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» Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz, e disse-lhes:
"Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém! Seja-vos isto notório,
e escutai as minhas palavras!
Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora
do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel (Joel 3:1-5):
'E nos últimos dias acontecerá, diz YAHWEH, Que do meu Espírito
derramarei sobre toda a carne; E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão,
Os vossos jovens terão visões, E os vossos velhos terão sonhos; E também do
meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles
dias, e profetizarão; E farei aparecer prodígios em cima, no céu; E sinais em
baixo na terra, Sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas,
E a lua em sangue, Antes de chegar o grande e glorioso dia de YAHWEH.

E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de YAHWEH será
salvo!'"

"Homens israelitas, escutai estas palavras: A Yahshua Nazareno, homem
aprovado por Elohim / Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais,
que Elohim / Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis; a
este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Elohim /
Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de anárquicos.
Ao qual YAHWEH ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível
que fosse retido por ela.
Porque dele disse Davi (Salmo 16:8-11): 'Sempre via diante de mim YAHWEH,
Porque está à minha direita, para que eu não seja comovido; por isso se
alegrou o meu coração, e a minha língua exultou; e ainda a minha carne
há de repousar em esperança: Pois não deixarás a minha alma no inferno,
Nem permitirás que o teu Santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os
caminhos da vida; Com a tua face me encherás de júbilo.'“
"Homens irmãos! Seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca
Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura.
Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que YAHWEH lhe havia prometido com
juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Messias,
para o assentar sobre o seu trono (Salmo 89:4, 5; 132:11), Nesta previsão,
disse da ressurreição de Messias, que a sua alma não foi deixada no inferno,
nem a sua carne viu a corrupção.

YAHWEH ressuscitou a este Yahshua, do que todos nós somos
testemunhas."

De sorte que, exaltado pela destra de Elohim // YAHWEH, e tendo recebido do
Pai a promessa do Espírito santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis.

Die Heilige Schrift
The Sacred Scriptures
A Escritura Sagrada
Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz (Salmo 110:1):
'Disse YAHWEH ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que ponha
os teus inimigos por escabelo de teus pés.'
Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a esse Yahshua, a quem

vós crucificastes, YAHWEH o fez Senhor e Messias.

E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro
e aos demais apóstolos: "Que faremos, homens irmãos?"
E disse-lhes Pedro: "Arrependei-vos (veja Mateus 3:2), e cada um de vós

seja batizado em nome de Yahshua o Messias, para perdão dos pecados;

e recebereis o dom do Espírito santo.
Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão
longe, a tantos quantos YAHWEH nosso Elohim / Deus chamar."
E com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava, dizendo: "Salvaivos desta geração perversa!"
De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra;
e naquele dia agregaram-se quase três mil almas. «
Atos 2:14-41
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The Book of Psalms & The Book of Daniel
O Novo Testamento
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Este livro foi escrito para glorificar
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Tetragramm / Tetragrammaton :

YAHWEH
{proferir: JAHWEH}
29a° edição

~~
O selo de DEUS encontra-se no
quarto dos dez mandamentos,
o mandamento do sábado:
seu nome ”YAHWEH“,
seu território ”céu e terra”
e seu título ”criador“.
Se o selo de DEUS é removido
do quarto mandamento, a lei
inteira é invalida!
~~
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» Então disse Moisés a Elohim / Deus:
Eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser:
O Elohim / Deus de vossos pais me enviou a vós; e eles me
disserem:

Qual é o seu nome? Que lhes direi?
E disse Elohim / Deus a Moisés:
EU SOU O QUE SOU.
Disse mais:
Assim dirás aos filhos de Israel:
EU SOU me enviou a vós.
E Elohim / Deus disse mais a Moisés:
Assim dirás aos filhos de Israel:

YAHWEH Elohim / Deus de vossos pais,
o Elohim / Deus de Abraão, o Elohim / Deus de Isaque, e o Elohim /
Deus de Jacó, me enviou a vós;

este é meu nome eternamente, e este é meu memorial
de geração em geração. «
Êxodo 3:13-15

» E os tirei da terra do Egito, e os levei ao deserto.
E dei-lhes os meus mandamentos e lhes mostrei os
meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem,
viverá por eles.
E também lhes dei os meus sábados,
para que servissem de sinal entre mim e eles;
para que soubessem
que eu sou YAHWEH que os santifica. «

Os Santos Dez Mandamentos de YAHWEH,
nosso Elohim / Deus
Eu sou YAHWEH teu Elohim / Deus, que te tirei da terra do Egito,
da casa da servidão.
Não terás outros Elohim / deuses diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que
há em cima nos céus, nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da
terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás; porque eu,
YAHWEH teu Elohim / Deus, sou Elohim / Deus zeloso, que visito a
iniqüidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles
que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e
aos que guardam os meus mandamentos.
Não tomarás o nome do YAHWEH teu Elohim / Deus em vão;
porque YAHWEH
não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.
Lembra-te do dia do Sabbat - sábado
(falso: domingo), para o santificar.
Seis dias trabalharás, e farás toda a tua obra.
Mas o sétimo dia é o Sabbat - sábado do YAHWEH teu Elohim / Deus;
não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha,
nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu
estrangeiro, que está dentro das tuas portas.
Porque em seis dias fez YAHWEH os céus e a terra, o mar e tudo que
neles há, e ao sétimo dia descansou; portanto abençoou
YAHWEH o dia do sábado, e o santificou.
Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias
na terra que YAHWEH teu Elohim / Deus te dá.
Não matarás / assassinarás (!).
Não adulterarás.
Não furtarás.
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.

Ezequiel 20:10-12

Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu
próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi,
nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo.

e Isaías 56:1-7

Êxodo 20:2-17 & Deuteronômio 5:6-21 (Êxodo 19:16-25)
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"A Escritura Sagrada deve ser a determinante
infalivel revelação da vontade de Deus,
a qual deve ser aceitada.
Ela é à base de todos os ensinamentos para
o caráter; a mensageira dos principios,
o alicerce das experiências.
A Bíblia, e somente a Bíblia deverá ser o fundamento
da nosso crença, o único livro da unidade.
A palavre de Deus é infalivel!
Ergam os estandartes, no qual a Bíblia está escrita,
nossa base para a fé e ensinamento."
Ellen G. White

XVII

Yahshua:
»Se queres, porém, entrar na vida, guarda os
mandamentos.
Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis
que o diabo lançará alguns de vós na prisão,
para que sejais tentados.
Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida!«
Mateus 19:17c; Apocalipse 2:10a.c

»O que despreza a palavra [de YAHWEH]
perecerá, mas o que teme o mandamento
será galardoado.«
Provérbios 13:13
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»E farei conhecido o meu santo nome
no meio do meu povo Israel,
e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome;
e as nações saberão que eu sou YAHWEH,
o Santo em Israel!«
Ezequiel 39:7

Yahshua:
»Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros
adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade;
porque o Pai procura a tais que assim o adorem.
YAHWEH é Espírito, e importa que os que o adoram
o adorem em espírito e em verdade.«
João 4:23-24
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XIX

» E temos, mui firme,
a palavra dos profetas,
à qual bem fazeis em estar
atentos, como a uma luz que
alumia em lugar escuro,
até que o dia amanheça,
e a estrela
da manhã (Yahshua) apareça
em vossos corações! «
2 Pedro 1:19   

Martinho Lutero 1522 dC. - a falsificação nas Bíblias!
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Salmo 5:11   Porém alegrem-se todos os que confiam em ti; exultem eternamente,
porquanto tu os defendes; e em ti se gloriem os que amam o teu nome.
Salmo 20:1   YAHWEH te ouça no dia da angústia, o nome do Deus / Elohim de
Jacó te proteja!
Salmo 20:7   Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção
do nome de YAHWEH nosso Deus / Elohim.
Salmo 22:22   [O Messias:] ”Então declararei o teu nome aos meus irmãos; louvarte-ei no meio da congregação.”
Salmo 30:4 Cantai a YAHWEH, vós que sois seus santos, e celebrai a memória
da sua santidade!
Salmo 86:11   Ensina-me, ó YAHWEH, o teu caminho, e andarei na tua verdade;
une o meu coração ao temor do teu nome.
Salmo 91:14   Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei;
pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome.
Salmo 91:15   Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia;
dela o retirarei, e o glorificarei.
Salmo 119:55   Lembrei-me do teu nome, ó YAHWEH, de noite, e observei a tua
lei.
Salmo 119:132   Olha para mim, e tem piedade de mim, conforme usas com os
que amam o teu nome.
Salmo 124:8   O nosso socorro está no nome de YAHWEH, que fez o céu e a terra.
Salmo 145:2   Cada dia te bendirei, e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos
e para sempre.
Salmo 145:21   A minha boca falará o louvor de YAHWEH, e toda a carne
louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre!
Isaías 42:8 Eu sou YAHWEH; este é o meu nome; a minha glória,
pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de
escultura.
Isaías 45:24 De mim se dirá: Deveras no YAHWEH há justiça e
força; até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra
ele.

Atos 2:19   E farei / darei aparecer prodígios em cima / a riba, no
céu; E sinais em baixo na terra, Sangue, e fogo e vapor de fumo:
Atos 2:20   O sol se converterá em trevas, E a lua em sangue, Antes
de chegar / antes que venha o grande e glorioso dia de YAHWEH:
Atos 2:21 »E acontecerá / SERA que todo aquele que
invocar o nome dE YAHWEH será salvo.«
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XXIII

» Eis que vêm dias,
diz YAHWEH Elohim (D-us),
em que enviarei fome sobre a terra;
não fome de pão, nem sede de água, mas de
ouvir as palavras de YAHWEH. «
Amós 8:11
»Antes, porém, de vir a fé, fomos mantidos sob a lei e
restritos à fé que aí devia ser revelada.
Ou seja, a lei foi nosso carcereiro sobre o Messias,
para que nos tornássemos justos pela fé.
Como agora, porém, a fé veio, não estamos mais sob
o carcereiro.
Pois vós sois todos filhos de Elohim (D-us) pela fé no
Messias Yahshua.
Pois, como muitos de vós são batizados {no Messias},
estes atraíram o Messias.
Aqui não há judeu ou grego, não há servo nem
homem livre, não há homem nem mulher; pois vós
sois todos um no Messias.
Porém, se sois do Messias, então sois semente de
Abraão e herdeiros da promessa. // (MENGE) = Se,
contudo, pertenceis ao Messias, vós também sois, com
isto, descendentes de Abraão, herdeiros por conta da
promessa.«
Gálatas 3:23-29
O excerto da “Escritura Sagrada” de João Biermanski.

XXIV

Vers ... Verse ... Verso ... Verset... Стих

Você tem amor pela verdade?
Quem é o seu Deus?
Como é que ele se chama? Você sabe o nome dele?
Em quantos deuses você acredita?
Se for o seu caso de acreditar em mais do que em um Deus,
entao você deve deixar o Domingo como dia Sagrado de
descanso, e desta forma quebrar o primeiro Mandamento
dos Dez Mandamentos!
Se você acreditar em um único Deus, então voce deve deixar
o Dia de Sábado/Sabat Sagrado, ou seja, o Sábado Sagrado
(dia de descanso).
Este dia inicia na Sexta-Feira com o pôr do Sol e termina
ao com o pôr-do-sol do dia seguinte, o Sábado. Este dia foi
consagrado e abençoado por YAHWEH Zebaoth!
Reflita sobre os mandamentos de YAHWEH! E porquê?
"Você sabe muito bem que é melhor a obedecer e estar
sempre pronto para seguir e sacrificar-se do que tirar a
gordura dos carneiros."
1 Samuel 15:22
Romanos 10:16 + Apocalipse 3:7-13
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XXV

Perguntas aos Trinitários
Qual nome de Deus da Trindade queres inserir no quarto
mandamento (Êxodo 20:8-11)?
O Deus, o Pai?
O Deus, o Filho?
O Deus, o Espírito Santo do trindade?
Quem é o SENHOR?

Mas senhor é só
um título, não um nome!
Em hebraico: Baal significa Senhor e
Senhor é o deus do sol, este é Lúcifer {Santanás}!

Então, dize-me, por favor: Quem é teu Deus?
Isaías 44:6 & Êxodo 3:15 & Marcos 12:29b e 32b
E que dia da semana abençoou
e santificou nosso Deus?
(A palavra 'Deus', entre outros, em hebraico, é:
"Elohim"; somente a palavra "Elohim", contudo, tem
mais de quatro significados.)

"... até ao fim do tempo; muitos correrão de uma
parte para outra, e o conhecimento se multiplicará."
Daniel 12:4
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... Eu ainda nao encontrei um ponto muito importante, o qual me
abala profundamente – voce ja’ se preocupou alguma vez em todas
as consequencias DELE ?
Qual é o pecado que Deus nao pode perdoar / conceder ?
- Os pecados contra o Espírito santo.
O que é o pecado contra o Espírito santo ?
- Marcus 3:28-30:
28 “... Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados
aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias,
com que blasfemarem:
29 Mas aquele que insulta o Espírito santo, para este ser nao há
nenhum perdao, este é culpado até a eternidade.”

» E [Yahshua] disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai
o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer
será condenado. «
Marcos 16:15+16

30 Assim disse Yahshua, pois eles disseram: “Ele está tomado por
um Espírito maligno.“
Caso nós denominarmos a obra dos Espiritos Santos com
sendo a Obra de Satanás ...
Quem trabalha em nós mesmos a salvação,
o arrependimento e a devoção a Deus ?
- O Espírito santo.
Quem é de acordo com os estatutos da Igreja Adventista o
“Espírito Santo” ?
- um terceiro Deus.
A quem foi atribuido ser o terceiro maior no Ceú entao ?
- Depois de Deus o Pai e o seu filho – foi Lúcifer o anjo feio,
o qual levou todos os anjos.
Resultado: As maravilhosas obras do Espírito de Deus fez, as quais
vem do fundo coração de Deus, foi atribuída ao terceiro Deus.
Desta forma acreditam os trinitarianos que Lúcifer
realizou obras boas.

E os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o
monte que Yahshua lhes tinha designado.
E, chegando-se Yahshua, falou-lhes, dizendo: "É-me
dado todo o poder no céu e na terra".
"Assim vá todos os povos e de todas as nações,
batizando-os em nome de Yahshua!"
"Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos
tenho mandado! E eis que eu estou convosco todos os
dias, até o fom do mundo. Amém."
Mateus 28:16, 18-20
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O Messias despertou e ressuscitou em um Sábado/
Sabbath da semana, em um Sábado/ Sabbath!
» Homens irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que
dentre vós temem a YAHWEH, a vós vos é enviada a
palavra desta salvação.
Por não terem conhecido a este, os que habitavam em
Jerusalém, e os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo
assim as vozes dos profetas que se lêem todos os Sábados/
Sabbaths.
E, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a
Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas
as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o
puseram na sepultura.
Mas YAHWEH o ressuscitou dentre os mortos. «
Atos 13:26-30

Então disse-lhe Yahshua:
"Vai-te, Satanás, porque está escrito
(Deuteronômio 6:13):
A YAHWEH teu Elohim (D-us) adorarás, e só a
ele servirás."
Mateus 4:10
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XXIX

» Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar,
e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe:
Qual é o primeiro de todos os mandamentos??
E Yahshua respondeu-lhe:
O primeiro de todos os mandamentos é: »Ouve, Israel,
YAHWEH nosso Elohim (D-us) é o único Elohim (D-us)«.
Em hebraico: "Ouve, Israel, YAHWEH é nosso Poderosos,
YAHWEH sozinho."
Amarás, pois, a YAHWEH teu Elohim (D-us) de todo o teu
coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de
todas as tuas forças (Deu. 6:4, 5).
Este é o primeiro mandamento.
E o segundo, semelhante a este, é:
»Amarás o teu próximo como a ti mesmo« (Lev. 19:18).
Não há outro mandamento maior do que estes.
E o escriba lhe disse:
Muito bem, Mestre, e com verdade disseste que há um só Elohim/
D-us (»SÓ«; não Deus, o Filho; não Deus, o Espírito santo), e
que não há outro além dele.
E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de
toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si
mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios.
E Yahshua, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe:
"Não estás longe do reino de YAHWEH."
E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. «
Marcos 12:28-34
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» Lembrai-vos disto, e considerai; trazei-o à memória,
ó prevaricadores!
Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade;
que eu sou Elohim (D-us),
e não há outro Elohim (D-us),
não há outro semelhante a mim! «
Isaías 46:8-9
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XXXI

Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer a YAHWEH
esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as
mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do
altar de YAHWEH. E pôs-se em pé, e abençoou a toda a
congregação de Israel em alta voz, dizendo:
"Bendito seja YAHWEH, 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.

YAHWEH nosso Elohim / Deus seja conosco, 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
YAHWEH, estejam perto,
diante de YAHWEH nosso Elohim / 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 YAHWEH é Deus,
e que não há outro.

E seja o vosso coração inteiro para com YAHWEH nosso
Elohim / Deus, para andardes nos seus

estatutos, e guardardes
os seus mandamentos!"
1 Reis 8:54-61
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» Mas, vindo o Messias, o sumo sacerdote dos bens futuros,
por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos,
isto é, não desta criação,
nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue,
entrou uma vez no santuário,
havendo efetuado uma eterna redenção.
Porque, se o sangue dos touros e bodes,
e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos,
os santifica, quanto à purificação da carne,
quanto mais o sangue do Messias, que pelo Espírito eterno se
ofereceu a si mesmo imaculado a YAHWEH,
purificará as vossas consciências das obras mortas,
para servirdes ao Deus (YAHWEH) vivo?!
E por isso é Mediador de um novo testamento, para que,
intervindo a morte para remissão das transgressões que havia
debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam
a promessa da herança eterna. «
Hebreus 9:11-15

» Mas quero que saibais que o Messias é a cabeça de todo
o homem, e o homem a cabeça da mulher;

e YAHWEH a cabeça do Messias. «
1 Coríntios 11:3

Vers ... Verse ... Verso ... Verset... Стих

XXXIII

» Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e
avultado galardão.
Porque necessitais de paciência, para que,
depois de haverdes feito a vontade de YAHWEH,
possais alcançar a promessa.
Porque ainda um pouquinho de tempo,
e o que há de vir virá, e não tardará.
Mas o justo viverá da fé; e, se ele recuar,
a minha alma não tem prazer nele (Hab. 2:3, 4). «
» Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que
aquele que se aproxima de Elohim (D-us)// YAHWEH
creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. «
Hebreus 10:35-38; 11:6

XXXIV

Vers ... Verse ... Verso ... Verset... Стих

Vers ... Verse ... Verso ... Verset... Стих

XXXV

Satanas, Lúcifer, o "portador de luz".

Antes digo (Paulo):
"Que as coisas que os nações
sacrificam, as sacrificam aos
demônios, e não a YAHWEH.
E não quero que sejais participantes
(no contacto) com os demônios."
1 Coríntios 10:20

» Como caíste desde o céu, ó Lúcifer
(filho da manhã), filho da alva! Como foste
cortado por terra, tu que debilitavas as nações
(ética mundial - ética global)!
E tu dizias no teu coração:
'Eu subirei ao céu, acima das estrelas de El / Deus
exaltarei o meu trono, e no monte da congregação
me assentarei, aos lados do norte:
Subirei sobre as alturas das nuvens,
e serei semelhante ao Altíssimo.' «
Isaías 14:12-14

N o s s o M e s t r e Ya h s h u a :

» Como também recebi de meu Pai.
E dar-lhe-ei a estrela da manhã.
Eu, Yahshua, enviei o meu anjo, para vos testificar
estas coisas nas assembleias.
Eu sou a raiz e a geração de Davi,
a resplandecente estrela da manhã. «
Apocalipse 2:27c, 28 + 22:16

XXXVI

Vers ... Verse ... Verso ... Verset... Стих

» 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 o Messias e Belial?
Ou que parte tem o fiel com o infiel?
E que consenso tem o templo de YAHWEH com os ídolos?
Porque vós sois o templo do Elohim (D-us) vivente,
como YAHWEH disse:
»Neles habitarei, e entre eles andarei;
e eu serei o seu Elohim (D-us) e eles serão o meu povo.«
Por isso »saí do meio deles, e apartai-vos«, diz
YAHWEH; »E não toqueis nada imundo, e eu vos
receberei; e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim
filhos e filhas«, diz YAHWEH, o Todo-Poderoso. «
2 Coríntios 6:14-18

Vers ... Verse ... Verso ... Verset... Стих

XXXVII

» Andai como filhos da luz !
Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e
justiça e verdade.
Aprovando o que é agradável a YAHWEH.
E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas
(as idólatras), mas antes condenai-as.
Porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe.
Mas todas estas coisas se manifestam,
sendo condenadas pela luz,
porque a luz tudo manifesta. «
Efésios 5:8c-13

XXXVIII

Vers ... Verse ... Verso ... Verset... Стих

Atos 2:37   E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e
perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos:
Que faremos, homens irmãos?

Vers ... Verse ... Verso ... Verset... Стих

XXXIX

Atos 2:38   E disse-lhes Pedro:

» Porque o amor do Messias nos constrange, julgando nós assim:
que, se um morreu por todos, logo todos morreram.

Atos 2:40   E com muitas outras palavras isto testificava, e os
exortava, dizendo: " Salvai-vos desta geração perversa!"

Assim que, se alguém está no Messias, nova criatura (nova criação) é;
as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo!

Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de
Yahshua o Messias, para perdão dos pecados; e recebereis o
dom do Espírito santo.

João 8:23   E dizia-lhes:

Vós sois de baixo, eu sou de cima; vós sois deste mundo,
eu não sou deste mundo.
João 18:36   Respondeu Yahshua: O meu reino não é deste mundo;

se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos,
para que eu não fosse entregue aos judeus;
mas agora o meu reino não é daqui.
Rom. 12:2   E não sede conformados com este mundo,
mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável,
e perfeita vontade de YAHWEH.

Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de
YAHWEH; pois está escrito (Jó 5:13):
» Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. «

1 Cor. 3:19

2 Cor. 4:3-4   Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os
que se perdem está encoberto. Nos quais o soberano /o deus deste século
cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça
a luz do evangelho da glória do Messias, que é a imagem de Elohim /
Deus.

E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.

E tudo isto provém de YAHWEH, que nos reconciliou consigo mesmo por
Yahshua o Messias, e nos deu o ministério da reconciliação.

Isto é, YAHWEH estava no Messias reconciliando consigo o mundo,
não lhes imputando os seus pecados; e pôs em nós a palavra da reconciliação.

De sorte que somos embaixadores da parte do Messias, como se YAHWEH por
nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte do Messias:

Que vos reconcilieis com YAHWEH.
Àquele que não conheceu pecado,
o fez pecado por nós; para que nele fôssemos
feitos justiça de YAHWEH. «
2 Coríntios 5:14, 15, 17-21

XL

Vers ... Verse ... Verso ... Verset... Стих

» Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis
como é digno da vocação com que fostes chamados,
com toda a humildade e mansidão, com longanimidade,
suportando-vos uns aos outros em amor,
procurando guardar a unidade do Espírito
pelo vínculo da paz.
Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes
chamados em uma só esperança da vossa vocação.
Um só Senhor, uma só fé, um só batismo;
UM SÓ EL (ELOHIM)/ D-US e Pai
de todos, o qual é sobre todos,
e por todos e em todos vós. «
Efésios 4:1-6

Vers ... Verse ... Verso ... Verset... Стих

XLI

» Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo
a medida do dom do Messias.
Por isso diz: »Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro,
e deu dons aos homens.«
Ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido
às partes mais baixas da terra?
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus,
para cumprir todas as coisas.
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas,
e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores,
querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério,
para edificação do corpo do Messias;
até que todos cheguemos à unidade da fé,
e ao conhecimento do Filho de YAHWEH, a homem perfeito,
à medida da estatura completa do Messias,
para que não sejamos mais meninos inconstantes,
levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens
que com astúcia enganam fraudulosamente.
Antes, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Messias. «
Efésios 4:7-15

XLII

Vers ... Verse ... Verso ... Verset... Стих

Para recordação:
Hebr. 11:10 Porque esperava {Abraão} a cidade que tem
fundamentos, da qual o artífice e construtor é YAHWEH.
1 Cor. 3:16   Não sabeis vós que sois o templo de
YAHWEH e que o Espírito de YAHWEH habita em vós?
2 Pedro 3:12   Aguardando, e apressando-vos para a vinda do
dia de YAHWEH, em que os céus, em fogo se desfarão,
e os elementos, ardendo, se fundirão?!
2 Pedro 3:13 Mas nós, segundo a sua promessa,
aguardamos novos céus e nova terra,
em que habita a justiça.
Apo. 22:17   E o Espírito e a esposa dizem:
Vem! E quem ouve, diga: Vem!
E quem tem sede, venha; e quem quiser,
tome de graça da água da vida.

