
   www.kol-shofar.org 

 

 

 
 

 
 

Vítor Quinta  
Outubro 2020 

Parte 1 
 
Vivemos num tempo de confusão espiritual e doutrinal que tem levado muitos a recusar 
conhecer e a servir ao Elohim Todo-Poderoso conforme à Sua Vontade (ou até a negá-
Lo), que significa andarmos por fé e obediência nos preceitos de vida que Ele nos deu 
na Sua Lei/Torá, pela qual, vivendo o homem, alcançará sabedoria, vida e paz e 
também a grande recompensa, como nos é dito no Salmo 19:7-11. Esta grande 
recompensa é a vida eterna que será dada aos fiéis no testemunho do Filho do 
Altíssimo na vinda gloriosa do Glorioso Rei, Yeshua ben David. 
 
Que dizem os enganadores que ministram falsa doutrina aos que frequentam as 
“igrejas” de forma acrítica e não estudam a Palavra da Verdade? Dizem que a Lei/Torá 
foi abolida (só não dizem onde é que tal aberração está escrita na Palavra ou quem 
tinha autoridade para abolir a eterna Lei), ou que a Torá é só para os Judeus, ou que a 
Lei foi pregada na cruz pelo Cristo. Então, os que são endoutrinados neste erro terrível 
justificam-se dizendo que agora seguem a “lei de Cristo” sem identificarem que lei seja 
essa. Ficam-se por uma abstracção.  
 
Infelizmente, hoje, muitos destes ensinadores não estão ao serviço da Verdade de 
YHWH mas sim do negócio em que as suas congregações se transformaram.  
 
Se fosse como os enganadores ensinam, então teríamos de amputar a nossa Bíblia de 
partes fundamentais da mesma, como os seus primeiros cinco livros (instruídos por 
YHWH a Moisés), muitos ensinamentos dos santos profetas, grande parte dos Salmos, 
incluindo o Salmo 119, e as palavras de Yeshua HaMashiach e dos Seus apóstolos. 
Por isso destacamos o que Paulo deixou escrito em Romanos 3:31 – “Anulamos, pois, 
a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei”. Como Tiago 2:12 
também ensina: o ser humano será julgado “pela lei perfeita da liberdade”. 
 
Assim, se voluntariamente tropeçarmos ou rejeitarmos os preceitos de vida da Lei/Torá 
de YHWH seremos considerados rebeldes e, portanto, dignos da condenação que a lei 
estabelece para os infractores que não se arrependem: a morte eterna. 
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Ora, queremos ser muito claros desde o início deste estudo: Yeshua HaMashiach 
andou por fé e obediência em toda a Lei/Torá do Pai, a mesma que foi dada ao homem 
no Monte Sinai como estava profetizado no Salmo 40:7-11. Nem de outro modo 
poderia ter sido, pois se O Enviado desobedecesse à Lei do Pai, e nos viesse dar 
“outra lei”, não poderia ser aceite no trono do Altíssimo como O Cordeiro de YHWH, 
sem mancha nem sombra de pecado. Logo seria vã a nossa fé Nele. 
 
Compreendemos pois que Yeshua HaMashiach veio ensinar a Lei/Torá, pois tinha-a 
gravada no seu coração. Sim, os Seus ensinamentos vieram clarificar muita coisa que 
tinha sido desvirtuada pelo homem. E é desses ensinamentos de vida que nos iremos 
ocupar neste trabalho, que dividimos em várias partes para podermos ler e analisar as 
Suas instruções, autênticas pérolas de esclarecimento para todos os que buscam 
conhecer e andar segundo a Verdade do Altíssimo (Salmo 119:142, 151), a Sua Torá. 
 
Onde podemos encontrar os ensinamentos do Messias Yeshua? Como veremos, tais 
ensinamentos encontram-se (por vezes repetidos) nos três evangelhos sinópticos da 
Brit Hadashah (Novo Testamento): Mateus, Marcos e Lucas. Também João e algumas 
passagens do Livro de Actos que foi escrito por Lucas contêm ensinamentos do nosso 
Mestre e Senhor. Procuraremos não os repetir mas fazer-lhes referência. 
 
