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Parte 1 
 
A Palavra do Todo-Poderoso ensina-nos, de forma muito clara, que Ele não volta atrás no 
que quer que seja que haja prometido aos que chamou para Si, como filhos Seus, os da 
“semente santa”, a começar pelos patriarcas de Israel a quem fez promessas que ainda 
hoje estão por cumprir, mas que a seu tempo (no tempo Dele) serão honradas. Porquê? 
Porque Ele é Fiel e a Sua Palavra é digna de toda a confiança – Salmo 62:8. 
 
No entanto, como sabemos também, ao longo dos tempos, devido à infidelidade de 
alguns dos chamados “pais da igreja” (como passaram a ser designados alguns que 
viveram nos primeiros séculos da era cristã, aceites pela idólatra Roma”) e seus 
seguidores, foram, pouco a pouco, sendo introduzidas heresias que adulteraram a sã 
doutrina que recebemos de Yeshua HaMashiach e dos apóstolos, todos eles Hebreus. 
 
Entre os muitos “pais da igreja” estão nomes como os de Eusébio e Orígenes que não 
foram educados segundo os sãos princípios da Lei/Torá, mas sim nos conceitos humanos 
da filosofia grega e no seu dualismo, pelo que os princípios que defenderam nos seus 
escritos estão profundamente errados. Outros também cometeram o mesmo erro 
doutrinal, o de desprezarem as promessas que O Eterno fez aos patriarcas de Israel, aos 
homens fiéis e justos da antiguidade, a boa semente. Eis outros exemplos: 
 

 Justino, o Mártir, falando a um Judeu em 160 d.C. disse: “as Escrituras não 
pertencem a vós, mas a nós”. 

 Irineu, bispo de Lyon (177 d.C.) declarou: “Os Judeus foram deserdados da graça 
de Deus”. 

 Também Tertuliano (160-230 d.C.) em seu tratado “Contra os Judeus” escreveu 
que Deus havia deserdado os Judeus em favor dos cristãos. 

 
Todos estes providenciaram o lastro que deu origem à formulação da “teologia da 
substituição”, a qual foi sendo consolidada e tomou forma séculos depois, principalmente 
a partir do século IV da era cristã, altura em que foram advogadas teorias que não têm 
qualquer fundamento bíblico como aquela de que nos ocupamos neste estudo: a teoria ou 
teologia da substituição de Israel pela “igreja”.  
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Esta falsa doutrina foi assim criando raízes ao longo dos séculos e ainda hoje é defendida 
por alguns que se autoproclamam de “cristãos” (seguidores do Cristo). Mas, contudo, 
todas estas conjecturas humanas (e diabólicas) não passam disso mesmo, conjecturas 
humanas teorizadas por homens que não tinham O Espírito Santo, que são claramente 
contrariadas pela própria Palavra do Altíssimo. Mal fazemos se lhes dermos ouvidos. 
 
Basta recorrermos aos fundamentos bíblicos para derrotarmos tal mentira. Como se as 
promessas fiéis que O Eterno fez à nação que escolheu pudessem ser anuladas pelas 
palavras de homens néscios e inconstantes… Como podem eles contrariar o que está 
escrito para nosso ensino? Só os falsos mestres o fazem. Mas esses, a seu tempo, 
receberão o justo castigo, pois nada se deve acrescentar ou subtrair à Palavra do Todo-
Poderoso Elohim (Eclesiastes 3:14). 
 

Salmo 89:30-34 – “Se os seus filhos [os filhos de Israel] 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 Minha Lei/Torá] com açoites. Mas 
não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha 
fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus 
lábios”. 

 
Aquela foi a época a partir da qual, começando pela influência do pagão Imperador 
Constantino e dos Concílios de Niceia1 (ano 325 d.C.) e de Laodiceia (ano 364 d.C.), e de 
outros homens perversos que se lhes seguiram, como, por exemplo, o “pai da “igreja” 
designado por “santo” Agostinho (Agostinho de Hipona que viveu de 354 a 430 d.C.), tudo 
se fez para que as raízes hebraicas da Palavra fossem sendo desprezadas para dar lugar 
às teorias de homens néscios, diabólicos. Esforços não foram poupados para denegrir e 
perseguir os Judeus. Todo o ensinamento que tinha origem na congregação de Jerusalém 
e na sua raiz hebraica foi posto de lado para que os ensinamentos perversos de Roma se 
impusessem ao mundo. No entanto, foi a Judá que foram confiados os oráculos de 
YHWH, a Sua Lei/Torá.  
 
