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Até parece impossível que, ainda hoje, em plexo século XXI, haja pessoas que têm 
dúvidas acerca da natureza do nosso Criador, Senhor de uma só vontade, que Ele 
mesmo deu a conhecer ao ser humano através do Seu servo Moisés. Este manteve-se 
no Monte Sinai, na presença de YHWH, durante quarenta dias e quarenta noites, para 
ser instruído acerca dos preceitos de vida que O Altíssimo recomendou a todo o ser 
humano que O ama e quer encontrar a vida. 
 
Sim, nos dias que se seguiram, o papel de Moisés foi o de um escriba – Números 
29:40; Neemias 8:1. Através deste mensageiro, O Altíssimo deu-nos a conhecer a Sua 
Lei/Torá, a única que Ele deu ao ser humano no Monte Sinai como símbolo de um 
contrato de casamento entre O Todo-Poderoso e o Seu povo, Israel, uma “ketubah”. 
 
E isto vem a propósito de haver por aí muitas congregações evangélicas que ensinam 
os seus rebanhos que a Lei/Torá a que acima aludimos foi revogada, e que hoje o que 
devemos guardar é a lei do Cristo. Mas onde é que tal coisa está escrita? Se Yeshua 
HaMashiach tinha a Lei/Torá do Pai no Seu coração (Salmo 40:7-11) e se devemos 
andar como Ele andou, em quem devemos então acreditar? Na Palavra do Eterno ou 
no que dizem os homens? Só se for no catecismo destes falsos mestres, porque em 
parte alguma da Bíblia se diz que a Lei do Pai tivesse sido abolida pelo Filho, Aquele 
que era YHWH na carne, Aquele que deu a Lei a Moisés (1.Coríntios 10:1-4).  
 
O que encontramos escrito, isso sim, é que O Filho andou em obediência a todos os 
preceitos do Pai, pois se tivesse desobedecido a uma só disposição da Torá, Ele não 
poderia ser considerado O Cordeiro sem mancha que tira o pecado do mundo como O 
nomeou João, o Baptista. Então, se O Filho tivesse pecado a nossa fé seria vã. 
 
Assim, confirmamos a nossa fé, servindo a Um Só Deus que nos entregou uma só 
Lei/Torá, para que por ela tivéssemos vida abundante (eterna): João 10:10. Porventura 
poderíamos amputar a Bíblia de uma parte importante do seu conteúdo e continuarmos 
a servir ao Eterno em amor e verdade como Ele deseja? Ignorar a Lei/Torá e as 
palavras dos profetas de YHWH é voltar as costas ao Messias Yeshua, a Lei/Torá viva.  
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E, se O rejeitarmos não teremos a salvação da nossa alma, pois estaremos a rejeitar a 
Vida verdadeira que estava no Filho. E que nos diz Ele senão que: 
 
 Salmo 119:142 – “…a Tua Lei é a Verdade”. 
 
Abdicaríamos então da Verdade do Altíssimo para andarmos segundo as loucuras de 
homens néscios? Firmaríamos a nossa fé/confiança em quê? Num Cristo vago que não 
Aquele que Se revelou ao homem como tendo Nele a plenitude da divindade 
(Colossenses 2:9)? De maneira nenhuma, como nos diz também Paulo em: 
 

Romanos 3:31 – “Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes 
estabelecemos a lei”. 

 
Bastariam estas passagens bíblicas para destruir os argumentos dos insensatos que 
dizem que a lei de YHWH foi abolida ou que ela é só para os Judeus. Outros que dizem 
servir ao Cristo ensinam somente a Lei dos 10 Mandamentos como sendo a única que 
YHWH entregou ao homem para por eles se guiar. Porém, nós afirmamos que a Torá 
de YHWH contém a Lei dos 10 Mandamentos e que esta é um resumo de todos os 
preceitos divinos que conhecemos como Torá, constituindo-se como a aliança que O 
Eterno celebrou com o Seu povo, como nos é dito em Deuteronómio 4:13. 
 
Eis o que nos diz o apóstolo de Yeshua HaMashiach em: 
 

1.João 5:3 – “Porque este é o amor de Deus: que guardemos os seus 
mandamentos; e os seus mandamentos [a Sua Lei/Torá] não são pesados”. 

 
Não nos deixemos engodar por Satanás e seus agentes que vestem roupagens de 
cordeiro mas que, na realidade, são lobos devoradores. Tenhamos em conta as 
palavras verdadeiras, inspiradas pelo Espírito Santo que estava na mente dos santos 
profetas e apóstolos, como: 
 

1.João 2:3-6 – “E nisto sabemos que o conhecemos: se guardarmos os 
seus mandamentos . Aquele que diz: Eu conheço-o, e não guarda os seus 
mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que 
guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente 
aperfeiçoado; nisto conhecemos que estamos nele [no Filho Yeshua]. 
Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou”. 

