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Para toda a alma que busca a salvação (O Nome Santo “Yeshua” significa isso mesmo: 
“salvação de YAH” ou “YAH salva”), Ele é o único caminho para chegar ao Pai. Ele é O 
Cordeiro que entregou a Sua vida preciosa para nos possibilitar alcançar a maior 
dádiva que algum ser humano pode almejar nesta vida, sendo que Ele é: O Caminho, A 
Verdade e A Vida. Para isso Ele veio, para nos dar Vida e vida abundante (João 10:10): 
primeiramente para os filhos de Israel que O aceitam e também para todos os que se 
queiram deixar enxertar na boa oliveira que é a Israel de YHWH.  
 
Isto mesmo é profeticamente visível no diálogo entre O Pai e O Filho: 
 

Isaías 49:3, 5-6 – “E me disse: Tu és meu servo; és Israel, aquele por quem 
hei-de ser glorificado… E agora diz YHWH, que me formou desde o ventre 
para ser seu servo, para que torne a trazer Jacob [as 12 tribos]; porém 
Israel [Efraim, as 10 tribos do Norte] não se deixará ajuntar; contudo aos 
olhos de YHWH serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse 
mais: Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacob, 
e tornares a trazer os preservados de Israel; também te dei para luz dos 
gentios, para seres a minha salvação até à extremidade da terra”. 

 
O que veio a ser confirmado pelas palavras de Yeshua HaMashiach: 
 

Mateus 15:24 – “E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às 
ovelhas perdidas da casa de Israel [as chamadas 10 tribos “perdidas” do 
Reino do Norte]”. 

 
Todos aqueles que negam esta verdade e anunciam que Israel foi “deserdado”, 
anunciando uma “doutrina de substituição” de Israel pela “igreja” andam confundidos e 
baseiam-se numa mentira criada por homens perversos. 
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Mas, a Palavra do Altíssimo combate tais mentiras através do testemunho dos Seus 
servos, os profetas e também de Yeshua e Seus discípulos/apóstolos. Bastará lermos 
e meditarmos no que Paulo ensina em Romanos 11 para compreendermos que se não 
estivermos enxertados na boa oliveira que é a Israel de YHWH, cuja raiz é Yeshua, 
então estaremos arredados do plano de salvação para o qual O Pai enviou O Filho. 
 
Mas, sendo assim, cada um de nós deve perguntar a si mesmo: “Será que Yeshua, O 
Rei vindouro, já é hoje O Senhor da minha vida?” Cada um terá de responder por si 
mesmo. Deve porém fazê-lo em consciência, buscando analisar se já hoje vivemos 
como Yeshua e os santos da antiguidade viveram, i.e. deixando-nos guiar pelos 
preceitos de vida que O Pai nos deu na Sua Lei/Torá e nas palavras dos profetas, os 
mesmos preceitos que Yeshua afirmou que não veio revogar (ab-rogar), mas sim viver 
por eles (Mateus 5:17-18), pois Ele mesmo disse: 
 

Mateus 7:21 – “Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! Entrará no reino 
dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai [a Sua santa Lei/Torá], 
que está nos céus”. 

 
Porventura será demais insistirmos nestes pontos capitais da nossa fé? Não, nunca é 
demais, pois Ele confirma: 
 

João 14:6 – “Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; 
ninguém vem ao Pai, senão por mim”. 

 
Assim, olhando à nossa volta para as gentes que se esquecem ou não conhecem os 
ensinamentos do Filho do Altíssimo e da Palavra, o que vemos? Vemos multidões 
enganadas a venerarem “os santos padres” do catolicismo romano, que abrem a sua 
boca em blasfémias, multidões que se deixam conduzir para a morte e destruição 
eternas, pois são filhos da idolatria e da mentira que O Eterno abomina. Sim, estão a 
ser conduzidos por Satanás, o pai da mentira que obscureceu o seu entendimento. 
Andam no caminho da abominação (lembremos que a idolatria é abominação aos olhos 
do Todo-Poderoso), transportando ídolos às costas, em procissões, e rendendo preito 
a imagens de pau e de pedra. Por isso serão destruídos. Atentemos: 
 

Apocalipse 18:4 – “E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, 
para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras 
nas suas pragas [as que estão anunciadas no livro de Apocalipse]”. 

 
Perante as evidências da verdade bíblica, que devemos fazer (enquanto é tempo)? 
 

