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Parte 6 
 
De tudo o que já foi dito nas anteriores partes deste trabalho baseado na Palavra, 
estamos certos que O Santo de Israel, era YHWH que veio até nós em carne, e que, 
como Verbo divino (A Palavra, MarYAH), tudo criou e tudo sustenta pelo Seu poder 
infinito. Mas, ainda assim, como humanos que somos, a nossa compreensão da 
grandeza deste Elohim a Quem honramos e damos glória ainda é limitada, pois só 
quando Ele vier em glória e os nossos corpos forem glorificados por Ele, estaremos em 
condições de O ver como Ele é verdadeiramente e entender toda a Sua grandeza. Até 
lá só conhecemos em parte, como num espelho, como Paulo nos diz em: 1.Coríntios 
13:9-10, 12. 
 
Por isso vamos continuar a aprofundar ainda mais a nossa compreensão dos Seus 
ensinamentos, os que nos foram transmitidos nas Suas palavras e nos escritos dos 
Seus servos, os apóstolos. 
 

João 14:27 – “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o 
mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize”. 

 
Esta é a paz perfeita, espiritual, íntima, profunda, feita de confiança na Palavra, a que 
excede todo o entendimento humano porque provém do Alto e Sublime. Esta é uma 
paz que só pode habitar em nós pela presença do Espírito Santo do Altíssimo, pois de 
outra forma não se distinguiria daquela que o mundo conhece em certos momentos da 
vida dos homens. 
 
Esta não é a paz que os homens buscam alcançar através da meditação budista ou de 
estados zen ou de alcançar o nirvana. Esta é a paz feita de certezas na Palavra e nas 
coisas eternas que O Eterno anunciou para os que Lhe são fiéis. Tal paz permite-nos 
enfrentar as tribulações e aflições desta vida e vencê-las com uma confiança inabalável 
Naquele que também sofreu e tudo venceu por nós e que, com Ele, nos dará tudo o 
que prometeu. Por isso Yeshua disse que Abraão “viu” (pela fé nas promessas) o Seu 
dia e se alegrou.  
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Ao lermos Hebreus cap. 11 vemos como os fiéis do passado sofreram com uma 
confiança inabalável na Palavra do Altíssimo, e por ela entregaram as suas vidas 
terrenas, passageiras – 1.João 2:25, porque colocaram a sua fé/confiança nas 
promessas de vida eterna do Senhor da Vida, Aquele que é Fiel.  
 
Estes sabiam, pela fé, que receberiam a vida eterna por Yeshua HaMashiach, tal como 
está prometido a todos os que Lhe são fiéis. Por isso Pedro respondeu: “Senhor, para 
quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido 
que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente” – João 6:68-69. 
 
Esta é a Palavra que, quando cai em bom solo, produz muito fruto para a vida eterna… 
e esse mesmo fruto provém das obras da fé, da confiança e da paz que nos governa. É 
com este firme sentimento que Paulo escreveu: “Já estou crucificado com Cristo [morto 
para o mundo]; 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” – Gálatas 2:20. Disse Yeshua HaMashiach: 
 

João 15:4-10 – “Estai em mim, e eu em vós; como a vara de si mesma não 
pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não 
estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu 
nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém 
não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará; e os colhem 
e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas 
palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. 
Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis meus 
discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós; permanecei 
no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos [a Minha Lei/Torá], 
permanecereis no meu amor; do mesmo modo que eu tenho guardado os 
mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor”. 

 
É nesta ligação umbilical que nos convém estar pois Yeshua HaMashiach é a Fonte da 
Vida eterna. Como Ele nos diz, se não estivermos Nele, somos como varas que foram 
cortadas da videira que é O Filho. E se não estivermos ligados a Esta videira não 
receberemos a seiva (O Espírito Santo) que nos dá vida: por isso secaremos. E o 
destino das varas secas é o fogo, a destruição. Lembremos que Ele nos disse: “Eu Sou 
o caminho, a verdade e a vida”. Se não estivermos Nele andaremos em trevas e por 
caminhos desviados da Sua Vontade, a Sua Lei/Torá. 
 