 
Sim, há uma só lei, aquela que YHWH deu aos homens para que tivessem acesso à 
vida, à graça, às bênçãos que provêm Dele. E foi nesta lei que O Filho andou. Ele 
mesmo disse que não veio abolir, revogar, ab-rogar a lei ou os profetas (Mateus 7:21-
23). Como podem alguns contradizê-Lo? Que espírito é esse que os orienta? A 
resposta é simples: é o espírito da mentira, da contradição, de Satanás. Vigiemos pois! 
De resto, todos os preceitos de vida da Lei/Torá foram dados a Moisés para que este 
servo os transmitisse ao povo, como nos é dito em: 
 

Deuteronómio 4:14a – “Também YHWH me ordenou ao mesmo tempo que 
vos ensinasse estatutos e juízos”. 
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O mesmo nos é confirmado em Deuteronómio 6:25. Sim, todos os mandamentos, 
juízos, estatutos e testemunhos provêm do Elohim Todo-Poderoso, Adonai YHWH, que 
confirmou a Sua instrução/conselho para o homem, através de homens que Ele mesmo 
escolheu para nos transmitir toda a Sua Vontade/Verdade. 
 
Ao lermos o Livro de Josué poderia parecer-nos que existe uma distinção entre a Lei 
de YHWH (a Sua Torá), e a Lei de Moisés: Josué 1:7 e 8:31-32. Mas o mesmo livro 
também nos revela em: 
 

Josué 22:5 – “Tão-somente tende cuidado de guardar com diligência o 
mandamento e a lei que Moisés, o servo de YHWH, vos mandou: que ameis 
a YHWH vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os 
seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso 
coração, e com toda a vossa alma”. 

 
Todo o servo do Altíssimo só pode demonstrar o seu amor para com Aquele que o 
chamou para este caminho de vida se andar por fé e obediência em todos estes 
preceitos provindos Daquele em Quem “não há sombra de variação” e aceitar na sua 
vida o sacrifício que Seu Filho Yeshua fez por aqueles que se hão-de salvar. Ele exige 
de cada ser humano uma entrega total, pois Dele recebemos a vida e tudo o mais que 
necessitamos no tempo da nossa peregrinação neste mundo. 
 
Por isso Neemias, o Governador, reconheceu: 
 

Neemias 1:7 – “De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os 
mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenaste a Moisés, 
teu servo”. 
 
Neemias 8:8 – “E leram no livro, na lei de Deus; e declarando, e explicando 
o sentido, faziam que, lendo, se entendesse”. 

 
Estas são expressões quase idênticas às que Daniel confessou como sendo o grave 
pecado de desobediência e afastamento do seu povo perante a Lei/Torá de YHWH: 
 

Daniel 9:4-6 – “E orei a YHWH meu Deus, e confessei, e disse: Ah! Senhor! 
Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com 
os que te amam e guardam os teus mandamentos; pecamos, e cometemos 
iniquidades [transgressões da santa Lei/Torá], e procedemos impiamente, 
e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos; 
e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome 
falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, e a nossos pais, como 
também a todo o povo da terra”. 

 
Estudemos pois a Sua Palavra e roguemos-Lhe por entendimento, para que nos vá 
bem e possamos ensinar outros. Só assim poderemos progredir na fé e no 
conhecimento que vem do Alto que nos chamou para este caminho de vida, de paz e 
de justiça. Lembremos o que nos é dito acerca dos que foram vistos como justos pelo 
Altíssimo: 
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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. E eram ambos justos perante Deus, 
andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do 
Senhor [i.e. na Sua Lei/Torá]”. 

 
Sim, ser-se considerado justo pelo Altíssimo é vivermos “sem repreensão em todos 
os mandamentos e preceitos do Senhor”. Como pois podem argumentar alguns 
falsos mestres que ensinam que a Lei/Torá foi abolida quando O Adonai Yeshua 
mesmo disse em Mateus 5:18 que “até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um 
til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido”. Como podemos constatar, o céu e a 
terra ainda são os mesmos que existiam ao tempo em que Yeshua pronunciou estas 
palavras, prova de que nem tudo ainda foi cumprido. Os Seus sinais continuam a 
manifestar-se com fidelidade nos céus, como é, por exemplo, o “arco nas nuvens”, a 
sucessão dos dias e das noites, etc. Aguardemos pois a Sua vinda gloriosa com 
paciência, apesar da tribulação em que o mundo vive. 
 
