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A Palavra do Todo-Poderoso ensina-nos hoje, tal como ensinou os homens em todas as
épocas e latitudes, como devemos andar perante Ele para sermos dignos de alcançar a
Sua misericórdia e a Sua graça. Sim, a graça do Eterno, sendo um favor imerecido, só é
concedida aos que revelem ser obedientes aos Seus preceitos de vida eterna, a Sua
Lei/Torá, aos homens e mulheres que alberguem nos seus corações/nas suas mentes
esses mesmos preceitos e por eles vivam, aguardando, com paciência, a sua redenção
através do Rei Yeshua, em cujo Nome alcançam perdão para as suas vidas.
Todos estes, em algum momento das suas vidas, tendo ouvido a voz do Altíssimo,
arrependeram-se dos seus maus caminhos (pecados/desobediências) e converteram os
seus corações/mentes (tendo selado essa conversão no baptismo das águas como nos é
recomendado), tornando-se assim dignos de ser olhados com misericórdia pelo TodoPoderoso YHWH e assim, abraçarem um novo concerto de vida através Daquele que Se
entregou por eles/nós em sacrifício santo e eterno: Yeshua HaMashiach.
É nesta nova condição, como novas criaturas renascidas em Yeshua (pelo Espírito), que
o ser humano começa a trilhar o caminho estreito e a entrar pela porta estreita que
poucos há que a encontrem. Tomemos a máxima atenção às palavras do Justo:
Lucas 13:23-28 – “E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E
ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita; porque eu vos digo
que muitos procurarão entrar, e não poderão. Quando o pai de família
[Yeshua, O Rei vindouro, O Esposo] se levantar e cerrar a porta, e
começardes, de fora, a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos; e,
respondendo ele, vos disser: Não sei de onde vós sois; então começareis a
dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas
nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois;
apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade [=pecado=
anomia ou ausência de Lei/Torá na vida de muitos]. Ali haverá choro e ranger
de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque, e Jacob, e todos os profetas no
reino de Deus, e vós lançados fora”.
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Esta porta estreita e este caminho apertado significam o viver por fé e obediência a todos
os preceitos de vida eterna contidos na santa e eterna Lei/Torá e nas palavras dos santos
profetas do Altíssimo, numa vida de entrega e confiança renovada nas palavras e nas
promessas do Altíssimo, nas quais O Justo Yeshua viveu também, dando-nos assim o
exemplo de como devemos viver. Contudo, a maioria prefere o caminho largo que o
mundo tem para oferecer. Só que o caminho largo conduz à perdição. Por isso mesmo
ficarão de fora.
Não nos deixemos enganar pelos falsos profetas que pululam por aí e que ensinam que a
santa Lei/Torá não é para nós, hoje, ou que é só para os Judeus. Eles ensinam o caminho
largo que conduz à perdição e que levará multidões para a destruição no lago de fogo,
que é a segunda morte. Estes falsos ensinadores são contraditados pela Palavra que é
muito clara na afirmação da validade da Lei/Torá para todos os tempos e todos os
homens (Eclesiastes 12:13), incluindo os nossos tempos também, como nos diz O Eterno
em Isaías 8:16, 20, palavras que são confirmadas pelo juramento do Pai em Hebreus
6:17-20. Nunca é demais reafirmar estas verdades. Vejamos exemplos bem concretos:
Lucas 1:5-6 – “Existiu, no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote
chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão; e
o seu nome era Isabel [os pais de João “Baptista”]. E eram ambos justos
perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e
preceitos do Senhor”.
Sim, estão debaixo da graça do Eterno todos os que vivem humildemente segundo a Sua
Vontade, a Sua Lei/Torá, e tem a fé/testemunho de Yeshua HaMashiach. Sim, ser justo
ou santo é isto mesmo: “andar sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do
Senhor”. Quais? Todos os que estão contidos na Torá e nas palavras que YHWH nos
transmitiu através dos Seus profetas. Por isso Yeshua lhes respondeu:
Lucas 11:27-28 – “E aconteceu que, dizendo ele [Yeshua] estas coisas, uma
mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o
ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes bemaventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam”.
Guardar a Palavra do Altíssimo é viver por ela! É “ouvir” e “fazer” como ensina Tiago:
Tiago 1:22, 25 – “E sede cumpridores da palavra, 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”.