Jeremias 29:13 - “E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes 
com todo o vosso coração”. 

 
O Altíssimo não elege para Si os que seguem o caminho das nações e que vivem uma 
religiosidade morna nas suas vidas, contrária aos Seus ensinamentos. A esses, Ele 
vomitá-los-á da Sua boca, naquele dia, quando vier com todo o poder e glória eternas – 
Apocalipse 3:16.  

http://www.kol-shofar.org/
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A humanidade anda esquecida do seu Criador, como nos dias de Noé, esquecida e 
arredada do Senhor de tudo o que existe, que tudo criou e que tem o domínio sobre 
todas as coisas que estão criadas, tanto as visíveis como as invisíveis. O homem anda 
esquecido Daquele a quem deve a vida e o sustento e tudo o que possui. Por isso Ele 
nos aponta a forma como O devemos buscar e amar: 
 

Deuteronómio 6:5 – “Amarás, pois, a YHWH teu Deus de todo o teu coração, 
e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças”. 

 
Isto significa uma entrega total da nossa parte. Este é o mesmo princípio que Yeshua 
confirmou e pelo qual viveu. O livro de Eclesiastes também nos diz: 
 

Eclesiastes 12:13-14 – “De tudo o que se tem ouvido, o fim é: Teme a Deus, 
e guarda os seus mandamentos; porque isto é o dever de todo o homem. 
Porque Deus há-de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está 
encoberto, quer seja bom, quer seja mau”. 

 
Mas será que o homem tem em conta o que é temer ao Elohim Todo-Poderoso? Como 
pode o ser humano temer Aquele a quem não conhece? Como andar na Sua Vontade 
(a Sua Lei/Torá) se não a conhece nem estuda? Onde estão os pais que ensinam isto, 
hoje, aos seus filhos? Se o homem se aplicasse a “conhecer” Este Elohim não teria o 
comportamento que hoje tem. Lembremos o que Ele nos diz em Deuteronómio 32:35-
43. Meditemos nestas palavras. 
 
Olhemos à nossa volta e vejamos o que se está a passar no mundo inteiro – exemplos: 
violência e desprezo pela vida do nosso semelhante, pedofilia e homossexualidade e 
“casamento” gay institucionalizado (também entre os sacerdotes das várias “religiões 
ditas cristãs” e no seio do povo de Israel), injustiça, corrupção dos costumes e dos 
dirigentes das nações, adultério, aborto legalmente instituído e, pior que tudo, a 
indiferença perante o mal que tomou conta do coração do homem. 
 
E como o ser humano não cuidou em honrar e servir Aquele que é digno de honra e de 
veneração, então YHWH os entregou à perversidade dos seus corações, como nos 
ensina Paulo (o apóstolo não usa palavras doces): 
 

Romanos 1:21-32 – “Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram 
como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se 
desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se 
sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em 
semelhança da imagem de homem corruptível [ídolos feitos pela mão do 
homem], e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus 
os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para 
desonrarem seus corpos entre si; pois mudaram a verdade de Deus em 
mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é 
bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões 
infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário 
à natureza.  
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E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da 
mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, 
homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a 
recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles não se importaram de 
ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento 
perverso, para fazerem coisas que não convêm; estando cheios de toda a 
iniquidade [iniquidade = pecado = transgressão da Torá], prostituição, 
malícia, avareza, maldade; cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, 
malignidade; sendo murmuradores, detractores, aborrecedores de Deus, 
injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes 
aos pais e às mães; néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, 
irreconciliáveis, sem misericórdia; os quais, conhecendo a justiça de Deus 
[a Sua Lei/Torá] (que são dignos de morte os que tais coisas praticam), não 
somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem”. 

 
A Palavra do Altíssimo é muito clara:  
 

Mateus 18:7: “Ai do mundo, por causa dos escândalos; porque é mister que 
venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem!” 

 
Não podemos perguntar somente se O Messias de Israel é O nosso Salvador, mas se 
Ele já é realmente O Senhor das nossas vidas. Não esqueçamos que servimos ao 
Elohim Todo-Poderoso, que é exigente e cioso do Seu poder/domínio e majestade. Por 
isso Ele exige-nos tudo (o nosso coração, a nossa mente) porque também nos dá tudo! 
Sim, esse “tudo” resume-se ao nosso coração/a nossa mente, para que aí Ele possa 
habitar. E se o homem não for capaz de entregar o seu coração, a sua mente, o “seu 
eu”, a sua consciência, então, possivelmente, não pode ser visto como Seu filho. 
Parece um jogo de palavras, mas é muito mais do que isso. 
 
