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Parte 4 

 
Continuação e finalização dos comentários ao teor da carta enviada por um irmão 
evangélico aos crentes da Congregação Messiânica no Brasil (enquadrando esta Parte 
4 com o que já escrevemos nas Partes 1 a 3) 
 
Pensamos ter demonstrado nas anteriores partes deste estudo, biblicamente 
suportado, que a Lei/Torá e as palavras dos profetas de YHWH são imutáveis e que 
nada se lhes deve acrescentar ou retirar – Deuteronómio 4:2; 12:32. Então, todo aquele 
que coloca em causa este princípio basilar da fé e da doutrina fá-lo por sua conta e 
risco, pois revela incapacidade para discernir a Verdade do Altíssimo. 
 
Comecemos com o conselho do Alto e Sublime Elohim que podemos ler em: 
 

Provérbios 7:1-3 – “Filho meu, guarda as minhas palavras [a Minha 
Lei/Torá], e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus 
mandamentos e vive; e a minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata-os 
aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração”.  

 
Bastariam estas palavras sábias para que qualquer de nós parasse ara meditar nelas e 
extrair das mesmas toda a profundidade de conhecimento que nos podem ser úteis ara 
a vida…se quisermos entrar no mundo vindouro. 
 
E de seguida recapitulemos alguns dos princípios doutrinais que já antes foram 
defendidos nestas páginas: 
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1.  Yeshua não veio abrogar/revogar a Lei/Torá ou as palavras dos profetas, 

aduzindo Ele que “nem um jota ou um til se omitirá da lei sem que tudo seja 
cumprido”, o que sabemos ainda não ter acontecido. Que O Salvador Yeshua 
deu por testemunho que Ele não veio destruir a lei ou as palavras dos profetas 
– Mateus 5:17-18. 

2.  “E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um til da lei” – Lucas 16:17. 
“Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão” disse Yeshua 
– Marcos 13:31; Mateus 24:35; Lucas 21:33.  

3.  Que a fé e a graça do Altíssimo não nos isentam do cumprimento da Lei/Torá – 
Romanos 3:31. 

4.  “Que o fim [propósito; objectivo] da lei é Cristo para justiça de todo aquele que 
crê” – Romanos 10:4. 

5.  “Que a lei foi ordenada por causa das transgressões…” – Gálatas 3:9…e que 
nos serviu de “aio” (pedagogo) até atingirmos a fé por/e em Yeshua 
HaMashiach – Gálatas 3:24. Mas, uma vez que estamos verdadeiramente em 
Yeshua, já não estamos debaixo da condenação da Lei, porque já não vivemos 
pecando, i.e. desobedecendo à Lei/Torá do Pai…mas passámos a viver pelo 
padrão de vida que O Pai nos deu e no qual Yeshua também andou – Romanos 
8:4.  

6.  Que somos aconselhados a andar como Yeshua andou, i.e. na Lei/Torá do Pai 
e nas palavras dos Seus profetas – Hebreus 10:7; 1.João 2:4-7. 

7.  O próprio Verbo/Palavra que se fez carne e habitou entre nós declarou: 
“Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei está dentro do 
meu coração” – Salmo 40:8.  

8.  Que a própria Torá estabelece maldições para os que ousarem retirar ou 
acrescentar qualquer coisa à Lei que O Eterno deu ao homem – Jeremias 11:1-
3; Apocalipse 22:18-20. A nação de Israel (Judá e Efraim) também se desviou 
dos preceitos do Altíssimo e pois isso sofreram grandes castigos – Jeremias 
6:19; Oseias 8; Daniel 9:4-11. 

9.  Que a imutabilidade do conselho (Lei/Torá) do Altíssimo é uma verdade que o 
homem não pode refutar – Hebreus 6:17-18; e que as duas coisas imutáveis 
pelas quais O Todo-Poderoso se interpôs com juramento (a Lei e O 
Testemunho de que nos fala Isaías 8:16, 20), permanecem para sempre. 