Ser bem-aventurado (bem-sucedido) no seu feito é alcançar a salvação por Yeshua
HaMashiach, a vida eterna e todas as promessas que nos estão reveladas na Palavra do
Altíssimo Elohim. Isso mesmo deve ser o primeiro e grande objectivo da nossa vida. E
como podemos alcançá-lo? Vivendo como Yeshua e os santos homens de YHWH
viveram: em humildade, por fé e obediência à “lei perfeita da liberdade”. Sim, viver por
esta Lei/Torá santa e eterna é preparar-nos neste mundo, neste tempo, para vivermos
com Ele de eternidade em eternidade.
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Daniel 7:18 – “Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão
para todo o sempre, e de eternidade em eternidade”.
Existirá algo mais excelente que a vida plena com O Altíssimo, revestidos da Sua
imortalidade e vivendo com Ele para sempre? Haverá maior galardão que a vida eterna?
Não, não existe! Portanto, tudo o resto fica muito aquém deste galardão que está
prometido aos que desejam amá-Lo e servi-Lo como Ele deseja. Não sejamos vagarosos
no cuidado que devemos pôr em alcançar a nossa salvação.
Veja-se o exemplo de Paulo. Tal como outros servos fiéis, este servo do Altíssimo
experimentou grandes sofrimentos: fome, sede, açoites, prisões, traições de falsos irmãos
da fé, etc. Porém, foi fiel até ao fim, tendo cumprido a missão para a qual Yeshua o havia
chamado no encontro que teve com ele na estrada para Damasco. Mas, já na sua velhice
e sabendo que o fim dos seus dias neste mundo estava muito próximo, deixou-nos estas
palavras:
2.Timóteo 4:6-8 – “Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de
sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate,
acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está
guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a
mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda”.
Possamos todos nós confessar o mesmo que Paulo. Sim, este prémio soberano está
reservado para todos os que vivem pela fé e pelo testemunho de Yeshua HaMashiach e
guardam a santa Lei/Torá nas suas vidas. Sim, estes são os dois pilares da salvação do
ser humano. Por isso o conselho de Paulo permanece bem vivo para nós, hoje:
2.Coríntios 6:14-18 – “Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis;
porque, que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a
luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte
tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos?
Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei,
e entre eles andarei; e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso
saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor; e não toqueis nada imundo, e
eu vos receberei; e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e
filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso”.
Querem maior clareza do que estas palavras quanto à forma como nos devemos conduzir
neste mundo? Se não vivermos pelo conselho/instrução do Altíssimo, a Sua Lei/Torá,
então estaremos a andar desviados do caminho santo e estreito e não seremos capazes
de encontrar a porta estreita pela qual entram todos os que têm acesso ao reino eterno.
Por isso mesmo, porfiemos por entrar pela Porta que é Yeshua HaMashiach e que é,
também Ele, a Torá viva.
Se não entrarmos por esta “Porta” não encontraremos a vida eterna que está reservada a
todos os que Lhe são fiéis até ao fim.
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Voltemos aos falsos ensinadores que dizem que a Lei/Torá é para os Judeus, ou que
Yeshua cumpriu a Torá por nós e outras falsidades como estas. Sim, eles torcem a
Verdade do Eterno para sua própria condenação e condenação daqueles que neles
confiam. A palavra “lei” (“nomos” no Grego) é mencionada cerca de 200 vezes no
erradamente chamado “Novo Testamento” (deveríamos antes chamar-lhe “Escritos
Apostólicos”). Assim a Palavra do Eterno fala contra eles:
Lucas 6:46-47 – “E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que
eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, e as observa,
eu vos mostrarei a quem é semelhante…”.
Sim, Yeshua HaMashiach veio ensinar a Lei/Torá do Pai ao mundo e a toda a
congregação de Judá, como Ele mesmo afirmou (antes do Verbo Se ter feito carne e
habitar entre nós) em Salmo 40:7-11.
Andam errados todos os que se desviam deste caminho santo e destas palavras de vida.
Pagarão caro se não mostrarem arrependimento sincero e conversão nas suas vidas e
não passarem a viver pelos preceitos de vida que O Altíssimo deu ao ser humano.
João 14:15; 15-10 – “Se me amais, guardai os meus mandamentos… Se
guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; do mesmo
modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no
seu amor”.
Sim, Este Yeshua era YHWH na carne. Foi Este mesmo Verbo Divino que entregou a
Moisés e ao povo de Israel a Lei/Torá para que o Seu povo fosse um povo santo. A Torá
entregue ao povo de Israel pela mão de Moisés, constituiu um contrato de casamento
entre O Eterno e o Seu povo. Contrato que bem depressa esse povo rompeu.