Vers ... Verse ... Verso ... Verset... Стих

XLIII

» A graça de nosso SEnhor Yahshua o Messias
seja com todos vós! AMÉM.
Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo
o meu evangelho e a pregação de Yahshua o Messias,
conforme a revelação do mistério que desde tempos
eternos esteve oculto,
mas que se manifestou agora, e se notificou pelas
Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do
Elohim (D-us) eterno,
a todas as nações para obediência da fé:

Ao único Elohim (D-us),
o é sozinho sábio,
seja dada glória por Yahshua o Messias
para todo o sempre! Amém. «
Romanos 16:24-27
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Uma Carta de Amor para Você!
Um guia para a vida eterna: A palavra de Deus. Paciência, esperança,
confiança e segurança para todos os leitores que procuram este caminho
e acreditam naqele que nos precedeu. Quem é ele? "O FILHO DE
DEUS!" Ele veio de Sua glória e tomou para Si a responsabilidade por
nossos pecados, nossa conta devedora, nossa injustiça, nossa
iniquidade e pagou o alto preço com Seu sangue, para que pudéssemos
ter a vida eterna {se quisermos} e aceitássemos Seu sacrifício. Ele
mesmo nos chama de irmãos e irmãs, aqueles que O amamos e
obedecemos a Seus mandamentos, os mandamentos de Seu Pai.
(João 17:24, Mateus 12:48-49, Marcos 3:33-34, Lucas 8:20-21)
Pouco antes do fim da provação e do retorno do Messias, surge
esta obra para honrar e glorificar o Deus todo-poderoso, vivo e
único, o Pai. Seu nome aparece mais de 7.000 vezes no Tenach (o
Velho Testamento), porém ele desapareceu completamente em nossas
traduções, apesar do nome "Satanás" ter permanecido inalterado nas
Sagradas Escrituras. Mesmo entre o público, a maioria esmagadora
das pessoas não conhece o Deus da Bíblia, muito menos seu nome.
Contudo, o nome "Satã" é conhecido por todas as pessoas. Para Satã,
é indiferente como se compõe a sequência das letras de seus nomes
ou com que outras letras ou palavras seu nome é combinado. O que é
importante é que ele obtém, assim, - consciente ou inconscientemente
- seu culto e sua adoração (por exemplo, Titã, Santa, Santa Claus, etc. com escritas diferentes conforme o idioma, também em nomes de cidades:
por exemplo, Santa Cruz, onde a Cruz vem do paganismo e foi
cristianizada).
Um dos muitos testemunhos sobre o nome de Deus pode ser encontrado
nesta obra, no anexo.
O nome de nosso Deus único, do Pai, como o evocaram os israelitas
e como ele ainda hoje consta na Bethel Edition Bíblia e em hebraico, é
"YAHWEH.“ - Deuteronômio 6:4:
“... YAHWEH é nosso Deus, YAHWEH é um.“
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Pois YAHWEH significa: “‘Eu sou’ quem sou, existo, vou sempre existir,
tudo que existe, existe por mim”! (vide Êxodo 3:14)

há uma peculiaridade: na realidade, Ele era chamado por Seu nome
hebraico "Yahshua o Messias" [Yahshua HaMashiach], ou "Senhor",
"Mestre" (Rabi). Cada nome tem um significado em hebraico, que foi
removido no idioma grego. Em grego, o rastro é apagado para remover o
significado sagrado e fundamental dos nomes, pois, no nome "Yahshua"
se encontra o nome de Deus, Seu Pai!
O nome Yahshua significa, traduzido por seu significado: "YAHWEH
salva", e isto já é o grito de socorro mais curto de uma pessoa que suplica
a Deus por ajuda! E o Messias significa: "o ungido." (vide apêndice)
Pois o Filho de Deus foi ungido em seu batismo perante o Pai:

ii

Em Êxodo 3:6 YAHWEH disse a Moisés: “Eu sou o Elohim/ Deus
de teu Pai, o Elohim/ Deus de Abraão, o Elohim/ Deus de Isaac e o
Elohim/ Deus de Jacó”.
YAHWEH, além disso, disse a Moisés em Êxodo 3:15: “Assim dirás
aos filhos de Israel: ‘YAHWEH, o Elohim/ Deus de vossos pais, o
Elohim/ Deus de Abraão, o Elohim/ Deus de Isaac e o Elohim/ Deus de
Jacó, tem enviou-me a vós’. Este é o Meu nome eternamente, e este é
Meu memorial de nome por todas as gerações.”
(vide também 1 Coríntios 8:6; 11:3; Apocalipse 1:4+8).
No prefácio da Bíblia de Elberfeld, de 2004, consta: "No texto original,
constam as letras JHWH, e, na revisão, decidiu-se por "SENHOR" ao
invés de "Jahweh"" (vide Êxodo 3:15).
Em Schlachter 2000, encontramos na nota de rodapé em Êxodo 3:14, à
página 63, a seguinte informação:
"O nome hebraico do Deus de Israel (nesta tradução denominado de
SENHOR; provavelmente era 'Jahweh')..."
No prefácio da tradução de Hermann Menge de 1928, consta: “Creio dever
destacar em especial os detalhes a seguir [e, entre estes, principalmente o
item 4: ‘O nome hebraico de Deus, Jahwe (incorreto: Jehova) foi traduzido
por “SEnhor”, em oposição a “Senhor”]”.
Na presente tradução*, o verdadeiro nome de Deus "YAHWEH" foi
recolocado em sua antiga posição, ao invés de "SENHOR" (vide a Bíblia
de Lutero). Igualmente, é dada, aqui, como designação do Filho de Deus,
o título com "Senhor/ HErr".
Nas Escrituras hebraicas, as quatro letras maiúsculas "JHWH" constam,
antes do séc. XVI, como "YHWH", lido da direita para a esquerda. Estas
letras constam com pequenas aspas para as vogais e servem como sinal
para a pronúncia do nome sagrado, que é: YAHWEH (JAHWEH).
* A Bíblia de Lutero de 1545 e 1912 fundamenta esta obra.
”Este, então, é como você deve orar: 'Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o teu nome!'“ (Mateus 6:9)
„Darum sollt ihr also beten: Unser Vater in dem Himmel, geheiligt
werde dein Name!“
Por que sempre consta, ao lado do nome "Jesus Cristo", também
"Yahshua o Messias"?
Como para o Seu e o nosso pai celestial, o nome hebraico do Messias foi
substituído pela tradução para o grego: Jesus Cristo. Aqui, igualmente,
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Mateus 3:16 LUTERO + EL = Assim que Yahshua foi batizado, ele
subiu para fora da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o
Espírito de YAHWEH, descendo como pomba e vindo sobre ele.
PFÄFFLIN + EL = ... e ele viu o Espírito de YAHWEH baixar como um
pombo e chegar sobre ele.
KJV + EL = E Yahshua, quando ele foi batizado, saiu logo da água, e
eis que os céus se abriram para ele, e ele viu o Espírito de YAHWEH
descendo como pomba e vindo sobre ele;
Marcos 1:10   E, logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o
Espírito, que como pomba descia sobre ele.
Lucas 3:22   e Espírito santo desceu em forma corpórea, como uma
pomba sobre ele, e veio uma voz do céu: Tu és meu Filho amado, em
ti me comprazo.
João 1:32   E João deu testemunho, dizendo. Eu vi o ESPÍRITO descer
do céu como uma pomba e repousar sobre ele.
O símbolo do pombo é oriundo do panteão persa, babilônico, pagão e
significa nada além de: 'Juno, o pombo'. (vide palestra: "O Vinho de
Babilônia" do Prof. Walter J. Veith)
Em Mateus 3:16, podemos reconhecer diretamente a inserção do nome
de nosso Deus, ao invés de Deus, após a verificação, está escrito no
local: YAHWEH.
Com isto, o verdadeiro nome e o verdadeiro significado do nome
"Yahshua" desapareceu da consciência das pessoas. Se conhecessem
Seu nome e o nome de Seu Pai, então, não se curvariam perante deuses
ou divindades encenados por elas próprias e os adorariam, não é?
Infelizmente, a situação é totalmente diferente: quase TODA A
CRISTANDADE - ou até mesmo toda a humanidade - sofre desta
"cegueira" espiritual {"pela palavra de Deus: espiritualmente morta"}
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e se encontra sob o domínio de outro espírito, que não vem de cima.
Com isto, para estas pessoas, a essência de nosso Deus e Criador é
totalmente obscura. Por isto, eles têm uma ideia totalmente diferente,
também em relação às declarações das Escrituras Sagradas.
QUE ERRO GRAVE E FATAL! Pois, se disto depende a salvação de cada
indivíduo que se encontra em situação de desconhecimento ou também
da descrença e em atitude de negação, ou seja de desobediência, e não
reconhece o Deus vivo e onipotente por Seu sagrado nome "YAHWEH",
nem Sua essência, nem Sua vontade.
A cristandade quer reconhecer o Deus da Bíblia? Não, eles preferem
insistir em seu títuo: SENHOR, Deus, Pai e até mesmo adoram mortais
que também se apoderaram e ainda se apoderam deste título - sem
resistência! - Estranho, muito estranho. Será que a cristandade inteira
sucumbe à cegueira espiritual, como se a palavra de Deus se lhe tivesse
sido arrancada das mãos? Eles não conseguem mais pensar de forma
clara e nem verificam o que é dito com base nas Escrituras Sagradas?
Parece que Satã está prestes a atingir seu objetivo. Mas YAHWEH
Sabaoth, YAHWEH, com poder sobre todos nós, (vide Epístola aos
Romanos) conhece o futuro e sabe que, entre as pessoas, há um pequeno
rebanho que O ama, que quer obedecer a Ele e que também obedece à
lei: em obediência a todos Seus mandamentos e à crença de Jesus,
mais precisamente: que possui a crença em Yahshua, assim como
Yahshua acreditou e viveu Seu Pai.

A seguir, o leitor poderá conhecer as traduções da Bíblia consideradas
para esta obra: Dr. Martinho Lutero 1912, Dr. Martinho Lutero 1866,
Dr. Martinho Lutero 1545, a antiga King James Version (KJV - sendo
que a escrita antiga foi alterada para a escrita atual), The Sacred
Scriptures - Bethel Edition, Wesley 1755, Webster 1833, a Biblia
Hebracia, IO S. Athiae, IO Annis Leusden, IO Simonis Aliorumque,
Everardi van der Hooght; August Hahn – de 1839; as Bíblias online
hebraicas e gregas de 2009-2011, New English Bible, Ludwig Albrecht
1926, Hermann Menge 1928, Elberfeld 1871, Schlachter 1905,
Schlachter 2000, Friedrich Pfäfflin, D. L. van Ess, H. D. Stern, Zürcher,
Dr. de Wette, Curt Stage, o bispo Wulfila e outras, bem como a inserção
das explicações para os versos nos livros proféticos a seguir das
Escrituras Sagradas: o livro "DANIEL" e o livro "APOCALIPSE" de
nosso falecido irmão e missionário Ernst Simon, redator da Bíblia Simon.
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Baseando nesta consciência, de que o nome de nosso único Deus
YAHWEH foi removido das Escrituras Sagradas, cresceu em mim impulsionado pelo Espírito de Deus - o convencimento para reverter este
processo e reinserir o nome sagrado no local em que originalmente se
encontrava. Hoje, um pesquisador ávido das Escrituras Sagradas ainda
encontra este nome em Bíblias hebraicas e judaicas, por exemplo, na
Bethel Edition.
A Bíblia "The Sacred Scriptures - Bethel Edition", redigida em inglês, foi
selecionada em combinação com a antiga versão King James Version
(KJV), Webster e Wesley para a tradução para o inglês e também para
o alemão relativamente ao sagrado nome "YAHWEH" e ao nome de Seu
filho "Yahshua" para a presente obra. A tradução da Webster Bible de
1883 se encontra predominantemente em concordância com a antiga
tradução KJV.
A verificação da retrospectiva correta dos nomes para as Escrituras
Sagradas foi feita com base na Bethel Edition, nas Bíblias hebraicas, na
Bíblia online grega e na Bíblia do Dr. Martinho Lutero de 1545 - por conta
das referências do Novo Testamento para o Velho Testamento.
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Citação do evangelista e cientista Prof. Veith da África do Sul:

"O livro 'Daniel' é a chave para o livro 'Apocalipse'!"
Que cada leitor estude, comprove e pense sobre as explicações de Ernst
Simon no livro 'Daniel' e no livro 'Apocalipse' - e também sobre sua própria
vida curta - e, finalmente, tirar suas próprias conclusões. Pois Deus sabe
que o homem só está por pouco tempo na Terra:
Salmo 103:15 Quanto ao homem, os seus dias são como a erva,
como a flor do campo assim floresce.
Psalm 103:16 For the wind passes over it, and it is gone; and the
place of it shall know it no more. Para o vento passa sobre ele, e ele
se foi, e no lugar dela não a conhece mais.
Ecclesiastes 9:5 Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas
os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles
recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento.
E, além disso, está escrito:
Salmo 103:17 Mas a misericórdia de YAHWEH é desde a eternidade
e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre
os filhos dos filhos;
Salmo 103:18 Sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os
que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir.
A tarefa mais difícil foi a de reinserir o sagrado nome YAHWEH no Novo
Testamento, pois ali "Senhor" é usado, por um lado para YAHWEH, o Pai
e, por outro para nosso Senhor Jesus Cristo/ Yahshua o Messias. Nas
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Bíblias antigas, ainda se encontra as referências ao Velho Testamento,
o que permitiu reconhecer que, na maioria das vezes, tratava-se do Pai.

espírito. Estranho, muito estranho. E, ainda assim, as Escrituras Sagradas
foram escritas para todas as pessoas pelos profetas de Deus! Os
ensinamentos mundanos que foram introduzidos gradativamente desde o
século IV, denigrem a palavra YAHWEH em sua clareza. Assim também
foi antes da primeira vinda de nosso Senhor Jesus/ Senhor Yahshua na
Israel ocupada pelos romanos, onde os estudiosos, os fariseus, saduceus
e os chefes dos sacerdotes exarcerbavam a palavra de Deus de tal forma
com sua interpretação e com as regras por eles exigidas aos fiéis e a
tornavam tão impossível que era muito difícil para os fiéis atender todas
estas exigências. Um sistema que havia inchado até se tornar um sistema
de dominação.
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Após o estudo do tema do "Ensino da Trindade" também com base nas
Escrituras Sagradas do Dr. Martinho Lutero de 1545 e da tradução de
Hermann Menge, tornou-se cada vez mais evidente e claro para mim que,
nos primeiros séculos após a morte do discípulo preferido, João, o sistema
do ensino da Trindade foi lentamente construído e, depois dos concílios
dos anos de 325 e 381 até o ano 1798, toda resistência foi impiedosamente
sufocada. Este sistema de ensino mundano só pode ser reconhecido com
um pensamento formado previamente no leitor das Escrituras Sagradas,
ou seja, ser interpretado para dentro das Escrituras Sagradas. O mesmo
ocorre com a afirmação de que Jesus Cristo seria o próprio Deus. Então
Deus teria morrido na cruz / estaca e toda crença seria inválida, ou
seja, vã! - Formulando de outra forma: Cristo, o Messias, só estava meio
morto, a parte humana morreu, mas a parte divina continuou viva. Ou
seja, ele só estava meio morto! - Esta afirmação tende ao espritismo.
Uma pessoa de bom senso, com mente clara e afiada, sempre se
ofenderá com este ensinamento mundano e pagão e perceberá que a
remoção do nome "YAHWEH" das Escrituras Sagradas tinha como único e
exclusivo propósito de dar apoio ao ensino da Trindade com as alterações
(falsificações) iniciadas nos primeiros séculos e representar este sistema
como um mistério. As Escrituras Sagradas, o Velho e o Novo Testamento,
contudo, foram desenvolvidas / desveladas como um sistema abrangente,
intricado, entrelaçado do Espírito de YAHWEH por pessoas inspiradas pelo
espírito de YAHWEH, os profetas, redigidas com suas próprias palavras,
que antes foram selecionadas pelo próprio YAHWEH. Está escrito:
2 Pedro 1:20 Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da
Escritura é de particular interpretação.
2 Pedro 1:21 Porque a profecia nunca foi produzida por vontade
de homem algum, mas os homens santos de YAHWEH falaram
inspirados pelo Espírito santo.
Apocalipse 19:10 E eu Lhe caí aos pés para adorá-Lo e Ele me disse:
Vê, não o faças! Eu sou teu companheiro de servidão e de teus
irmãos que possuem o testemunho de Yahshua. Adora a YAHWEH!
O testemunho, porém, Yahshua é o espírito do vaticínio (= da
profecia{!!} ou dos profetas (como escrito por MENGE)).
Através do sistema do ensino da Trindade, em que o Espírito santo é
apresentado como uma pessoa "Espírito Santo", estranhamente, o
próprio Pai foi transformado em DEUS SEM ESPÍRITO. Pois, quando
o Espírito santo é representado como uma pessoa (o Espírito santo fez
isto ou aquilo), então o Pai não tem mais que uma existência cega sem
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Citação de 'Marcos do Brasil':
"O nome YAHWEH defende o Sabbath [o sábado, que o Deus vivo dos
céus abençoou e santificou no sétimo dia criação e descansou de
todas as Suas obras] e a Trindade [Ensino dos Três Deuses] defende
o domingo!"
Muitas pessoas foram denunciadas, perseguidas e mortas desde o
primeiro século em todo o mundo por conta de sua crença, simplesmente
porque elas aceitaram as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, como
único critério válido e de distanciaram dos ensinamentos mundanos, que
contradizem as Escrituras Sagradas.
Em princípio, vale:
"Quem mata, ou assassina, uma pessoa ou transfere este encargo
a instituições estatais, órgãos especiais, unidades especiais, é um
assassino: 'Nesta pessoa, o espírito de Satã (Satanás) alcançou a
expressão plena!'“
"Ensinamentos mundanos cujo cumprimento se dá pela força estão
impregnados do espírito de Satã (Satanás)!"
Outra orientação que não é anunciada nas igrejas como deveria ser
anunciada:
"Aquele que FUMA, usa drogas - e estas incluem o ÁLCOOL, abusa
do corpo e o arruína, já que o corpo é o templo do Espírito santo
[ou seja, o templo de Deus], este será arruinado pelo prório Deus."
Estas pessoas se submetem a outro espírito, que não vem de cima,
mas de baixo.
1 Coríntios 6:19 tradutor MENGE = Ou não sabeis que o vosso corpo é
o templo do Espírito santo, que habita em vós, que foi recebido por
voces de YAHWEH, e que não pertece a vós mesmos?
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1 Coríntios 6:19 Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do
Espírito santo, que habita em vós, proveniente de YAHWEH, e que
não sois de vós mesmos?
1 Coríntios 6:20 tradutor MENGE = Porque vos sois caro de se
adquirir; por este motivo YAHWEH louva o vosso corpo e no vosso
espírito, que são de Elohim/ Deus (YAHWEH).
1 Corinthians 6:20
Porque fostes comprados por bom preço;
glorificai, pois, a YAHWEH no vosso corpo, e no vosso espírito, os
quais pertencem a Elohim/ Deus (YAHWEH).
1 Corinthians 3:17 Se alguém destruir o templo de YAHWEH, YAHWEH
o destruirá; porque o templo de YAHWEH, que sois vós, é santo.

a letra "J" foi mantida: "JAHWEH" e "Jahschua".
Na parte inglesa, a forma antiga com "Y" dos nomes "YAHWEH" e
"Yahshua" foi novamente empregada.
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Por que, nas traduções alemãs, consta "Deus" ("Gott"), nos
Salmos adicionalmente "Deus [Elohim]" (“Gott [Elohim]” e, na
tradução inglesa, “Elohim” ao invés de “Deus”?).
Aqui, trata-se de um caso de problema. Trata-se da denominação "Elohim".
Na maioria das Bíblias, a palavra "Elohim" é traduzida diretamente como
"Deus". Isto, infelizmente, não está traduzido correta e precisamente.
A dificuldade consiste na tradução do texto hebraico aramaico para os
idiomas alemão, inglês e outros, para os quais é traduzido diretamente,
como, por exemplo, a palavra "Elohim". Esta palavra, contudo, possui
muitos significados, sendo que, por conta destas possibilidades e das
dificuldades resultantes no significado e também na tradução, o leitor
deveria ter em mente que o melhor é deixar a palavra "Elohim" da
forma como consta escrita.
Em alemão, a palavra "Deus" ("Gott") foi mantida nesta obra, bem como
em todas as outras Bíblias, para garantir uma melhor compreensão na
leitura das Escrituras Sagradas aos que buscam.
Na parte inglesa, a palavra "Elohim" foi colocada em sua posição original.
Igualmente, nesta obra, constam as denominações para Deus "El", "Eloah"
e "YAH", que são todas abreviações de Seu título, respectivamente, de
Seu nome. Uma interpretação em que Jesus é mencionado com o nome
YAHWEH deve ser, de princípio, rechaçada por estar errada e declarada
como enganosa e como difamação de Deus. Esta interpretação tem como
único objetivo colocar o Senhor Jesus/ Yahshua como Deus e destruir
a relação de personalidade entre o Pai e o Filho. Uma contradição que
sempre surge na leitura das Escrituras Sagradas. (Hebreus 10:7; Salmo
40:6-8)
Conforme podemos ver nos textos "Yahweh's Assembly in Yahshua" (vide
apêndice), a letro "J" só foi introduzida na Idade Média. Para possibilitar
uma leitura e uma pronúncia melhor dos nomes ao leitor, na parte alemã,
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Quero agradecer expressamente a todos aqueles que deram apoio a esta
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Desejo de coração a todos aqueles que não posuem a crença no Fiho de
Deus que um dia acabem conhecendo o Deus vivo e que não precisem
sofrer os flagelos por sua desobediência e descumprimento da lei e, com
isso, também possam receber a vida eterna, como corresponde à vontade
de YAHWEH Sabaoth. Pois Ele conhece nossos corações, nossos
pensamentos mais profundos, "pois Deus é pleno de luz!" Por isso,
arrependam-se, confessem seus pecados e amem o Senhor Yahshua.
- Não amem o mundo [e também não estejam em organizações
secretas]! Pois quem ama o mundo, é inimigo de Deus!
(1 João 1:5; 5:13; Gálatas 3:10; Deuteronômio 27:26; 1 João 2:15; Tiago
4:4)

Explicação do editor: "Um homem veio, que adora o Deus BaalSchalischa, ou escrito de outra forma: Baal-Salisa, ou seja, um deus
pagão; e trouxe ao homem do Deus vivo pães das primícias."
Disto, o leitor reconhece que aqui se trata de dois deuses diferentes. A
palavra hebraica 'Baal' significa, traduzida: 'o senhor' ou, escrita de outra
forma 'o SENHOR'. A palavra hebraica 'Schalischa', ou, escrito segundo
outras traduções da Bíblia: 'Salisa', curiosamente, quer dizer 'Senhor ou
SENHOR da Trindade; um Deus da Trindade':
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"Pois Vós sois louvado, Ó JAHWEH {1 Coríntios 1:31}, por toda Vossa
bondade e misericórdia e por Vossa bênção sobre esta obra nos
últimos dias da provação antes que as últimas sete pragas sejam
por Vós derramadas por todo o mundo - 'do calor de Vossa ira'."
(Apocalipse 18:3, 4)
Estamos, no fim da história mundana, às vésperas do retorno
de Vosso Filho Jahschua o Messias.
"'Quem nos poderia arrancar de Vossas mãos? Todos que Vos
amam, Ó YAHWEH, estão sob Vossas asas, sob os braços do TodoPoderoso! Quem nos poderia separar de Vosso amor! Sejam os
poderes sobrenaturais, as forças, os regentes mundanos desta
escuridão, o submundo, as hordas dos espíritos maus no mundo
celestial, Vós os fareis retroceder a todos! Sejam os poderes da
escuridão, que incutem depressões nas pessoas que não Vos
conhecem, Vós mantereis Vosso povo, o povo espiritual de Israel,
protegido contra esta - doença criada por Satã -. AleluIa!' No nome
Yahshua o Messias, Vós sois louvado de eternidade a eternidade.
Amém."
{Daniel 12:1; Malaquias 3:16; Efésios 6:12; Apocalipse 20:12,15; 21:27;
22:18-19}
Witdun em Amrum, Julho 2011

