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Sim. Confrontado por muitos que buscavam tentá-Lo, incluindo Satanás, o diabo, Yeshua 
HaMashiach (YHWH na carne) reafirmou muitas verdades que há muito estavam escritas 
para nosso ensino e que os homens vêm, pouco a pouco e desde há séculos, 
desvirtuando. Sim, a apostasia tem sido o apanágio dos dias de hoje, tanta é a mentira 
doutrinal que hoje é ensinada nas congregações ditas “cristãs”, principalmente as que 
rejeitam a Lei/Torá ou parte(s) dela.  
 
Os ensinamentos das chamadas “igrejas cristãs” estão eivados de filosofia de homens, de 
tradições, de idolatria, “anomia” (ou ausência da Lei/Torá), ateísmo e agnosticismo, senão 
mesmo de práticas e doutrinas de demónios como Paulo nos alertou em: 
 

1.Timóteo 4:1-2 – “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”. 

 
Quem não é capaz de reconhecer que Paulo falava pelo Espírito Santo de YHWH 
alertando os fiéis para os dias que estamos a viver? Após o sacrifício de Yeshua, Satanás 
vem introduzindo, insidiosamente, verdades misturadas com mentiras de forma a desviar 
o ser humano do caminho da Verdade do Altíssimo. O lema do enganador foi sempre: 
“dividir para reinar”. E muitos têm caído nesta armadilha, por culpa própria, devido à sua 
própria negligência e ao seu pouco cuidado nas coisas do Altíssimo. Por outras palavras: 
falta de integridade intelectual e espiritual. Por isso se deixam arrastar por todo o vento de 
doutrina, dando ouvidos a espíritos enganadores (1.Timóteo 4:1). 
 
Hoje em dia existem grupos e correntes religiosas que aderem às fábulas judaicas, 
julgando que, assim, estão no caminho da verdade. Puro engano, pois até entre estes há 
um afastamento nítido das doutrinas de Yeshua HaMashiach, Aquele que baseou todos 
os Seus ensinamentos na Verdade do Pai, a Sua Lei/Torá. Mas Paulo também alertou 
para estes: 
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Tito 1:14-16 – “Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos 
mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são 
puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis; antes o 
seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que 
conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, e 
desobedientes, e reprovados para toda a boa obra”. 

 
Por isso mesmo João deixou escrito há quase 2.000 anos atrás: 
 

1.João 2:18 – “Filhinhos, é já a última hora; e, como ouvistes que vem o 
anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde 
conhecemos que é já a última hora”. 

 
E se ao tempo de João já era a última hora, hoje certamente estamos no último minuto. 
 
Desde o princípio dos tempos, o pai da mentira buscou desviar o homem do caminho que 
YHWH lhe propusera. Fê-lo com os nossos primeiros pais (o que levou à queda de Adão 
e Eva) e continua a fazer o mesmo hoje, pois este adversário só pode ser afastado da 
nossa vida se nos mantivermos fiéis a Yeshua HaMashiach e ao propósito com que 
YHWH nos chamou: Ele chamou-nos para O amarmos e servirmos, andando nos Seus 
preceitos e, assim, alcançarmos a vida eterna por Yeshua HaMashiach. Assim a nossa 
fidelidade seja manifesta perante Ele e perante os homens. 
 
Ao ser tentado no deserto, durante o seu prolongado jejum, Yeshua foi abordado pelo 
tentador, que Lhe propôs: 
 

Mateus 4:3 – “E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de 
Deus, manda que estas pedras se tornem em pães”. 

 
Satanás sabia muito bem com Quem estava a falar, mas nem por isso deixou de 
desempenhar o seu papel de rebeldia. O diálogo entre o tentador e O Santo de Israel foi-
se prolongando com várias propostas de Satanás, sempre rebatidas pelo Justo da forma 
mais simples – “Está escrito”: 
 

Mateus 4:4-10 – “Ele [Yeshua], porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem 
só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 
Então o diabo o transportou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do 
templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo; porque 
está escrito: Que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão 
nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: 
Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o 
transportou o diabo a um monte muito alto; e mostrou-lhe todos os reinos do 
mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me 
adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao 
Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás”. 
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Este diálogo de elevada carga espiritual não se desenvolveu com base em argumentos da 
parte de Yeshua. Antes, firmemente, respondeu sempre ao tentador: “Está escrito”! Se 
também nós conhecermos bem as Escrituras poderemos igualmente defender-nos das 
astutas ciladas do diabo da mesma forma e com as mesmas palavras que Yeshua usou, 
com total sucesso, pois Satanás também conhece as Escrituras Sagradas. E devemos 
reparar ainda que Yeshua lhe respondeu “Não tentarás o Senhor teu Deus”. Querem 
maior prova da divindade de Yeshua? Sim, Quem é que estava ali a ser tentado? Era 
Yeshua, YHWH na carne, “Mar YAH” (1.Coríntios 12:3; Filipenses 2:11). 
 