Comecemos pelos ensinamentos que se encontram no evangelho de Mateus. Alguns 
deles foram-nos dados no chamado Sermão do Monte (também chamado de “as bem-
aventuranças” ou “as beatitudes”). Para evitar sermos repetitivos, remetemos os 
leitores para os estudos bíblicos que se encontram publicados em www.kol-shofar.org 
subordinados ao título de “O Sermão do Monte”, partes 1 a 5. 
 
Outro aspecto importante que podemos e devemos retirar das palavras de Yeshua é 
que os Seus ensinamentos não eram novos mas sim citações do que estava escrito 
nas Escrituras, nos Salmos e nos profetas. Por isso mesmo Ele dizia muitas vezes: 
“Está escrito”. Escrito onde? R.: no “Tanach”, a parte da Bíblia a que erradamente 
muitos chamam de Velho ou Antigo Testamento. Ele citava partes retiradas da Lei e 
dos profetas, exactamente o que Ele mesmo disse que não veio ab-rogar/revogar, mas 
cumprir – Mateus 5:17-18, dizendo igualmente que “nem um jota ou um til seriam 
retirados da lei sem que tudo se cumprisse. Passarão os céus e a terra, mas a Sua 
Palavra não passará”. 
 

Mateus 8:22 – “Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me, e deixa os mortos 
sepultar os seus mortos”. 

 
Sim, todo o ser humano que não tem Yeshua HaMashiach no seu coração (i.e. na sua 
mente, na sede do governo das suas acções) como O Salvador da sua vida está 
espiritualmente morto. Nestas condições tal pessoa vive sem esperança de vir a herdar 
a vida eterna, pois não se arrependeu dos seus pecados para passar a viver como 
nova criatura no Messias Yeshua. Por isso Yeshua disse ao homem que Lhe havia 
rogado para ir primeiro enterrar a seu pai que havia falecido, que O seguisse e que 
deixasse aos mortos enterrar os seus mortos. Porquê? Porque quem segue ao Messias 
Yeshua segue a Vida verdadeira. 
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Por isso Paulo nos diz que antes de abraçarmos a fé no Ungido de YHWH estávamos 
mortos nos nossos pecados (Efésios 2:1; 5:14). Sim, Yeshua HaMashiach através do 
Seu sacrifício no madeiro e do nosso arrependimento e conversão, rasgou a cédula 
que nos condenava perante as disposições da Lei/Torá, as ofensas que havíamos 
cometido antes de nos entregarmos a Ele: Colossenses 2:13-14.  
 
Sim, O Filho do Altíssimo, mediante a fé que via nalguns homens enfermos, curava-os 
e perdoava-lhes os seus pecados, dizendo-lhes: “vai e não peques mais”.  
 

Mateus 9:13 – “Ide, porém, e aprendei o que significa: Misericórdia quero, e 
não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores, 
ao arrependimento”.  

 
Destas suas palavras e da leitura da Palavra podemos concluir que os justos são os 
que caminham por fé e obediência na Lei/Torá de YHWH, de que nos é dado como 
exemplo os pais de João, o baptista, que “eram justos perante Deus porque andavam 
sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor” – Lucas 1:5-6.  
 
Sim, Yeshua não veio chamar os justos, mas sim os que transgridem os preceitos de 
vida do Altíssimo expressos na Sua Lei/Torá. E Ele chama estes de que forma? 
“Arrependei-vos e voltai para Mim, para os Meus caminhos de vida”. Por isso Ele não 
veio chamar os sãos, os que procuram caminhar em rectidão na santa Lei/Torá do Pai, 
mas sim os doentes, aqueles que andam foram destes preceitos de vida eterna. 
 
No contexto da passagem acima não podemos deixar de referir as palavras de Yeshua 
que se encontram em: 
 

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”. 

 
Estas palavras são condenatórias e assentam que nem uma luva nos enganadores que 
ensinam os seus rebanhos na mentira, dizendo-lhes que a Lei/Torá foi abolida pelo 
Messias ou que ela só se aplica aos Judeus… São mentirosos. E como nos diz no 
Livro de Apocalipse, o destino dos mentirosos é no lago de fogo que arde com enxofre, 
que é a segunda morte: Apocalipse 21:8. Não lhes podemos dar ouvidos, porque 
praticar a iniquidade é cometer pecado, é desobedecer aos preceitos de vida da 
Lei/Torá. Confiamos no que está escrito na Palavra ou nas teorias de homens indoutos 
e satânicos? Se lhes dermos ouvidos teremos o mesmo fim que lhes está reservado. 
 