Johannes Biermanski
2 Reis 4,42 E um homem veio de BAAL-SALISA (traduzido do hebraico
= SENHOR da Trindade, um Deus da Trindade!) e trouxe ao homem de
Deus pães das primícias, vinte pães de cevada, e espigas verdes na
sua palha. E disse: Dá ao povo, para que coma!
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Isto significa inequivocamente o ensino da Trindade - um sistema
teísta também denominado de 'Tríades'. É tudo a mesma coisa.
Experiência:
Se a palavra escrita 'SENHOR', ou, escrita de outra forma: 'SEnhor/
HErr' ou 'Senhor' (designando o Pai), for retirada da maioria das Bíblias
existentes e, em seu lugar, for empregada a palavra 'Baal', então o leitor
pode reconhecer que as Bíblias existentes, na realidade, se destinam a
adorar o deus-sol 'Baal', o 'sistema de adoração do deus-sol de Baal',
atrás de quem se esconde ninguém menos que 'Lúcifer', ou 'Satã'.
Se tudo for analisado agora, então o resultado, a síntese, será:
"A verdadeira adoração nas Bíblias existentes com o nome SENHOR
(designando o Pai) não é destinada ao Deus vivo YAHWEH, nosso
verdadeiro Pai celestial, mas seu oponente, de nome 'Satã'."
Que cada pessoa reflita sobre este resultado com a mente lúcida e decida
quem deseja adorar no futuro.
Em inglês, a tradução para 'Senhor' é, predominantemente, 'Lord'. Em
relação a isto, a Bethel Edition Bíblia escreve, em suas definições de
palavras:
a) ‘lord’:
- A common term for ‘master, ruler.’ (Termo comum para 'mestre,
governante.') Its use is equated with that of the Hebrew word ‘baal’ – a
pagan, unacceptable word to True Worship and abhorred by YAHWEH.
(Seu uso é equivalente ao da palavra em hebraico 'baal' - palavra pagã e
inaceitável para a Adoração Verdadeira e abominada por YAHWEH.)
b) ‘LORD’:
- in the KJV (King James Version), supposed translation of the
Tetragrammaton, the four-letter Hebrew proper noun which is the
revealed personal Name of the Heavenly Father, Yahweh, arrived at by
transliteration of the Name from the Hebrew. Na KJV (Versão do Rei
Tiago), suposta tradução do Tetragamaton, o nome próprio de quatro letra
que é o Nome pessoal revelado do Pai Celestial, Yahweh, alcançado pela
transliteração do Nome do hebraico. Properly substitute Yahweh when
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reading. (Substitua adequadamente por Yahweh na leitura.)
Na verificação da tradução do Dr. Martinho Lutero, as palavras "ímpios,
ímpio, impiedade" são encontradas em muitos versos. Entretanto, deve
ser estipulado, a posteriori, que a expressão: "fora da lei e anarquia" é
mais adequada, vide a Bíblia de Elberfeld de 1871.
Justificativa: Todas as pessoas neste mundo têm um deus, o deus do
futebol, vários deuses, sendo que colocam a si mesmas na primeira
posição, carros, etc. Tudo isto que retira o primeiro lugar do Deus vivo.
Até mesmo por convencimento próprio: "Deus não existe."
Como a lei já existia na criação e somente foi transmitida no Monte Sinai ao
povo de Israel, ESCRITA PELO DEDO DE DEUS, e como o Rei Salomão
explicita muito claramente, em Eclesiastes capítulo 12, versos 13
e 14, que os mandamentos de Deus/ YAHWEH, sua lei, devem ser
seguidos por todas as pessoas, todas as pessoas que não seguem
os mandamentos devem ser designadas como FORA DA LEI.
Orientação geral aos leitores das "Escrituras Sagradas" e
relativa à "Falsificação do Dia da Ressureição", bem como
de todos os outros textos:
Nesta obra, foram encarregados muitos tradutores dos
idiomas presentes. Percebemos muitas vezes que os textos
existentes eram traduzidos de forma errada, deliberadamente
ou sem intenção, para o respecitvo idioma nativo. Decisivos
e prioritários permanecem sendo so textos em idioma
alemão ou inglês. Muito obrigado.
1 Coríntios 8:6 LUTERO = Todavia, para nós há um só Elohim/ Deus
[aquele que é chamado: YAHWEH], o Pai, de quem são todas as
coisas e nós existimos para ele, e um Senhor/ Mestre, Yahshua o
Messias, pelo qual são todas as coisas, e nós existimos através dele.
PFÄFFLIN = mas nós temos apenas Um Deus: o Pai, de quem tudo
advém e em quem temos nosso objetivo. E aquele Um Senhor,
Yahshua, através de quem tudo foi criado e nós por ele.
KJV + EL = Mas, para nós há um só Elohim/ Deus, o Pai, de quem são
todas as coisas, e nós para ele, e um Senhor / Mestre, Yahshua o
Messias, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele.

Mateus 24 & Lucas 24
Salmo 111 & Salmo 135

» Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei:
Ah, Israel, se me ouvires!
Não haverá entre ti elohim/ deus alheio,
nem te prostrarás ante um elohim/ deus estranho.
Eu sou YAHWEH teu Elohim/ Deus, que te tirei da terra do
Egito; abre bem a tua boca, e ta encherei. «
Salmo 81:8-10
Isaías 43:1 b Não temas, porque eu te remi; chamei pelo teu nome,
tu és meu.
Isaías 41:10 Não temas, porque eu sou contigo: não te assombres,
porque eu sou teu Elohim/ Deus: eu te fortaleço, e sim, eu vou te
ajudar, sim, eu vou manter você com a destra da minha justiça.
Isaías 41:13 Porque eu, YAHWEH vosso Elohim/ Deus, te tomo pela
tua mão direita, e te digo: Não temas, eu te ajudo!
Isaías 41:14 Não temas, tu verme de Jacó, e os homens de Israel, eu
te ajudo, diz YAHWEH, e o teu Redentor é o Santo de Israel.

AS PROFECIAS PARA O FILHO DE DEUS:
YAHSHUA
Isaías 42:1 Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em
quem a minha alma se deleita; pus meu espírito sobre ele: ele trará
justiça aos nações.
Isaías 42:2 Não clamará, não se exaltará, nem fará com que sua voz
seja ouvida na rua.
Isaías 42:3 A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que
fumega; com verdade trará justiça.
Isaías 42:4 Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na
terra a justiça; e as ilhas aguardarão a sua lei.
Isaías 42:5 Asim diz Deus / El YAHWEH, que criou os céus, e os
estendeu, ele que estendeu a terra, e o que vem de fora, ele que dá
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a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos aos que andam
nela:
Isaías 42:6 Eu, YAHWEH te chamei em justiça, e vai segurar sua mão,
e vai mantê-lo e dar-lhe uma aliança do povo, e para luz dos nações;
Isaías 42:7 para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão da
prisão, e os que jazem em trevas da prisão.
Isaías 42:8 Eu sou YAHWEH, este é o meu nome, a minha glória, eu
não darei a outrem, nem o meu louvor às imagens de escultura.
Isaías 42:9 Eis que as primeiras coisas acontecerem, e novas coisas
eu vos anuncio; antes que venham à luz vos digo deles.
Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos
anuncio, e, antes que venham à luz, vo-las faço ouvir.

Mateus 14:44-52
Jeremias 17:5
Salmo 146:5
Mateus 11:25-30
João 6:37-40 + 10:9
Lembrar-se:
Isaías 48:17-22
Mateus 28:18b-20
1 João 2:1
Hebreus 4:14-16; 8:1-2+6
&
João 20:17 & Apocalipse 8:12; 4:2; 19:5-6
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O SANCTO EVANGELHO
De nosso Senhor YAHSHUA O MESSIAS
S. JOÃO.
~ ~ na preparação ~ ~
quem não honra ao
Filho, não honra ao Pai
verdade, na verdade vos que o enviou.
digo, que o Filho por si Filip. 2:10,11; 1 João 2:23
mesmo não pode fazer João 5:24 Na verdade, na
coisa alguma, se o não verdade vos digo, que
vir fazer o Pai: Porque quem ouve a minha
tudo quanto ele faz, o palavra, e crê ao que
faz semelhantemente o me enviou, tem a vida
Filho.
eterna, e não virá /
cap. 3:11,32
entrará a condenação;
João 5:20   Porque o Pai ama mas passou da morte á
o Filho, e todas as coisas vida.
João 5:19   Respondeo pois
Yahshua, e disse-lhes: Na

que faz lhe mostra: E
maiores obras que estas
lhe mostrará, para que vos
maravilheis.

cap. 3:35

João 5:21   Porque assim

como o Pai ressuscita aos
mortos, e lhes da vida;
assim também o Filho, aos
que quer, dá vida.

Porque o Pai, a
ninguém julga; mas todo
o juízo deu ao Filho.
João 5:22

Dan. 7:12,14; Atos 10:42

Kap 3,16.18

João 5:25   Na verdade, na

verdade vos digo, que virá /
vem a hora, e agora é, quando
os mortos ouvirão a voz do
Filho de YAHWEH; e os que a
ouvirem, viverão.

Ef. 2:5,6

João 5:26   Porque, assim como
o Pai tem a vida em si mesmo,
assim deu também ao Filho que
tivesse a vida em si mesmo.
cap. 1:1-4

João 5:27   E também deu-lhe

o poder para fazer o juízo,

Para que todos porque é o Filho do homem.
honrem ao Filho, assim Dan. 7:13,14
como honram ao Pai;

João 5:23  
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João 5:28   Não vos maravilheis
disto: Porque virá / vem a hora,
quando todos os que estão nos
sepulcros ouvirão a sua voz.
João 5:29   E os que fizeram o
bem, sairão para a ressurreição
da vida; mas os que fizeram
o mal para a ressurreição da
condenação.
Dan. 12:2; Mat. 25:46; 2 Cor. 5:10

Não posso eu
de per mim mesmo fazer
coisa alguma. Assi(m)
como ouço, julgo; e
o meu juízo é justo,
porque não busco a
minha vontade, mas a
vontade do Pai que me
enviou.

João 5:30

cap. 6:38

João 6:39 E a vontade do Pai que me enviou é esta, que
tudo quanto me der, não perca delle, mas que no dia
derradeiro (último) o resusscite.
cap. 10:28,29; 17:12

João 7:28 Entonces clamava (pois) Yahshua no templo, ensinando, e
dizendo: E a mim / Vós conheceis-me, e sabeis de onde sou;

porem eu não tenho vindo (vim) de mim mesmo; mas aquele
que me enviou, é verdadeiro*, ao qual vós não
conheceis.
tradutor google.de:

* Nota: A maior parte dos tradutores de 1 João 5:20 não entendeu que
o Filho de Yahweh em João, capítulo 7 e do Pai (Yahweh), que o
enviam , chama-lhe o Único e Verdadeiro.
Portanto, você deve orar: Nosso Pai, no céu! Santificado seja o teu
nome. Venha o teu reino. Sua vontade seja feita como no céu assim
na terra : Mateus 6:9+10
João 8:28 Disse-lhes pois Yahshua: Quando levantardes ao Filho do
homem, então entendereis / conhecereis quem eu sou o sou, e (que)
nada faço de / por mim mesmo; mas isto digo (falo) assi como meu
Pai me ensinou.

cap. 3:14; 12:32

João 8:42 Disse-lhes pois Yahshua / Yahshua entonces: Se Deus //
YAHWEH fosse o vosso Pai, verdadeiramemte me amaríeis:
Porque eu de Elohim / Deus tenho saido (saí), e vindo (vim);
que não tenho vindo (vim) de mim mesmo, porem (mas) ele me
enviou.

O Sancto Evangelho ~ S. João ~. 14

3

João 10:25 Respondeu-lhes Yahshua: Já vo-lo tenho dito, e não o
credes. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, essas testificam
de mim.
cap. 5:36

Porque eu não tenho falado de mim
mesmo: porem / mas o Pai que me enviou, ele me
deu mandamento do que hei de dizer e do que hei
de falar.

João 12:49

E sei que o seu mandamento é a vida eterna;

João 12:50

assi (portanto), que o que eu falo, como o Pai m'õ tem
dito, assi o falo (falo-o como o Pai mo tem dito).
tradutor google.de:

E eu sei, que os seus mandamentos são a
vida eterna. É por isso que eu digo essas palavras
Aramaico =

exatamente como meu Pai me disse, por isso eu digo
falar *.

(aramaico = citação de ADNT 2009)

Note = Yahshua (Yeshua ) fala a palavra de YAHWEH, e não as suas
próprias palavras, é por isso que ele medeia a Revelação de YAHWEH
de acordo com a Ruach HaKodesh sem a adição de tradição religiosa
humana. A religião tem uma tendência a reinventar ou reinterpretar
a palavra de YHWH para torná-lo "aceitável" para os padrões dos
homens. Mas Yahshua não veio para agradar a humanidade, mas
para honrar seu Pai e para trazer -lhe glória.
João 20:21 Disse-lhes, pois, Yahshua outra vez:

A paz seja convosco; como me enviou o Pai, assim vos envio
eu também a vós.
cap. 17:18

Na casa de meu
Pai
há
muitas
moradas;
João 14:1
(Yahshua disse:)
Não se turbe o vosso quando não (se não
coração!
Credes
em fosse assim), eu voYAHWEH, crede também lo teria dito, eu vou
preparar-vos lugar.
em mim (Yahshua)!
Capítulo 14.

João 14:2

Mat. 25:34
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E se eu me for, e
vos preparar lugar, virei
outra vez, e comigo
tamarei
(vos
levarei
para mim mesmo), para
que aonde eu estiver
estejais vós também.

eu (estou) no Pai, e que o Pai
está em mim? As palavras
que eu vos fallo (digo), não
as fallo (digo) de mim mesmo,
mas o Pai, que está em mim
permanece, elle é quem faz as
obras.

João 14:4 E ja sabeis aonde vou
(Mesmo vós sabeis para onde
vou), e conheceis o caminho.

Crede-me que
(estou) no Pai, e o Pai está em
mim; quando não, crede-me
polas (das) mesmas obras.

João 14:3

cap. 12:26; 17:24

João 14:5
Disse-lhe Tomé /
Thomas: Senhor, não sabemos
aonde vais; e como podemos
saber o caminho?
João 14:6

Disse-lhe Yahshua:

Eu sou o caminho, e
a verdade e a vida;
ninguém vem ao Pai,
senão por mim.
Hebr. 10:20; Mat. 11:27; cap. 10:9;
Rom. 5:1,2

João 14:7
Se vós me
conhecêsseis a mim, também
conheceríeis a meu Pai; e já
desde agora o conheceis, e já o
tendes visto.
João 14:8 Disse-lhe Filipe: Senhor /
Rabbi, mostra-nos o Pai, e
bastanos (o que nos basta).
João 14:9
Disse-lhe Yahshua:
Estou há tanto tempo convosco,
e não me tendes conhecido,
Filipe? Quem me vê a mim vê

o Pai; e como dizes tu logo:
Mostra-nos ao Pai?
cap. 12:45; Hebr. 1:3

João 14:10

Não crês tu que

cap. 12:49

João 14:11

cap. 10:25,38

João 14:12
Na verdade,
na verdade vos digo, que

aquele que crê em mim,
também fará as obras que
eu faço, e as fará maiores
do que estas, porque eu
vou a (para) meu Pai.

Mat. 28:19

João 14:13 E tudo quanto
pedirdes em meu nome
eu o farei, para que o
Pai seja glorificado no
Filho.
cap. 15:7; 16:24; Marco 11:24;
1 João 5:14,15

Se pedirdes
alguma coisa em meu
nome, falahei / eu o farei.

João 14:14

Se me amais,
guardai
os
meus
mandamentos.

João 14:15

cap. 15:10; 1 João 5:3

João 14:16 E eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará outro Consolador,
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para que convosco permaneça
para sempre;
Marcos 13:11; Rom. 8:26; 2 Cor. 3:17;
1 João 2:1; cap. 15:26; 16:7

João 14:17 O Espírito de verdade,
que o mundo não pode receber,
porque não o vê nem o conhece;
mas vós o conheceis, porque
com vosco permanece / habita
convosco, e estará em vós.
cap. 16:13

Não vos
deixarei órfãos;
voltarei para vós.
João 14:18

João 14:19 Ainda um pouco, e
o mundo não me verá mais, mas
vós me vereis; porque eu vivo, e
vós vivereis. - cap. 20:20
João 14:20
Naquele dia

conhecereis que eu em meu
Pai, e vós em mim, e eu em
vós.
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alguém me ama, guardará
a minha palavra, e meu
Pai o amará, e viremos
para ele, e faremos nele
morada.
Prov. 8:17; Ef. 3:17

João 14:24
Quem não me
ama não guarda as minhas
palavras; ora, e a palavra
que ouvistes não é minha,
senão (mas) do Pai que me
enviou.
cap. 7:16,17

João 14:25 Estás coisas tenhovos dito (isto), permanecendo
ainda com vosco / estando
convosco.

Mas aquele
Consolador, o Espírito
sancto, ao qual o Pai
enviará em meu nome,
esse vos ensinará todas
as coisas, e e todas
as coisas que dito vps
tenho, vos alembrará /
vos fará lembrar.

João 14:26

Aquele
que tem os meus
mandamentos e os
guarda esse é o que
me ama; e aquele que me

João 14:27

não ao mundo?

cap. 16:33; Filip. 4:7

Yahshua
respondeu,
e
disse-lhe:
Quem a mim me ama / Se

João 14:28 Ja ouvistes que eu
vos disse: Vou, e venho a
(para) vós. Se me amásseis,
vos
gozarieis
(certamente

João

14:21

Deixo-vos a
paz, a minha paz vos
dou; não vo-la dou como
cap. 16:27; 1 João 5:3
o mundo (a) dá. Não se
João 14:22 Disse-lhe Judas (não o
Iscariotes): Senhor, de onde vem turbe nem tema vosso
que te hás de manifestar a nós, e coração.
ama será amado de meu Pai, e eu
o amarei, e me manifestarei a ele.

Atos 10:40,41

João

14:23
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exultaríeis), porque eu disse:

Vou a (para) o Pai;
porque meu Pai é
maior do que eu.
João 14:29 Eu vo-lo disse agora
antes que se faça / aconteça, para
que quando se fizer / acontecer,
o creaes / vós acrediteis.

vide (vara) de si mesma não
pode dar fruto, se não fica
(estiver) na videira, assim tão
(também) pouco vós, se não
ficaes (estiverdes) em mim.

Eu sou a videira,
vós as vides (varas);
quem está em mim, e
João 14:30 Já não falarei muito eu nele, esse traz (dá)
convosco, pois ja o príncipe muito fruito; porquanto
deste mundo vem, porém nada sem mim nada podeis
tem em mim.
fazer.
cap. 12:31; Ef. 2:2

Mas é para
que o mundo conheça /
saiba, que eu amo ao
Pai; e como o Pai me
deu o mandamento, assi
o faço. Levantai-vos, vamoJoão 14:31

nos daqui.

cap. 10:18

Capítulo 15.
João 15:1 Eu sou a verdadeira

videira (vide), e meu Pai é
o lavrador.

João 15:2   Toda vide que em

mim fruito não traz (não dá
fruito), a tiraz e toda aquela
que trax (dá) fruito, o alimpa
para que mais fruito traga.

João 15:3   Vós já estais limpos,

pela palavra que dito vos
tenho (falado).

cap. 13,10; 1 Pedro 1:23

João 15:4   Ficae (Estai) em
mim, e eu em vós; como a

João 15:5
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os meus mandamentos,
permanecereis no meu
amor. Como eu também
os mandamentos de
meu
Pai
guardado
tenho, e permaneço no
seu amor.

elegestes (escolhestes)
vós a mim, porém eu
vos elegi (escolhi) a
vós: e vos tenho posto
para que vades, e deis
fruto, e o vosso fruto
permaneça; para que
tudo quanto em meu
João 15:11   Estas coisas vos nome pedirdes ao Pai
tenho dito, para que o meu ele vo-lo dé (conceda).
gozo permaneça em vós, e o
vosso gozo seja cumprido. João 15:17 Isto vos mando:

2 Cor. 3:5,6

cap. 17:13

João 15:6  Quem em mim não

O
meu
mandamento é este, que
vos ameis uns aos outros,
assim como eu vos amei.

ficar / 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 em mim
permanecerdes
(estiverdes
em mim), e as minhas palavras
estiverem em vós, pedireis
tudo o que quiserdes, e vos
será feito.

João 15:7

Marcos 11:24

João 15:8 Nisto é glorificado

meu Pai, em que deis
muito fruto; e (assim)
sereis meus discípulos.
Mat. 5:16

João 15:9   Assi como o Pai a
mim me amou, também eu vos
amei a vós; permanecei no
meu amor!
João 15:10  

Se guardardes
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João

15:12

cap. 13:34

João 15:13   Ninguém tem maior

amor do que este, que mor
amor de seus amigos alguém
a sua vida ponha (pelos).

cap. 10:12; 1 João 3:16

João 15:14   Vós

sereis meus
amigos, se as coisas o que
eu vos mando, fizerdes.

cap. 8:31; Mat. 12:50

João 15:15   Já vos não
chamarei
mais
servos,
porquanto o servo não sabe
o que faz o seu senhor; mas
tenho-vos chamado amigos,
porquanto tudo quanto ouvi
de meu Pai vos tenho feito
notorio (conhecer).
João

15:16  

Não

me

Que vos ameis uns aos
outros.
João 15:18   Se o mundo vos

aborrece (odeia), sabei que
antes que a vós, me aborreceu
(odiou) a mim.

cap. 7:7

João 15:19   Se vós fôsseis do

mundo, o mundo amaria o
que era seu, mas porquanto
não sois do mundo, antes eu
vos elegi (escolhi) do mundo,
por isso vos aborrece (odeia)
o mundo.

1 João 4:4,5; cap. 17:14

João 15:20   Lembrai-vos da
palavra que dito vos tenho:

Não é o servo maior do que
o seu Senhor, se a mim
me
perseguiram,
também
vos perseguirão a vós; se
guardaram a minha palavra,
também guardarão a vossa.
cap. 13:16; Mat. 10:24.25

João 15:21   Mas

tudo isto
vos farão por amor do
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meu nome: porquanto não Capítulo 16.
conhecem aquele que me João 16:1 Tenho-vos dito
enviou.
estas coisas para que vos não
cap. 16:3

escandalizeis.

João 15:22   Se eu não viera,

ão
fora / Expulsar-vos-ão das
Sinagogas (hoje: das igrejas /
assembleias); vem mesmo a
hora em quando qualquer que
vos matar, cuidará fazer um
serviço a Elohim / Deus.

nem lhes houvera falado, não
teriam pecado, mas agora não
têm escusa / desculpa do seu
pecado.
cap. 9:41

João 15:23   Aquele que me

aborrece (odeia), aborrece
(odeia) também a meu Pai.

Lucas 10:16

João

16:2

  Lançarvos

KJV + EL (tradutor: google.de) =

Eles vos expulsarão das
sinagogas (hoje, no fim do
tempo: eles devem colocá-lo
fora das igrejas / assembleias):
sim, chegar a hora, que quem
vos matar julgará que ele faz
serviço de Elohim / Deus.

João 15:24   Se eu entre eles não
fizesse tais obras, quais nenhum
outro tem feito, não teriam
pecado; mas agora, viram-nas e
me aborrecearão / odiaram a mim
e a meu Pai.

Mat. 10:17,22; 24:9

João 15:25
Mas é para que
se cumpra aquela palavra que
está escrita na sua lei: Me

João 16:3   Estas coisas vos farão,
porque nem ao Pai, nem a mim
me conhecem (não conheceram).

aborrecearão / Odiaramme sem causa. (Salmo 69:5).