Ao lermos os versos 12 e 17 vemos que Ele nos manda que nos amemos uns aos 
outros, como co-herdeiros pela fé no Rei vindouro. E no verso 20 Ele alerta-nos 
dizendo “Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também 
vos perseguirão a vós”. Sim a perseguição e a tribulação foi e é sempre algo que 
esteve e está presente na vida dos que O servem. Assim será até à Sua vinda gloriosa. 
Por isso o derramamento do Espírito Santo na vida dos fiéis é tão importante para que 
nos dias maus possamos resistir na fé do Ungido de YHWH. Mas Ele consola-nos: 
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João 16:22-28 – “Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza; 
mas outra vez vos verei [na Sua segunda vinda], e [então] o vosso coração 
se alegrará, e a vossa alegria ninguém vo-la tirará. E naquele dia nada me 
perguntareis. Na verdade, na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a 
meu Pai, em meu nome, ele vo-lo há-de dar. Até agora nada pedistes em 
meu nome [pois os discípulos ainda estavam com O Mestre]; pedi, e 
recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por 
parábolas; chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por 
parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis 
em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai; pois o mesmo 
Pai vos ama, visto como vós me amastes, e crestes que saí de Deus. Saí do 
Pai, e vim ao mundo; outra vez deixo o mundo, e vou para o Pai”. 

 
Nesta meia-dúzia de palavras O Santo de Israel faz-nos conhecer coisas profundas 
acerca da Sua relação com O Pai e connosco. Meditemos nelas e gravemo-las em nós. 
Estas Suas palavras dizem-nos “vou para O Meu Pai e voltarei para vós”, o que cumpre 
a profecia que nos é dada em Oseias 5:15-6:1-2, o que Ele também confirmou a Maria 
Madalena em João 20:17 após a Sua ressurreição e veio a confirmar perante os 
restantes discípulos: 
 

João 20:19-23 – “Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana 
[um Domingo], e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos 
judeus [do Templo], se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio, e 
disse-lhes: Paz seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos 
e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-
lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco; assim como o Pai me 
enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre 
eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os 
pecados lhes são perdoados; e àqueles a quem os retiverdes lhes são 
retidos”. 

 
Infelizmente a igreja apóstata romana apropriou-se indevidamente das palavras do 
Santo para instituir a prática em que os seus sacerdotes perdoam pecados aos que a 
eles recorrem através da confissão auricular. Isto só seria possível se eles fossem 
santos/justos e tivessem O Espírito Santo, o que não é o caso, pois tal congregação 
tem cometido tantos pecados contra os santos do Altíssimo ao longo da História, 
permanecendo na idolatria e na violação dos Sábados santos… entre outros graves 
pecados, de que não se arrepende. Lembremos o sangue derramado pelos mártires 
durante centenas de anos, crimes cometidos por uma “santa inquisição” diabólica… 
 
É neste Seu encontro com os discípulos, após ter sido ressuscitado, que Ele derruba a 
incredulidade de Tomé, que ao ver as Suas feridas exclama: “Senhor meu e Deus meu” 
– versos 27 e 28. E ainda há por aí quem negue a divindade do Santo de Israel… Sim, 
convinha que Ele fosse sacrificado no nosso lugar para que se cumprissem as 
Escrituras, o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, que O 
Messias haveria de padecer, O Justo pelos injustos. 
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Neste Seu sacrifício em que esteve três dias e três noites no seio da terra, Ele cumpriu 
o sinal do profeta Jonas que esteve igual tempo no ventre do grande peixe, tendo sido 
libertado da morte, dando assim renovada confiança que o que sucedeu com Ele 
sucederá igualmente com todos os santos que estiverem no pó-da-terra no momento 
da Sua vinda gloriosa. 
 