Se Ele não for O Senhor das nossas vidas, seguramente não poderá ser O nosso 
Salvador... porque nós, tendo reservas, não permitimos que Ele habite no nosso 
coração, no nosso íntimo. O problema está somente em nós. Sabemos que YHWH é 
Elohim zeloso e que não admite que o nosso coração seja partilhado. Ele dá-nos tudo, 
se nós tudo Lhe dermos. Lembremos: “Dá-me filho meu o teu coração”…”e os teus pés 
observem os Meus caminhos” – Salmo 81:13; Provérbios 23:26. É precisamente isto 
que Ele nos pede e que o ser humano não quer ouvir. Atendermos a este apelo vindo 
do Alto e Sublime obriga-nos a mudar a nossa maneira de viver, abdicando das coisas 
que são deste mundo. E isso o ser humano não quer fazer… para mal de si próprio. 
 
Os/as que ainda não receberam a Yeshua HaMashiach como O Senhor das suas vidas 
(e no entanto pensam ter Nele O seu Salvador) poderão andar iludidos, e a sua 
esperança poderá não estar firmada nessa Rocha eterna que é exigente para com os 
Seus filhos. Sim, multidões andam enganadas porque escolhem o caminho da 
indiferença. Não estão espiritualmente vivos, mas sim mortos. Quando se pergunta se 
“é Cristo O seu Senhor?”, não estamos a perguntar se a pessoa acredita na divindade 
de Yeshua de Nazaré e no Seu sangue redentor.  
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Também os demónios acreditam e estão condenados: Mateus 8:28-29, pois podemos 
acreditar na divindade do Cristo e permanecermos nos nossos pecados. Ora, se 
permanecermos nos nossos pecados, estamos espiritualmente mortos, o que significa 
que não nos arrependemos. E, se não nos arrependemos dos nossos pecados, então 
estamos condenados. Por isso tem de haver um arrependimento e entrega sinceros na 
vida de toda a alma que busca a salvação por Yeshua HaMashiach, i.e. um novo 
nascimento (lembremos o que Ele disse a Nicodemos: “necessário te é nascer de novo 
da água e do Espírito”). 
 
Podemos falar Dele com toda a reverência e, contudo, não estarmos salvos, se não 
estivermos possuídos pelo Seu amor e pelo Seu Espírito. E, só podemos estar 
possuídos pela Vida e andarmos nela se nos deixarmos orientar pelos Seus preceitos 
de vida: Isaías 8:16, 20, os mesmos que são o denominador comum de todos os que 
se hão-de salvar, conforme a Apocalipse 14:12. Sim, estes são os dois pilares da 
salvação de todo o ser humano que já “nasceu de novo” em Yeshua.  
 
Quando perguntamos “É Cristo O seu Senhor?”, estamos a perguntar se é Ele que 
verdadeiramente governa a nossa vida. Adonai Yeshua resumiu a Lei do Pai nesta 
expressão:  
 

Lucas 10:27 “E, respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de 
todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de 
todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo”. 

 
Querem mensagem mais sucinta e elucidativa do que esta? Ele confirmou o que já 
antes havíamos lido em Deuteronómio 6:5 e em Levítico 19:18. YHWH exige sempre a 
primazia em tudo nas nossas vidas. Só assim Ele poderá ser verdadeiramente 
adorado, com o nosso coração (a nossa mente) e ser Senhor e Rei das nossas vidas. 
 
O Pai enviou O Filho para que todo aquele que Nele crê tenha a vida eterna – João 
3:15-16. E a vida eterna é esta: 
 

João 17:3 – “E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único 
Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste”. 

 
Bastaria esta elucidativa passagem para retirar das nossas mentes a falsidade da 
existência de um “Deus triuno”: a falsa doutrina da “trindade” herdada de Babilónia. 
Guardemos em nós que servimos a UM SÓ DEUS, como Paulo ensina e que Yeshua 
confirmou dizendo: “Eu e O Pai somos um” [“echad”, unidade composta], em que O 
Espírito Santo do Pai estava no Filho.  
 