A nossa fé no poder e no testemunho que Yeshua nos deixou devem ser suficientes 
para que coloquemos Nele e no Pai toda a nossa confiança. Vejamos este exemplo: 
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Mateus 9:27-29 – “E, partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, 
clamando, e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de David. E, quando 
chegou à casa, os cegos se aproximaram dele; e Jesus disse-lhes: Credes 
vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então 
os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé”. 

 
Noutra ocasião atendeu ao pedido de um pai curando o seu filho que há muito se 
encontrava possuído por um espírito demoníaco, dizendo a esse pai: “Se tu podes 
crer, tudo é possível ao que crê”, ao que aquele pai pediu: “Senhor ajuda a minha 
incredulidade”. Todos nós nos devemos colocar no lugar deste homem, rogando ao 
Pai celestial que Ele cure a nossa incredulidade para que O Seu Espírito Santo possa 
realizar maravilhas nas nossas vidas. 
 
Uma das instruções de Yeshua HaMashiach é esta: rogos para que mais servos fiéis 
se disponham e sejam preparados para ensinar a Verdade do Altíssimo, para que mais 
almas venham ao conhecimento da Verdade que os pode libertar do erro dos falsos 
ensinadores: 
 

Mateus 9:38 – “Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a 
sua seara”. 

 
A seara do Senhor são todas as almas que estão no mundo. E é nossa missão cumprir 
a instrução do Filho: “Ide e ensinai toda a criatura. Quem crer e for baptizado será 
salvo. Mas quem não crer já está condenado”. Paulo dá-nos esse mesmo 
entendimento em 2.Tessalonicenses 3:1. E isto só se pode conseguir com obreiros 
sérios, diligentes e empenhados nesta missão: Mateus 10:7-14; Lucas 10:2-11. 
 
Outra instrução que O Messias Yeshua nos deu é que sejamos “prudentes como as 
serpentes e inofensivos como as pombas” – Mateus 10:16. Ora, tal como O Santo de 
Israel Se apresentou entre nós em toda a humildade, como convém a um santo, 
também nos dá esse mesmo conselho. Sejamos pois simples e não nos vangloriemos 
em coisa alguma, porque nada nos pertence. Tudo nos foi entregue como empréstimo. 
Mas, no verso 17 Ele diz-nos para “nos acautelarmos dos homens”. Porém, se viermos 
a ser entregues perante os juízes, não tenhamos cuidado no que havemos de 
responder, pois O Espírito Santo de YHWH falará pelos justos: Mateus 10:19-20. E, no 
verso 22 Ele anuncia que seremos odiados por causa do Nome Dele. Porém, o que 
perseverar na Verdade do Altíssimo, a Sua Lei/Torá, até ao fim, será salvo. 
 

Mateus 10:26-28 – “Portanto, não os temais; porque nada há encoberto que 
não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos 
digo em trevas dizei-o em luz; e o que escutais ao ouvido pregai-o sobre os 
telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma; 
temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo”. 

 
Portanto, sem temor pelos nossos inimigos (que os temos), prossigamos na carreira 
para a qual YHWH nos chamou: a de apregoar a Sua Verdade sobre os telhados, a 
tempo e fora de tempo como nos diz Paulo. Bem-aventurado o servo que O seu Senhor 
encontrar trabalhando quando Ele regressar. 
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Procedendo como obreiros fiéis, diligentes, que vivem pela fé nas promessas do 
Altíssimo, Aquele que é Poderoso para nos dar a vida eterna na Sua vinda gloriosa, 
coloquemos as nossas vidas ao serviço Daquele Elohim que um dia nos dará a 
recompensa da nossa fidelidade quando nos chamar para irmos ao Seu encontro: 
Provérbios 29:25; Isaías 41:10; 51:7-8, 12-13; Jeremias 1:8; Actos 4:19; 
1.Tessalonicenses 4:16-18; 1.Pedro 3:14.  
 
Guardemos a fé/fidelidade e a confiança na Sua Palavra até ao fim das nossas vidas. A 
promessa de vida eterna não tem paralelo com as coisas deste mundo passageiro. 
Sim, a Sua instrução para cada um dos Seus fiéis é esta: Lucas 24:46-47 – “E disse-
lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia 
ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a 
remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém”. 
 