A Lei/Torá que YHWH deu a Israel deveria ser ensinada a toda a criatura, israelita ou 
não israelita, como nos ensina Eclesiastes 12:13. Sim, Israel deveria ser uma luz para 
as nações, para que todos, vendo as grandes bênçãos que haveriam de cair sobre este 
povo também quisessem imitar Israel andando na Lei/Torá do Seu Elohim Eterno. 
Infelizmente Israel falhou este propósito, pelo que, em vez de bênçãos colheu 
maldições, as que estão pronunciadas em Deuteronómio 28:15-68. E isto mesmo 
podemos confirmar na História. 
 
Sabemos que uma mesma lei, universal, será finalmente instituída em todos os povos, 
nações e línguas quando Yeshua ben David assumir como Rei Eterno o poder sobre 
todas as nações da Terra, no Seu reino milenar, tal como está profetizado em: 
 

Isaías 2:2-3 – “E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da 
casa de YHWH no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros; e 
concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos, e dirão: Vinde, 
subamos ao monte de YHWH, à casa do Deus de Jacob, para que nos 
ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas; porque de Sião 
sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de YHWH”. 

 
Não, a Lei/Torá não foi abolida ou ab-rogada nem temporariamente suspensa como 
ensinam os mestres da mentira, pois estas mesmas disposições devem ser aquelas 
que hoje já regem as nossas vidas. Esta é a lei perfeita da liberdade de que nos fala o 
apóstolo, em Tiago 1:25, pela qual todo o ser humano será julgado. Se esta Lei não 
estivesse em vigor como se poderiam imputar pecados aos homens? 
 
Sim, esta é a lei santa e eterna, que traduz a vontade Daquele que é Eterno e pelo 
Qual alcançamos misericórdia se andarmos nos caminhos que Ele nos propõe. Não 
confiemos em ensinamentos de homens soberbos e néscios. Se o fizermos teremos o 
mesmo fim que lhes está destinado: a destruição no lago de fogo, que é a segunda 
morte como nos diz Apocalipse 21:8. 
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Deuteronómio 8:11 – “Guarda-te que não te esqueças de YHWH teu Deus, 
deixando de guardar os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus 
estatutos que hoje te ordeno”. 

 
Cuidado: desviarmo-nos dos santos preceitos de YHWH é entregarmos os nossos 
caminhos ao enganador, cujo propósito é destruir-nos. Os servos fiéis a YHWH sempre 
reconheceram e aceitaram a existência de uma só Lei/Torá, proveniente do Alto e 
Sublime Elohim: 
 

Esdras 7:6a – “Este Esdras subiu de Babilónia; e era escriba hábil na lei de 
Moisés, que YHWH Deus de Israel tinha dado”. 

 
Não temos pois quaisquer dúvidas que, desde o princípio dos tempos até hoje, uma só 
Lei foi transmitida ao ser humano pela mão de servos fiéis a YHWH. O mesmo livro de 
Esdras nos confirma o propósito deste servo em ensinar a santa Lei/Torá a todo o povo 
que chegou com ele a Jerusalém depois da sua partida de Babilónia (onde estiveram 
cativos durante 70 anos devido a não terem observado o Sábado de descanso da terra, 
de 7 em 7 anos, durante 490 anos): Esdras 7:9-10. 
 
Não duvidemos: toda a palavra pronunciada pelo Elohim Todo-Poderoso é justa e 
eterna…e não volta para Ele vazia. Ora esta Palavra não era outra senão O Verbo 
divino que Se fez carne e habitou entre nós como nos ensinam os profetas e os 
apóstolos de Yeshua HaMashiach – e.g. João cap. 1. E Ele não voltou para O Pai 
vazio. Antes cumpriu a Sua missão de resgatar muitos que confiam Nele através do 
sangue inocente que Ele derramou no madeiro, no nosso lugar, e de trazer de volta (os 
filhos pródigos) a Casa de Efraim/Israel, os que foram espalhados entre as nações. 
 
Sim, esta foi a missão que O Pai incumbiu ao Messias Yeshua: 
 

Isaías 49:5-6 – “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] 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”. 

 
E foi nesta missão e com este fim que O Filho entregou a Sua vida para, através deste 
acto sublime, vencer a morte e o adversário das almas, Satanás. E, tal como Ele 
venceu, também os que Nele confiam e vivem pelos preceitos de vida do Pai, a Sua 
Lei/Torá, também vencerão a morte e Satanás não terá poder sobre eles. Porquê? 
Porque entregaram as suas vidas passageiras na Mão Daquele que é a Vida 
verdadeira, vivendo assim por fé e por obediência. Por isso alcançarão o prémio da 
vida eterna, o que está bem expresso em Apocalipse 14:12. Mas, alcançaremos o 
prémio sem que a nossa fé seja provada? Claro que não: 
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Apocalipse 12:17 – “E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao 
remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, 
e têm o testemunho de Jesus Cristo”. 