João 15:26   Mas, quando vier
aquele Consolador, que eu do

Pai vos hei de enviar, aquele
Espírito de verdade, o qual
procede do Pai, ele dara
testimunho (testificará) de
mim.
cap. 14:16,26; Lucas 24:49

João 15:27   E vós também
dareis testimunho (testificareis),
porquanto / pois estivestes
comigo desde o princípio.
Atos 1:8, 21, 22; 5:32

cap. 15:21

João 16:4   Mas tenho-vos dito
isto, (a fim de que), para que
quando aquela hora vier, vos
lembreis de que já vo-lo tinha
dito: mas isto vos não disse eu
ao princípio, porquanto estava
convosco.
João 16:5   E agora vou para
aquele que me enviou; e nenhum
de vós me pergunta: (para) aonde
vais?
João 16:6   Antes, porque estas
coisas vos tenho dito, o vosso
coração se encheu de tristeza.
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João 16:7   Porém a verdade,
vos digo, que proveitoso vos
he, que eu me vá: porquanto se
eu me não for não virá a vós o
Consolador; porém se eu me for,
{hei} vo-lo enviarei.
cap. 14:16,26

João 16:8   E, quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado,
e da justiça, e do juízo.
João 16:9   Do pecado, porquanto
não crêem em mim.
cap. 15:22,24

João 16:10   E da justiça,
porquanto vou para o Pai, e mais
não me aveis de ver (vereis);

Atos 5:31; Rom. 4:25

João 16:11   Mas do juízo,
porquanto já o príncipe deste
mundo está julgado.
cap. 12:31

João 16:12   Ainda tenho muitas
coisas que vos dizer, mas ainda
as (vós) não o podeis suportar
agora.

1 Cor. 3:1

João 16:13   Porém quando
aquele
o
Espírito
de
verdade (= Yahshua) vier,
ele vos guiará em toda a
verdade: porquanto não
falará de si mesmo; mas
tudo o que ouvir há de
dizer: e as causas que há
de vir, vos há de anunciar.
KJV + EL (tradutor: google.de) =

Mas quando ele, o Espírito
da verdade (= Yahshua),
vier, ele vos guiará a toda
a verdade, pois não falará
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de si mesmo, mas seja o
que deve ouvir, que falará:
e ele vai te mostrar as
coisas (que são) para vir.

cap. 14:26; 1 João 2:27

João 16:14   Ele me glorificará,

porquanto há de tomar /
receber do que é meu, e
vo-lo há de anunciar.

João 16:15   Tudo quanto o Pai

tem é meu; por isso vos disse
que há de tomar / receber
do que é meu e vo-lo há de
anunciar.

cap. 3:35; 17:10

João 16:16 Um pouco, e não me

vereis; e outra vez um pouco,
e ver-me-eis; porquanto vou
para o Pai.
cap. 14:19

João 16:17
Então disserão /
disseram dos seus discípulos uns
aos outros: Que é isto que nos
diz? Um pouco, e não me vereis;
e outra vez um pouco, e ver-meeis: Porquanto vou para o Pai.
João 16:18   Assim que diziam:
Que quer dizer isto: Um pouco?
Não sabemos o que diz.
João 16:19   Conheceu, pois,
Yahshua que o queriam perguntar
(interrogar), e disse-lhes:
Perguntaes / Indagais entre
vós acerca disto que disse: Um
pouco, e não me vereis, e outra
vez um pouco, e ver-me-eis?
João 16:20   Na verdade, na
verdade vos digo que vós
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chorareis e vos lamentareis;
e o mundo se alegrará, e vós
estareis tristes: Mas a vossa
tristeza se tornarà (converterá)
em gozo (alegria).
Marcos 16:10

João 16:21   A mulher, quando
está para, dores tem, porquanto
sua hore ja é chegada a sua hora
he vinda: mas avendo parido
a criança, já não se lembra do
aperto (da aflição), pelo {gozo}
prazer de haver nascido um
homem no mundo.

João 16:25   Estas coisas vos
tenho dito em parábolas: a hora
vem quando ja por parábolas não
vos falarei, mas claramente vos
anunciarei (falarei) acerca do Pai.
João 16:26   Naquele

dia
pedireis em meu nome;
e não vos digo que eu
rogarei por vós ao Pai.

João 16:27   Pois o mesmo

Pai vos ama, porquanto
vós me amastes, e crestes
que saí de Elohim / Deus.

Isaías 26:17

cap. 14:21

João 16:22   Também pois vós
agora,
na
verdade,
tendes
tristeza; mas outra vez vos verei,
e o vosso coração se {gozar}
alegrará, e a vossa {gozo} alegria
ninguém vo-la tirará.

João 16:28   Saí do Pai, e vim

E naquele dia
João 16:23
nada mais me perguntareis.
Na verdade, na verdade
vos digo que tudo quanto
pedirdes a meu Pai, em
meu nome, ele vo-lo há de
dar.
cap 14:13,14

ao mundo; outra vez deixo
o mundo, e me vou para o
Pai.
João 16:29   Disseram-lhe os seus
discípulos: Eis que agora falas
claramente, e nenhum parábola
dizes.
João 16:30   Agora entendemos /
conhecemos que sabes tudas
as coisas; e não has mister que
ninguem te pergunte, por isso
cremos que saíste de YAHWEH.

João 16:24   Até agora nada

João 16:31   Respondeu-lhes
Yahshua: Agora credes?

KJV + EL + WEBSTER (tradutor:
google.de) = Até agora você já

João 16:32   Vedes aqui a hora
vem, e já he vinda (se aproxima),
quando em que vós sereis
dispersos cada um para sua
parte, e me deixareis só; porém

pedistes em meu nome; pedi,
e recebereis, para que o vosso
gozo se cumpra.

se perguntou nada em meu
nome; pedi, e recebereis,
para que a vossa alegria seja
completa.
cap. 15:11

não estou só, pois o Pai está
comigo.

Zacarias 13:7; Mat. 26:31
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Estas coisas /
Tenho-vos dito isto, para
que em mim tenhais
paz; no mundo tereis
aperto (aflições), mas
tende bom ânimo, ja eu
venci ao mundo.
João 16:33

cap. 14:27; Rom. 5:1; 1 João 5:4

Capítulo 17.
João 17:1
Estas coisas falou
Yahshua; e levantando os olhos
ao Céu, disse: Pai, é chegada

a hora, glorifica a teu Filho,
para que também o teu Filho
te glorifique a ti!

João 17:2   Como tambem
lhe deste poder sobre toda
a carne, para que a todos
aqueles que lhe deste, a
vida eterna lhes dê.
Mat. 11:27

E a vida
eterna é esta: que
te conheçam, a ti
só Deus / Elohim
(YAHWEH) verdadeiro,
e a Yahshua o Messias
(nosso
Senhor)
a
quem tens enviado /
enviaste.

João 17:3

1 João 5:20

João 17:4   Ja eu glorifiquei-

te na terra, acabado tenho
(tendo consumado) a obra
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que me deste a fizesse / fazer.

Agora pois, ó Pai,
glorifica-me tu, junto de ti
mesmo com aquela glória
que tinha contigo antes que
o mundo existisse.
João 17:5

cap 1:1; Filip. 2:6

João 17:6   Manifestei o teu
nome aos homens, que do
mundo me deste; eram teus, e
tu mos deste, e guardaram a
tua palavra.
João 17:7   Agora já têm
conhecido que (é) tudo quanto
me deste provém de ti;

Porque lhes
dei as palavras que
tu me deste; e ja
eles as receberam, e
têm verdadeiramente
conhecido, que saí de
ti, e creram que me
enviaste.
João 17:8

KJV + EL (tradutor: google.de) =

Por eu ter dado a
eles as palavras que
você me deu, e eles
as receberam, e têm
verdadeiramente
conhecido que saí de
ti, e eles acreditam
que você me enviou.
cap. 16:30

João 17:9    Eu rogo por eles;

não rogo pelo mundo, mas
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por aqueles que me deste,
porque são teus.
cap. 6:37,44

João 17:10   E todas as minhas
coisas são tuas, e as tuas
coisas são minhas; e nisso sou
glorificado.
cap. 16:15

E eu já não estou
mais no mundo, porém
estes ainda / mas eles estão
no mundo, e eu vou para
ti. Pai sancto, guarda em
teu nome a aqueles que me
deste, para que sejam um,
como tambem nós!

João 17:11  

KJV + EL (tradutor: google.de) =

E eu não sou mais no
mundo, mas eles estão no
mundo, e eu vou para ti.
Pai santo, guarda-os em
teu nome aqueles que Me
deste, para que sejam um,
como nós somos!
tradutor google.de:
(aramaico = citação de ADNT 2009)

* Kadosh (santo / isolada) significa
que YHWH e a sua palavra nunca
vai mudar, podemos colocar a
nossa confiança nele e sei que
ele vai manter sua palavra.
** Grande cruz. O aramaico
expressa literalmente, o que
Yahweh deu seu nome a Yeshua /
Yahshua, que é por isso que ele
leva o nome de seu Pai nele.

Quando eu no
mundo com elles estava,

João 17:12

guardava-os em teu nome:
Tenho guardado a aqueles
que tu me deste, e nenhum
deles se perdeu, senão o
filho da perdição, para que
a Escritura se cumprisse

cap. 6:39; Salmo 41:10

João 17:13 Mas agora vou para
ti, e digo isto no mundo, para
que tenham a minha alegria
completa em si mesmos.
cap. 15:11

João 17:14   Dei-lhes a tua

palavra, e o mundo os
aborreceo / odiou, porque não
são do mundo, assim como eu
não sou do mundo

cap. 15:19

João 17:15   Não rogo / peço
que os tires do mundo, mas
que os livres do mal.
Mat. 6:13; 2 Tes. 3:3

Não são do
mundo, como tampouco eu
do mundo (não) sou.

João 17:16  

Santifica-os
na tua verdade; (a) tua
palavra é (a) verdade.
João 17:17

Salmo 119:160

João 17:18   Como tu ao mundo

me enviaste, tembém eu ao
mundo os enviei.

cap. 20:21

João 17:19   E por elles a mim
mesmo me sanctifico, para
que também elles na verdade

O Sancto Evangelho ~ S. João 17
sejão sanctificados.

como me amaste a mim.

Hebr 10:10

1 Cor. 6:17

João 17:20
Porém não
rogo somente por elles /
estes, mas também por
aqueles que pela sua
palavra hão de crer em
mim.

João 17:24  

Rom. 10:17

João 17:21 Para que todos
hum sejam (sejão), como
tu, ó Pai (1), em mim (2), e
eu em ti (3), que também
elles em nos sejão hum:
para que o mundo crea
que tu me tens enviado.
Gál. 3:28

João 17:22   E

eu a gloria que
a mim me deste, lhes tenho
dado a elles: para que hum
sejão, como também nos
somos hum.
Atos 4:32

João 17:23   Eu neles, e
tu em mim; para que
perfeitamente em hum
sejão; e (para) que o
mundo conheça que tu me
enviaste a mim, e que a
elles os tens amado, como
a mim me amaste.
KJV + EL (tradutor: google.de) = Eu
neles, e tu em mim, para
que eles sejam perfeitos
em unidade, e para que
o mundo conheça que tu
me enviaste e os amaste,

13

Pai, aqueles que
me deste, quero que a onde
eu estiver, também eles
estejam comigo, para que
vejam a minha glória que
me deste; porque tu me
amaste antes da fundação
do mundo.

cap. 12:26

João 17:25   Pai justo, o mundo

não te conheceu; mas eu te
tenho conheci(do), e estes
conheceram que tu me
enviaste a mim.

João 17:26   E

eu lhes fiz
saber / conhecer o
teu nome (= o nome
sacredo,
de
Pai:
YAHWEH!),
e
lho
farei conhecer mais,
para que o amor com
que me amaste /
tens amado esteja
neles, e eu neles
esteja.
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PRIMEIRA EPISTOLA

Capítulo 2

UNIVERSAL DO

1 João 2:1

APOSTOLO S. JOÃO.

Meus filhinhos,
estas cousas vos escrevo,
peraque não pequeis: e
se algu(é)m pecar, temos
um a(d)vogado diante do
Pai, a Yahshua o Messias
o justo.

Capítulo 1.

n'elle trevas nenhuãs.

1 João 1:1
O que éra desdo
princípio, o que ouvimos, o que
com nossos olhos vimos, o que
contemplamos, e nossas mãoscáraõ, acera da palavra da vida
[Yahshua].

Tiago 1:17

Rom. 8:34; Hebr. 7:25

1 João 1:6   Se dissermos que
com elle communhão temos, e
em trevas andarmos, mentimos,
e a verdade não fazemos.

1 João 2:2
E elle é a
propiciação
por
nossos
pecados, e não somente
polos / pelos nossos, mas
também polos de todo o
mundo.

João 1:1, 4, 14

1 João 1:2   Porque manifesta
está ja a vida, e nós a
vimos, e testificamos, e vos
anunciamos
aquela
vida
eterna, que com o Pai [chamarse: o nome sacredo é YAHWEH]
estava, e manifestada nos
foi.
1 João 1:3   Assi que - o que vimos
e ouvimos, isso vos anunciamos,
peraque também com nosco
communhão tenhaes, e nossa
communhão - seja - com
o Pai, e com seu Filho
Yahshua o Messias.
1 João 1:4   E escrevemos vos
estas cousas, peraque vosso
gozo seja cumprido.

João 15:11; 16:24; cap. 5:13

1 João 1:5   Ora esta é a

anunciaçaõ / mensagem
que d'elle temos ouvido,
e vola anunciamos: que
YAHWEH é luz, e não há

cap. 2:4

Porém se na luz
andarmos, como elle na
luz está, communhão huns
com os outros temos: e
o sangue de Yahshua o
Messias seu Filho nos
purga de todo pecado.

1 João 1:7

Hebr. 9:14; Atos 1:5

1 João 1:8   Se dissermos
que pecado naõ temos, a
nosmesmos nos enganamos,
e não há em nos verdade.

cap. 4:10; Col. 1:20; João 11:51,52

1 João 2:3   E por isto sabemos

que conhecido o temos,
se
seus
mandamentos
guardarmos.
João 2:4   Quem diz,
Eu o conheço, e seus
mandamentos não guarda,
mentiroso he / é mentiroso,
e verdade nele não há.

1

João 14:15; 15:10; 1 João 5:3

1 João 1:9   Se nossos
pecados
confessarmos,
fiel e justo é elle pera nos
perdoar os pecados, e de
toda maldade/ injustiça
nos alimpar / purificar.

1 João 2:5   Mas quem sua

Pro. 28:13

João 14:21,23

1 João 1:10   Se dissermos que
não avemos pecado, fazemo-lo a
elle mentiroso, e sua palavra em
nos não está.

1 João 2:6   Quem diz que nele
permanece, também deve
andar como elle andou.

Rom. 3:10-18

palavra guarda, nele esta
verdadeiramente o amor
de
YAHWEH
cumprido:
por isto sabemos que nele
estamos.

João 13:15; 1 Pedro 2:21-23

1 João 2:7   Irmãos, não vos
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escrevo um mandamento novo,
senão o mandamento antigo, que
desde principio tivestes. Este
mandamento antigo é a palavra
que desdo princípio tendes
ouvido.

João 13:34; 2 João 5

1 João 2:8   Outra vez vos

escrevo
um
mandamento
novo: que é a verdade nele,
seja também - a verdade - em
vos outros: porque as trevas
sam passadas, e a verdadeira
luz ja alumia / ilumina.
João 8:12; Rom. 13:12

1 João 2:9   Quem diz que está
em luz, e aborrece a seu
irmão, até agora está em
trevas.
cap. 4:20

1 João 2:10   Quem ama a seu
irmão, permanece em luz, e
não há nele tropeço.
1 João 2:11   Mas quem
aborrece a seu irmão, está
em trevas, e anda em trevas,
e não sabe para onde va
(ir): porque as trevas lhe em
cegado / cegárão os olhos.

Filhinhos,
escrevo-vos, porque por
seu nome vos sam / são
perdoados os pecados.
1

João

2:12  

1 João 2:13   Pais, escrevo-vos,
porque conhecestes - a aquele que ja é desdo princípio.
Mancebos, escrevo-vos, porque
vencestes
a
o
mali(g)no.
Filhos, escrevo-vos, porque ja
conhecestes a o Pai. - João 1:1
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1 João 2:14   Pais, escrevi-vos,
porque conhecestes - a aquele
- que ja é desdo princípio.
Mancebos, escrevi-vos, porque
sois fortes, e a palavra de
YAHWEH permanece em vós, e
vencestes a o mali(g)-no.
Efés. 6:10

1 João 2:15   Não ameis a o mundo,
nem as cousas que há no mundo:
Se algu(é)m ama a o mundo, o
amor do Pai não está nele.
Tiago 4:4

1 João 2:16   Porque tudo o que
há no mundo, a concupiscência da
carne, e a cobiça / concupiscência
dos olhos, e a soberba da vida não
é do Pai, senaõ / mas do mundo.
1 João 2:17   E o mundo passa,
e sua concupiscência; mas
quem faz a vontade de
YAHWEH, permanece para
sempre.
1 João 2:18   Filhos, ja é a última
hora: e como ja ouvistes, que
o
Antichristo
(Antimessias)
vem, - assi - também ja agora ha
muitos Antichristos; por onde
conhecemos que ja esta é a última
hora.

Mateus 24:24; 1 Pedro 4:7; 2 Tes. 2:3,4

1 João 2:19   De nós se saíraõ,
porém não eraõ de nós: porque
se de nós fóraõ / fossem, com
nosco ficáraõ / ficariam conosco;
mas - isto é - peraque se
manifestasse que nem todos de
nós são.
Atos 20:30; 1 Cor. 11:19

1 João 2:20   Mas vós outros
tendes a unção do sancto, e
conheceis todas as cousas.
1 João 2:21   Não vos escrevi
como se a verdade não
conhecesseis, mas antes
porque
a
conheceis,
e
que nenhuá mentira he da
verdade.

Quem é o
mentiroso, senão aquele
que néga que Yahshua é o
Messias (e declaro Yahshua
para um Deus segundo)?
Aquele é o Antichristo /
Anitmessias que néga a o
Pai e a o Filho.

1 João 2:22

1 João 2:23   Qualquer que
néga a o Filho (e declaro o
Filho para um Deus segundo),
tam pouco tem / também
não tem a o Pai; - mas
aquele que confessa o
Filho, tem também a o Pai.
cap. 4:15; João 5:23

1 João 2:24   Portanto o que desdo
princípio ouvistes, fique em vós
permanecente. Porque se o que
desdo princípio ouvistes, em
vós permanecente ficar, também
permanecereis em o Filho e em o
Pai.
1 João 2:25 E esta é a promessa

que elle nos prometeo / fez:

a vida eterna.

1 João 2:26   Estas cousas vos
escrevi acerca d'os que vos
enganaõ / enganam.

1 Epístola do Apostolo S. João 2. 3
1 João 2:27   E a unção que
vós
d'elle
recebestes,
fica
em
vós,
e
não
tendes necessidade de
que alguém vos ensine:
antes
como a mesma
unção vos ensina todas as
cousas / coisas, tambem
é verdadeira, e não {é}
mentira, e assi como ella
vos ensinou, assi n'elle
ficareis / permanecereis.
João 16:13; 2 Cor. 1:21,22; Jer. 31:34

1 João 2:28   Portanto agora
filhinhos, ficae / permanecei
n'elle:
peraque,
quando
aparecer,
tenhamos
confiança, e não fiquemo /
sejamos confundidos d'elle
em sua vinda.
cap. 4:17

1 João 2:29   Se sabeis que elle
é justo, sabeis que qualquer
que faz justiça, d'elle é na(s)cido.
cap. 3:7,10

Capítulo 3
1 João 3:1   O lhae que grande

charidade / amor nos tem
dado o Pai, que sejamos /
fôssemos chamados filhos
de Elohim / Deus! Por isto
nos não conhece o mundo,
porquanto a elle o não
conhece.
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mas o que avemos de ser,
ainda não está manifestado.
Porém sabemos que quando
- elle - aparecer, lhe serémos
semelhantes: porque assim
como é o verémos.

Rom. 8:17; Col. 3:4; Fil. 3:21

1 João 3:3   E qualquer que
n'elle esta esperança tem, a
si mesomo se purifica, como
também elle é puro.

Qualquer que
faz pecado, faz também
a injustiça / iniqüidade:
Porque
o
pecado
é
injustiça / iniqüidade.

1 João 3:4

1 João 3:5   Ora bem sabeis vos
que elle se apareceo / manifestou,
pera nossos pecados tirar; e não
há n'elle pecado.
João 1:29; 8:46; 1 Pedro 2:24;
Is. 53:4, 5, 9

1 João 3:6   Qualquer que
n'elle permanece, não péca:
qualquer que peca, nem o vio /
viu, nem o conheceo /
conheceu.
Rom. 6:11, 14

João 3:7   Filhinhos,
ninguém
vos
engane.
Quem faz justiça, é justo,
assim como elle é justo.

1

cap. 2:29

1 João 3:8 Quem faz pecado, é do
diabo: porque o diabo peca desdo
princípio. Por isto o Filho

de YAHWEH apareceo
pera / para desfazer as
1 João 3:2   Charissimos, agora obras do diabo.
João 1:12; 16:3

somos filhos de Elohim / Deus,

João 8:44
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1 João 3:9   Qualquer que é
na(s)cido
de
YAHWEH,
não faz / comete pecado:
porque
sua
semente
permanece n'elle; e não
pode pecar, porque é
na(s)cido de YAHWEH.
cap. 5:18

1 João 3:10   N'isto sam / são
manifestos os filhos de Deus / de
YAHWEH, e os filhos do diabo.
Qualquer que não faz /
pratica justiça, e que
não ama a seu irmão, não
é de YAHWEH.
1 João 3:11   Porque isto é o
que desdo princípio tendes
ouvido anunciar, que huns a
os outros nos amemos.
João 13:34

1 João 3:12   Não como Caim que - era do mali(g)no, e matou
a seu irmão. E porque causa o
matou? Porque suas obras eraõ /
eram maas / más, e as de seu
irmão eraõ justas.
Gen. 4:8

1 João 3:13 Meus irmãos, não
vos maravilheis se o mundo vos
aborrece / odeia.
Mat. 5:11; João 15:18, 19

1 João 3:14   Em amarmos
[Ou: Em
que
amamos]
a os irmãos sabemos que
ja da morte á vida somos
passados. Quem a - seu irmão não ama, na morte
fica.
João 5:24

1 João 3:15   Qualquer que
seu irmão aborrece / odeia
(descurar),
é
homicida.
E bem / vós sabeis que
nenhum homicida tem em si
permanecente a vida eterna
(de YAHWEH> a vida eterna).
Mat. 5:21, 22

1 João 3:16   N'isto temos
conhecido a charidade, em
que sua vida por nós pós: e
nós devemos pór a vida polos /
pelos irmãos.
João 15:13

1 João 3:17   Porém quem tiver os
bens do mundo, e vir / vendo o
seu irmão que tem necessidade,
e suas entranhas lhe cerrar,
como fica a charidade / o amor
de YAHWEH n'elle?
Deut. 15:7; cap. 4:20

1 João 3:18   Meus filhinhos,
não amemos de palavra, nem
de língoa, senaõ de obra e de
verdade.

1 Epístola do Apostolo S. João 3. 4
1 João 3:22   E tudo o que
pedirmos d'elle o recebemos:
porque seus mandamentos
guardamos, e as cousas que
lhe agradaõ fazemos.
Marcos 11:24

1 João 3:23
E este é seu
mandamento, que creamos
em o nome de seu Filho
Yahshua o Messias, e que
huns a os outros nos amemos,
como elle nolo tem mandado /
como o seu mandamento.
João 6:29; 15:17

1 João 3:24   E aquele que
seus
mandamentos
guarda, n'elle permanece, e elle n'elle. E
n'isto sabemos que elle
em
nós
permanece,
pelo Espírito que nos
tem dado.
cap. 4:13; Rom. 8:9

Tiago 2:15, 16

1 João 3:19   E n'isto conhecémos
que somos da verdade, e
diante d'elle nossos corações
asseguraremos.
1 João 3:20   Que se nosso
coração nos condéna, major
é Elohim / Deus do que nosso
coração, e conhece todas as
cousas.
Lucas 15:20-22

1 João 3:21   Charissimos /
Amados, se nosso coração
nos não condéna, confiança
temos para com Elohim /
Deus.

Capítulo 4
1 João 4:1 Amados, não creiais
a todo o espírito, mas provai a
os espíritos se são de YAHWEH:
porque muitos falsos profetas
têm ja saido no mundo.

Mat. 7:15

1 João 4:2   N'isto conhecereis
a o Espírito de YAHWEH: Todo
espírito
que
confessa
que
Yahshua o Messias veio em a
carne, é de YAHWEH.
1 João 4:3   E todo espírito que
não confessa que Yahshua
o Messias em a carne veio,
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não é de YAHWEH: mas este
é o espírito do Anticristo /
Antimessias, do qual já
tendes ouvido que há de vir,
e já agora está no mundo.
1 João 4:4   Filhinhos, de YAHWEH
sois, e já os tendes vencido:
porque aquele que em vós está,
major é do que o que está no
mundo.
1 João 4:5   Do mundo são, por
isso do mundo falam, e o mundo
os escuta (ouve).