Um desses ensinadores apóstatas chamou-se Marcião e, depois dele, muitos outros 
trabalharam para denegrir a verdade dos apóstolos hebreus, ensinando coisas que eram 
contrárias à sã doutrina do Mestre e dos Seus obreiros fiéis, a quem Ele mesmo confiou a 
tarefa de anunciar as “boas novas” da salvação por Yeshua HaMashiach.  
 
Esta “doutrina da substituição” tem pois origem nos séculos passados e nos escritos de 
homens rebeldes. O que esta teoria vem defendendo é que a Israel de YHWH (o povo 
santo/adquirido pelo sacrifício do Cordeiro de YHWH), o povo eleito, enxertado na Israel 
de YHWH, os que vivem pela sua fé e na obediência aos preceitos de vida do Altíssimo, a 
Sua Lei/Torá (conforme aos que nos são apontados em Apocalipse 14:12), foi substituído 
pela “igreja”, aquela congregação a que muitos também chamam de “nova Israel”. Mas 
quando eles se referem à “igreja” estão a referir-se, em particular, à “igreja católico-
romana”! Infelizmente algumas das suas filhas evangélicas saídas do “movimento da 
Reforma” de Lutero e Calvino também seguem esta falsidade. 

                                                 
1
 Um dos grandes objectivos deste concílio foi o de criar os fundamentos que visavam erradicar a influência 

Judaica da Palavra de YHWH. 
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Para tornear a questão bíblica, muitas destas congregações passaram a apelidar-se de 
“Israel espiritual”. Tal não passa de uma camuflagem satânica. Porquê? Porque são estas 
mesmas congregações que continuam a rejeitar os preceitos eternos do Todo-Poderoso 
Elohim YHWH, a Sua Lei/Torá, e vivem ensinando a guarda e a santificação do Domingo 
(entre outras falsidades, como o baptismo infantil, por exemplo), ao contrário dos 
preceitos do Eterno sobre a santidade do Sábado, o 7º dia da semana, dia em que O 
Altíssimo descansou de todas as Suas obras. 
 
Basta fazermos um pequeno teste: toda a congregação que não ensina e não guarda o 
Sábado bíblico que O Criador santificou (o sinal entre YHWH e o Seu povo, conforme a 
Êxodo 31:13; Ezequiel 20:12, 20), do pôr-do-sol de Sexta-Feira ao pôr-do-sol de Sábado, 
é uma congregação que apostatou da Verdade do Eterno. “Sai dela, povo Meu”, 
aconselha-nos O Santo de Israel. 
 
Quando vemos estas congregações defenderem a mentira e abandonarem ou ignorarem 
deliberadamente a Verdade de YHWH e todas as Suas promessas e concertos feitos com 
Israel, não podemos deixar de pensar nas falsas doutrinas daquela que A Palavra chama 
de “grande prostituta” em Apocalipse cap. 17 e no castigo que lhe está reservado e que 
nos é descrito em Apocalipse cap. 18. 
 
Depois há ainda os caminhos doutrinais tortuosos que os homens néscios engendraram e 
neles se enredaram, os quais não passam de preceitos sem valor teorizados por homens 
néscios, pois são caminhos em que não há sabedoria nem por eles se alcança a vida 
eterna. Tomemos os exemplos das chamadas “sociedades secretas” e dos ritos que a 
elas estão associados (e.g. a Maçonaria entre várias). É através destas alianças humanas 
que alguns procuram dominar e ganhar vantagens neste mundo. Porém, falta-lhes O 
Espírito Santo e a esperança da vida eterna, pois todos os seus esforços são dedicados a 
alcançar benesses só nesta vida. Nada sabem! Seguem a Satanás, aquele que lhes faz 
promessas de obtenção de grandes benefícios neste mundo, no reino dele. Ele tentou 
também que Yeshua Se prostrasse e o adorasse. Para isso prometeu-Lhe as glórias dos 
reinos deste mundo! Mas em vão – Mateus 4:10! 
 