 
Ora se a Lei/Torá tem todos estes predicados (virtudes) e foi estabelecida pelo 
Altíssimo para que todo o homem viva por ela para sempre, e se não pode ser mudada, 
alterada, obliterada ou ignorada (pois todo o homem será julgado por esta mesma Lei – 
Tiago 2:12), então como se atrevem alguns a ensinar e a procurar confundir os que 
crêem no exemplo de Yeshua e que também buscam andar em total obediência às leis 
do Pai (andarem como Ele andou)? Como se atrevem a dizer que algumas das 
disposições do Alto e Sublime não são para nós observarmos hoje? Como se atrevem 
a contradizer os preceitos que O Alto e Sublime deu ao Seu povo por estatuto 
perpétuo? 
 
É evidente que existem preceitos na Lei/Torá que sofreram uma suspensão temporária, 
tal como as que eram exclusivas para os sacerdotes de serviço ao Templo…e como o 
Templo foi destruído no ano 70 d.C., tais disposições foram suspensas até que volte a 
haver novo Tempo (Ezequiel caps. 40 a 44). 

http://www.kol-shofar.org/
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Assim, só pode haver uma resposta para tudo isto: os que dizem que a Lei do Eterno já 
não está em vigor…ou que Yeshua veio cumprir a Lei por nós e que agora já não é 
preciso andar nos preceitos de vida do Pai…ou que dizem que a Lei é só para os 
Judeus…são falsos ensinadores que procuram desviar os que caminham na Verdade 
do Eterno e levá-los para a mentira que é do diabo. Não temos qualquer receio em 
fazer esta afirmação: quem se opõe à Verdade eterna de YHWH, a Sua Lei/Torá, é 
filho/a do diabo e, como tal, procura fazer a vontade do seu pai, o pai da mentira. 
 
Não podemos pactuar com este tipo de ensinamentos, pois se nos desviarmos da 
Verdade, estamos a colocar em perigo a nossa própria salvação por Yeshua.   
 
Sim, estamos a viver hoje os dias da apostasia que precedem a vinda gloriosa de 
Yeshua, O Rei. Por isso o amor de muitos vem esfriando porque se deixam enlaçar e 
contaminar pela subtil mentira que há muito penetrou nas “igrejas”, o que começou logo 
a manifestar-se após a partida dos apóstolos de Yeshua.  
 
O Mestre advertiu os fiéis que devem entrar pela “porta estreita”, pois “apertado é o 
caminho que conduz à vida e poucos há que o encontram”; mas largo e espaçoso é o 
caminho que conduz à perdição e são muitos os que preferem entrar por esse 
caminho, essa porta larga, que ensina que a Lei/Torá já não é preciso guardar…ou que 
Yeshua a “cumpriu” por nós, ou que a Lei é só para os Judeus, e outras teorias 
perniciosas e contrárias à Verdade do Altíssimo. Isto falou Ele também a respeito dos 
falsos profetas (filhos do diabo), que seriam como lobos devoradores para dividirem e 
tomarem conta do rebanho dos fiéis – Mateus 7:13-20.  
 
Paulo deixou-nos advertências semelhantes: 
 

Actos 20:28-30 – “Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o 
Espírito Santo vos constituiu bispos, para apascentardes a igreja de Deus, 
que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois 
da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão 
ao rebanho; e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão 
coisas perversas, para atraírem os discípulos após si”. 