Quando, após terem jantado, Yeshua pergunta por três vezes a Pedro se ele O amava, 
Pedro respondeu que sim, e que Yeshua sabia que Pedro O amava: – João 21:15-21. 
Sabemos que umas horas depois Pedro foi posto à prova e fraquejou. Só se levantou 
depois de ter caído… como qualquer de nós, hoje. Mas a instrução que Yeshua deu a 
Pedro foi esta: “apascenta as minhas ovelhas”. Ora, essa instrução é a mesma que Ele 
nos dá hoje, a nós os que O queremos servir em verdade e em justiça: “Ide por todo o 
mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for baptizado será salvo, 
mas quem não crer será condenado”. A Sua instrução permanece válida até que Ele 
venha. E a todos os servos fiéis Ele diz: “Segue-Me”. 
 
Mas este trabalho não ficaria suficientemente documentado se não incluíssemos 
alguns ensinamentos do Mestre que se encontram no Livro de Actos. 
 

Actos 1:4-5 – “E, estando com eles, determinou-lhes que não se 
ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que 
(disse ele) de mim ouvistes. Porque, na verdade, João baptizou com água, 
mas vós sereis baptizados com o Espírito Santo, não muito depois destes 
dias”. 

 
A promessa de derramamento do Espírito Santo concretizou-se cinquenta dias após a 
Páscoa, no dia de Pentecostes quando os discípulos estavam reunidos no Templo. 
Sim, Este foi O Consolador que O Justo nos havia prometido e que estaria com os fiéis 
até ao fim dos tempos, i.e. até que O Rei venha na Sua glória eterna. 
 
Sim, Este Consolador, O Espírito Santo, vindo do Pai no Nome do Filho é que nos 
ensina todas as coisas que necessitamos para a compreensão das Escrituras. Este 
Consolador testifica do Filho. Por isso O Filho nos disse em João 16:8-15 – “E, quando 
ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque 
não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; e do 
juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, 
mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele 
vos guiará em toda a verdade; porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que 
tiver ouvido, e vos anunciará o que há-de vir. Ele me glorificará, porque há-de receber 
do que é meu, e vo-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu; por isso vos disse 
que há-de receber do que é meu e vo-lo há-de anunciar”. 
 
Depois, pela vontade do Elohim Todo-Poderoso este Seu Espírito de Verdade esteve 
sobre os Seus apóstolos e servos, todos os que até hoje se santificam na Verdade (na 
santa Lei/Torá, conforme a Salmo 119:142) e assim estará sempre com cada servo que 
se revele fiel e se entregue à obra maravilhosa de levar o evangelho do Salvador 
Yeshua até aos confins da Terra.  
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Que O Seu Espírito Santo esteja com cada servo ou serva que se revele fiel até ao fim 
da sua vida. Só assim alcançará a coroa da vida eterna pelo mérito do Santo de Israel. 
 
Não poderíamos terminar este nosso trabalho sobre os ensinamentos do Filho do 
Elohim Altíssimo sem levar em conta as Suas palavras que estão registadas em: 
 

Lucas 6:46-49 – “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: É semelhante ao homem 
que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces 
sobre a rocha; e, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela 
casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que 
ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre 
terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu; e foi 
grande a ruína daquela casa”. 

 
Sabemos que a rocha a que as palavras de Yeshua alude é Ele mesmo. Assim, quem 
estiver firme nesta Rocha nunca será abalado. Por isso Ele faz a distinção entre os que 
ouvem a Palavra e a praticam, e os que a ouvem mas não praticam os Seus 
ensinamentos, a Sua Lei/Torá, pela qual O Santo de Israel viveu. Esforcemo-nos, pois, 
e sejamos fiéis até ao fim para que possamos alcançar a “grande recompensa” de que 
nos fala o Salmo 19:7-11.  
 
Muito mais haveria a dizer além do que ficou aqui escrito. Mas, para que aprofundemos 
estes ensinamentos do Santo de Israel, compete a cada um dos seus filhos orar por 
sabedoria ao Altíssimo e estudar a Sua Palavra com diligência, para que mais 
conhecimento nos seja acrescentado.  
 
Mas destes pontos basilares da nossa fé estamos seguros:  
 

• Adoramos a UM SÓ DEUS, O Elohim YHWH, O Pai e Senhor de tudo o que está 
criado e Pai do nosso Salvador Yeshua HaMashiach – Marcos 12:32; 1.Coríntios 
8:6; Efésios 4:6; 1.Timóteo 2:5; Tiago 2:9. 
 