João 15:19

1 João 4:6   Nosoutros somos
de YAHWEH. Quem conhece a
YAHWEH, nos escuta / ouve-nos,
quem não é de YAHWEH, não nos
escuta / ouve: n'isto conhecemos
nós o Espírito da verdade, e o
espírito do error.

João 8:47; 1 Cor. 14:37

1 João 4:7   Amados, amemonos uns aos outros; porque
a charidade é de YAHWEH; e
qualquer que ama, é nascido de
YAHWEH, e conhece a YAHWEH.
1 João 4:8   Quem não ama,

não tem conhecido a
YAHWEH; porque YAHWEH
é charidade / amor.

1 João 4:9 N'isto se manifestou
a charidade de YAHWEH para
conosco, que YAHWEH enviou a
seu Filho unigênito ao mundo,
para que por ele vivamos.
João 3:16

1 João 4:10   Ni'sto está a
charidade, não que nosoutros
a YAHWEH ajamos amado, mas
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que ele a nós nos amou, e a seu
Filho enviou para por nossos
pecados (ser) propiciação.
1 João 4:11   Amados, se YAHWEH
assim nos amou, também uns
aos outros nós devemos de amar.
1 João 4:12   Ninguém vio nunca
a YAHWEH: se uns aos outros
nos amamos, em nós fica / está
YAHWEH, e em nos está sua
charidade perfeita.
João 1:18

1 João 4:13   N'isto conhecemos
que n'elle ficamos / estamos,
e ele em nós, porque de seu
Espírito nos Deo / deu.
cap. 3:24

1 João 4:14   E

vimos, e
testificamos que o Pai
enviou a seu Filho para
Salvador do mundo.
João 3:17

1 João 4:15   Qualquer que

confessar que Yahshua é o
Filho de YAHWEH, Elohim /
Deus (YAHWEH, o Pai) fica /
está nele, e ele em Elohim /
Deus (YAHWEH, o Pai).
cap. 5:5

1 João 4:16   E

ja temos
conhecido,
e
crido
/
cremos a charidade / no
amor que YAHWEH nos
tem. YAHWEH é charidade /
amor: e quem está em
charidade / amor está em
YAHWEH, e YAHWEH nele.

1 João 4:17   N'isto é perfeita a
charidade / o amor para com nos /

conosco, para que no dia do
juízo possamos ter / tenhamos
confiança; porque, que tal qual
ele é, taes somos nós também
n'este mundo.

cap. 2:28

1 João 4:18   Em a charidade /
No amor não há temor, antes
a perfeita charidade / amor
lança fora o temor: porque o
temor tem traz pena, e o que
tem temor, não está perfeito
em charidade / amor.
1 João 4:19 Nós o amamos a
ele, porquanto ele primeiro
nos amou.
1 João 4:20   Se alguém diz: Eu
amo a YAHWEH, e aborrece a seu
irmão, é mentiroso. Porque quem
não ama a seu irmão, ao qual viu,
como pode amar a YAHWEH, ao
qual não viu?
cap. 3:17

1 João 4:21   E nosoutros temos
d'elle este mandamento, que
quem ama a YAHWEH, ame
também a seu irmão.
Marcos 12:29-31

Capítulo 5
1 João 5:1
Todo aquele que
crê que Yahshua é o Messias,
é nascido de YAHWEH; e todo
aquele que ama ao que o gerou,
ama também ao que dele é
nascido.

N'isto
João
5:2  
conhecemos que aos
filhos
de
Elohim
/

1

Deus amamos, quando
amamos a YAHWEH,
e
seus mandamentos
guardamos.

21

num. (A verdade: é Yahshua
o Messias).

(COMMA JOANNEUM)

1 João 5:9   Se o testemunho
dos homens recebemos, o
testemunho de YAHWEH é
maior: porque o testemunho de
YAHWEH é este, que de seu Filho
testificou.

Porque este
é o amor de YAHWEH:
que guardemos seus
mandamentos; e seus
mandamentos não são 1 João 5:10   Quem crê no
Filho de YAHWEH, tem o
pesados.

1 João 5:3  

João 14:15, 23, 24; Mat. 11:30

1 João 5:4 Porque todo o que
é nascido de YAHWEH, vence
ao mundo: e esta é a vitória
que ao mundo vence, nossa

fé.

testemunho em si mesmo;
quem a YAHWEH não crê,
mentiroso o féz, porque
não creu ao testemunho
que YAHWEH de seu Filho
testificou.

João 16:33; 1 Cor. 15:57

Rom. 8:16; João 3:32-34

1 João 5:5   Quem é aquele que
ao mundo vence, senão aquele
que crê que Yahshua é o Filho de
YAHWEH?

1 João 5:11   E o testemunho

1 João 5:6   Este é aquele
Yahshua o Messias que veio
por água, e por sangue,
não somente / só por água,
mas por água e por sangue.
E o Espírito é o que dá
testemunho
/
testifica,
porque o Espírito é a verdade.

1 João 5:12   Quem tem ao

cap. 4:4

João 1:33; 19:34, 35; cap. 1:7

Porque três são
os que dam testimunho /
testificam:

1 João 5:7

(COMMA JOANNEUM)

O Espírito, a
Água e o Sangue; e estes
três se concordam em

1 João 5:8

é este: que YAHWEH nos
deu a vida eterna; e esta
vida está em seu Filho.
Filho de YAHWEH, tem a
vida; quem não tem ao
Filho de YAHWEH não
tem a vida.

1 João 5:13   Estas coisas vos
escrevi a vosoutros / vós, os

que credes no nome do
Filho de YAHWEH, para
que saibais que tendes
a vida eterna, e para
que creiais no nome do
Filho de YAHWEH.

João 20:31
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1 João 5:14   E esta é a

confiança que para com elle
temos, que se alguã / alguma
coisa segundo sua vontade
pedirmos, ele nos ouve.

João 14:13

1 João 5:15
E se sabemos
que, em qualquer coisa que
pedirmos, nos ouve, também
sabemos que as petições, que
lhe pedirmos / fizemos, as
alcançamos.

Se alguém vir
pecar a seu irmão, pecado
que não é para morte, pedirá e
dará a vida: àqueles que para
morte não pecarem. Pecado
há pecado para morte, pelo
qual não digo que rogue / ore.

1 João 5:16

Marcos 3:20-30

1 João 5:17   Toda injustiça é
pecado: porém pecado ha que
não é para morte.
1 João 5:18   Bem sabemos que
todo aquele que de YAHWEH é
nascido, não péca, mas o que de
YAHWEH é gerado, conserva-se
a si mesmo, e o maligno não lhe
pega / toca.

tem dado entendimento,
para
conhecermos
ao verdadeiro (o todo
poderoso
YAHWEH,

Elohim / Deus
o Pai); e no
verdadeiro (o Elohim /
Deus, o Pai)
estamos,

em seu Filho Yahshua
o Messias. Este é o
verdadeiro
Elohim
/
Deus (YAHWEH, o Pai), e a
vida eterna.
KJV + EL = E nós sabemos
que o Filho de YAHWEH
veio,
e
nos
deu
entendimento, para que
possamos saber o que é
verdadeiro (o único Deus
/ Elohim, YAHWEH, o Pai), e
nós estamos naquele
que
é
verdadeiro
(YAHWEH, o Pai), em seu
Filho Yahshua o Messias.
Este é o verdadeiro
Deus / Elohim (Yahweh, o
Pai), ea vida eterna.

=
Sabemos
que o Filho de Deus /
1 João 5:19 Sabido temos / YAHWEH chegou. Ele
Sabemos que de YAHWEH nos
deu
o
sentido
somos, e que todo o mundo correto de reconhecer
está no maldade / maligno. a verdade-carrier / a
Para ele,
1 João 5:20 Porém sabemos verdadeiro.
que já o Filho de nós pertencemos: Este
YAHWEH é vindo, e nos é o seu Filho Yahshua
o Messias. Dentro dele
cap. 3:9; João 17:15

PFÄFFLIN

1 Epístola do Apostolo S. João 5
é Elohim / Deus ea vida
eterna encarnada.

João 7:28; 8:26; 17:3; Apo. 1:8;
3:12; 4:8; 6:10; 11:17; 15:3; 16:7,
14; 19:6, 15; 21:22; Mat. 12:26- 32;
1 Cor. 11:3; 2 Cor. 6:18; Êxodo
6:3; Núm. 24:4, 16; Jó 8:3; 33:4;
40:2; Salmo 91:1; Is. 13:6;
Ezequiel 10:5

Anotação: O verdadeiro é o
mesmo que o Todo-Poderoso,
o Altíssimo: YAHWEH Sabaoth
(dos exércitos)!
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Filhinhos,
guardai-vos dos ídolos.
Amém.

1 João 5:21

KJV + EL (tradutor: google.de) =

Filhinhos,
guardai-vos
dos ídolos / da idolatria!
Amém.
1 Cor. 10:14
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SEGUNDA EPISTOLA
DO
APOSTOLO S. JOÃO.

Capítulo 1.

E a charidade /
o amor é este, que
andemos segundo os
seus
mandamentos.
Este
é
o
mandamento,
1 João 1
ao que ja
2 João 1:2   Por amor da verdade conforme
que está em nós permanece, e desdo princípio ouvido
com nosco para sempre estará tendes (ouvistes), que
(conosco):
nele andeis.
2 João 1:1 O Ancião / presbítero
à senhora eleita, e a seus filhos,
aos quais amo na verdade, e não
somente eu, mas também todos
os que têm conhecido a verdade:

2 João 1:3   A graça, misericórdia,
e paz de Deus Pai, e do Senhor
Yahshua o Messias, o Filho do
Pai, seja convosco na verdade e
charidade / amor!
2 João 1: 4   Muito me alegro por
achar que de teus filhos andam
na verdade, segundo recebemos
o mandamento do Pai.
2 João 1:5   E agora, senhora,
rogo-te não como se escrevesse
te um novo mandamento, mas o
que desde o princípio tivemos,
que nos amemos uns aos outros
1 Jão 2:7

2 João 1:6  

2 João 1:7   Porque muitos
enganadores são já entrados
no mundo, os quais não
confessão que Yahshua o
Messias veio em a carne.
Este tal é o enganador e o
Anticristo / Antimessias.
1 João 2:18; 4:1-3

2 João 1:8   Olhai por vós
mesmos, para que o que
ja seito temos, a perdero
não venhamos (percamos
o que temos ganho), mas
antes recebamos o inteiro
galardão.
Gál. 4:11

Todo aquele
que prevarica, e não
persevera na doutrina
do Messias, não tem
a
YAHWEH:
quem
persevera na doutrina
do Messias, tem ao Pai,
e ao Filho.
2 João 1:9  

1 João 2:23

2 João 1:10   Se alguém a
vosoutros, e não traz esta
doutrina, não o recebais
em
vossa
casa,
nem
tampouco o saudeis.
2 Tes. 3:6
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2 João 1:11   Porque quem

o saúda, com suas más
obras communica.
2 João 1:12   Aindaque / Tendo
muitas coisas tinha que
escrever-vos, não as quis
escrever com papel e tinta:
mas espero vir a vosoutros, e
fallar de boca a boca, para que
o nosso gozo seja cumprido

3 João 13

2 João 1:13   E Saúdam-te os filhos
de tua irmã, a eleita. (Amém.)
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TERCEIRA EPISTOLA
DO
APOSTOLO S. JOÃO.

Capítulo 1.
3 João 1:1 O Ancião / presbítero
ao amado Gaio, a quem em
verdade amo.

3 João 1:7   Porque pelo seu
nome saíram, não tomando nada
dos gentios / das nações.

3 João 1:2   Amado, desejo
principalmente
que
sejas
prosperado, e tenhas saúde,
como tambem tua alma está em
prosperidade.

3 João 1:8   Portanto, aos
tais devemos receber, para
que sejamos coadjutores /
cooperadores da verdade.

3 João 1:3   Porque muito me
alegrei quando os irmãos vieram,
e dérão testemunho / testificaram
da tua verdade, como tu andas
na verdade.

3 João 1:9   Tenho escrito à
assembleia (igreja); porém / mas
Diótrefes, que entre elles deseja
ter o primado, não nos recebe.

2 João 1

2 João 4

3 João 1:4   Não tenho maior gozo
do que este, que ouço que (o de
ouvir que) os meus filhos andam
na verdade.
3 João 1:5   Amado, fielmente
fazes em tudo o que fazes para
com os irmãos, e para com os
estranhos,
3 João 1:6
Os quais em
presença da assembleia (igreja)
testificaram de tua charidade
(do teu amor); aos quais se,
segundo YAHWEH dignamente,
acompanháres, bem farás.

Tito 3:13

1 Cor. 9:12

Hebr. 13:2

3 João 1:10   Por esta causa / isso,
se eu vier / for, trarei à memória
suas obras que fazendo anda,
palrando / proferindo contra nós
com palavras maliciosas: e, não
contente com isto, não somente
aos irmãos não recebe, porém
tambem impede aos que querem
(recebê-los), e os lança fora da
assembleia (igreja).
3 João 1:11   Amado,

não
sigas o mal, senão /
mas o bem. Quem faz o
bem é de YAHWEH; mas
quem faz o mal, não tem
visto a YAHWEH.

3 João 1:12   Todos dão
testemunho de Demétrio, até
a mesma verdade; e também
nós testemunhamos; e vós bem
sabeis que o nosso testemunho
é verdadeiro.
3 João 1:13   Tinha muito coisas
que escrever, porém / mas não
quero escrever-te com tinta e
pena.
2 João 12
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3 João 1:14   Mas espero (porém)
ver-te brevemente, e falaremos
de boca a boca / face a face.
3 João 1:15   Paz seja contigo.
Os amigos te saúdam. Saúda os
amigos nome por nome (pelo seu
nome).
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"Não deve um povo perguntar ao seu Deus?
Sim, por lei e testemunho!”
Isaías 8:19.20a

As declarações ofiçiais sobre o tema Tripartido,
Trindade
Citação com dados de informação
Brockhaus Enciclopédia: ”tripartido,trindade.” Na doutrina cristã a
trindade da pessoa divina (Pai, Filho, Ispirito Santo) na unidade do
ser divino. A doutrina da trindade foi declarada por Nicäa (325) e
Constantinopla (381) na reunião da Igreja e será reconhecida pelas
grandes igrejas cristãs”.
Dogmatismo cristão, (1964) von Karl Barth (EVZ-editora Zürich) página
325:
“A cerne da doutrina trindade
A doutrina da trindade é uma obra da igreja...um documento da
teologia...O texto da doutrina da trindade...não é idêntico com uma
parte da narrativa biblica. Que a doutrina trindade ‘NÃO ESTÁ NA
BIBLIA’ sabiam os teólogos da igreja e do concilio e principalmente
mais tarde os teólogos da nova reformação.”
A história do Cristianismo (Antiguidade), (2005) Herder-Verlag (cat.):
“Um terceiro tripartido da orientação da crença tem sem dúvida outra
origem, surgiu mais tarde e talvez de origem liturgica. Trata-se da ordem
de batismo, com que o evangélio de Mateus termina. O texto não faz
parte da transmissão apostólica comum, mas vai exercer uma influência
importante perante a ordem de batismo. (Mateus 28,19.20)...(pág. 816)
Nós temos hoje em dia a ver com a nossa convicção religiosa,o textus
receptus, no oeste conhecido como a convicção religiosa apostólica.
O que tem a ver esta atribuicção desta convicção com os apóstolos? Isto
pertence ao império das lendas...O paradoxo da convicção apostólica
reside que já não o – concluir com a morte da generação apostólica
uma vez para sempre – pertence à lista dos livros sagrados e apesar
disso reclama autoridade apostólica.” (pág. 820, 821)
Biblia, Herder-editora (1965), nota de Mateus 28:16-19:
“A ordem de batismo trindade desenvolveu-se na igreja antiga da fórmula
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simples em nome de Jesus.“
Biblico - teológico dicionário, Vandenhoek & Ruprecht 1959:
“A doutrina da trindade de Deus foi formulada nos fins do quarto
século pela igreja. A própria biblia não contém em nenhum lugar uma
explicita declaração da trindade de Deus.
A única aparente excepção é o denominado anexo “Comma Johanneum”
descendente do quarto século do ocidente de 1 João 5:7: ”São três que
no Céu dão testemunho: o Pai, a Palavra e o Ispirito Santo. E estes
três são um.” Esta frase,que também encontrou entrada em alguns
manuscritos gregos e conforme Luther também foram registados nas
traduções dele, devia claramente substituir a falta à face do fundamento
escrito.” (pág. 607)
Enciclopédia de teologia e igreja II (cat.), p. 1272, Herder-editora
(fragmento):
“Comma Johanneum (CJ.), um texto critico secundário,em si um
suplemento dissonante transmitido de 1 João 5,7...
Os teólogos, os pais do este não conhecem o CJ até à idade média;
desenvolveu-se duma interpretação trindade (provada por Tertullian e
Cyprian) e aparece sobre transmissão parecida recente na edição do novo
testamento grego, entre outros na edição do Erasmus da 3. edição e nos
textus receptus. Os reformadores falavam na maioria contra

o Johanneum.”

Influências afora cristãs ao desenvolvimento do dogma trindade
cristão, Dr. Peter Gerlitz, cap. 1, p. 9/10):
“Contexto da doutrina da trindade do ser Deus.
Ahistória da trindade é no seu inicio em primeiro cristologia. Por isso

também não se pode provar no antigo cristianismo em si
na trindade a expressão Deus.

Além disso – por volta dos fins do 4. século nos pais as igrejas espanhois
e africanos aparecido « Comma Johanneum » (1 João 5:7) - estava
em vigor muitos séculos a ordem de batismo Mateus 28:19 como o
testemunho trindade mais antigo. Mas já o iluminismo levantou dúvida
contra a sua autenticidade. Finalmente F. Cony-Beare provou, que as
escrituras redigidas por Eusebius antes do concilio Nicänico nunca
citava o texto completo da ordem de batismo,mas sempre só ‘ e m n o m e
de Jesus’. Possivelmente também se encontra esta forma de texto
em Justin, igualmente presume Cony-Bear, que também Origenes não
conhecia a ordem de batismo trindade.”

Declarações ofiçiais - o Trindade

33

Enciclopédia Britânica, 11a Edição, Vol. 3, pág. 365-366:
"A fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para
as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica
no 2° Século." Volume 3, pág. 82 "Sempre nas fontes antigas
menciona que o batismo era em Nome de Jesus Cristo."
Enciclopédia católica de 1913, Vol. 2, pág. 365:
"Aqui o Católico reconhece que o batismo foi mudado pela Igreja
Católica."
"Noveau Dictionnaire Universel", editado por M. Lachâtre, vol. 2, pág.
1467, Paris,1865-1870:
"A Trindade Platônica, é meramente um rearranjo das antigas
trindades que datam dos povos antigos...
a concepção da trindade divina, pode ser encontrada em todas as
antigas religiões pagãs."
Compêndio da história da igreja, Karl Heussi (18. edição), página 69:
“A convicção de batismo, a sua configuração mais antiga era uma
convicção de Cristo, a sua forma mais tarde era tripartido. O novo
testamento não conhece verdadeiramente nenhuma declaração trindade...
Mateus 28:19 – (nenhuma verdadeira palavra de Senhor)... «
Citação de ‘Marcos do Brasil’:
“O nome YAHWEH é para o Sabbat [o sábado, no qual o Deus
vivo celeste abencoou e no sétimo dia da criação santificou,
e descansou de toda a sua obra] e das Tres Unidades, a
Trindade [três deuses de ensino] é o domingo!“
Citação:
Revista Life - Católica, 30/10/50:
"Nossos oponentes (os protestantes) às vezes reivindicam que
nenhuma crença deveria ser dogmatizada que não seja explicitamente
declarada na Bíblia... Mas as igrejas protestantes por elas
mesmas tem aceitado tais dogmas como a TRINDADE pela
qual não há nenhuma autoridade precisa nos evangelhos."
Citação:
Há Um só Rebanho, pág. 251-252, Edições Loyola de 1989:
"Diversas igrejas batizam, sem duvida validamente; por esta razão, um
cristão batizado numa delas não pode ser rebatizado nem sequer sob
condição.
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Consequentemente, as certidões de batismo delas valem, para
nós, como se fossem certidões da Igreja Católica. São elas: Igrejas
orientais, episcopais do Brasil, Luteranas, Metodistas, Presbiterianas,
Congregagacionais, Bastistas e Adventistas."

‘Livro de ensinamentos da religiao católica‘ de Dr. A. Glattfelter, 1895,
página 48’:

Citação:
O Catecismo Católico, pág. 354,
http://catecismo-az.tripod.com/conteudo/a-z/a/batismo.html :
§ 1278 "O rito essencial do Batismo consiste em mergulhar na água o
candidato ou em derramar água sobre sua cabeça, pronunciando
a invocação da Santíssima Trindade, isto é, do Pai, do Filho e
do Espírito Santo."
O Catecismo Católico, pág. 353:
§ 1271 "O Batismo constitui o fundamento da comunhão entre
todos os cristãos, também com os que ainda não estão em
comunhão plena com a Igreja católica: "Com efeito, aqueles que
crêem em Cristo e foram validamente batizados acham-se
em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja católica. ...
Justificados pela fé no Batismo, são incorporados a Cristo e, por isso,
com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente
reconhecidos pelos filhos da Igreja católica como ir mãos
no Senhor."

»Ao único Elohim / Deu (YAHWEH), nosso Salvador,
por Yahshua o Messias nosso Senhor, glória e majestade,
domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora,
e para todo o sempre! Amém.«
Judas 1:25

»Todavia para nós há um só Elohim / Deus, o Pai, de

quem são todas as coisas e para quem nós vivemos; e um

só Senhor, Yahshua o Messias, pelo qual existem todas as
coisas, e por ele nós também.«
1 Coríntios 8:6

“Terceiro mandamento de Deus: Qual é o dia do Senhor? A igreja

crista já tinha transferido nos tempos apostólicos o dia
abençoado de descanso de Deus para o primeiro dia da
semana. ... Nós festajamos o primeiro dia da semana em memória a

criação do mundo...