 
Por tantas e repetidas situações deste tipo, é hoje cada vez maior o número de crentes 
sinceros que se afastam das “igrejas” convencionais e que se reunem em pequenos 
núcleos em cultos domésticos, para estudar a Palavra e render culto ao Altíssimo, 
procurando manter-se afastados da Babilónia espiritual em que o mundo das religiões 
se tornou. Eles saiem das “igrejas” porque o que lá é ensinado está inquinado com a 
mentira e com a vaidade de alguns, tal como Paulo advertiu Timóteo: 
 

2.Timóteo 4:3-4 – “Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; 
mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme 
as suas próprias concupiscências; e desviarão os ouvidos da verdade, 
voltando às fábulas”.  

http://www.kol-shofar.org/
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Sim. Tudo isto podemos comprovar nos nossos dias. A vaidade tomou conta do 
coração/mente de muitos “bispos”, que procuram dominar o rebanho que lhes foi 
confiado…o que YHWH abomina, pois essa é a doutrina dos nicolaitas. Dizendo-se 
sábios, tornaram-se loucos, pois não atentaram para a Verdade do Altíssimo. 
 
Poderão estes falsos profetas rebater o conjunto de verdades que apresentamos na 
abertura desta Parte 4? Se forem contra o que está escrito na Palavra estarão a 
condenar-se a si mesmos.  
 
Mas vamos continuar a estudar a Palavra para que não reste qualquer dúvida. Todo o 
conceito bíblico ou doutrina que assente no pressuposto que a Lei/Torá do Eterno e as 
palavras dos Seus profetas podem ser entendidas como já não sendo aplicáveis nas 
vidas dos fiéis dos nossos dias, é uma falsa doutrina. E se a premissa é falsa, também 
as conclusões o são. 
 

Salmo 89:30-32 – “Se os seus filhos deixarem a minha lei, e não andarem 
nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos, e não guardarem os 
meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara, e a sua 
iniquidade [transgressão da Lei/Torá] com açoites”.  

 
Dúvidas? 
 
Falando do reino milenar de Yeshua, diz-nos o profeta que David será de novo Rei 
sobre as 12 tribos de Israel. Vejamos então qual será a Lei que os há-de reger a todos: 
 

Ezequiel 37:24-27 – “E meu servo David será rei sobre eles, e todos eles 
terão um só pastor; e andarão nos meus juízos e guardarão os meus 
estatutos, e os observarão [confirmação de Jeremias 31:31-34; Hebreus 
8:8-10, 10:16]. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacob, em que 
habitaram vossos pais; e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de 
seus filhos, para sempre [Deuteronómio 12:28], e David, meu servo, será 
seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz; e será uma 
aliança perpétua [tal aliança só pode ser perpétua se a Lei/Torá estiver 
gravada na mente de todos eles]. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e 
porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo 
estará com eles, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo”. 

 
Estes das 12 tribos de Israel que irão viver como povo do Altíssimo, na terra que foi 
prometida desde o princípio aos patriarcas, andarão para sempre segundo a eterna 
Lei/Torá de YHWH e, somente então, se cumprirá o desígnio que YHWH havia 
estabelecido para o Seu povo: o de ser uma luz para as nações! Como? Vivendo pela 
Lei/Torá e ensinando-a aos outros povos. 
 

Isaías 60:20-21 – “Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará; 
porque YHWH será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. E 
todos os do teu povo serão justos [ser justo é viver pela Lei/Torá – Lucas 
1:5-6], para sempre herdarão a terra; serão renovos por mim plantados, 
obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado”.  

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


   www.kol-shofar.org      

 A PERENIDADE DAS SOLENIDADES DE YHWH – Parte 4  5 

 
Dúvidas? 
 
Quando compreendemos a importância do que significa “estar em Cristo” e, entre 
outras passagens bíblicas, compreendermos o significado do que Paulo nos ensina em 
Romanos cap. 11, e nos deixarmos enxertar na boa oliveira (Israel) cuja raiz é Yeshua, 
então assumiremos que nos tornámos em verdadeiros membros do povo adquirido, a 
Israel de YHWH. E, se somos verdadeiros israelitas, então a Lei/Torá é também para 
nós, como o foi para os nossos pais.  
 