Por isso O Filho diz aos obreiros: 
 

Mateus 10:32-33 – “Portanto, qualquer que me confessar diante dos 
homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas 
qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de 
meu Pai, que está nos céus”. 

 
Estas palavras são claras e categóricas. O nosso comportamento nos momentos 
decisivos, aqueles em que devemos pregar a “boa nova” aos que ainda andam em 
trevas só depende de cada um dos obreiros. É nesses momentos que é feita a prova 
da nossa fidelidade: Salmo 119:46; Lucas 12:8-9; Romanos 10:9-10. Podemos ser 
condenados pela acção mas também pela inacção. Então, façamos confissão da nossa 
fé perante inúmeras testemunhas como Paulo aconselhou a Timóteo. E, como disse O 
Messias Yeshua: “quem tem ouvidos para ouvir, ouça”. Infelizmente a maioria não 
quer ouvir…e despreza a Palavra da salvação. 
 
Yeshua HaMashiach aconselha todos os que andam cansados e oprimidos neste 
mundo para irem ao Seu encontro, a fim de serem aliviados: Mateus 11:28-29. 
Infelizmente, a larga maioria prefere caminhar nos seus próprios conselhos, ignorando 
as palavras de vida que Ele nos deu. O jugo Dele é suave e o Seu fardo é leve. Mas, 
mesmo assim, a humanidade rebelde não quer aceitar O Seu conselho, a Sua Lei/Torá. 
Desligarmo-nos do vínculo que nos une a Yeshua HaMashiach, a Torá viva, é 
separarmo-nos da vida verdadeira, a actual e a futura. 
 

Mateus 16:24-27 – “Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém 
quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e 
siga-me; porque aquele que quiser salvar a sua vida [seguindo os seus 
próprios caminhos], perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, 
achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder 
a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o 
Filho do homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos; e então dará 
a cada um segundo as suas obras”. 

http://www.kol-shofar.org/
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Toda a alma que celebra um contrato de vida no baptismo das águas com O Altíssimo 
busca, a partir daí, honrar esse compromisso para seu próprio benefício eterno, pelo 
que, O Elohim da vida eterna a ampara neste caminho pela acção do Espírito Santo. 
Então, não mais haverá lugar à inércia ou aos tempos gastos em passatempo, sem 
propósito. São exemplo disso os apóstolos do Messias Yeshua, em que a entrega foi 
total, chegando ao ponto de um deles (Paulo) dizer: 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”.  
 
Cuidado pois com os múltiplos engodos de Satanás que este mundo vem oferecendo. 
As escolhas são nossas. Cuidado, pois nem tudo nos convém. O Messias Yeshua 
disse-nos: 
 

Mateus 12:32-33 – “E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do 
homem, ser-lhe-á perdoado; mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, 
não lhe será perdoado, nem neste século nem no futuro. Ou fazei a árvore 
boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau; porque 
pelo fruto se conhece a árvore”. 

 
O fruto do nosso labor na seara do Altíssimo é a fidelidade e a diligência que pomos 
nessa obra, as quais ditarão o nosso futuro eterno. Não pensemos só para esta vida, 
pois ela é passageira. Coloquemos os dons e sabedoria que O Altíssimo nos dá ao 
serviço da missão que Ele nos deu, para que mais almas se possam salvar. Para além 
de cuidarmos das nossas famílias, este deverá ser o grande objectivo das nossas vidas 
neste mundo. Esta deve ser a nossa visão de longo prazo. Diz-nos Yeshua em: 
 

Mateus 13:43 – “…os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu 
Pai”. 

 
Isto mesmo nos é dito também em Daniel 12:3 e 1.Coríntios 15:49. De resto, a visão 
que foi dada a três dos discípulos de Yeshua HaMashiach no monte da transfiguração, 
é disso também testemunha: uma antevisão do reino celestial, eterno, glorioso. 
 
Vejamos agora uma passagem que os indoutos e perversos torcem para sua própria 
perdição, pois dão azo a que se ensine a mentira, dizendo que O Messias Yeshua veio 
permitir que tudo possamos comer. Ora, se assim fosse, O próprio Messias estaria a 
contrariar a Lei/Torá do Pai, a lei da alimentação dos fiéis que devemos ler em Levítico 
11, em que O Todo-Poderoso faz uma clara separação entre o que é imundo/impuro e 
o que é limpo/puro. Por isso estes enganadores abrem a porta à sua própria 
concupiscência, comendo o que é impuro, como a carne de porco, marisco, e outros 
seres imundos: 
 

Mateus 15:10-11 – “E, chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi, e 
entendei: O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que 
sai da boca, isso é o que contamina o homem”. 