Ser santo é viver separado da maldade que está no mundo. É não participar das suas
injustiças mas antes denunciá-las, guardando todos os preceitos de santidade de YHWH.
1.João 3:4; 5:3-4 – “Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade;
porque o pecado é iniquidade…Porque este é o amor de Deus: que
guardemos os seus mandamentos; e os seus mandamentos não são
pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a
vitória que vence o mundo, a nossa fé”.
Por isso Paulo nos diz no fim dos seus dias: “guardei a fé”. Ao escrever à “senhora eleita”
(i.e. às chamadas “10 tribos perdidas de Casa de Efraim/Israel, o Reino do Norte expulso
de Samaria pelos exércitos da Assíria em 722 a.C.) o apóstolo João realça aqueles que
se mantiveram fiéis à Verdade (“A Tua Lei é a Verdade”, como nos é dito em Salmo
119:142):
2.João 1:1-7 – “O presbítero à senhora eleita [os dispersos de Efraim/Israel], e
a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também
todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade [a Lei/Torá] que
está em nós, e para sempre estará connosco:
A LEI ETERNA
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Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo,
o Filho do Pai, seja convosco na verdade [na Lei/Torá] e amor. Muito me
alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como
temos recebido o mandamento do Pai. E agora, senhora, rogo-te, não como
se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o
princípio tivemos: que nos amemos uns aos outros. E o amor é este: que
andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já
desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores
entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne.
Este tal é o enganador e o anticristo”.
Torna-se bem claro que o apóstolo João reafirma a validade da Lei/Torá no seu tempo,
encorajando os fiéis a que continuem a viver por esta santa e eterna Lei, quer sejam
Judeus quer sejam os descendentes dos membros das 10 tribos “perdidas” da Casa de
Efraim/Israel (“a senhora eleita”), os que foram espalhados entre as nações e que
estavam/estão na Diáspora há mais de sete séculos (Neemias 1:8), da qual muitos de nós
hoje descendemos.
Lembremos que os que hão-de herdar a vida eterna são os que nos são descritos em:
Apocalipse 14:12 – “Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que
guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus”.
Como já atrás apontámos: estes são os dois pilares da salvação do ser humano – a
Lei/Torá e a fé/testemunho de Yeshua.
Todas estas citações contidas nos Escritos Apostólicos são retiradas do erradamente
chamado “Antigo ou Velho Testamento”, pelo que a validade e integralidade da Palavra
que nos foi revelada deve ser retida desde Génesis a Apocalipse. Nada se lhe deve
acrescentar nem retirar, sob pena de maldição do Eterno.
Por isso mesmo, dirigindo-Se à nação de Israel, à qual tinha chamado para ser “Seu
povo”, YHWH tem estas palavras:
Deuteronómio 28:1 – “E será que, se ouvires a voz de YHWH teu Deus, tendo
cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno,
YHWH teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra”.
Muitas foram as rebeldias e os castigos/maldições que sobrevieram a este povo de dura
cerviz. Não acataram o conselho/instrução que lhes fora dado através de Moisés para que
vivessem felizes e cheios de bênçãos. Por isso mesmo, pela sua constante rebeldia,
sobrevieram-lhe maldições em vez de bênçãos… até aos dias de hoje. E, assim, eles e
nós, estaremos aguardando a redenção até que venha “Shiló”, Aquele que os/nos virá
libertar da opressão em que todos temos vivido ao longo dos séculos.
O Alto e Sublime Elohim enviou muitos profetas para que O escutassem e se
arrependessem dos seus caminhos, mas eles perseguiram e mataram os profetas que
YHWH lhes enviou – Mateus 23:37. Eis o que nos relembra YHWH:
A LEI ETERNA
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Ezequiel 20:19-20 – “Eu sou YHWH vosso Deus; andai nos meus estatutos, e
guardai os meus juízos, e executai-os. E santificai os meus sábados, e
servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou YHWH vosso
Deus”.
E que fazem muitos dos que hoje dizem seguir a Cristo? Mudam a santidade dos
Sábados do Altíssimo e trocam-na pela mentira da guarda do Domingo. Em vez do sétimo
dia, passaram a guardar o primeiro dia da semana, o dia em que O Eterno iniciou a Sua
obra de criação, em vez do sétimo em que Ele descansou de toda a Sua obra.