Algumas destas seitas secretas (que hoje até já deixaram de ser tão secretas assim) 
juntam os seus fiéis para adorarem Satanás. Praticam o satanismo de forma aberta. 
Muitos membros do Vaticano, incluindo “papas”, cardeais e bispos foram e são maçons, 
em várias “lojas” onde se congregam. Que pobreza de espírito a destas pessoas! 
 
A “iluminação” ou sabedoria que estes movimentos humanos têm para oferecer é falsa 
pois induzem os seus membros a adorar o adversário das almas (Satanás) e não O Todo-
Poderoso e a salvação que Ele nos proporcionou através do sacrifício do Seu Filho 
Yeshua HaMashiach, a única Porta pela qual o ser humano encontra a vida eterna. Os 
que amam a YHWH e a Seu Filho Yeshua repudiam qualquer tipo de sociedade secreta. 
O é sábio entende estas coisas: Eclesiastes 8:5. 
 
Ao contrário desta falsa “doutrina” dos homens, O Altíssimo proclama a todo o mundo, 
pelas Suas próprias palavras, que Ele nunca invalidou o concerto que fez com Abraão, 
Isaac e com Jacob/Israel, dos quais, os que são da fé verdadeira, são descendentes, 
como Paulo explica em: 
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Gálatas 3:27-29 – “Porque todos quantos fostes baptizados 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”. 

 
Bastará pensarmos no que nos é ensinado no Livro de Apocalipse quando nos fala da 
santa cidade, a “nova Jerusalém”, a cidade construída pelo Todo-Poderoso. Nesta santa 
cidade que hoje está a ser construída com cada crente que Lhe é fiel, só existirão 12 
portas, e por cima de cada porta estará o nome de cada uma das 12 tribos de Israel, 
conforme nos é ensinado em Apocalipse 21:12. Nessa santa e eterna cidade, onde O 
Altíssimo habitará com os Seus filhos, os que Lhe são fiéis, não estará lá nenhuma porta 
que indique o nome de qualquer uma das actuais grandes ou pequenas congregações 
ditas “cristãs” que hoje veiculam a mentira.  
 
Esta constatação bíblica, é tanto mais importante porquanto vem dar força ao que Paulo 
nos ensina em Romanos 11. Assim, se não nos deixarmos enxertar nesta santa e fiel 
Israel de YHWH, não poderemos entrar na santa e eterna cidade da Nova Jerusalém.  
 
Podemos assim concluir que os próprios escritos apostólicos e a Revelação de Yeshua (O 
Livro de Apocalipse) deitam por terra os argumentos dos homens néscios e da sua “teoria 
ou teologia da substituição” de Israel pela “igreja”. Os que advogam esta teoria são falsos 
obreiros, são filhos de Satanás. 
 
O próprio Paulo tem esta manifestação de pesar em relação a alguns do seu povo que 
não aceitavam O Messias que nos foi enviado há cerca de 2.000 anos: 
 

Romanos 9:2-5 – “Que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. 
Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus 
irmãos, que são meus parentes segundo a carne; que são israelitas, dos 
quais é a adopção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as 
promessas; dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o 
qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém”. 

 
Sim, a adopção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas foram dadas 
a Judá, que se tem mantido fiel a todas elas, o que é confirmado igualmente em: 
 

Romanos 3:1-4b – “Qual é pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da 
circuncisão? Muita, em toda a maneira, porque, primeiramente, as palavras 
de Deus lhe foram confiadas [a Lei/Torá]. Pois quê? Se alguns foram 
incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira 
nenhuma; sempre seja Deus verdadeiro, e todo o homem mentiroso”. 

 
Sim, nestas palavras, Paulo confirma que aos Judeus foram confiados os oráculos do 
Altíssimo. Mas que oráculos são esses? São os que estão consignados na Lei/Torá e nas 
palavras dos profetas, aos quais se mantiveram sempre fiéis. Sim, as promessas infalíveis 
do Altíssimo foram dadas a Israel e não a uma “igreja” apóstata que torceu a Verdade do 
Alto e Sublime Elohim. 
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Pergunta ainda o apóstolo Paulo: 
 

Romanos 11:1-5 – “Digo, pois: Porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo 
nenhum; porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da 
tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou 
não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, 
dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, e derribaram os teus altares; e só 
eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? 
Reservei para mim sete mil homens, que não dobraram os joelhos a Baal. 
Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a 
eleição da graça”. 