É pois propósito deste estudo relembrar muitas das verdades eternas das Sagradas 
Escrituras que Yeshua veio confirmar, para que não nos deixemos enganar/enredar pelas 
vãs filosofias de homens inconstantes na doutrina ou pelas tradições com que muitos 
buscam anular e ofuscar as verdades eternas.  
 
Um dos grandes problemas dos chamados “crentes” em Jesus Cristo (Yeshua 
HaMashiach) ou dos que frequentam as “igrejas ditas cristãs” dos nossos dias é que não 
buscam confirmar na Palavra o que os seus pastores lhes dizem dos púlpitos ou ensinam 
nos folhetos dessas mesmas “igrejas ditas cristãs”.  
 
E, se lêem um pouco da Bíblia, não meditam no que ela tem para nos transmitir. Também 
não oram ao Altíssimo para que a Sua Verdade lhes seja revelada. 
 
Porque se o fizessem, como fizeram os Judeus fiéis de Bereia que foram às Escrituras 
confirmar as palavras que Paulo lhes havia transmitido na sinagoga acerca do Salvador 
Yeshua, então a Palavra lhes diria uma coisa bem diferente da que ouviram da boca dos 
seus pastores. Por exemplo: não haveria tanta gente a guardar o primeiro dia da semana 
(o Domingo) em vez do dia santificado pelo Altíssimo, o Sábado santo, o sétimo dia da 
semana; não andariam com imagens e crucifixos ao peito ou em procissões carregando 
ídolos às costas e dobrando os seus joelhos em adoração a objectos inertes feitos pelas 
mãos dos homens; nem se alimentariam de coisas imundas como a carne de porco, 
mariscos, moluscos e outros “alimentos” que O Eterno não criou para os Seus fiéis. 
 
Se, para além do pão, o ser humano se alimentasse diariamente da Palavra do Altíssimo, 
então o mundo seria muito diferente. Mas o coração/mente do homem afastou-se Daquele 
a Quem deveria servir. Por isso o profeta pergunta: “Quem creu na nossa pregação?” 
Infelizmente bem poucos… só um remanescente fiel. 
 
Esta Palavra de vida é como uma semente, que se for colocada no solo e regada e 
alimentada pela luz e outros elementos essenciais ao seu desenvolvimento, ela cresce e 
dá fruto abundante. Assim é a Palavra do Eterno. Assim saibamos nós colocá-la no nosso 
coração/mente e alimentá-la, regando-a com oração e fé, para que ela cresça em nós e 
dê muito fruto para a vida eterna. Por isso O Eterno nos pede: 
 

Provérbios 23:26 – “Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem 
os meus caminhos [a Minha Lei/Torá]”.  
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É dali que procedem as fontes da Vida. Mas se a rebeldia dominar o nosso coração/a 
nossa mente, então estamos perdidos, pois a rebeldia é uma semente implantada por 
Satanás. Recusarmos a dádiva gratuita que nos foi oferecida pelo sacrifício de Yeshua 
HaMashiach, é recusarmos a vida verdadeira, a eterna. 
 
Diz-nos O Eterno Elohim: 
 

Isaías 30:1 – “Ai dos filhos rebeldes, diz YHWH, que tomam conselho, mas 
não de mim; e que se cobrem, com uma cobertura, mas não do meu espírito, 
para acrescentarem pecado sobre pecado”. 

 
Ao rejeitarem os ensinamentos de raiz hebraica, que foram a base da fé de todos os 
justos em todos os tempos e latitudes, as religiões dos nossos dias estão a incorrer em 
graves perigos, pois estão a desviar-se da Verdade do Eterno e a acrescentar pecado 
sobre pecado, e que ao mal chamam bem e ao bem mal (Isaías 5:20). Mas o que é a 
Verdade, perguntarão alguns? A Verdade, eterna e imutável é a que nos é apontada em: 
 

Salmos 119:142 – “A tua justiça [Yeshua HaMashiach] é uma justiça eterna, e 
a tua lei é a verdade”.  