Apesar do sacrifício único que O Ungido/O Enviado Yeshua nos proporcionou, o 
homem continua a andar desgarrado, desviando-se cada um para os seus caminhos e 
teorias doutrinais. E, à medida que o fim se aproxima, a situação piora, pois a 
apostasia (desvio da Verdade, da Lei/Torá de YHWH, cf. a Salmo 119:142) veio para 
contaminar o coração/a mente de todo o ser humano. Este procura fazer sempre a sua 
própria vontade, ignorando a vontade do seu Criador. Mas, por isso mesmo, será 
julgado... e a condenação é inevitável – João 3:18-19.  

http://www.kol-shofar.org/
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Porquê? Porque não O buscam de todo o coração! Em Hebreus 10:31 diz: “Horrenda 
coisa é cair nas mãos do Deus vivo”. O mundo assistirá a coisas terríveis antes do 
estabelecimento do reino milenar de Yeshua, pois a ira do Cordeiro será derramada 
sobre toda a maldade, olhos altivos, injustiça e tudo o que é ímpio: Isaías 66:15-16. 
 
A Palavra não nos fala somente das tribulações e castigos que virão sobre a 
humanidade rebelde nos dias do fim da presente era (o juízo do Todo-Poderoso, como 
é o caso das últimas 7 pragas que serão derramadas sobre toda a rebeldia e maldade). 
A Palavra aponta-nos para o juízo final e para a segunda morte, a destruição de todos 
os ímpios que ocorrerá no final do reino milenar de Yeshua. 
 
Antes da sua potencial conversão ao evangelho de Yeshua, cada um procurou fazer as 
coisas à sua maneira, segundo o que a sua consciência ditava. Porém, depois de 
chegar ao conhecimento da Verdade do Eterno, é de esperar que essa alma procure 
viver de acordo com a Vontade Daquele que vive para sempre, abandonando os seus 
caminhos desviados da Verdade.  
 
Se o processo de transformação espiritual e material das nossas vidas ainda não 
chegou ao nosso coração é porque ainda não estamos verdadeiramente convertidos. 
Muitos ainda continuam com um pé no mundo…procurando servir a dois senhores 
(Mateus 6:24). E se Yeshua ainda não é O Rei do nosso coração (da nossa mente) é 
porque ainda servimos a dois senhores. Se assim for, permanecemos afastados da 
graça de YHWH e da plenitude da bênção que sobre nós deveria cair. 
 
Por isso mesmo, Ele tem de ser já hoje O Rei das nossas vidas e estar entronizado no 
nosso íntimo, a fim de que possamos reger as nossas vidas debaixo da orientação do 
Espírito Santo! Reconheçamos pois os nossos erros e afastemo-nos do mal para 
alcançarmos a vida abundante que nos será dada por Yeshua “naquele dia”. Diz Paulo: 
 

1.Timóteo 1:15-17 – “Esta é uma palavra fiel, e digna de toda a aceitação, 
que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu 
sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que 
sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para 
exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos 
séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para 
todo o sempre. Amém”. 

 
Atentemos também nas palavras de João que estão em: 
 

Apocalipse 15:2-4 – “E vi um como mar de vidro misturado com fogo; e 
também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu 
sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e 
tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, 
e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas 
obras, Senhor Deus Todo-Poderoso! Justos e verdadeiros são os teus 
caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não 
magnificará o teu nome? Porque só tu és santo; por isso todas as nações 
virão, e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos”. 

http://www.kol-shofar.org/
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Quem não compreende estas palavras que retratam uma visão maravilhosa que está 
para chegar muito em breve? Enquanto resistirmos a este Rei eterno, Ele não pode ser 
O nosso Senhor e, por isso mesmo, a graça não poderá abundar. Porquê? Porque Ele 
não ocupa o lugar que deve ser Dele por direito próprio e exclusivo, considerando que: 
 
 Ele é O nosso Criador (Hebreus 1:1-10; 2:10; 1.Coríntios 8:6); 
 É Ele que nos dá vida e nos sustenta (1.Crónicas 29:16); 
 É através Dele que vem a nossa salvação (João 15:5). 
 Por Ele e para Ele são todas as coisas (Romanos 11:36). 

 
“Como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação?”, 
pergunta o autor do livro de Hebreus em Hebreus 2:3a. Quando O Espírito Santo 
começa o Seu trabalho no coração/na mente do homem, Ele começa por convencê-lo 
do pecado, pois todo o pecado é desobediência, é transgressão da Lei/Torá, é desvio 
da vontade do Eterno, é um desafio à Sua autoridade. Enquanto permanecermos neste 
estado de rebelião, estaremos a colocar a nossa vontade acima da Dele e a sermos 
rebeldes. Como poderá o rebelde ser eleito? Não pode, pois toda a rebelião será 
castigada. 
 
