir na Torá]”.  
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Paulo diz textualmente a Timóteo que “todas as sagradas Escrituras o podem fazer 
sábio para a salvação”, a que junta a fé no poder do sacrifício do Cordeiro Yeshua. Não 
podemos ter dúvidas que as Escrituras que Paulo apontava a Timóteo eram a Bíblica 
antiga, o chamado Antigo Testamento: a Lei, os Profetas, os Salmos e os Escritos, 
precisamente aqueles que O Messias de Israel disse que não veio abolir/abrogar e que 
apontam para Si mesmo. 
 
O chamado NT revela inúmeros testemunhos de Paulo que, sendo fariseu e filho de 
fariseu, nunca renegou na sua vida a Lei de YHWH/Moisés, a Lei dos antigos, andando 
em obediência como um bom hebreu:  
 

Actos 22:3 – “Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e 
nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da 
Lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois”.  

 
Todos os que ali estavam reunidos com Paulo em Jerusalém eram zelosos em YHWH 
e na Sua Palavra eterna, a Lei dada através de Moisés. O facto de se ter tornado num 
apóstolo de Yeshua, não alterou o zelo que antes aplicava enquanto fariseu, nem nada 
o fez abandonar o ensino da Lei, tendo passado da condição de perseguidor à de 
perseguido por amor a Yeshua e ao Seu Evangelho. 
 
Para além do que já apontámos acerca do zelo de Paulo e dos demais apóstolos na 
guarda dos preceitos eternos da Lei/Torá, vejamos ainda outros exemplos concretos: 
 

 Actos 18:18; 21:17-26 – em certas ocasiões Paulo tomou voto de nazireu, e 
sacrificou no Templo, em Jerusalém, seguindo o preceito da Lei que está em 
Números 6:13-21; 

 Actos 24:17-18 – outra passagem que prova que Paulo entregou esmolas e 
ofertas no Templo; 

 Actos 13:42; 17:2; 18:4 – Paulo guardou o Sábado do Elohim YHWH e assim 
mesmo o ensinava conforme à Lei; 

 Actos 20:6; 1.Coríntios 5:8; 11:17-34 – Paulo observou a Páscoa; 

 Actos 20:16; 1.Coríntios 16:8 – Paulo festejou o Pentecostes em Jerusalém 
(uma solenidade de YHWH quer para os judeus quer para a Israel de YHWH); 

 Actos 27:9 – Paulo jejuou no Dia da Expiação (“Yom Kippur”); (será que Paulo 
caiu da graça por ter guardado este preceito do Altíssimo?) 

 Efésios 6:2 – Paulo ensina o 5º preceito da Lei dos 10 Mandamentos; 

 1.Timóteo 1:8-11 – Paulo defende que a Lei de Moisés é boa, enunciando uma 
série de pecados do homem; condena ainda todo o que for contrário à sã 
doutrina; 

 1.Timóteo 4:13 – Paulo encoraja Timóteo a ler, exortar e ensinar. Mas, ensinar o 
quê? Toda a Escritura (a Lei, os Profetas, os Salmos e os Escritos), i.e. a Bíblia 
judaica, a única que existia ao tempo de Yeshua e acerca da qual Ele disse: 
“Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e 
assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus; aquele, 
porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus” – 
Mateus 5:19; 
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 1.Timóteo 5:17 – realça o ensino da Lei a respeito do obreiro que trabalha na 
palavra e na doutrina, referindo o que vem em Deuteronómio 25:4; 

 2.Timóteo 3:8 – Paulo refere-se a Moisés e ao seu ensino como “a verdade”; 

 2.Timóteo 4:3 – Paulo chama a Lei de “sã doutrina” suportando estas palavras 
em 1.Timóteo 1:8-11; 

 2.Timóteo 2:15 – Paulo encoraja Timóteo a estudar e a manejar bem a “Palavra 
da Verdade”, que são todas as Escrituras (incluindo, portanto, a Lei/Torá); 

 Romanos 3:31 – “Anulamos, pois, a Lei pela fé? De maneira nenhuma, antes 
estabelecemos a Lei”. Estas palavras de Paulo confirmam a sua crença de que 
os mandamentos, testemunhos, juízos e estatutos de YHWH contidos na Lei 
eram para ser elevados e estabelecidos no coração/mente de todos os crentes; 

 Actos 15:22-31 – Paulo acreditava e ensinava a Lei no que respeitava a não se 
comer nada sacrificado aos ídolos, nem sangue (Levítico 17:10, 13; 18:19), ou 
carne sufocada nem usar de prostituição ou fornicação (Levítico Cap. 18); como 
judeu e crente messiânico da “seita” dos Nazarenos (os do Caminho), Paulo só 
se alimentava de alimentos limpos (Levítico 11); 

 Actos 21:17:21; 24-26 – em tudo Paulo observava os preceitos da Lei (é de 
notar que quando Paulo disse estas palavras já tinham decorridos mais de 20 
anos após a morte e ressurreição de Yeshua); 