Salomão, no início do seu reinado, tem estas palavras perante todo o povo:
1.Reis 8:55-61 – “E pôs-se em pé, e abençoou a toda a congregação de Israel
em alta voz, dizendo: Bendito seja YHWH, que deu repouso ao seu povo
Israel, segundo tudo o que disse; nem uma só palavra caiu de todas as suas
boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. YHWH nosso
Deus seja connosco, como foi com nossos pais; não nos desampare, e não
nos deixe. Inclinando a si o nosso coração, para andar em todos os seus
caminhos, e para guardar os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os
seus juízos que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras, com
que supliquei perante YHWH, estejam perto, diante de YHWH nosso Deus, de
dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo
Israel, a cada qual no seu dia. Para que todos os povos da terra saibam que
YHWH é Deus, e que não há outro. E seja o vosso coração inteiro para com
YHWH nosso Deus, para andardes nos seus estatutos, e guardardes os seus
mandamentos como hoje”.
Palavras pronunciadas segundo a sabedoria do Altíssimo. Palavras que permanecem
vivas para todos os que abraçam a fé de Yeshua e andam na Lei/Torá do Pai. Meditemos
nas santas palavras que nos são transmitidas no Salmo 119. Se a Lei/Torá (os
mandamentos, juízos, estatutos e testemunhos do Altíssimo) já não fosse válida nos
nossos dias, teríamos de riscar e rasgar muitas páginas da nossa Bíblia. Mas, sabemos,
que a Palavra do Eterno está tão válida hoje como nos dias em que os santos servos do
Altíssimo no-la transmitiram. Só os homens néscios negam esta evidência bíblica. Fugi
deles!!!
Medite-se também no Livro de Provérbios que nos fala das maravilhas da Lei/Torá,
dando-nos expressões equivalentes como sejam, por exemplo: “sabedoria”, “justiça”,
“vida”, “instrução”, “palavras de prudência”, “correcção”, “repreensão”…e tantas mais.
Busquemos esta “sabedoria” porque é vida para aquele/a que a buscar e que viva por ela.
Esta Lei/Torá é a “Magna Carta” dada por YHWH a todos os seres humanos, para que
encontrem paz, vida e esperança neste mundo conturbado, enquanto aqui peregrinamos.
Esta “Magna Carta” divina é a que virá a ser a Constituição Universal de todos os povos
no reino milenar de Yeshua, porque de Sião sairá a Lei para governo de todas as nações
da Terra como nos é dito em Isaías 2:2-4.
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Nunca é demais exaltarmos a Palavra do Todo-Poderoso, aquela que nos guia e santifica
…se andarmos pelos seus preceitos. Relembremos as palavras que Yeshua HaMashiach
dirá “naquele dia”, quando voltar, a muitos que torcem a Verdade e que arrastam outros
para a mentira satânica: “Nunca vos conheci. Apartai-vos de Mim vós que praticais a
iniquidade”. Retenhamos ainda:
Apocalipse 22:13-15 – “Eu sou o Alfa e o Omega, o princípio e o fim, o primeiro
e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus
mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na
cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães [promíscuos e homosexuais] e
os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e
qualquer que ama e comete a mentira”.
Doe-nos o coração vermos que estas verdades eternas não são procuradas pelos seres
humanos. Bem pelo contrário: vemos que multidões caminham para a mentira da idolatria
e dos ensinamentos errados que desprezam a Lei/Torá do Todo-Poderoso. A estes, pela
sua desobediência, está traçado um destino terrível: a morte/destruição eterna.
Abracemos pois a santidade que de nós é esperada, os que cremos na pregação de
Yeshua e dos profetas do Altíssimo, para que sejamos dignos de alcançarmos a vida
eterna. Para que esse nosso grande objectivo de vida possa ser alcançado, devemos
andar nos caminhos de vida e de paz que são a Sua santa e eterna Lei/Torá e as
palavras dos profetas do Altíssimo. Abracemos igualmente a fé no poder resgatador do
sangue do Ungido do Altíssimo, Yeshua HaMashiach, e que Ele olhe para nós e por nós
com benevolência e misericórdia como é próprio do Alto e Sublime para com todos os que
Lhe são fiéis.
Lembremos isto: há Um Só Elohim e Pai de todos, Um Só Salvador (O Filho Yeshua
HaMashiach), uma só fé, um só baptismo e um só povo salvo, a Israel de YHWH, a qual
caminha por fé e obediência em todos os preceitos de vida eterna do Pai. Esta é a
Esposa do Cordeiro.
Ora vem Adonai Yeshua. Vem já hoje reinar em nós e aperfeiçoar os nossos
caminhos. Prepara-nos já hoje para irmos ao Teu encontro na Tua vinda gloriosa.
AlleluYAH
-.-.-.-.-.-.-.-
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