E assim podemos compreender melhor as palavras de Paulo em: 
 

Gálatas 3:7-9; 27-29 – “Sabei, pois, que os que são da fé [de Yeshua] são 
filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de 
justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, 
dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da 
fé são benditos com o crente Abraão… 
Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de 
Cristo. Nisto não há judeu nem grego; não há servo nem livre; não há 
macho nem fêmea; porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois 
de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a 
promessa”. 

 
Quando Yeshua orou ao Pai pelos Seus discípulos, pouco antes de ir para junto do Pai, 
Ele usou estas palavras: 
 

João 17:14-19 – “Dei-lhes a tua palavra [a Tua Lei/Torá – Salmo 40:7-11], e o 
mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do 
mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal [do 
maligno]. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na 
tua verdade [na Tua Lei/Torá]; a tua palavra é a verdade [Salmo 119:142]. 
Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E 
por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam 
santificados na verdade [na Lei/Torá]”. 

 
Compreendemos bem o alcance das palavras de Yeshua? A que “verdade” se referia O 
Mestre senão àquela mesma verdade que nos é apontada em Salmo 119:142? E não 
só nesta passagem. Outras passagens bíblicas atestam o mesmo:  
 

Salmo 146:5-6 – “Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacob por seu 
auxílio, e cuja esperança está posta em YHWH seu Deus. O que fez os céus 
e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para 
sempre”.  
 
Salmo 117:2 – “Porque a sua benignidade é grande para connosco, e a 
verdade de YHWH dura para sempre. Louvai a YHWH”. 

http://www.kol-shofar.org/
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Salmo 119:44 – “Assim observarei de continuo a tua lei para sempre e 
eternamente”. Aqui o salmista reforça a ideia ao escrever “para sempre” em 
paralelo com “eternamente”.  
 
Salmo 119:112-14 – “Inclinei o meu coração [a minha mente] a guardar os 
teus estatutos, para sempre, até ao fim. Odeio os pensamentos vãos, mas 
amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo; espero na tua palavra 
[na Tua Lei/Torá]”. 

 
Salmo 119:152, 160 – “Acerca dos teus testemunhos soube, desde a 
antiguidade, que tu os fundaste para sempre… A tua palavra [a Tua 
Lei/Torá] é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura 
para sempre”. 

 
Poderíamos acrescentar ainda mais passagens que nos revelam a perenidade da 
Lei/Torá do Altíssimo: os Seus mandamentos, juízos, testemunhos e estatutos. Que 
diremos então?  
 

 Vamos dizer ao nosso Criador que parte da Sua Lei/Torá já não tem validade 
nos nossos dias?  

 Ou que o “Dia da Expiação” deixou de ter validade depois da vinda de Yeshua? 
 
Onde é que está a racionalidade e coerência daqueles que afirmam tais coisas? Então 
a Lei/Torá que nos é apontada na Palavra como existindo desde o princípio de todas as 
coisas deixou de ter validade depois de vir O Messias? Para depois voltar a ser 
(re)instituída no reino milenar de Yeshua (Jeremias 31:31-34; Hebreus 8:8-10; 10:16)? 
Então só não tem validade durante 2.000 anos (espaço de tempo entre a primeira e a 
segunda vinda de Yeshua) para depois voltar a ser aplicada para governo de todas as 
nações no reino milenar de Yeshua? Onde é que está a coerência de tudo isto? 
 
O nosso Elohim não é Deus de confusão! Ele não mudou nem Nele se encontra 
sombra de variação (no tempo)…pois o tempo não existe para Quem é Eterno e Pai da 
eternidade. 
 
Vejamos atentamente o que O Eterno nos ensina pela boca do Seu profeta em: 
 

Isaías 32:1-17 – “E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo 
fértil. E o efeito da justiça [Torá] será paz, e a operação da justiça, repouso 
e segurança para sempre”. 
 