 Actos 22:12-15 – Paulo relata a experiência que teve com um certo Ananias, 
“homem piedoso conforme a Lei”; Yeshua ressuscitado serviu-Se deste Ananias, 
um servo Seu, para instruir Paulo sobre o que ele deveria fazer dali em diante; 

 Actos 23:5 – sabemos que Paulo acreditava na Lei e nos seus ensinamentos no 
que respeita à honra devida aos sacerdotes (Êxodo 22:28); 

 Actos 24:14 – “Mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho que 
chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto 
está escrito na Lei e nos profetas”. Eis as palavras do próprio Paulo que 
ninguém pode colocar em dúvida. Paulo confessava-se como pertencente àquilo 
que alguns chamavam de seita, que era conhecida como os “do Caminho” ou 
“Os Nazarenos” – ver Actos 24:5 e que aceitavam a Lei nos seus corações e 
tinham aceitado Yeshua como Salvador. 

 Actos 25:8 – Paulo declara a sua inocência: “Eu não pequei em coisa alguma 
contra a Lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César”; 

 Actos 28:17 – Paulo declara nada ter feito contra os preceitos dos antigos; 

 Romanos 13:8-9 – Paulo parafraseia ou resume os 10 Mandamentos da Lei de 
YHWH, e o que se encontra em Levítico 19:18; 

 Romanos 16:25-27 – Paulo declara os escritos dos profetas como “Escritura” e 
que, através desta Escritura as nações podiam aceder à salvação pela 
obediência e fé em Yeshua – “Ora, àquele que é poderoso para vos 
confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, 
conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, 
mas que se manifestou agora, e se notificou pelas Escrituras dos profetas, 
segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para 
obediência da fé; ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo 
para todo o sempre. Amém”. Obediência da fé a quê? À Torá eterna e às 
palavras dos profetas do Altíssimo; 
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 1.Coríntios 14:21a – Paulo chamou “Lei” aos escritos do profeta Isaías, 
aceitando o seu ensino: “Está escrito na Lei...”; 

 2.Coríntios 6:14-7:1 – Paulo ensinava que devemos viver separados, 
santificados, andando em pureza e que o único meio de se poder andar deste 
modo é pela observação dos preceitos dados por YHWH através de Moisés e 
escritos na Sua Lei. Ele também ensinou que a mensagem de Yeshua tinha a 
mesma autoridade que a Lei, pois Ele, O Senhor Yeshua era a Lei viva; 

 2.Coríntios 13:1 – Paulo invoca aqui um dos preceitos da Lei de YHWH/Moisés. 
 
Certamente que está amplamente demonstrado que Paulo (bem como os restantes 
apóstolos de Yeshua) viveu de acordo com a Lei/Torá de YHWH/Moisés. Estão errados 
os que dizem que Paulo condenou esta Lei escrita. Paulo abandonou, isso sim, muitos 
dos ensinamentos e tradições dos homens, contidos nas leis orais, farisaicas, e nas 
tradições dos homens, considerando as obras que delas derivavam como 
“esterco”/”refugo” – Filipenses 3:8. Após ter conhecido a Yeshua abraçou-O no seu 
coração/mente e manteve-se fiel à Lei/Torá que esse mesmo Messias enquanto Verbo 
Divino lhe deu para cumprir, a ele e a todos os filhos do Altíssimo. 
 
Ora se Yeshua não veio abrogar (revogar) a Lei/Torá do Pai (nem o poderia fazer pois 
se o fizesse, Ele não se qualificaria para ser O Cordeiro imaculado de YHWH), nem a 
palavra dada através dos profetas, e se Paulo e demais apóstolos eram obedientes a 
todos os preceitos de vida do Altíssimo, como pois se atrevem alguns falsos 
ensinadores a colocar em causa o testemunho de vida de todos os santos do passado, 
torcendo as Escrituras? Fazem-no para sua própria condenação. Repetimos isto: Paulo 
não tinha sequer autoridade para modificar uma só virgula aos textos sagrados escritos 
pelo Todo-Poderoso…e não o fez! Paulo era um servo como nós somos também. 
 
Rogamos então ao Altíssimo que nos dê o verdadeiro esclarecimento da Sua Palavra e 
ilumine os corações de todas as almas que buscam a YHWH e ao Seu Ungido com 
sinceridade de coração/mente, para que lhes vá bem, a eles e às suas casas.  
 
E aos que têm a responsabilidade de dirigir um rebanho de crentes no Salvador 
Yeshua, que o façam com zelo pela Verdade do Altíssimo, não se desviando nem para 
a esquerda nem para a direita – Deuteronómio 5:32; 17:11, 20; Josué 1:7; 23:6, 
tomando sempre como alvo O nosso Salvador Yeshua, através do Qual podemos 
chegar ao Pai. Ora, nunca poderíamos chegar ao Pai se nos desviássemos dos Seus 
preceitos de vida, a Sua Lei/Torá, que alguns pretendem denegrir.  
 

(Continua) 
 

AlleluYAH 
 

Vem ó Espírito de YHWH, vem já hoje abrir o nosso entendimento à força da Tua 
Palavra/Verdade para que a guardemos. 

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