 
Tenhamos muito cuidado com estes falsos ensinadores.  

http://www.kol-shofar.org/
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Será que a multidão de Judeus que O escutava não tinha um verdadeiro conhecimento 
das leis alimentares do Altíssimo? Claro que tinham. Mas os indoutos dos nossos dias, 
com o objectivo de contrariar e anular o que está escrito na Torá, vêm dizer que tudo 
se pode comer… Poder pode, mas não se deve, se quisermos permanecer aos olhos 
do Altíssimo como filhos obedientes à Sua Vontade e sermos o templo do Espírito 
Santo… e termos saúde nos nossos corpos terrenos. 
 
Porventura Pedro aceitou comer das coisas imundas que lhe haviam sido mostradas 
em visão num lençol com a instrução: “Mata e come”. Que respondeu Pedro? “De 
maneira nenhuma, Senhor; pois, nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou 
imunda” – Actos 11:8.  
 
Hoje compreendemos que esta visão teve por propósito levar Pedro a anunciar o 
evangelho de Yeshua aos gentios que se haviam entretanto convertido, como foi o 
caso do centurião romano Cornélio, levando-lhe a ele e aos da sua casa o baptismo 
das águas. Estes, como qualquer outro estrangeiro (i.e. não Judeu), eram tidos como 
imundos e incircuncisos pelas leis de Shamai. Sim, temos de nos acautelar do fermento 
dos fariseus dos nossos dias. 
 

Mateus 18:8-9 – “Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-
o, e atira-o para longe de ti; melhor te é entrar na vida coxo, ou aleijado, do 
que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E, se o 
teu olho te escandalizar, arranca-o, e atira-o para longe de ti; melhor te é 
entrar na vida com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no 
fogo do inferno”. 

 
É evidente que Yeshua não advoga que entremos no reino vindouro sem um pé, uma 
mão ou um olho, porque sendo nós o templo do Espírito Santo não iríamos fazer tal 
coisa. O que Ele nos quer dizer é que abandonemos tudo aquilo que na nossa vida 
possa causar escândalo e ser impeditivo de virmos a receber a graça da salvação pela 
obra e entrega de Yeshua ben Joseph. 
 
O maior escândalo que poderemos cometer nas nossas vidas é desviarmo-nos da 
santa Lei/Torá e abraçarmos a mentira, a idolatria, ou dedicarmo-nos mais à nossa 
família terrena que ao Salvador Yeshua. Este é o Seu grau de exigência para 
connosco, os que queremos servi-Lo em Verdade e em Justiça: Lucas 14:26-26, 33 – 
“Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e 
irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que 
não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, 
qualquer de vós, que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo”. 
 
Não se trata de aborrecer o pai ou a mãe ou a mulher ou os filhos, porque isso seria 
contrário ao amor que está expresso na Lei/Torá, mas sim, colocar o amor dos pais ou 
da mãe ou da mulher ou dos filhos à frente do amor e obediência que devemos dedicar 
ao nosso Elohim YHWH e ao Seu Ungido Yeshua. Não podemos inverter as coisas e 
colocar as terrenas à frente das que são dos céus, eternas. É neste sentido que Paulo 
nos diz em: Filipenses 3:8 – “E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, 
pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor;  
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pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que 
possa ganhar a Cristo”. 
 
Das nossas escolhas (decisões) dependem a nossa vida presente e a futura também. 
Não esqueçamos que ao escolhermos Yeshua HaMashiach e vivermos pela Lei/Torá 
do Pai, estamos a escolher os pilares da nossa salvação como nos é dito por YHWH 
através do Seu profeta, Isaías 8:16, 20, pilares que Ele mesmo confirmou com 
juramento em Hebreus 6:16-20.  
 
Sim, estas “duas coisas imutáveis” são a Sua Lei/Torá e o testemunho de Yeshua 
HaMashiach que os homens néscios procuram invalidar com as suas doutrinas 
erradas. 
 

AlleluYAH 
 

Vem abrir o nosso entendimento à força da Tua Palavra/Verdade.  
 

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