 
Se quisermos ir mais longe, afirmemos sem qualquer margem de dúvida que Yeshua é a 
Torá viva. Esta Torá que se revelou a Moisés no Monte Sinai (1.Coríntios 10:4) e que 
depois, veio até nós, em carne, como O Cordeiro do sacrifício, O Anjo do Concerto. Por 
isso Ele disse de Si mesmo: “Eu Sou o Caminho, a Verdade [a Torá] e a Vida, e 
ninguém vai ao Pai senão por Mim” – João 14:6. Desviarmo-nos destas verdades é 
darmos ouvidos a espíritos enganadores. E, se dermos ouvidos a estes espíritos 
malignos, estamos a aceitar o conselho do maligno. Cuidado, portanto! 
 
Mesmo sendo alertados pelas palavras do Filho do Altíssimo, muitos continuam a deixar-
se levar como ovelhas para o matadouro, porque não buscam a Verdade do Altíssimo e 
não O buscam a tempo de O poder achar. Todos estes têm o seu entendimento 
entenebrecido, não conseguindo libertar-se da mentira de Satanás à qual estão 
amarrados, não sabendo discernir a Verdade da mentira: 
 

Mateus 24:5 – “Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo; 
e enganarão a muitos”. 

 
Mas não são só enganadores os que falsamente se intitulam como sendo “o Cristo”. A 
maior legião de enganadores é a que povoa as “igrejas ditas cristãs”, mas que não 
passam de falsos mestres e ensinadores da mentira que aprenderam nos seminários, que 
torcem a Verdade do Altíssimo e enganam a muitos. Muitos destes, estão “agarrados” a 
organizações religiosas das quais recebem um salário, com o qual vivem confortáveis 
(com as suas famílias) na base das ofertas e dízimos dos crentes. Por isso eles têm de 
ensinar “a verdade” que lhes é imposta pelas organizações que lhes pagam…sem se 
poderem desviar dos seus catecismos sob o risco de serem despedidos e perderem o seu 
salário. Só que este salário é obtido pela pregação da falsidade, pelo que o seu fim será a 
condenação (“o salário do pecado é a morte”). 
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Todas as tradições dos homens são vaidade. E a palavra vaidade significa isso mesmo: 
coisa vã, vazia, fútil! Por isso mesmo muitas congregações ditas “cristãs” estão arredadas 
da Verdade do Altíssimo pois são governados pela futilidade dos homens e por interesses 
vários onde não cabe o respeito pela Verdade do Eterno. Por isso, quando Yeshua vier 
muitos destes terão a maior desilusão das suas vidas de desobediência: 
 

Mateus 7:21-23 – “Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino 
dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai [expressa na Lei e nos 
profetas], que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, 
não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos 
demónios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi 
abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a 
iniquidade [iniquidade=pecado=transgressão da Lei/Torá]”. 

 
Mas não basta lermos e meditarmos na Palavra. Para que esta Palavra seja vivificante, 
ela tem de nos transformar (se nós o permitirmos). Ela tem de se revelar nas nossas 
vidas. Ela tem de ser actuante. E se essa transformação não ocorrer em nós, nascendo 
de novo, mas preferirmos continuar a viver da mesma maneira fútil em que antes 
caminhávamos (segundo a falsidade do mundo), então significa que não abraçámos ainda 
a fé de Yeshua HaMashiach. Lembremos somente isto: “Ninguém pode servir a dois 
senhores…”. 
 
A Palavra ensina-nos que ela, a Lei/Torá, é uma espada de dois gumes que penetra até 
ao interior da nossa alma. Para quê? Para nos transformar e para que abandonemos a 
nossa vã maneira de viver, para passarmos a viver pela fé/testemunho de Yeshua e na 
obediência a todos os preceitos de vida do Santo de Israel, como novas criaturas em 
Yeshua HaMashiach.  
 
A fé vem pelo ouvir da Palavra do Alto e Sublime. E é esta mesma fé que gera obediência 
em nós e nos transforma cada dia das nossas vidas. Oremos então, com insistência, e O 
Misericordioso atenderá à nossa oração: “Buscai e achareis”, “Batei e abrir-se-vos-á”. 
Sim, só depende de cada um de nós. 
 
O conselho de YHWH permanece para os que andam nos caminhos das congregações 
apóstatas, a Babilónia espiritual em que o mundo das religiões se transformou:  
 

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”. 

 
Meditemos nas palavras que O Adonai Yeshua nos continua a transmitir ainda hoje, 
quando responde a um certo doutor da lei que O inquire para O tentar: 
 

Lucas 10:25-28 – “E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e 
dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está 
escrito na lei [na Torá]? Como lês?  
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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 [Deuteronómio 6:5], e ao teu próximo como a ti mesmo 
[Levítico 19:18]. E disse-lhe: Respondeste bem; faze isso, e viverás”. 