Enquanto vivermos assim estamos a desafiá-Lo e a revelar incapacidade de nos 
sujeitarmos à Sua Vontade. Assim, se não nos humilharmos debaixo da Sua potente 
mão (Yeshua HaMashiach) seremos rejeitados. Mas, desta luta espiritual, quem é que 
sai a perder? Resposta: todo o ser humano que é rebelde e ímpio. 
 
Por isso o conselho de Elohim permanece:  
 

Tiago 4:6b-10 – “Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos 
a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores; e, vós de 
duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e 
chorai; converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. 
Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará”. 

 
Cristo homem deu-nos o supremo exemplo de obediência e de humildade:  
 

Filipenses 2:5-11 – “De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que 
houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve 
por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a 
forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens; e, achado na forma 
de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte 
de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um 
nome que é sobre todo o nome; para que ao nome de Jesus se dobre todo 
o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a 
língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor [Mar YAH, YHWH na carne], 
para glória de Deus Pai”. 

http://www.kol-shofar.org/
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Se não passarmos por esta vivência transformadora poderemos andar convencidos 
que temos O Senhor no nosso coração, mas andaremos enganados, pois estaremos 
andando pelos nossos próprios caminhos/critérios e não pelo caminho/conselho de 
YHWH. A verdadeira conversão obriga o homem a mudar radicalmente a sua vida, a 
humilhar-se debaixo da potente Mão de Elohim, tornando-se numa nova criatura 
(nascendo de novo em Yeshua HaMashiach), em que O Espírito do Santo de Israel 
passa a governar essa vida. E, aí, então, essa pessoa entrega tudo nas mãos do seu 
Elohim, confiando no poder do sangue do Cordeiro para lavagem dos seus pecados. É 
como nos diz em Salmos 37:5: “Entrega o teu caminho ao Senhor; confia Nele e Ele 
o fará”. É também como dizia Paulo:  
 

Gálatas 2:20 – “Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas 
Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho 
de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim”. 

 
Esta é a verdadeira conversão que o homem tem de alcançar: “Senhor, que queres 
que eu faça?”, perguntou Paulo – Actos 9:6. Esta é a expressão de um coração que 
se entregou à vontade de Yeshua glorificado e que se consagrou ao evangelho do 
reino vindouro até à sua morte. Há muitos que se querem salvar mas que são 
incapazes de se entregar, de se deixar transformar espiritual e corporalmente. Ficam 
agarrados às coisas desta vida passageira que não salvam, antes corrompem e 
condenam. Veja-se as palavras de Yeshua em Lucas 14:33 (este “tudo quanto tem” é 
tudo o que se opõe à vontade do Elohim Todo-Poderoso). Lembremos que a salvação 
passa pelo arrependimento e pela conversão, com uma entrega verdadeira, passando 
a andar por fé, obediência e humildade perante Este Elohim Majestoso; sendo 
pacientes, benignos, longânimos de coração, vivendo a fé e o testemunho de Yeshua 
HaMashiach, e esperando, com paciência e confiança, a Sua vinda e redenção eterna.  
 
Até lá, devemos levar a verdade do Evangelho àqueles que ainda não a conhecem. 
Lembremos que YHWH é tudo em todos e que ninguém deve ocupar o primeiro lugar 
no nosso coração senão O Elohim Todo-Poderoso – Mateus 22:36-40 e a Yeshua, a 
Quem Ele enviou – O Pai e O Filho. Trabalhai pelo que vale a pena: João 6:27. 
 
Muitíssimo mais haveria a dizer sobre O nosso Salvador Yeshua. Por isso remetemos 
os leitores deste pequeno estudo para outros estudos que já se encontram publicados 
em www.kol-shofar.org (A Voz da Trombeta), que nos revelam as maravilhas Deste 
Elohim que veio até nós em carne para nos resgatar do pecado e dar a vida eterna aos 
que abraçarem o Seu concerto através da aceitação do Filho, e se vierem a revelar 
fiéis até ao fim. 
 
Ora vem, Adonai Yeshua. 
 

AlleluYAH 
 

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

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

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