 
O que a Palavra nos diz é que foi por causa da transgressão de Judá que veio a salvação 
aos gentios, a todos os que crerem em Yeshua HaMashiach – Romanos 11:11-12, 15. 
Torna-se evidente também que todos os que antes eram gentios e se converteram ao 
Messias Yeshua, passaram a ser membros da semente santa, a que foi enxertada na boa 
oliveira que é a Israel de YHWH (cf. a Romanos 11), sendo descendência de Abraão 
como nos é dito por Paulo em Gálatas 3:26-29. Entendemos assim o que o mundo dito 
“cristão” não compreende, pois quando abominam a Casa de Judá e de Efraim/Israel 
estão a renegar a promessa feita aos patriarcas de Israel. 
 
Cuidado pois com os falsos ensinadores, que são obreiros da mentira. Quando O Rei vier 
em glória Ele terá palavras pouco agradáveis para estes obreiros: 
 

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 [a Sua Lei/Torá], 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”. 

 
Ora, como já sabemos, a palavra “iniquidade” significa: pecado, transgressão da Lei/Torá 
– 1.João 3:4. Isto os falsos obreiros não explicam aos seus rebanhos. Por isso ser-lhes-á 
imputada maior responsabilidade e sofrerão maior castigo no dia do juízo do Altíssimo. 
 
Pelo já acima demonstrado biblicamente, temos então, à guisa de conclusão, que a 
teologia da substituição do Israel fiel (a quem YHWH fez promessas) por uma “igreja” 
apóstata não passa de mais uma armadilha teológica arquitectada pelos falsos 
ensinadores que estão ao serviço de Satanás, e da sua obreira, a “grande prostituta” 
romana e suas filhas apóstatas. Assim enganam os incautos. Mas a responsabilidade é 
individual, pois os que não crêem na Verdade que lhes é transmitida estão a cavar a sua 
própria destruição…eterna. No dia do juízo não poderão argumentar que foram 
enganados, pois sempre tiveram a Palavra da Justiça do Altíssimo ao seu alcance. 
Porém, desprezaram-na. O Justo Juiz lhes imputará a sua responsabilidade inidividual. 
 
Embora o fundamento deste ensinamento perverso tenha tido origem há muitos séculos, 
particularmente devido aos escritos do chamado “santo” Agostinho, que foi usado como 
forma de afastar os ensinamentos de raiz Hebraica do centro da Palavra.  
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Tal teologia falsa voltou a ter maior visibilidade desde há pouco mais de 400 anos, vindo a 
ser adoptada por Lutero (sacerdote católico claramente antisemita) e por Calvino. Mas a 
Palavra contradiz todos aqueles que se encarniçam contra os Judeus para os destruir 
(ainda hoje é assim…): 
 

Jeremias 31:35-37 – “Assim diz YHWH, que dá o sol para luz do dia, e as 
ordenanças da lua e das estrelas para luz da noite, que agita o mar, 
bramando as suas ondas; YHWH dos Exércitos é o seu nome. Se falharem 
estas ordenanças de diante de mim, diz YHWH, deixará também a 
descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim 
disse YHWH: Se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os 
fundamentos da terra cá em baixo, também eu rejeitarei toda a descendência 
de Israel, por tudo quanto fizeram, diz YHWH”. 

 
Como podemos ignorar as palavras do Elohim Todo-Poderoso e sair impunes?  
 
Na boca dos mentirosos, Roma passou a ser designada por “cidade santa”, em usurpação 
à verdadeira cidade santa: Jerusalém. Roma procurou tornar-se o centro do mundo, lugar 
onde os abomináveis “papas” romanos se passaram a designar por “vigários do Cristo”. 
 
Muitas das históricas perseguições aos Judeus têm por base esta mentira, que defende 
que os Judeus rejeitaram e mataram O Salvador, sendo este argumento um dos 
fundamentos do anti-semitismo reinante. Desde há muitos séculos que tal mentira veio a 
impulsionar guerras, como as Cruzadas dos séculos XI a XIII, fomentadas pela “santa” 
Sé. Este foi igualmente o fermento que fez crescer e levedar o ódio aos Judeus em toda a 
Europa, e que levou massas de gente ignorante manipulada pela classe sacerdotal 
romana, a persegui-los, roubá-los, torturá-los e matá-los durante séculos em pogroms nos 
países eslavos, durante a Inquisição e que teve como consequência mais recente o 
horrível Holocausto nazi. E tal ódio ainda não foi afastado, pois a nação de Israel continua 
hoje a ser ostracizada entre as nações e os Judeus a serem perseguidos pelas turbas 
islâmicas em toda a parte. 
 