Todos os que rejeitam ou procuram “mexer” na Lei/Torá imutável estão a virar as 
costas ao Legislador, Aquele que é a Torá viva – Adonai Yeshua HaMashiach… Aquele 
que será chamado “ADONAI JUSTIÇA NOSSA” (Jeremias 23:6). Eis o que nos diz o 
profeta: 

http://www.kol-shofar.org/
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Isaías 9:7 – “Do aumento deste principado [Yeshua] e da paz não haverá 
fim, sobre o trono de David e no seu reino, para o firmar e o fortificar com 
juizo e com justiça [com a Torá], desde agora e para sempre; o zelo de 
YHWH dos Exércitos fará isto”. 

 
A Justiça (Lei/Torá) é o estandarte de Yeshua (Salmo 40:7-11), conjuntamente com o 
sacrifício que fez no nosso lugar para remissão dos pecados de muitos. Quem são 
estes? Estes são os que abraçam o concerto de YHWH por Yeshua Seu Filho e lavam 
os seus vestidos no sangue do Cordeiro (até mesmo os que viveram antes da Sua 
primeira vinda – lembremos as palavras de Job: “Porque eu sei que O Meu Redentor 
vive…e que um dia Se levantará sobre a Terra…”) e daqueles que buscam viver pela 
Lei/Torá de YHWH. Vejamos as palavras do salmista: 
 

Salmo 19:7-11 – “A lei de YHWH é perfeita, e refrigera a alma; o testemunho 
de YHWH é fiel, e dá sabedoria aos símplices. Os preceitos de YHWH são 
rectos e alegram o coração; o mandamento de YHWH é puro, e ilumina os 
olhos. O temor de YHWH é limpo, e permanece eternamente; os juízos de 
YHWH são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o 
ouro, sim, do que muito ouro fino; e mais doces do que o mel e o licor dos 
favos. Também por eles é admoestado o teu servo; e em os guardar há 
grande recompensa”. 

 
Veja-se que o termo “Lei/Torá” assume aqui vários significados: lei, testemunho, 
sabedoria (como em Provérbios), mandamentos, juízos. Veja-se que todo aquele que 
abraça estes preceitos de vida alcança “grande recompensa”, i.e. a vida eterna, por 
Yeshua HaMashiach. 
 

Salmo 106:3 – “Bem-aventurados os que guardam o juízo, o que pratica 
justiça [a Lei] em todos os tempos”. – ver também Tiago 1:22. 

 
Este Rei vindouro apresentar-se-á com a justiça eterna, como nos é dito em: 
 

Apocalipse 19:11-13 – “E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco; e o que 
estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro; e julga e peleja 
com justiça [com a Lei/Torá]. E os seus olhos eram como chama de fogo; e 
sobre a sua cabeça havia muitos diademas; e tinha um nome escrito, que 
ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada 
de sangue; e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus”. 

 
O Nome pelo qual se chama é: A Palavra de Elohim. Como podem alguns homens 
ignorar estas palavras e estas promessas? Sim, Este Juiz vem para julgar os povos. 
Ele vem para julgar a Terra com justiça, como nos aponta Salmo 98:9. 
 

Jeremias 23:5-6 – “Eis que vêm dias [Milénio], diz YHWH, em que levantarei 
a David um Renovo justo; e, sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e 
praticará o juízo e a justiça [a Lei/Torá] na terra. Nos seus dias Judá será 
salvo, e Israel habitará seguro; e este será o seu nome, com o qual Deus o 
chamará: ADONAI JUSTIÇA NOSSA”. 

http://www.kol-shofar.org/
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Tempos maravilhosos serão esses em que não mais haverá falsos profetas e falsos 
ensinadores a procurar desviar o povo da Terra para caminhos saídos das vãs 
filosofias dos homens, pois haverá uma só Lei/Torá para todos os povos – Isaías 2:2-3. 
Isto mesmo nos é confirmado nas palavras do profeta: 
 