Portanto, o domingo é o dia de honra à santíssima
trindade.”
Citação:
O que Roma diz que seu deus central é?
Qual é este mistério que é a doutrina central da meretriz?
[MISTERÉRIO, Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das
abominação da terra]
Instruções para o católico de hoje, página 11:

“O mistério da Trindade é a doutrina central da fé
Católica. Sobre ela está baseada todos os outros
ensinamentos da Igreja.”
(vê “grande catolicismo católico”,1948, pág.40; ”catecismo da igreja
católica”, 2005, pág.41 ff; ‘Handbook for Today’s Catholic, page 16)
"Mistério, Babilônia, a grande..." - Apocalipse 17:5
BABILÔNIA, A GRANDE
Babilônia = Confusão pela mistura.
Misturando o sagrado com o profano. (Genesis 10:10; 11:9)
Babilônia a grande = A grande confusão
Então a meretriz usará nomes sagrados, e os atribuirá a seus deuses.
O dragão será chamado pelos nomes do santo Deus de céu.
Isto causará muita confusão.
Então ela é um mistério de grande confusão.
Qual era aquele mistério?
O mistério da trindade
Trindade: grande confusão

~

A grande confusão da Trindade
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Adoração a Satanás
Trindade da Babilônia: Nimrod Tammuz Semiramis
Trindade do Egito: Osiris Horus Isis (Ra)
Trindade de Grécia: Zeus Apollo Atena
Trindade de Índia: Brahama Vishnu Shiva
Trindade de Roma: Jupiter Marte Venus
'Adoração ao Sol', Jordan Maxwell, BBC of America. Quoted in Exposure
Vol. 5, No. 6, 1999:
"Tanto quanto podemos ir na história do mundo antigo, descobrimos
que todas as culturas conhecidas tinham um deus triúno 'tres-emum'. A primeira trindade foi simplesmente os tres estágios da vida
do sol.
1. O sol recém-nascido na aurora.
2. Completamente crescido ao meio dia.
3. Velho e morrendo ao fim do dia.
Todos os tres foram naturalmente Um Divindade - o Sol!"
'A Adoração da Natureza, The Worship of Nature", James G. Brazer,
vol. I, p. 529:
"Na antiga Babilônia o sol era adorado desde tempos imemoráveis."
vê: "O Contexto da Adoração" com Nader Manour / Mansur.
“A doutrina da trindade, uma doutrina, em que o seu conhecimento é
necessário para a nossa salvação, não se pode retirar claramente da
biblia através duma explicita interpretação no sentido protestante.”
(‘Doctrinal Catechism)
“A redacção ‘UM DEUS EM TRÊS PESSOAS’ impõe-se verdadeiramente
só nos finais do século quarto e não foi até à data aceitada
completamente na vida cristã e convicção religiosa. Mas só esta
redacção pode no fundo reclamar à designação ‘Dogma Trindade’.
Aos teólogos apostólicos era uma tal interpretação ou imaginação
totalmente desconhecida.”
(‘New Catholic Encyclopedia’, vol. 14, p. 299)
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Biblia – Tradutor Reinhardt (1910) – nota sobre Mateus 28:20:
“Se à posterior trindade aparecida fórmula de batismo provem do próprio
Jesus é duvidado por muitos ; possivelmente foi ela acrescentada
posteriormente da transmissão eclesiástica pelo tradutor do evangélio de
Mateus. De origem foi batisado com o nome Jesus.
Grande catecismo católico, (1948) Kösel-editora Munique:
“Cada uma das três pessoas é Deus:o Pai é verdadeiro Deus,o Filho
é verdadeiro Deus e o Espirito Santo é verdadeiro Deus.
Contudo são todas as três pessoas só um Deus.
(pág.38)
Editor: Proclamação dum outro evangélio (vê Gálatas1:6-10)
Por isso não pode nenhuma pessoa ser mais idosa ou poderosa que a
outra,mas sim da eternidade todas as três pessoas igualmente poderosas
e perfeitas.
A doutrina da trindade sagrada é a veracidade principal e o axioma do
cristianismo. Nela baseiam a salvação e o sacramento da humanidade.
Por isso é a negação da sagrada trindade ao mesmo tempo a falha da
crença cristã. Já no próprio sagrado batismo é exigida a confissão da
sagrada trindade e o batismo próprio oferecido em nome da trindade...
Editor: No ano 325 e 381 foi criada a divindade,antes foi no
cristianismo sempre só em nome de Jesus (YAHSHUA) batisado
assim como também o sabá biblico exercido ao sábado.
(vê Atos 2:38 etc. assim como na Herder-biblia Mateus 28:19)
Orações da igreja perante o tripartido Deus: benção... (pág. 40)
Na manhã do terceiro dia depois da sua morte unificava Jesus a sua
alma mais uma vez com o seu corpo e levantou-se por força própria da
sepultura fechada com successo.” (pág. 62)
Editor: Todavia está escrito na escritura sagrada,que o Pai
acordou o seu Filho!
Vê: Atos 2:24+32; 3:15; 4:10; 5:30; 10:40; 13:30+34+37; Romanos
4:24+25; 6:4; 8:11; 10:9; 1 Coríntios 6:14; 15:15; 2 Coríntios 4:14;
Gálatas 1:1; Efésios 1:20; 2:6; Colossenses 2:12; 1 Tessalonicenses
1:10; 1 Pedro 1:21
Calwer enciclopédia da igreja II (1893): Instruções teológicas, Calver
editora (pág. 869):
“O Espirito santo é na verdade como Espirito ser divino (Atos 5:3 ...), e
porque ele é espirito duma pessoa, por isso fala-se dele em expressões
pessoais. Masl ele é conforme Gálatas 4:6; 2 Coríntios 3:17; Romanos 8:9
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e conforme os lugares de allos paraklelos no 4. evangélio O Espirito

doutrina de crença dogmática deve ser manifestada, a qual na
escritura sagrada não é ensinada concretamente... As poprias

do elevado Cristo.”

(Note: Cf. I Cor. 15:45; Philippian’s Bible 1:19 as well as Luther Bible of
1984, in the statements regarding the spirit and the comforter, p. 16)
Catecismo católico adulto 2. edição 1985, pág. 84, 85
“A fé religiosa da igreja
A fé trindade é de grande significado ecuménico. Une a romanicacatólica com as igrejas ortodoxas; também os reformadores se
consilidaram... Tanto os (luteranos) Augsburg fé, assim como
os(reformadores) Heidelberg catecismo declaram-se pelo tripartido
Deus. A assembleia ecuménica das igrejas está implicita segundo a
sua fórmula básica “como uma comunidade de igrejas,que o Senhor
Jesus Cristo segundo a escritura sagrada como Deus e Salvador
admitem e por isso em comum julgam cumprir, para que eles são
momeados, para a honra de Deus, o Pai, o Filho e o Espirito Santo.”
O conteúdo desta declaração ecuménica do tripartido de Deus diz na sua
forma mais curta: um Deus em três pessoas... esta declaração da trindade
de Deus é um segredo profundo, que nenhum Espirito em si é capaz de
descobrir ou jamais compreender.”
Citação:
“O ensinamento de Deus : uma questão de bem-aventurança”
A grande prova do amor de Deus à humanidade é a morte de Jesus Cristo
na cruz, que é negada pela Trindade. Esta afirma que Jesus Cristo morreu
parcialmente, já que sua natureza divina nao pode morrer.
“Inacreditável “, pensei eu ...Se a natureza divina de Cristo não morreu, isso
quer dizer que Ele não morreu por inteiro. Sendo assim, a Ressurreição de
um quase-morto não é realmente uma Ressurreição.
Quanto a isso, constatou Paulo: se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado,
nosso sermão seria em vão e assim também o seria a vossa Fé...pois assim
é a vossa Fé...assim sedes vós em pecados, e assim também são aqueles
que esqueçem de Jesus Cristo, perdidos (1 Coríntios 15:14+17+18).
A Trindade diz que a natureza divina de Cristo não pode ter morrido. Deste
modo, sua morte completa pregado à Cruz, é negada, sua Ressurreição é
vista como engano e Cristo mesmo, como enganador.
Um enganador que não pode ressuscitar, não recebe de nós ajuda
alguma.
Extraído de : ‘’É assim mesmo?’’ da autoria de Bruno Fischer.
No Life Magazin explica a igreja católica no 30.10.1950:
“Os nossos adversários manifestam muitas vezes, que nenhuma

igrejas protestantes aceitaram contudo tais doutrinas,
como a trindade, para a qual não há no evangélico
nenhuma autoridade comcreta!”

Folheto do grupo de trabalho das igrejas cristãs, (1995)

ACK-declaração:
A convicção religiosa da igreja de Nicäa-Constantinopla (1981):
Nós acreditamos em um Deus, o Pai, o Omnipotente... e em um Senhor
Jesus Cristo, o filho nascido de Deus, ... Deus de Deus, Luz da Luz,
verdadeiro Deus do verdadeiro Deus... Nós acreditamos no Espirito
Santo, é o Senhor e faz vivo... Esta declaração da trindade de Deus
é a única convicção religiosa ecuménica que une através de todas
as separações,oeste e este, romanica-católica e a Cristandade
reformatória...
Esta verdade comum atestemunhada evangélica mostra, que a
separação da nossa igreja não foi até às raízes. - O interesse
comum na crença da trindade de Deus é uma condição que não se
pode renunciar para a unidade da uma, sagrada, igreja católica e
apostólica.”
Carta Ocumenica, (2001):
“I. Nós acreditamos:Na uma sagrada igreja católica e apostólica. Com o evangélico Jesus Cristo, como é atest essential emunhado na
escritura sagrada e manifestado na convicção religiosa ecuménica
de Nicäa-Constantinopla (381), acreditamos na ‘Tindade de Deus’: o
Pai,o Filho e o Espirito Santo.
Porque nós com este credo a uma, igreja sagrada católica e
apostólica admitimos, consiste a nossa obrigação ecuménica essential,
esta unidade,que sem é um dom de Deus,fazê-lo visivel.
’Guia para a crescente cooperação entre as igrejas em Europa,honra seja
ao Pai e ao Filho e ao Espirito Santo.’ (extrato)
O credo de Atanásio. Novo Catecismo, p. 67, 68:
"Esta é a fé Católica; Nós adoramos um Deus na Trindade e a Trindade
na unidade, sem confundir as pessoas ou dividir a substância; pois a
pessoa do Pai é uma, a do Filho é outra, a do Espírito Santo é outra;
porém a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma, suas
glórias são a mesma, suas majestades são coeternas."
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»Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei:
Ah, Israel, se me ouvires!
Não haverá entre ti deus / El alheio,
nem te prostrarás ante um deus / El estranho.
Eu sou YAHWEH teu Deus / Elohim, que te tirei da
terra do Egito; abre bem a tua boca, e ta encherei.
Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz,
e Israel não me quis.
Portanto eu os entreguei aos desejos dos seus corações,
e andaram nos seus próprios conselhos.«
Salmo 81:8-12
‘Livro de aprendizagem da religião católica’ de Dr. A.Glattfelter, 1895,
pág. 48:
“Terceiro mandamento de Deus: Qual é o dia do Senhor? A igreja

cristã transferiu já no tempo apostolico o dia de descanso
sagrado de Deus para o primeiro dia da semana. ... Nós

festejamos também o primeiro dia da semana em lembrança à criação
do mundo...

O domingo é portanto o sagradissimo dia de honra da
trindade.”
Decreto do imperador Theodosius do concilio de 381:
“Nós acreditamos, segundo a doutrina dos apóstolos e do evangélico,
na única divindade do Pai, do Filho e do Espirito Santo na aceitação da
mesma eminência e amorosa trindade. Todos que acrescentam esta
crença, devem na nossa ordem trazer o nome ‘cristãos católicos’.”
Todos os marginais,que não concordavam com a confissão da trindade,
foram designados pelo imperador como hereges. No mesmo decreto
proclamava-lhes medidas drásticas:
“Os restantes,alucinados e dementes como eles são,deven trazer
a desonra da confissão herege deles. Os seus lugares de reunião
não devem ser chamados igrejas. Eles devem sobretudo o castigo
divino,mas depois também sofrer o castigo da desgraça, que nós por
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amor de Deus lhes queremos demonstrar.”
(„Kirchengeschichte“ 1955, Dr. K. Algermissen, p. 89)
Citação:
Jesus nunca orou em nome de um ensinamento comprometido com uma
Unidade negociável.
Ele orou em nome da Unidade de espírito, da Virtude, da Verdade, do
Amor e da Fé.
Citação: Pai, assim como tu estás em mim, e eu em ti, assim também
devem estar todos em nós, unos, para que o mundo acredite que tu me
enviastes. (Joao 17,21)
A Eucumênica humana é uma unidade que tem por base os fundamentos
da Trindade, às custas da verdade de Deus e às custas de outras
verdades bíblicas.
Como nos mostra a profecia bíblica, dita Eucumênica nos remete à União
vigente na Roma anti-católica, em contrapartida Jesus disse: ’’Meu reino
não é deste mundo’’.
Extraído de ‘’É assim mesmo?“ da autoria de Bruno Fischer.
“O cristianismo vem da religião judaica, e a religião judaica era
rigorosamente monoteista...
A doutrina trindade do quarto século não era de maneira nenhuma
uma imagem refletida da antiga doutrina cristã por natureza de Deus,
mas sim uma divergência dela.”
(‘Encyclopedia Americana’, vol. 27, p. 294)
“Nem a palavra trindade nem a doutrina em si aparecem no novo
testamento,nem tinha Jesus e os seus sucessores a intenção,de
contradizer a ordem de Israel no velho testamento: ”Ouve, ó Israel: o
Senhor, o nosso Dios, é o único Senhor.”
(Deuteronômio / 5. Moses 6:4) ... A doutrina desenvolveu-se pouco a
pouco durante muitos séculos e desprendeu muitas controversas.
Nos finais do quarto século aceitou a doutrina da trindade no essential
a forma,que se mostrou até hoje eficaz.”
(“New Encyclopedia Britannica“, vol. 10, p. 126)
Citação:
Para sempre eterno?
A Trindade afirma: Deus, seu filho eterno, é tão eterno quanto o Pai. Por
isso o Filho, assim como o Pai, nao possui um Começo.
Mas: se o Pai, em algum momento na eternidade, quis ter um filho, foi
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preciso estar lá antes deste, tendo em vista que um filho não pode ter a
mesma idade do pai. Mas se o filho for tão eterno quanto o pai, isso pode
significar que esse filho não pode ter nascido desse pai. Se o filho não foi
realmente concebido por este pai, significa que eles são apenas colegas.
Assim sendo, o Pai não sacrificou seu Filho, como o fez Abrahão a seu
filho Isaque.
O Pai não enviou seu Filho, o que ele enviou foi um colega para morrer
na cruz.
Se o Filho o chama de Pai e o Pai diz que sacrificou seu Filho, os dois
mentem.
“É isso o amor de Deus?”, assim ouvimos Satã ironizar “Tomem distância
de um Deus desamoroso, egoísta e mentiroso!”
A idéia que a Trindade faz de Deus se compara a uma representação
de papéis. Nessa representação se colocam 3 pessoas, das quais uma
representa o Pai, outra o Filho e a terceira o Espírito santo.
Com a imagem dessa representacao Satã banalisa sua revolta e a dor
indiscritível, que ele causou a Deus e aos homens, além disso ele ainda
faz de Deus uma figura fria e cruel.
O que aconteceu na vida de Jesus não foi uma representação, pelo
contrário, isso foi uma duríssima luta entre a vida e morte. Tendo em
vista que Satã não conseguiu difamar a mensagem de vitória e salvação
pregada por Cristo. Quanto a isso, a Trindade lhe foi de grande valia.
Abrahão esteve disposto a sacrificar seu filho. Quão inadequado seria
isso, se ao invés do filho, Ele tivesse enviado um colega à cruz?
Não apenas sob forma de fiéis palavras, a Trindade tem na figura do Pai
um indiferente, frio, egoísta e desamoroso Avô, e ainda diz que Pai e Filho
são mentirosos e farsantes. Será que essa posição da Trindade agradou
a Satã?
Em contrapartida pregou : Deus amou tanto o mundo que foi capaz de dar
seu Filho, para que todos aqueles que nele acreditam, não se percam e
ainda ganhem vida eterna (João 3,16). Veja também : Provérbios 8:2236; João 17:5
Antes mesmo de Jesus se tornar humano, o Pai teve um filho que ele pôde
dar. O Pai é por si mesmo uma existência eterna e absoluta, sem começo
ou fim. Jesus Cristo também é eterno, porém ele teve um começo, mesmo
tendo nascido na eternidade. O Espírito Santo é igualmente eterno, pois
representa o espírito do Pai, caso contrário teria havido um tempo em que
o Pai existiu sem o espírito.
Extraído de „ É realmente assim?“ da autoria de Bruno Fischer.

as quais pelos eruditos da igreja cristã deram à luz três apostasias
ou pessoas. Esta imaginação dos filósofos gregos da trindade divina
pode-se encontrar em todas as antigas religiões pagãs antes do
cristianismo.”
(M. Lactötre‘s ‚Nouveau Dictionnaire Universal‘, 1865-70, vol. 2, p. 1467)

“A trindade Platos (filosófo grego no quarto século a.Cr.) – em si só
uma nova ordem de triades mais antigas, que remontam a povos
antigos – parecem ser as caracteristicas racionais filosoficas da trindade,

Citação:
O alto serviço do sacerdócio?
Segundo a Trindade o Filho é tão eterno e tem a mesma idade como o
Pai, e por esse motivo não pode ser seu Filho, uma vez que um filho não
pode ter a mesma idade do pai. Assim sendo, o filho não passaria de um
colega do pai.
Quando esse colega morreu na cruz, ele foi apenas um quase-morto; isso
leva à seguinte noção deformada: embora só se peça a graça a um santo,
o colega „Filho“ está ao lado do colega „Pai“ e se pede a graça àquele que
só morreu parcialmente e não pode mais ressuscitar. Ora, que disparate!
A Trindade nao só faz da Ressurreição, mas também da pregação do
ressuscitado uma forma de engano. A Trindade descredita a honra do Pai
e a honra do Filho, ela zomba desse Pai e desse Filho, da morte do Filho
na Cruz e também zomba dos fiéis, que acreditam no Pai e em seu Filho.
A Trindade descredita, banaliza, tira o mérito e ridiculariza Pai e o sacrifício
de seu único, amado filho e sua concordata submissão até a morte na
cruz. Ela joga a mais nobre prova do amor de nosso pai celeste e seu filho
concebido na lama, não deixando valer mais do que decepção e falta de
esperança.
Extraído de „ É realmente assim?“ da autoria de Bruno Fischer.
“Jesus Cristo nunca se referiu a um tal fenomeno, e a palavra ‘trindade’
não aparece no novo testamento em parte nenhuma. A doutrina foi só
admitida na igreja trezentos anos depois da morte do nosso Senhor.”
(Arthur Weigall, Historiker, „The Paganism in Our Christianity“)
“Na prática de prega e doutrina cristã dominava uma interpretação super
naturalistica de Jesus, que não é nova testamental. Ali diz, que Jesus
era verdadeiro Deus,e que por isso os dois termos Deus e Cristo
são permutáveis.Mas isso não é biblico.O novo testamento diz,que
Jesus era a palavra de Deus,que Deus estava em Cristo e que Jesus
é o filho de Deus*.” “Mas isti é a vida eterna, que ela a ti, que só tu
és o verdadeiro Deus, e que tu enviaste reconhecer Jesus Cristo.”
(João 17:3)
(John Robinson, anglikanischer Bischof) - vê João 1:1
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No ano 517 começou o catolicismo dos germanos. Depois de lutas
extensas e duras foram exterminados os três povos germanos mais
importantes – os Heruler no ano 493, os Vandalos no ano 534 e os
Ostgotos em 538.
No concilio de Chalcedon (451) foram confirmadas as resoluções do
sinodo de Nicäa (325) e Constantinopla (381), reafirmadas e como
ecuménicas reconhecidas.
Até ao século 16. não se atrevia quase nenhum cristão,a questionar a
doutrina trindade. Quem na idade média contudo se atrevia a duvidar
ou até impugnar neste dogma irrefutável,foi decapitado como o padre
Johann Sylvans (morto 1577).
O adversário mais importante da doutrina trindade no século 16. foi
o espanhol Michael Servet. Pouco depois da publicação da sua obra
“Christianismi Restututio” foi ele levado preso por ordem de Calvin
pela Inquisição Católica. Porque o aferrolhado Servet não abjurou,foi
queimado na fogueira em1553.
Karl Heussi escreve: ”Servet era um excelente intelectual,variado
talentoso homen cheio duma profunda religiosidade e sincera
veneração perante a sagrada escritura e Cristo.Com uma perspicácia
genial reconheceu ele a diferença entre o Cristo dos evangélios e o
Cristo dos dogmas.”
(Kompendium der Kirchengeschichte, vol. 5, pag. 271)
Rhein-Neckar-jornal de 20/21. Abril 1996:
“A decapitação Johann Sylvans na praça do Mercado de Heidelberg em
23. Dezembro 1572; Aquarela Frierich der Fromme e a assembleia da
igreja reagiram muito sensivelmente quando foi descoberto, que alguns
padres da Kurpfalz desmentiram a divindade de Cristo e do Espirito Santo
e com isto própriamente a crença de todas as confessões cristãs perante
a trindade de Deus. Enquanto alguns padres puderam fugir,foi Johann
Sylvan executado. A nossa ilustração é tirada dao volume “religião e poder
na Kurpfalz por 1600” de Frieder Hepp”.
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Tu não te deves fazer imagem ou cópia,
Não os adores e não os sirvas!
(Êxodo 20:4-6)
Tu não deves de abusar o nome YAHWEH,o teu Deus.
(3.° mandamento no Êxodo 20:7)
“... YAHWEH ... Este é o meu nome para a eternidade,
com qual me devem chamar.”
(Êxodo 3:15)
“Eu, YAHWEH, não me transformo.”
(Malaquias 3:6)
O Messias testemunha com a citação do Deuteronômio 6:4:
“... YAHWEH é o nosso Deus, YAHWEH é um.”
(Marcos 12:29b)
O apóstolo Paulo ensina claramente,que nós só temos um Pai,
o verdadeiro e vivo:
“Assim sabemos,que só hà um Deus e nenhuma imagem diabólica
nem nenhum outro Deus. E apesar de haver taisque são chamados
Deuses, seja no céu ou na terra, como assim há muitos Deuses
e muitos Senhores, assim temos nós só um Deus, o Pai, de
quem são todas as coisas e nós dele; e um Senhor, YAHSHUA O
MESSIAS, são através de todas as coisas e nós através dele. Mas
nem todos têem o reconhecimento.”
(1 Coríntios 8:4b-7a)

Com o seu nome único revela-se o omnipotente
- o único verdadeiro Deus- na sua Lei:
EU sou YAHWEH,o teu Deus.
Tu não deves ter nenhum outro Deus ao meu lado.
(1.° mandamento em Êxodo 20:2-3)
(Miquéias 4,5 – Bíblia (1965), Herder-Verlag – veja Zacarias 6:12-13;
10:1-2,12; Jonas 1:5-9,14-16; 2:1,11)
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foi presumido. Deus / YAHWEH tem depois o poder sobre tudo.
João 3:4-18; 5:17,19-23; 6:27,32-33,37-44,65b; 7:28-29; 8:18-19,26b-29.

“Mas quero que saibais que o Messias é a cabeça de
todo o homem, e o homem a cabeça da mulher;

e YAHWEH a cabeça do Messias.”
(1 Coríntios 11:3)

Por favor leia e contole você próprio a oração anterior:
1 Cor. 15:21   Porque assim como a morte veio por um homem,
também a ressurreição dos mortos veio por um homem.
1 Cor. 15:22   P Porque, assim como todos morrem em Adão,
assim também todos serão vivificados em o Messias.
1 Cor. 15:23 (+24)   Mas cada um por sua ordem: O Messias
as primícias, depois os que são do Messias, na sua vinda. 24
Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a YAHWEH,
(a)o Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a
potestade e força.
1 Cor. 15:25 Porque convém que reine até »que haja posto a
todos os inimigos debaixo de seus pés« (Salmo 110:1).
1 Cor. 15:26 Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é
a morte.
1 Cor. 15:27 P Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus
pés (Salmo 8:7). Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão
sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as
coisas.
1 Cor. 15:28   E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas,
então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as
coisas lhe sujeitou, para que YAHWEH seja tudo em todos.
1 Cor. 15:28 Pfäfflin = Mas se tudo lhe for subordinado,será ele
próprio,o Filho,por-se debaixo dessa soberania,que a ele tudo lhe

(Provérbios 30:4c -vê Salmo 91:14-15)

A Sagrada Escritura só conhece um,verdadeiro e vivo Deus:
“Eu sou YAHWEH (YHWH) e nenhum mais, excepto em mim não há
nenhum Deus.” (Isaías 45:5a).
“YAHWEH, este é o meu nome.” (Isaías 42:8).
No prefácio da tradução de Luther 1984 é explicado: ”A palavra ‘Senhor’
tem sempre a forma ‘Senhor’ quando no texto original hebraico é
utilisado o nome de Deus ‘Jahwe’.
(Vê nota de Êxodo 3:15). ”Em Êxodo 3:15 esta escrito no texto original
hebraico :
“... YAHWEH ... este é o meu nome eternamente,com o qual me devem
chamar de geração para geração.” (vê Jeremias 33:2-3; Isaías 52:6)
Na nota de rodapé de Êxodo 3:15 está escrito: »Em hebraico é o nome
de Deus ‘Jahwe’, daí veio através dum mal-entendimento da idade média
Jehova.
(vê explicação da palavra ‘SENHOR’).
No prefácio da tradução de Elberfelder 2004 é explicado: ”No texto original
estão as letras “JHWH”, a decisão foi tomada na revisão de ‘Senhor’ em
vez de ‘Jahweh’.” (vê Êxodo 3:15)
2 Reis 4:42
E um homem veio de Baal-Salisa (Baal-shalishah;
traduzir: de hebreaico = um SeNHor do trindadE, um deus em
três; deus de triplo!), e trouxe ao homem de Deus pães das primícias,
vinte pães de cevada, e espigas verdes na sua palha, e disse: Dá ao povo,
para que coma.
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que a igreja de Cristo, vai carregar consigo este erro, até o juízo que
aflige o mundo? Nós achamos que nÃo. “
(James White, ‚Review and Herald‘, 12. Setembro 1854)

A expressão corrente na celebração / de investir al papal con la tiara de
Papa é:
“Recebe esta coroa tripla e sabe que tu és o pai dos princípes e reis
e governadores do mundo.”
(Guinness, ”A chegada do fim”, vol.1, pág. 62).