Por isso não é de estranhar que ainda hoje os crentes Judeus tenham horror aos 
chamados “cristãos”, pois foi às mãos destes “seguidores do Cristo” que este povo sofreu 
durante séculos. Como se tal não bastasse em sangue derramado, o Vaticano ou “santa” 
Sé não abdicou até hoje de vir a apropriar-se e a controlar a santa cidade de Jerusalém. 
Tal propósito é demoníaco e antibíblico.  
 
A doutrina da substituição de Israel pela “igreja” é uma autêntica obscenidade doutrinal 
que temos por obrigação denunciar. Sim a verdade deve ser proclamada para que 
aqueles que buscam a Verdade do Altíssimo não possam ser mais enganados: 
 

Mateus 5:15 – “Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas 
no velador, e dá luz a todos que estão na casa”. 

 
Esta luz não é para ficar escondida por detrás de rendilhados argumentos teológicos 
criados pelos homens. A Palavra do Eterno é firme e fiel até ao fim. A Sua Palavra é luz. 
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“Baruch haba b’shem Adonai” disse Yeshua: 
 

Mateus 23:39 – “Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até 
que digais: Bendito o que vem em nome do Senhor”. 

 
Sim, Aquele que vem em Nome de Adonai é Yeshua, O Salvador e Rei eterno, que vem 
para juntar as duas casas de Israel (Judá e Efraim) e para das duas casas fazer uma só 
para nunca mais voltarem a ser separadas, conforme à profecia que nos foi dada em 
Ezequiel 37:15-28. Isto mesmo será cumprido após a entrada do Seu reino milenar.  
 
Sim, uma das grandes promessas que estão ainda por cumprir em relação a Israel é a 
reunião das duas casas: a Casa de Efraim com a Casa de Judá, a qual será realizada já 
no reino milenar do Rei Yeshua, altura em que a Lei/Torá de YHWH será gravada no 
coração dos filhos de Israel (no seu interior) – Jeremias 31:31-34, o que nos é confirmado 
em Hebreus 8:10 e 10:16. A chamada “igreja” não está aqui contemplada !!! 
 
Infelizmente, como já referimos, tanto o antisemita Lutero como Calvino, no período da 
Reforma Protestante, foram defensores da “teologia da substituição”, mentira doutrinal 
que continua a fazer estragos na fé da chamada “cristandade” moderna. E tudo isto 
continua a contaminar o coração e a fé de muitos, mesmo depois de verem os sinais do 
Altíssimo a respeito da Israel que Ele mesmo escolheu e protege, como sejam o 
restabelecimento da nação de Israel em Maio de 1948 e a libertação da santa cidade de 
Jerusalém em Junho de 1967. Tudo isto é obra Dele. Como foi obra Dele igualmente o 
Presidente Donald Trump ter declarado Jerusalém como a capital da nação de Israel em 
2017. 
 
Sim, a cidade santa é Jerusalém, a cidade onde Yeshua O Rei vindouro colocará o Seu 
trono…e não Roma. É dali que Ele governará todas as nações da Terra: 
 

Isaías 60:14-15 – “Também virão a ti [ó Jerusalém], inclinando-se, os filhos 
dos que te oprimiram; e prostrar-se-ão às plantas dos teus pés todos os que 
te desprezaram; e chamar-te-ão a cidade de YHWH, a Sião do Santo de Israel. 
Em lugar de seres deixada, e odiada, de modo que ninguém passava por ti, 
far-te-ei uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração”. 

 
Claro como água pura e cristalina! Enquanto Jerusalém será elevada sobre as nações, 
Roma sofrerá o juízo do Elohim Todo-Poderoso – a destruição! Não nos deixemos 
enganar pelas palavras dos falsos ensinadores que dizem que a Israel do Todo-Poderoso 
foi substituída pela “igreja”! Satanás anda a buscar os incautos para os arrastar para a 
mentira e para a destruição final. 
 

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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