Isaías 51:3-8 – “Porque YHWH consolará a Sião; consolará a todos os seus 
lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como 
o jardim de YHWH; gozo e alegria se achará nela, ação de graças, e voz de 
melodia. Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para 
mim; porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz dos 
povos. Perto está a minha justiça [a Minha Lei/Torá], vem saindo a minha 
salvação, e os meus braços julgarão os povos; as ilhas me aguardarão, e 
no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai 
para a terra em baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a 
terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão 
semelhantemente; porém a minha salvação [Yeshua] durará para sempre, e 
a minha justiça [a Minha Lei/Torá] não será abolida. Ouvi-me, vós que 
conheceis a justiça [a Minha Lei/Torá], povo em cujo coração está a minha 
lei; não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas 
injúrias. Porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho os comerá como 
a lã; mas a minha justiça [a Minha Lei/Torá] durará para sempre, e a minha 
salvação [Yeshua]  de geração em geração”. 

 
Sim, o conselho/instrução/vontade de YHWH (a Sua Lei/Torá) permanece para sempre 
– Salmo 33:11. Avisado é o homem para que escolha os caminhos da sabedoria e da 
prudência…os caminhos de vida que O Pai lhe propõe. 
 

Salmo 93:5 – “Mui fiéis são os teus testemunhos; a santidade convém à tua 
casa, YHWH, para sempre”. Ler também o Salmo 111:3. 

 
Esta passagem combina em absoluto o que nos é ensinado em: 
 

Hebreus 12:14 – “Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual 
ninguém verá o Senhor”.  

 
Seguir o caminho da santificação é procurar andar sem repreensão em todos os 
preceitos e mandamentos de YHWH, i.e. na Sua Lei/Torá, seguindo o exemplo de 
Yeshua, como já apontámos também com o exemplo de vida dos pais de João, o 
baptista, em Lucas 1:5-6.  
 
Iremos concluir de seguida com uma reflexão contendo as palavras que Yeshua 
ensinou na forma como devemos orar ao Pai. Em certa parte da chamada oração do 
“Pai Nosso” Ele diz-nos: 
 

Mateus 6:9-10 – “Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos 
céus, santificado seja o teu nome; venha o teu reino, seja feita a tua 
vontade, assim na terra como no céu”. 
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Quando usamos esta oração e pedimos ao Pai para que o Seu reino venha, quais são 
as palavras que se seguem?: “seja feita a tua vontade, assim na terra como no 
céu”. Pois bem, o que estamos a rogar ao Pai é que também na Terra seja feita a Sua 
Vontade, i.e. os preceitos de vida que Ele nos deu na Sua Lei/Torá… como o será 
efectivamente quando a Lei/Torá for estendida a todos os povos que viverem no Seu 
reino milenar, como a lei universal do amor e da paz que então reinarão, e esses 
mesmos preceitos de vida estiverem gravados nos corações/mentes dos homens. 
 
Porém, só depende de nós colocar esse desejo já hoje em prática nas nossas vidas 
para que nos vá bem. YHWH é Elohim de misericórdia que derrama as suas bênçãos 
sobre todos os que querem caminhar na rectidão, i.e. na Sua Lei/Torá: 
 

Provérbios 2:1-9 – “Filho meu, se aceitares as minhas palavras [a Minha 
Lei/Torá], e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu 
ouvido atento à sabedoria; e inclinares o teu coração ao entendimento; se 
clamares por conhecimento, e por inteligência alçares a tua voz, se como a 
prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então 
entenderás o temor de YHWH, e acharás o conhecimento de Deus. Porque 
YHWH dá a sabedoria; da sua boca é que vem o conhecimento e o 
entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os rectos. Escudo é 
para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do 
juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a 
justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas”. 
 

 

 

 

 
 
Busquemo-Lo então com sinceridade de coração, com uma mente totalmente 
aberta…que seja como uma esponja que quer absorver todo o conhecimento que Ele 
tem para nos dar. E que a graça e a paz do Altíssimo esteja em vossos corações. 
 
 

AlleluYAH 
 

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

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

Provérbios 4:2 
 

Pois dou-vos boa doutrina; não deixeis a minha lei. 
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