 
A expressão “faze isso, e viverás” transmite a promessa “viverás para sempre”. 
 
Como é pois possível que passados cerca de dois mil sobre este ensinamento, muitos 
condutores cegos continuem a ensinar mal os rebanhos que lhes foram confiados, 
dizendo que a Lei/Torá é só para os Judeus…ou que Yeshua cumpriu a lei por nós e que 
agora já não é necessário viver pelos preceitos da Lei? Ou que Yeshua pregou a Lei/Torá 
no madeiro? São condutores cegos. E tão cegos como eles são os que confiam neles e 
rejeitam o ensinamento de Yeshua HaMashiach. 
 
A Palavra diz-nos que só um remanescente será salvo – Romanos 9:27. E esse 
remanescente fiel é a Israel de YHWH, os que guardam os mandamentos (a Lei/Torá) de 
YHWH e têm a fé/testemunho de Yeshua (Apocalipse 14:12). Porquê? Porque a maioria 
dos homens confia mais nos ensinamentos de homens perversos que os guiam do que na 
própria Palavra do Altíssimo que lhes diz: “Está escrito”. Pagarão com a sua própria vida 
tal desatenção.  
 
Não podemos brincar com a nossa vida ou confiá-la a terceiros. Só podemos entregar as 
nossas vidas na Mão Daquele que é a Vida e que nos pode dar a vida eterna. A Palavra 
diz-nos que quando um cego conduz outro cego, ambos cairão na cova, i.e. na armadilha, 
no erro. Por isso a nossa confiança tem de estar firmada na Verdade do Elohim YHWH e 
no Seu Ungido Yeshua HaMashiach, se queremos alcançar a vida eterna. 
 
Lembremos que A Palavra é muito clara, pois O mesmo Yeshua nos diz que não veio ab-
rogar (abolir, revogar) a Lei/Torá mas viver por ela – Mateus 5:17-18. Sim, Ele veio viver 
pela Torá e ensiná-la: Salmo 40:7-11, em total obediência aos preceitos de vida do Pai. E, 
vivendo pela fé em Yeshua (O Cordeiro de YHWH) e pelos ensinamentos de vida do Pai, 
a Sua Lei/Torá, alcançaremos grande recompensa: a vida eterna (Salmo 19:7-11). 
 
Assim, para nossa salvação tomemos muito cuidado com os falsos ensinadores que nos 
querem desviar do que “está escrito”. Satanás tem um grande exército às suas ordens. O 
mundo está cheio de mentira religiosa. Há milhões de livros cheios de engano doutrinal. 
Saibamos nós, com a ajuda do Espírito Santo de YHWH discernir o trigo do joio e os 
espíritos que nos rodeiam. Cuidado pois, muito cuidado, pois Satanás anda ao nosso 
redor (como um leão), buscando a quem possa tragar. Veja-se o que Aquele que haveria 
de vir como Filho diz acerca dos que caminham por caminhos e ensinamentos tortuosos 
de homens néscios:  
 

Isaías 8:16, 20 – “Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos… À 
lei e ao testemunho! Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não 
há luz [verdade] neles”. 
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Sim, os que dizem que a Lei/Torá de YHWH foi abolida ou que é só para os Judeus ou 
que Yeshua pregou a lei no madeiro, andam em trevas e conduzem os seus rebanhos 
para a perdição. Fugi deles. 
 

Josué 1:8 – “Não se aparte da tua boca o livro desta lei; antes medita nele dia 
e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está 
escrito; porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido”. 

 
Sim, estes são os conselhos do Altíssimo para que tenhamos vida abundante. Os 
mesmos conselhos que foram dados aos santos da antiguidade permanecem válidos para 
nós também, hoje, pois O Elohim YHWH não muda. O justo Josué deu este conselho ao 
povo (e a nós também): 
 

Josué 23:6 – “Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo 
quanto está escrito no livro da lei de Moisés; para que dele não vos aparteis, 
nem para a direita nem para a esquerda”. 

 
O Justo Yeshua HaMashiach também andou segundo estes mesmos preceitos, i.e. na 
Lei/Torá do Pai. Por isso Ele se socorria do que “Está escrito”. Por último, lembremos o 
conselho do Rei David a seu filho Salomão em: 
 

1.Reis 2:3 – “E guarda a ordenança de YHWH teu Deus, para andares nos 
seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, 
e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés; 
para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores”. 

 
Vem despertar alguns cujo coração/mente só Tu conheces. 

 
AlleluYAH 

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