• Um Só Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach, O Cordeiro de YHWH e 
Primogénito de toda a criação, Filho do Elohim Altíssimo e Mediador entre 
YHWH e os homens: 1.Coríntios 8:6; 1.Timóteo 2:5; Filipenses 2:11; Tito 1:4; 
Gálatas 3:26-28. 
 

• Uma só fé (entendamos também como sendo uma só fidelidade): Efésios 4:5; 
Romanos 3:30; Gálatas 5:6. 
 

• Um só baptismo, o baptismo do arrependimento através do qual recebemos O 
Espírito Santo e nos tornamos novas criaturas em Yeshua HaMashiach, o qual 
deve ser realizado somente no Nome do Filho: Marcos 16:16; Efésios 4:5; 
Romanos 6:3-4; 1.Pedro 3:21-22.  
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• Uma só Lei/Torá, uma só Verdade, perene por tempos infindos, pela qual O 
Filho do Altíssimo viveu e pela qual os santos também devem viver para serem 
dignos de alcançar a vida eterna, a grande recompensa: Salmo 19:7-11; 40:7-
11; 119:142; Isaías 51:6, 8; Romanos 3:31. A Torá e a palavra dada através dos 
santos profetas revelam toda a Vontade do Todo-Poderoso que, como nos diz 
no Salmo 119:4, contêm os Seus mandamentos, juízos, testemunhos e estatutos 
para por eles vivermos. 
 

• As obras da fé que são segundo a Verdade (a Lei/Torá): Tiago 2:18.  
 
Também, por acréscimo do conhecimento da Palavra, atendamos a outros 
mandamentos e ordenanças, como: 
 

• A guarda dos Sábados santos, tanto os semanais como os anuais, ditados pelas 
solenidades do Altíssimo que nos são apontadas em Levítico 23. 
 

• Segundo o mesmo espírito de conselho e obediência tornemo-nos santos na 
forma como nos devemos alimentar, respeitando os conselhos do Altíssimo que 
estão em Levítico 11. Só assim nos podemos tornar o templo do Espírito Santo. 

 
Depois, pela transformação do nosso espírito, acrescem outras obras da fé como 
Pedro aponta em: 
 

2.Pedro 1:1-8 – “Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que 
connosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e 
Salvador Jesus Cristo: graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo 
conhecimento de Deus, e de Jesus nosso Senhor; visto como o seu divino 
poder [O Espírito Santo] nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, 
pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude; 
pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para 
que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da 
corrupção, que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo 
nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude 
a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à 
paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a 
caridade. Porque, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos 
deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus 
Cristo”. 

 
Só podemos incentivar cada um dos leitores a colocarem em prática nas suas vidas 
todos estes ensinamentos, porque são a sua prática que nos podem projectar para a 
vida eterna pelo mérito do Adonai Yeshua HaMashiach. Não sejamos somente 
ouvintes, mas deixemo-nos transformar pela força e poder do Espírito Santo que em 
nós deve habitar. 
 
Reiteremos João 6:27 – “Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida 
que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará; porque a 
este o Pai, Deus, o selou”. 
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E que O Espírito e a graça do Todo-Poderoso nos possam ajudar a alcançar o 
objectivo mais importante desta vida terrena: a salvação por Yeshua, o tesouro 
guardado nos céus para aqueles que se revelem fiéis até ao fim das suas vidas, não 
esquecendo a razão de ser deste trabalho: Yeshua HaMashiach não veio ab-rogar a lei 
do Pai, mas sim viver por ela e ensiná-la – Salmo 40:7-11. 
 
Reiteramos ainda: nem de outro modo poderia ser, pois se O Filho violasse o mais 
pequeno preceito da Lei/Torá do Pai não poderia ser aceite no altar do sacrifício como 
O Cordeiro sem pecado pelo qual os nossos pecados são cobertos. 
 

AlleluYAH 
 

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

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