Declarações de James White
“A maneira em que os espiritualistas rejeitam e negam o nosso único
verdadeiro Deus e nosso Senhor Jesus Cristo é fazendo uso do credo
na Trinidade antiga que não é bíblica, isto é, que Jesus Cristo seja o
próprio Deus eterno, mesmo que se não encontra em lugar algum, que
possa apoiá-los nesta tese, enquanto nós temos provas suficientes,
que ele é o filho do Deus eterno.“
('The Day-Star“, IX - 25. Janeiro 1846).
”Afirmar que as declarações do Filho e seus apóstolos sejam os
mandamentos do Pai está tão longe da verdade como a absurda antiga
Trinidade, que Jesus Cristo seja o Deus eterno. “
(James White, “A fé em Jesus,“ Review and Herald, 5. Agosto 1852).
”O irmão Cotrell tem quase 80 anos e se lembra do dia negro de 1780.
Ele era um seguidor de sábado por mais de trinta anos; antes ele estava
ligado aos batistas do sétimo dia. Mas, quanto a sua fé, ele se diferenciava
em alguns pontos deles. Ele recusava os ensinamentos da Trinidade,
os ensinamentos da consciência do Homem entre a morte e a ressureição
e o castigo do mal.“
(James White, 'Review and Herald‘, 9. Junho 1853).
”Como falha fundamental pode acrescentar além do sábado errado, o
qual os protestantes trouxeram da igreja católica, outros, como p. ex.
a aspersão no batismo, a Trinidade e a consciência dos mortos e a vida
eterna em sofrimento. A maioria deles que creem neste erro fundamental,
o fizerem, sem dúvida alguma, inconsciente. Mas podemos pressupor

”O maior dos erros dos reformadores consistiu em, que os
reformadores pararam com a reforma muito cedo. Se eles teriam
continuado, até que o último vestígio do papado estivesse apagado,
por exemplo, os ensinamentos da vida eterna, a aspersão do batismo, os
ensinamentos da Trinidade e o domingo, então as igrejas estariam hoje
em dia livres do catolicismo nÃo bíblico e ERRONEO.”
(James White, vol. 7, no. 19, 7. Fevereiro 1856 ['Nem sempre foi assim‘,
página 105]).
“Aqui podemos citar que a Trinidade, vai além da personalidade de Deus
e seu filho Jesus Cristo... “
(James White, ‚Review and Herald‘, 11. Dezembro 1855)
“Jesus orou para que seus discípulos fossem um, assim como ele é
um com seu Pai. Ele não orou por um discípulo com doze cabeças,
porém com doze discípulos unidos com o objetivo e esforços para as
coisas do mestre. Assim como também o Pai e o Filho não são uma
parte dos “três”- um Deus, são dois seres diferentes, mas unidos (um
só) com a intensão e execução da Redenção.”
(James White, ‚Life incidents, ‘1868, página 343).
”James White declara em 1871 que, as visões de sua esposa não
estavam de acordo com credo dos trinitários.”
(‚Mutual Obligation,‘ Review and Herald, 13. Junho 1871, 204)
~
Citação:
George R. Knight, "Es war nicht immer so", pág. 10, 2000/2002:
"Muitos adventistas provavelmente nunca pensaram, que as
crenças da comunidade se alteraram ao longo do tempo. A
maioria das pessoas assume que provavelmente o fundador
do movimento Adventista ainda tem a mesma crença
(pensamento) que o adventista do Século XXI."
Citação:
Prof. George R. Knight em "Es war nicht immer so", Originaltitel: "A
Search for Identity: The Development of SDA Beliefs“, Andrews University,
Berrien Springs, Michigan, USA , pág. 13, 2000/2002:
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"A maioria dos pioneiros do movimento adventista não
poderia hoje ser membro da Comunidade Adventista, pelo
menos não se os mesmos tivessem que aceitar as 27 crenças
(convicção) da comunidade. Eles rejeitam, por exemplo, a
2º. crença que é a “Trindade". Irmão de crença anteriores
também tiveram dificuldades com a crença (conviccao)
n º 4, “O Filho ". Aqui significa que Jesus Cristo também
foi eternamente o verdadeiro Deus ". ... A maioria dos
irmãos mais graduados (ou com mais experiencia) ainda nao
pensava que o Espírito Santo é uma pessoa. "

Ellen G. White, 1907, "Mensagens Selecionadas", vol. I, pág. 57-58:
"Deverá haver alguns que fazem falsas interpretações e distorção
de fatos. ... Eles explicam as representações e interpretações
desenvolvidas por Satanás para eles, e o resultado foi um significado
completamente equivocado das palavras faladas da irmã White. "
Ellen G. White em "Review and Herald", 18 de Junho 1907:
"As instruções que foram dadas nos primeiros dias da mensagem
deve ser seguido nestes últimos dias como instrução de confiança."

Citação:
Ellen G. White adverte em "Ministros (ou Servidores) do Evangelho",
pág. 272:
"Que ninguém suponha (ou tente) derrubar os alicerces de nossa fé a razão disto foi o início de nosso trabalho de pesquisa com a palavra
de Deus em oração e revelações. Por esta razão, construímos há
mais de 50 anos (escrito já há cerca de 100 anos atrás!). As pessoas
podem achar que encontraram uma nova maneira de ser capaz de
colocar uma base mais forte do que o já estabelecido, mas isso é um
grande golpe (engano). Uma outra razao (concepcao) é que “ninguém
pode pôr (colocar) o que já foi posto (colocado)." (1 Coríntios 3:11)
Citação:
“passagem da carta escrita por Benjamin Wilkinson endereçada ao
Dr. Peters no ano de 1936": O irmão Benjamim Wilkinson escreveu ainda
em 1936 com total convicção:
"Em resposta à sua carta de 13 de Outubro sobre a doutrina da
Trindade, eu diria que os Adventistas do Sétimo Dia nunca aceitaram,
ou irão aceitar a escura e misteriosa doutrina católica. "
... No entanto, voltam os líderes Adventistas do Sétimo de volta
para a Trindade. Baseando-se na doutrina da Trindade e é a base
fundamental de todos os ensinamentos católicos.
Ellen G. White alertou uma vez - em nome - de Deus, "série B", pág. 9,
11:
"Para casos de homens, que estejam em posição de líderes e
professores e que trabalham sob a influência de idéias espíritas e
sofismas. Vamos ficar em silêncio para não prejudicar sua influência,
enquanto almas estão sendo enganadas?... Aqueles que assim se
comportam em relação ao trabalho de homens que destroem a fé do
povo de Deus são guiados por um espírito enganador ". (!!)

Ellen G. White, "Life Sketches", 1915, pág. 196; veja também: "Tesouro",
vol. III., pág. 381:
"Não temos nada a temer para o futuro, a menos que esquecer do
caminho que o Senhor nos indicou, e o que ele nos ensinou em nossa
história anterior (antepassada)."
Ellen G. White, "Série B", pág. 16:
"Não se deixem enganar, alguns irão desligar-se (desvincular-se) da
fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas demoníacas.
Temos diante de nós o “alfa” desse perigo. O „omega” será de um
tipo muito mais assustador. "
Ellen G. White, "Mensagens Selecionadas", vol. I, pág. 60:
"Um outro fato deve ainda ser mencionado aqui. Eu não sou
responsável por tudo, o que será impresso e supostamente escrito
por mim. Mais ou menos quando minha 1ª. História foi lançada com
as minhas primeiras visões, foram publicados alguns artigos que
fez parecer como se os mesmos tivessem sido escrito por mim. Eles
reafirmam princípios aos quais eu não apoio "(!)
Citação:
George R. Knight, "Ministry / Ministério", Agosto 1994:
"'Steps to Christ' [Caminho para Cristo] (foi) um trabalho que ela
[E. G. White 1892] não publicou em uma editora na própria comunidade,
porque ela não confiava nos responsáveis (líderes).
Ela estava preocupada que sua mensagem sobre o evangelho não
seria transmitida para os seres humanos (comidade) em sua forma
original. Em vez disso, 'Caminho para Cristo', publicado pela Fleming
H. Revell, irmão Moody. ... Depois de 'Caminho para Cristo' foram
publicados em 1896 'O Maior Discurso de Bênçãos' [Pensamentos do
Monte das Bem-aventuranças] também estabelecidas em Revell."
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Ellen G. White, "O espírito da Profecia 'O Grande Conflito...", pág. 6,
7, do Prefácio:
"O livro (ensaio) "O Grande Conflito" foi impresso pela primeira vez
em 1884 e foi dado para o povo (pessoas). Embora este livro fiel à
missão de Deus ter estado pronto para impressão desde 1880.
... o irmãos responsáveis pela impressão dos livros dela (protestaram),
que ela irá imprimir em poucas semanas o livro 'O Grande Conflito'
... Contudo os 'irmãos' escreveram no prefácio do 'Grande Conflito',
que foi publicado em 1884, o seguinte:
"Nós queremos comunicar para aqueles que ficaram decepcionados
que o livro não foi trazido ao público mais cedo, provavelmente em
função da censura, pois este livro contém palavras, as quais são de
grande importância, e que não poderiam ser divulgadas caso o livro
tivesse sido impresso mais cedo."
Mas Ellen G. White reconheceu que há uma grande luta para
exatamente este livro. Em 1893, ela escreveu o seguinte: 'Minha fé é
baseada em Deus. Fui guiada que não deveria me surpreender pela
oposição e bloqueios. Eu espero que eu, assim como meu Redentor,
seja traído pelos meus supostos amigos. '"

No ano de 1904 advertiu o Servo de Deus, da caída do fundamento básico
da nossa fé:
"Que tipo de influência é esta, que deixa estes homens se apresentarem
no palco de nossa história, subserviente, que destroi o trabalho rígido
de base/fundação de nossa fé -, que foi colocado no início do nosso
trabalho em oração e estudo da Palavra de Deus e por expressões
inconfundíveis? Nesta base já construídos por 50 anos. Será que você
se surpreende que eu tenho algo a dizer, quando eu vejo (percebo)
como ele começa a remover os pilares de nossa fé? ... Ele [Deus] nos
pede, para aderir aos princípios fundamentais no poder da nossa fé,
que são baseados em uma autoridade indiscutível."
Extraído de "Mensagens Selecionadas", de Ellen G. White, 1904, vol. I,
pág. 209, 210
Nesse mesmo ano ela advertiu sobre falsicacoes:
"Apenas poucos podem imaginar quais são as consequências se
alguém for envolvido em falsificações, que estão ocorrendo agora.
Mas o Senhor removeu a cortina e me mostrou, o que ele vai descer
(acontecer) ...
O inimigo das almas tem tentado criar condições para que uma
grande reforma tenha lugar entre os adventistas. Esta reforma tem
como meta abandonar as lições/ conceitos considerados com sendo
os pilares de nossa fé. Deste modo um processo de reorganização
deve ter lugar. Qual seria o resultado, caso essa reforma viesse a
ocorrer?
Os princípios da verdade que Deus em sua sabedoria, que foi
dada para última comunidade, seria revogada. Nossa religião seria
alterada, os princípios fundamentais que apoiaram o nosso trabalho
ao longo dos últimos 50 anos seria considerado um erro (engano).
Uma organização nova seria estabelecida. Livros de diferentes tipos
foram escritos. Um sistema de filosofia intelectual seria amplamente
propagado. Os fundadores deste sistema iriam até as cidades e fazer
um trabalho inacreditável. O sábado seria, naturalmente, tratado
levianamente, assim como Deus, que o criou. Tudo será removido, o
que seria um novo movimento da forma. Os líderes ensinariam que
a virtude é melhor do que o vício. Uma vez que eles aboliram Deus,
eles têm de confiar no poder humano, o que é completamente inútil
sem Deus. Sua conviccao foi construída sobre a areia. Tempestade
e o tempo demolem está edificacao (contrucao). Quem tem o poder e
autoridade para lancar tal movimento para a vida? Nós temos nossas
Bíblias."
Extraído de "Mensagens Selecionadas", de Ellen G. White, 1904, "Série
B", número 2, pág. 45-55, pág. 205, 206

Citação:
Dr. D. Heinz, "Adventecho", 1998:
"Ultrapassando o Comitê de direito pleno da Conferência Geral
... foi atingido um projeto de 22 'princípios do fé / da crença'
(Crenças Fundamentais), do então editor Francis M. Wilcox
que trabalhou junto com três outros teólogos, incluindo o
presidente da Associação Geral Charles H. Watson, no 'livro
do ano' no ano de 1931. Segundo o historiador Adventista
do Sétimo Dia LeRoy Froom desejou-se atingir (ignorar /
desviar) com esta "ação surpresa” a oposição dos círculos
tradicionalistas dentro da liderança da comunidade. A
nova versão, que, implicitamente, não se virou como credo
formulado fixo (pré-formatado) inclui pela primeira vez
um claro compromisso com a Trindade ... Em 1932 foi
seguido pela gravação dos 'princípios do fé / da crença'
do recém-criado 'Manual da Igreja'. ... A decisão oficial da
Assembléia Geral da Conferência Geral (ano de 1980) os
'princípios do fé / da crença' de 1980 ganhou, no entanto,
um peso dogmático maior que qualquer outro documento
Adventista anterior."
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Ellen White menciona no ano de 1903, que as pessoas que se afastaram
da verdadeira fé, e ainda que se no futuro adulam servilmente, afirma
erros/falhas, então diz que estes viriam da Irmã White:
"Em breve serao realizados por todos apenas esforços imagináveis
para ignorar a verdade do testemunho do Espírito de Deus. Temos
que ficar voluntariamente por trás das mensagens claras e originais,
que foram dadas ao povo de Deus desde 1846.
Há aqueles que uma vez foram conosco uma fé única, mas que estão à
procura de novas estranhas doutrinas, algo caprichoso, sensacional
e assim pregar (divulgar) ao povo.
Eles vão espalhar todos os enganos possíveis e dizer que sao
palavras de Irmão White. Assim desta forma, eles visam enganar as
almas do homens."
Extraído de "Carta 73", Ellen G. White, 1903

White.
Ellen White e todos pioneiros adventistas acreditavam que no mesmo
que o apóstolo Paulo acreditava:

Esta profecia foi cumprida literalmente hoje!
Mas a profetisa de Deus para a última hora, manteve até o final de
sua vida a verdade das palavras que Deus revelou para ela ainda uma
menina em suas visões. Ela confessou ter adulterado a mensagem
que Deus deu o seu povo desde 1844/1846. Em nenhuma visão,
revelou-se o servo com um "três" – Deus. Ou então recebeu a irmã
Ellen White uma visão de Deus, a qual consiste com o compromisso
dos trinitários?
O Senhor, a quem ela serviu até o final de sua vida, nunca revelou para
seu mensageiro, a existência de uma "terceira pessoa da Divindade."
No mesmo ano de 1903, quando Ellen White escreveu a carta acima,
ela publicou seu livro "educação". No primeiro capítulo "Os primeiros
princípios" Ellen White estabelece claramente e inequivocamente,
que nós nunca mais poderemos superar através da "força poderosa
de uma terceira pessoa":

"Cristo é o único poder através do qual as pessoas
podem vencer o mal!"
A Ellen White escreveu cinco anos mais tarde depois da publicação
"de'O vida de Jesus."
Quem ainda afirma que Ellen White se tornou em 1898 a primeira
“Trindade” deve começar a ler os livros de Ellen White e medir
(refletir) sobre todas as declarações da Palavra de Deus.
Nós podemos constatar uma maravilhosa concordância (coerência)
entre o testemunho real da Palavra de Deus através da irmã Ellen

»Todavia para nós há um só Deus, o Pai,
de quem é tudo e para quem nós vivemos;
e um só Senhor, Yahshua o Messias,
pelo qual são todas as coisas, e nós por ele.«
1 Coríntios 8:6
fonte: "Folheto de Informação – “O desenvolvimento da doutrina
na história da Igreja e na Igreja Adventista" dos "cristãos nos últimos
tempos '
Citação:
Ellen G. White: "Cristo está chegando em breve! Acontecimentos do
fim dos tempos," 1991, pág. 123:
"É uma declaração séria que eu faço à comunidade:
Nemhum dos vinte a baixo r elacionados, cujos nomes
estão no livro da comunidade, está preparado para isto,
para completar o seu currículo, e ele fica na verdade
assim sem Deus e sem esperança no mundo, como
quakquer outro pecador."
Citação:
Jeffrey Pippinger, pastor de Adventista do Sétimo Dia, Estados Unidos:

"A maioria dos Adventistas do Sétimo Dia se perdem. O
P e r í od o d e G r a ç a s e e x p i r o u n a c o m u n i d a d e A d v e n t i s t a
d o S ét i m o D i a c o m a L e i d o D o m i n g o . ”
Editor: "O Sétimo Dia-Adventistas de hoje n ã o pode ser
admitido no Movimento Adventista dos pioneiros James e
Ellen G. White se não atestar previamente a falsa doutrina e
doutrina humana da Trindade ou, mais especificamente, se
eles não querem afastar-se da falsa doutrina da divindade de
Cristo e declará-la como verdade! do sétimo dia-adventistas de
hoje têm apenas o nome "do Sétimo Dia-Adventistas". "
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Declarações de J. N. Loughborough

J. N. Loughborough foi-lhe uma vez perguntado se há um protesto sério
contra a doutrina trindade.A sua resposta foi:
Há muitos protestos,mas nós só nos queremos limitar aos três mais
importantes:
1. Ela não é compativel com o raciocinio normal.
2. Ela não é compativel com a escritura.
A palavra trindade não aparece em sitio nenhum da escritura.
Sobretudo no texto 1 João 5,7 é citado como uma introdução. Clarke
diz: ”De cento e treze manuscritos falta o texto em cento e doze. Ele
não aparece em nenhum manuscrito antes do décimo século. E a
primeira vez onde o texto aparece em grego,só é uma tradução grega da
resolução do concilio de Luteran,que foi realizada em 1215.
3. A sua origem é pagã e inventada.
Em vez de nos chamar à atenção à escritura,para provar a trindade,
somos chamados à atenção do tridente dos persas, ... É seguro que a
comunidade judaica nunca ensinou algo parecido. O senhor Summerbell
diz : “Um amigo meu, que visitou uma sinagoga em Nova Yorque, pediu
ao rabi a explicação da palavra ‘elohim’. Um eclesiástico da trindade,
que estava junto respondeu: ”Pois isso referece às três pessoas da
trindade.” Aí avança um judeu e disse que ele essa palavra não pode
dizer, ou eles tinham que o obrigar a sair da casa; pois não era autorisado,
chamar um Deus desconhecido na sinagoga.” ... A doutrina trindade
foi trazida para a igreja mais ou menos ao mesmo tempo como a
adoração de imagens e o manter o dia ao sol,mas ela só é uma nova
formulação da doutrina persa. Depois da introdução dela passaram
mais ou menos trezentos anos até que da doutrina foi feito o que é hoje.
Ela foi introduzida por volta de 325 ... Em Espanha foi aceite em 589,em
Inglaterra em 596 e em África em 534.”
(‚The Review and Herald‘, Battle Creek, Michigan, 5. Nov. 1861 / in ‚The
Adventist Pioneer Library‘)

Declarações de R. F. Cottrell
Eu nunca acreditei na doutrina da trindade, assim como nunca afirmei
acreditar nela ... Pessoas foram na discucção sobre a doutrina da
trindade ao extremo. Alguns fizeram de Cristo um mero fidalgo,cuja
existência começou com o nascimento em Belém. Por outro lado
outros não estavam de acordo, aceitá-lo como aquele, que a
biblia tão claramente o manifesta, o preexistente filho de Deus,
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mas fizeram-no sim de Deus e Pai de si próprio. Se a biblia diz,
que ele é o filho de Deus, assim acredito isso. Se é explicado, que
o Pai mandou o seu Filho ao mundo, assim acredito, que ele tinha
um filho para mandar.”
(‚Review and Herald‘, 1. Junho 1869)

Declarações de J. N. Andrews
“Só Deus é imortal e o Pai deu ao Filho a vida. A imortalidade de Cristo
provém de Deus, e não era componente integral da sua existência.”
(‚Review and Herald‘, 27. Janeiro 1874)

Declarações de M. E. Cornell
“Os protestantes e os católicos estão tão unidos nas suas opiniões,
que se pode fácilmente imaginar, como os protestantes podem fazer
ao animal uma imagen. A maioria dos protestantes acreditam com
os católicos na trindade, a imortalidade da alma, a consciência dos
falecidos, o salário e o castigo na morte, o interminável massacramento
dos maus, a felicidade dos devotos falecidos no Céu, o borrifar no batismo
assim como o domingo pagão para o sabá. Isto tudo está em contraste
perante o pensamento e letras do novo testamento. Seguro há entre
“mães” e “filhas” uma parecença espampanante da familia.”
('Facts for The Times‘, 1858, pág. 76)
Editor: Curiosamente tenho que averiguar, que muitas pessoas, que
reconheceram a doutrina trindade como falsa, próprios agarram-se
à doutrina da humanidade do concilio de 325 d. Cr. Nesta primeira
sinode ecuménica do imperador Constantin em Nicäa foi declarado
Cristo, o Messias como Deus. O plano de fundo foi a elaboração
duma profissão de fé ecuménica de todos os bispos, que os dois
partidos podiam concordar. Athanasius ensina, que o Messias não
é sómente o filho de Deus, mas sim que ele é igualmente Deus, que
não tem principio e a mesma idade tem que o seu Pai. O mais idoso
da comunidade de Arius levantou protesto contra esta nova doutrina
sem vocação biblica, pois ele estava convencido, que o Pai já tinha
um filho antes da criação, que como mestre de obras do pai criou
tudo.
[vê também Hebreus 1,1.2.5; 5,5; Atos 13,33; Salmo 2,7]
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Declarações de G. I. Butler

“Deus vive em nós através do seu Espirito santo como consolador,
como um repreensor, principalmente o primeiro. Quando nós vamos a ele,
temos nesse sentido parte nele, porque o Espirito nele aparece: Ele vem
do Pai e do Filho. Ele não é pessoa, que tivesse pernas para bundear
ou voar à volta – como se fosse um verdadeiro ser humano, como são o
Pai e o Filho. E mesmo se assim fosse, então é aquilo totalmente além do
meu entendimento – o que se deixa exprimir em linguagem ou palavras.”
(aus einem Brief an J. H. Kellogg, 5. April 1904)

Declarações de A. J. Dennis
“Com quais termos contraditórios é justificada a profissão de fé
trindade: Na unidade desta fundamentalidade estão três pessoas, duma
mesma substãncia, Poder e eternidade: o Pai, Filho e o Espirito Santo.
Há muitas coisas na palavra de Deus, que são misteriosas mas nós
podemos com segurança aceitar, que o Senhor em relação a isso
nunca nos apela, acreditar em impossibilidades. Contudo profissões
de fé fazem isso muitas vezes.”
('The Signs of the Times‘, 22. May 1879)

Declarações de Alejandro Bullón

“E o inimigo conseguiu o que queria: corromper a pureza da doutrina
cristã. Naquele período, a igreja passou a ter conflitos internos por
causa de doutrinas estranhas que pretendiam misturar-se às verdades
bíblicas. Entre as doutrinas em conflito, podemos mencionar: o
pecado original, a Trindade, a natureza de Cristo, o papel da virgem
Maria, o celibato e a autoridade da Igreja."
(O Terceiro Milênlo - Pág. 41-42)
Na 1° carta de Coríntios está escrito, que só o Pai está sobre tudo e o
filho de Deus no final será súbdito ao seu Pai:
“depois o fim, quando ele terá de assumir responsabilidade ao reino de
YAHWEH ao Pai, pois ele fez tudo debaixo dos seus pés. Mas se se diz,
tudo é-lhe subjugado, assim é evidente, com exceção daquele que lhe
subjugou tudo. Mas se tudo lhe for subjugado, então será também o
Filho próprio àquele subjugado, que a ele subjugou tudo, a que Deus
seja tudo em todo.” (1 Coríntios 15:24a,27,28)
Já há mais de cem anos é em geral conhecido que a assim chamada
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« Comma Johanneum » em 1 João 5:7-8 era um suplemento em várias
traduções da biblia. O mais tardar já no quarto e quinto século depois de
Cristo foram efetuados através de suplementos modificações na palavra
de Deus.
Mas como chegaram algumas tradições – entre outras da “Comma
Johanneum « e outros textos da trindade – nas cópias do texto original e
depois até na Escritura Sagrada?
Nas antigas cópias foram escritos comentários à margem. Cópias mais
tardias acrescentaram muitas observações nos textos biblicos. Além disso
trouxeram tradutores (mais tarde até os tipógrafos) muitas vezes as suas
próprias ideias na tradução, que eram criadas pela tradição.
Antigamente só alguns ricos podiam comprar uma cópia da escritura
sagrada. Para o povo simples era a palavra de Deus inacessével escondida
atrás dos muros dos conventos.
Só no tempo recente foi descoberto com base em documentos, o que
aconteceu antigamente. O assim denominado “Comma Johanneum”, o
verso em 1 João 5:7.8 foi acrescentado em segredo no texto biblico.
Este texto introduzido em 1 João 5:7.8 “no Céu,o Pai,a palavra e o
Espirito Santo,e estes três são um. E três são que prestam declaração na
terra.” não é comprovado em nenhum manuscrito grego conhecido
antes do século 11. depois de Cristo.
No ano 1920 publicou Ludwig Albrecht a sua tradução do novo testamento.
Nós lemos alí em 1 João 5:7 e 8 a indicação seguinte:
“Estas palavras não se encontram em nenhum dos antigos teólogos, que
tratavam da doutrina trindade do terceiro até ao quinto século Também
não estão em nenhum manuscrito grego antes do 15. século. Só por volta
de 400 anos depois de Cristo aparecem as palavras, mais precisamente
na igreja do Ocidente. Esta introduziu depois as palavras na idade média
no latino vulgata e a partir daí também no texto grego. As palavras faltam
além disso em todas as traduções antigas, até nos manuscritos da vulgata
antes do 10. século.”
“Erasmus manteu a sua promessa e acrescentou o lugar (1 João 5,7.8)
na sua terceira edição (1522); num extenso roda de pé manifesta ele
todavia o suspeito, o manuscrito (o manuscrito grego encontrado com este
suplemento) seria especialmente para isso estabelecido, para o impugnar.
Em milhares de manuscritos gregos que foram verificados a partir do
tempo de Erasmus só há mais três, que contém esse lugar falso. ... A
última citação conhecida do “Comma” está num tratado do 4. século, que
é atribuida ou a Priscillian ou ao seu aluno, o bispo espanhol Instantanius.
O “Comma” foi inicialmente talvez parte duma interpretação alegórica dos
“três testemunhos” no texto e podia ter estado como nota de margem num
manuscrito latino da primeira carta de João, de onde vinha ainda no 5.
século na biblia latina antiga.”
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(Citação de “O texto do novo testamento / Introduçã no texto critico novo
testamentário; III O periodo critico : Textus receptus” – B.M. Metzger, 1966)

do: Biblisch-Theologisches Handwörterbuch, Osterloh e Engelland,
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 1959, pág. 607.