 
Os mandamentos (a Lei/Torá de YHWH) e o testemunho do Filho, são os dois pilares 
da salvação do ser humano que nos são anunciados em Isaías 8:16, 20. Estes são os 
dois pilares, imutáveis, que O Altíssimo jurou por Si mesmo que não podem ser 
mudados, como nos é ensinado em Hebreus 6:16-20. 
 
A Sua Lei/Torá foi sempre o farol que iluminou a vida dos santos profetas e demais 
servos fiéis do passado, e cujas vidas de dificuldades ficaram como exemplo para os 
fiéis dos nossos dias. Lembremos o que nos é dito em Hebreus cap. 11. 
 
Ao falar a todo o povo, Moisés disse-lhes: 
 

Deuteronómio 4:5-8 – “Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, 
como me mandou YHWH meu Deus; para que assim façais no meio da 
terra a qual ides a herdar. Guardai-os pois, e cumpri-os, porque isso será a 
vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que 
ouvirão todos estes estatutos, e dirão: Este grande povo é nação sábia e 
entendida. Pois, que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados 
como YHWH nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação 
há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei 
que hoje ponho perante vós?” 

 
De que serviram os avisos e testemunhos destes obreiros fiéis se bem depressa o 
povo se esqueceu dos benefícios que tinham alcançado da Mão do Altíssimo? Ontem 
como hoje o coração (a mente) do homem continua a manifestar desinteresse, 
indiferença e até oposição perante Aquele que lhe dá tudo…mas mesmo tudo.  
 
Quantos são hoje os descrentes no meio da nação de Israel que não compreendem 
que foi a Mão Poderosa do nosso Elohim que os livrou nos momentos de aflição 
quando esta pequena nação foi atacada por todos os lados pelas nações árabes à sua 
volta após o restabelecimento de Israel em 14 de Maio de 1948? Continuam sem 
entender. Continuam sendo ingratos. Por isso em breve sofrerão o que está profetizado 
em Zacarias 13:8-9: 2/3 deles serão destruídos. 
 
Desde o princípio dos tempos YHWH lamenta o desinteresse do Seu povo pelas Suas 
palavras de vida: 
 

Deuteronómio 5:29 – “Quem dera que eles tivessem tal coração que me 
temessem, e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para 
que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre”. 

 
Mas este povo, apesar dos inúmeros castigos que sofreu ao longo da História 
(inquisição católico-romana, pogroms nos países eslavos, holocausto nazi, e 
genocídios vários em muitos países) ainda não aprendeu… pelo que, até à purga final, 
continuará a sofrer as maldições que a Lei/Torá anuncia em Deuteronómio 28:15-68.  
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Paulo aconselha o seu discípulo Timóteo (e a nós também), que ande por fé em todo o 
conselho do Altíssimo, a Sua Lei/Torá: 
 

2.Timóteo 3:15-17 – “E que desde a tua meninice sabes as sagradas 
Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em 
Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para 
ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça; para que o 
homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa 
obra”. 

 
E esta “boa obra” não é outra senão a obediência aos preceitos de vida que YHWH nos 
deu na Sua Lei/Torá. Moisés deu ordem aos levitas para que colocassem a Torá ao 
lado da Arca da Aliança para testemunho: 
 

Deuteronómio 31:24-26 – “E aconteceu que, acabando Moisés de escrever 
num livro, todas as palavras desta lei. Deu ordem aos levitas, que levavam 
a arca da aliança de YHWH, dizendo: Tomai este livro da lei, e ponde-o ao 
lado da arca da aliança de YHWH vosso Deus, para que ali esteja por 
testemunha contra ti”. 

 
Esta é a mesma Lei/Torá a que Yeshua HaMashiach Se referiu quando respondeu: 
 

Mateus 22:36-40 – “Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus 
disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua 
alma, e de todo o teu pensamento [Deuteronómio 6:5]. Este é o primeiro e 
grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo [Levítico 19:18]. Destes dois mandamentos 
dependem toda a lei e os profetas”. 

 
Sim, esta é a Lei/Torá do Pai que O Filho disse que não veio ab-rogar, mas cumprir. 
 
Lembremos que ainda antes de dar a Sua Lei/Torá a todo o Israel através de Moisés, já 
esta mesma Lei era ensinada desde Adão aos seus descendentes (que foi instruído 
nesta lei por YHWH no Jardim do Éden), como provam as palavras do Alto e Sublime 
ditas acerca da maneira de viver de Abraão, mais de 400 anos antes da dádiva da Torá 
no Monte Sinai: 
 

Génesis 26:5 – “Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu 
mandado, os meus preceitos, os meus estatutos, e as minhas leis”. 

 
Sim, a santa Lei/Torá de YHWH já existia ainda antes do homem ser criado. Dúvidas? 
 

AlleluYAH 
 

Vem já hoje abrir o nosso entendimento à força da Tua Palavra/Verdade e guiar 
os nossos passos no caminho da Vida.  

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