Ainda mais surpreendente é, que este duvidoso texto aparece de repente
outra vez na nova edição corrigida do estimado “Schlachter 2000”. Pelo
menos escreve-se no apêndice do novo “Schlachter versão 2000” na pág.
1354 de: 1. João 5:7-8 (a assim denominada “Comma Johanneum”): (7)
Pois são três que prestam testemunho no céu: o Pai, a palavra e o espirito
Santo, e estes três são um, (8) e os três são que prestam testemunho
na terra: o Espirito e a água e o sangue, e os três estão conforme. As
palavras imprimidas em itálico faltam na maior parte do texto (texto do
maioria).”

“ Dogmas são num sentido restrito doutrinas de fé que foram elevadas pela
igreja (em sinodos) festivos para a norma, sem o seu reconhecimento
pelo indivíduo perde a salvação eterna.
O novo testamento não conhece no fundo nenhuma declaração trindade,
nenhuma especulação sobre a recíproca relação da divindade das três
“ pessoas “ .
Mateus 28:19 não é uma verdadeira palavra do Senhor ! “
do: Kompendium der Kirchengeschichte, Karl Heussi, J. C. B. Mohr (Paul
Diebeck) Tübingen, § 17 p. y q.

Infelizmente foi esquecido de acrescentar, que o “Comma Johanneum”
também não estava incluido na própria tradução de Schlachters. Uma
revisão da tradução da biblia por Schlachter do ano 1905 (até 1922 em
pelo menos dezasseis edições publicada) relativo a “Comma Johanneum”
resultou, que lá não se encontra o texto falso em 1 João 5:7,8. Franz
Eugen Schlachter ficou seguro – como antigamente Dr. Martin Luther –
estar contra, que gerações depois se atrevem acrescentar textos falsos
na sua tradução.
No ano 1534 foi pela primeira vez imprimida completa a tradução
da biblia por Luther. Mas ainda em vida de Luther falsificava-se
atrevidamente a sua tradução da biblia. Por isso dava Luther nas edições
autorisadas por ele com a assinatura marcas de protecção: ”Este sinal
é testemunho / que tais livros passaram pele minha mão / em falsificar
e estragar livros / na revisão efetuada - no outono de 1541 lamentase Dr. Martin Luther novamente: ”... e aconteceu-me várias vezes /
que eu com enfâse li / então encontrei falsificados / que eu o meu trabalho
em muitos sitios não conheço /.”
(Citação de: Luther-Biblia de 1534 – Uma introdução histórica cultural de
Stephan Flüssel).

"O tradutor: google.de":

"Dogma (do grego 'opinião'), doutrina, fé, transferido: A convicção
de que não é assegurada por uma prova, mas por uma declaração
oficial (Concílio Ecumênico, o Imperador, o Papa)."
a partir de: Enciclopédia e Dicionário, FA Brockhaus, Wiesbaden, Volume I,
página 614
“João não iguala Jesus e Deus . Jesus não é Deus , e Deus não é
Jesus . Ele não diz de si próprio , que ele é Deus , mas levanta o direito ,
que ele é o verdadeiro revelador de Deus , pode interpretar Deus ,
porque ele provém do mundo de Deus . João não apresenta nenhuma
referência para a “ Luz da Luz “ de Nicäa ( 325 ) , que foi fundamento para
as doutrinas das duas naturalidades (Chalkedon 451).“
do: Nenhum segundo Deus do Prof. H. M. Kuitert. 2004 Patmos Verlag
GmbH & Co. KG., Düsseldorf, pág. 169

Declarações da literatura cristã e histórica

“Ele [Yahshua] falou para eles: Quem é que, dizem vocês, sou eu? Aí
responde Simão Pedro e diz: Tu és Cristo [o Messias] o filho de Deus vivo.
E Jesus [Yahshua] respondeu e disse a ele: Feliz és tu, Simão, filho de
Jonas; pois carne e sangue não te manifestou isso, mas sim o meu Pai
no céu.“

“A doutrina da trindade de Deus foi formulada pela igreja nos fins do
século quatro. A própria biblia não contém em nenhuma parte uma
explicíta declaração da trindade de Deus. A única aparente declaração
é a assim denominada “Comma Johanneum“, um suplemento derivado de
1. João 5:7 do século quatro : “São três, que dão testemunho no céu : o
Pai, a Palavra e o Espirito santo. E estes três são um. “
Esta frase, que também encontrou aceitamento em alguns manuscritos
gregos antigos e também aceite por Luther nas suas traduções, devia
evidentemente substituir à letra a inexistente escritura fundamental.“

Mateus 16:15–17 da tradução de Dr. Martinho Lutero
“Ainda muitos outros sinais fez Jesus [Yahshua] perante os discipulos,
que não estão escritos neste livro. Mas estes estão escritos, que vocês
acreditem, Jesus [Yahshua] é o Cristo [o Messias, o consagrado de Deus],
o filho de Deus, e que vocês através da convicção têm a vida em seu
nome.“ - João 20:30-31 da tradução de Dr. Martin Luther
“Na imagem do mundo original , com que a escritura sagrada começa,
é o espirito de Deus visto como a energia da vida vinda de cima . Nas
últimas palavras da Bíblia está o espirito ligado com a comunidade como
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a fonte da energia da sua vida, da sua oração, a sua procura da salvação.
O espirito de Deus , que no crente a verdadeira fé fez e fará sempre de
novo efeito , não é nada mais do que a ligação viva de Deus com os
legitimados.“
do: Biblisch-Theologisches Handwörterbuch, Osterloh e Engelland,
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 1959, págs. 249 e 251

Carismática também os Amish-Igreja: todos juntos são irmãos
entre si, porque acreditam na Trindade e, infelizmente, não
reconheceu a vida e única, só um Deus Yahweh e de seu
Filho, Yahshua o Messias, o ungido, o nosso Mestre! Não
importa o quão festivo essas pessoas celebram o serviço, festivo
e festivamente! Pregador de hoje falam: "É um erro:. Negação
da divindade de Cristo (Deus Cristo)." Mas este é um erro
mais fatal, porque ele não é Deus!
Não é à toa que o Mestre Yahshua indicá-lo aos seus discípulos:

Editor:
Lemos na Sagrada Escritura, na qual o santo nome de Deus pode ser
encontrado (ver também judaico e bíblias hebraicas):
“E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos
quatro animais; e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e
adoraram a YAHWEH, dizendo: Amém! Louvor, e glória, e sabedoria,
e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo
o sempre! Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que
estão vestidos de vestes brancas, quem são, e de onde vieram? E
eu disse-lhe: Senhor / Mestre, tu sabes. E ele disse-me: Estes são
os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as
branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono
de YAHWEH, e o servem de dia e de noite no seu templo; e aquele que
está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca
mais terão fome, nunca mais terão sede; nem sol nem calma alguma
cairá sobre eles. Porque o Cordeiro (Editor: Yahshua o Messias) que
está no meio do trono os apascentará, e lhes servirá de guia para as
fontes das águas da vida; e YAHWEH limpará de seus olhos toda a
lágrima.”
(Apocalipse 7:11-17)

Como pode um trinitário, um homem, que acredita em uma
divindade, acredita que em dois ou três deuses identificarse com isso? Ele seria excluído desta promessa, como só ele
impingida contra o primeiro dos Dez Mandamentos.
Se ele é católico, protestante, Batista, Metodista, A d ven t i s t a s
d o Sé timo D i a , Adventistas do Sétimo Dia de Reforma,
Pentecostal, ortodoxos, discípulo do Pentecostes / a etc

"Acautelai-vos, que ninguém vos engane!"
(Mateus 24:4)
E aqueles que usar a força de hoje (isso também significa prejudicar
ou obstruir o trabalho da proclamação das boas novas e outras
pessoas de fé), e mesmo se ele vem com multidões, com cruzes, as
belas garbs, roupas de sacerdote / pastor, para revelar suas crenças
religiosas para os outros, em última análise, encontra-se sob a
bandeira de Satanás e não tem o espírito do Filho de Elohim / Deus,
o Messias Yahshua.
Nosso Mestre Yahshua mostrou delicadeza e graciosidade para todas
as pessoas. Pessoas / bolsas de igrejas que proclamam suas crenças
religiosas com força, danos a missão do Messias, nosso Salvador
e mostrar a Elohim / Deus, YAHWEH dos amor, do lado errado. Eles
danos cristianismo ea salvação de plano de YAHWEH mais do que
os incrédulos. Eles são um espinho na carne do Elohim / Deus TodoPoderoso.

“O n d e h á v i o l ê n c i a , a p re s e n ç a d o a m o r d e
Elohim / Deus, o amor de
YA H W E H S a b a o t h , é i m p o s s í v e l ! “
Citação / Ditado:
O Velho Testamento
A Bíblia foi Jesus [Yahshua]. Ela começa com o anúncio da criação, onde
o Deus todo-poderoso mostra como ele, com sua força ilimitada cria tudo
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aquilo que é vivo e inanimado; em seis dias criou tudo para seu Filho e no
sétimo dia descansou e cultivou a união.
‘’Assim como Ele falou, aconteceu e assim como concedeu, surgiu.’’
(Salmo 33:9)
Em seguida, descreve o Velho Testamento a quebra da confiança e com
isso a separação de Deus e a perda da imortalidade. Deus, através de
seu Filho, tentou trazer os homens de volta a sua essência, para que eles
se salvassem. Deste modo, Deus faz surgir o povo de Israel e prepara o
mundo para receber seu Filho humanizado e sua chegada como redentor.
O Velho Testamento termina com os escritos do Profeta, repletos de
previsões, sendo essas realizadas com Jesus.
A realização de centenas de previsões sob muitas possibilidades
comprovam que Jesus é, por Deus, o redentor prometido, e a Bíblia a
verdadeira palavra de Deus.
Extraído de ‘’Jesus, o caminho para a Vida’’, da autoria de Ellen G. White,
AFG-Verlag, p. 124, 125
(Editor: [...])

claros não precisam ser interpretados, porque se explicam em si.
2. Textos bíblicos difíceis são explicados através de textos bíblicos simples
e claros, os quais ninguém precisa interpretar.
3. É errado interpretar textos bíblicos difíceis de tal formar que contradizem
textos bíblicos simples e claros (falar o contrário), pois aos escritores da
Bíblia foi dada inspiração do espirito Divino, o qual não se contradiz, por
que é o espirito de Deus.
do: “Jesus der Weg zum Leben” do Ellen G. White, Editorial AFG, pág. 129
(Editor: […])

Citação:
O Novo Testamento
Foi escrito a partir do momento em que o ressuscitado deixou a terra
e inicia-se com os 4 Evangelhos, o anúncio sobre a vida e as atos de
Cristo na terra. A isto, seguem-se as estórias dos Apóstolos e o anúncio
da subida aos céus, e com ele o Espírito santo do Pai, que o recebe e o
expande.
Assim se entrelaçam os atos dos Apóstolos com a propagação universal
da mensagem de Salvação de Jesus no seio de uma geração.
Seguem-se ainda os ensinamentos dos Apóstolos Paulo,Jacó,Pedro,João
e Judas. O Novo Testamento termina com o livro da Anunciação de Deus,
descrevendo profeticamente a luta contra a palavra de Deus ao longo dos
séculos, a completa redenção e o futuro reino de Deus.
Para melhor compreender o Novo Testamento é bom conhecer o Velho
Testamento, já que o Novo Testamento cita o Velho com muita freqüência.
A Bíblia descreve e narra o caminho, desde o Paraíso perdido até o novo
céu e a nova terra. Ela nos descreve o caminho maravilho da salvação e
ainda descreve como Deus é e como ele nos ama.
Extraído de ‘’ Jesus, o caminho para a Vida’’, da autoria de Ellen G. White,
AFG-Verlag, p. 124, 125 (Editor: [...])
Citação:
I. & II. “Que lê a Bíblia, basicamente deveria observar o seguinte”.
1. A Bíblia se interpreta em si e se outo explica. Textos bíblicos simples e

"Satanás se esforça constantemente por atrair a atenção para
o homen, em lugar de Deus. Induz o povo a olhar para os bispos,
pastores, professores de teologia, como seus guias, em vez de
examinarem as Escrituras a fim de, POR SI MESMOS, aprenderem
seu dever. Então, dominando o espirito desses dirigentes,
pode influenciar as multidões, a seu bel-prazer."
do: 'O Grande Conflito' - pág. 595

Qual é o primeiro de todos os mandamentos?

E Yahshua respondeu-lhe: O primeiro mandamento de todos é:
»Ouve, Israel, YAHWEH é nosso Elohim / Deus,
YAHWEH é um / unico:
Amarás, pois, a YAHWEH teu Elohim / Deus de todo (o) teu
coração, e de toda (a) tua alma, e de todo (o) teu
entendimento / pensamento, e de todas (as) tuas forças; este é o
primeiro mandamento.
E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o /
a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento
maior (do) que estes.«
Entonces o escriba lhe disse: »Muito bem, Mestre, e com
verdade disseste que há um só Elohim / Deus, e que não há
outro além dele (e fora delle não ha outro);
E que amá-lo de todo (o) coração, e de todo o entendimento, e
de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a
si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios.«
Marcos 12:28c-33

66

Declarações ofiçiais - o Trindade

Declarações ofiçiais - o Trindade

67

Assim diz YAHWEH, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou
YAHWEH teu Elohim / Deus, que te ensina o que é útil, e te guia
pelo caminho em que deves andar.
Ah! se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a
tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar!
Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem
das tuas entranhas como os seus grãos; o seu nome nunca seria
cortado nem destruído de diante de mim.
Saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus. E anunciai com voz
de júbilo, fazei ouvir isso, e levai-o até ao fim da terra; dizei:
YAHWEH remiu a seu servo Jacó.
E não tinham sede, quando os levava pelos desertos; fez-lhes correr
água da rocha; fendeu a rocha, e as águas correram.
Mas os ímpios / sem a lei não têm paz, diz YAHWEH.
Isaías 48:12+13, 17-22

Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei; eu sou o
mesmo, eu o primeiro, eu também o último.
Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os
céus a palmos; eu os chamarei, e aparecerão juntos.

Mas Yahshua respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos
digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se
o não vir fazer o Pai; porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz
igualmente.
E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo;
Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não
honra o Filho, não honra o Pai que o enviou.
Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço,
assim julgo; e o meu juízo é justo, porque não busco a minha
vontade, mas a vontade do Pai que me enviou.
João 5:19, 22, 23, 30
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» " Para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e
à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto
clamarem a ti! Pois tu para tua herança os elegeste de todos os povos
da terra, como tens falado pelo ministério de Moisés, teu servo,
quando tiraste a nossos pais do Egito, Ó YAHWEH!" - Sucedeu,
pois, que, acabando Salomão de fazer a YAHWEH esta oração e
esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os
céus, se levantou de diante do altar de YAHWEH. E pôs-se em pé,
e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: "
Bendito seja YAHWEH, 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!

YAHWEH nosso Elohim / Deus seja conosco, 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
YAHWEH, estejam perto, diante de YAHWEH nosso Elohim / 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 YAHWEH é Elohim / Deus, e que não há outro.
E seja o vosso coração inteiro para com YAHWEH nosso Elohim /
Deus, para andardes nos seus estatutos, e guardardes os seus
mandamentos como hoje!" «
1 Reis 8:52-61
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Isaías 56:6+7:

" E aos filhos dos estrangeiros,
que se unirem a YAHWEH, para o servirem,
e para amarem o nome de YAHWEH,
e para serem seus servos, todos os que
guardarem o sábado, não o profanando,
e os que abraçarem a minha aliança,
também os levarei ao meu santo monte,
e os alegrarei na minha casa de oração;
os seus holocaustos e os seus sacrifícios
serão aceitos no meu altar;
porque a minha casa será chamada
casa de oração para todos os povos.“
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Assim diz YAHWEH ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão
direita, para abater as nações diante de sua face,
e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas,
e as portas não se fecharão.

à descendência de Jacó: Buscai-me em vão; eu sou YAHWEH,
que falo a justiça, e anuncio coisas retas.
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Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos; quebrarei
as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro.

Congregai-vos, e vinde; chegai-vos juntos, os que escapastes
das nações; nada sabem os que conduzem em procissão as suas
imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a
um elohim / deus que não pode salvar.

Dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas,
para que saibas que eu sou YAHWEH, o Elohim / Deus de Israel,
que te chama pelo teu nome.

Anunciai, e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos; quem fez ouvir
isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura
não sou eu, YAHWEH? Pois não há outro Elohim /

Por amor de meu servo Jacó, e de Israel, meu eleito, Eu te chamei pelo
teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses.

Deus senão eu; Elohim / Deus justo e Salvador
não há além de mim!

Eu sou YAHWEH, e não há outro;
fora de mim não há ELOHIM / Deus;

Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os
termos da terra; porque eu sou Elohim / Deus,
e não há outro.

Para que se saiba desde o nascente do sol, e desde o poente,

Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de
justiça, e não tornará atrás; que diante de mim

eu te cingirei, ainda que tu não me conheças;

que fora de mim não há outro; eu sou YAHWEH,
e não há outro!
Eu formo a luz, e crio as trevas; eu faço a paz, e crio o mal;

Eu, YAHWEH, faço todas estas coisas.

Assim diz YAHWEH, o Santo de Israel, aquele que o formou:
Perguntai-me as coisas futuras; demandai-me acerca de meus filhos,
e acerca da obra das minhas mãos!
Eu fiz a terra, e criei nela o homem; eu o fiz; as minhas mãos
estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens.

se dobrará todo o joelho,
e por mim jurará toda a língua.

De mim se dirá: Deveras no YAHWEH há
justiça e força; até ele virão, mas serão envergonhados todos
os que se indignarem contra ele.
Isaías 45:1-7, 11-13, 18-24

O profeta Isaías: 740 - 686 a.C.

Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei; ele
edificará a minha cidade, e soltará os meus cativos, não por preço
nem por presente, diz YAHWEH Sabaoth.

Ciro / Cyrus, o rei de Pérsia: 558 - 529 a.C.

Porque assim diz YAHWEH que tem criado os céus, o Elohim / Deus
que formou a terra, e a fez; ele a confirmou, não a criou vazia, mas a
formou para que fosse habitada: Eu sou YAHWEH e não há outro.

O profeta Daniel, o livro de Daniel: 605 - 510 a.C.

Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra; não disse

538 a.C.: O decreto sobre a volta dos judeus
Nabucodonosor o rei de Babilônia:
605 - 562 a.C.
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O Nome de Deus

O NOME DE DEUS / ELOHIM
Escrito em antigo hebraico e Bíblias judaicas,
Torá [os Cinco Livros de Moisés], o nome do nosso Deus!
Salmo 33:6   Pela palavra de YAHWEH foram feitos os céus, e todo o
exército deles pelo espírito da sua boca.
Salmo 33:8   Tema toda a terra a YAHWEH; temam-no todos os
moradores do mundo.
Salmo 33:18   Eis que os olhos de YAHWEH estão sobre os que o temem,
sobre os que esperam na sua misericórdia.
Levítico 22:32 E não profanareis o meu santo nome, para que eu
seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou YAHWEH que vos
santifico.
2 Sam 7:26 E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se
diga: YAHWEH Sabaoth é Deus / Elohim sobre Israel; e a casa de teu
servo será confirmada diante de ti.
2 Sam 22:50 Por isso, ó YAHWEH, te louvarei entre os gentios, e
entoarei louvores ao teu nome.
1 Reis 8:33 Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por
ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e
orarem e suplicarem a ti nesta casa.
1 Reis 8:35 Quando os céus se fechar, e não houver chuva, por terem
pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se
converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido.
1 Reis 8:43 Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme
a tudo o que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da
terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel,
e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho
edificado.
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1 Crônicas 16:10 Gloriai-vos no seu santo nome! alegre-se o coração
dos que buscam a YAHWEH!
1 Crônicas 16:35 E dizei: Salva-nos, ó Deus / Elohim da nossa salvação,
e ajunta-nos, e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo
nome, e nos gloriemos no teu louvor!
1 Crônicas 29:16
Ó YAHWEH, nosso Deus / Elohim, toda esta
abundância, que preparamos, para te edificar uma casa ao teu santo
nome, vem da tua mão, e é toda tua.
2 Crônicas 20:8 E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário
ao teu nome, dizendo.
Neemias 1:11 Ah! YAHWEH, estejam, pois, atentos os teus ouvidos
à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o
teu nome; e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este
homem. Então era eu copeiro do rei.
Salmo 5:11   Porém alegrem-se todos os que confiam em ti; exultem
eternamente, porquanto tu os defendes; e em ti se gloriem os que amam
o teu nome.
Salmo 7:17   Eu louvarei a YAHWEH segundo a sua justiça, e cantarei
louvores ao nome de YAHWEH altíssimo.
Salmo 8:1 Ó YAHWEH, Soberano nosso, quão admirável é o teu nome
em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus!
Salmo 9:1 Eu te louvarei, Ó YAHWEH, com todo o meu coração;
contarei todas as tuas maravilhas.
Salmo 9:2   Em ti me alegrarei e saltarei de prazer; cantarei louvores
ao teu nome, ó Altíssimo.
Salmo 9:10 Em ti confiarão os que conhecem o teu nome; porque tu,
YAHWEH, nunca desamparaste os que te buscam.
Salmo 18:49   Assim que, ó YAHWEH, te louvarei entre os gentios, e
cantarei louvores ao teu nome.
Salmo 20:1   YAHWEH te ouça no dia da angústia, o nome do Deus /
Elohim de Jacó te proteja!
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Salmo 20:7   Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós
faremos menção do nome de YAHWEH nosso Deus / Elohim.

Salmo 48:10   Segundo é o teu nome, ó Deus / Elohim, assim é o teu
louvor, até aos fins da terra; a tua mão direita está cheia de justiça.

Salmo 22:22   [O Messias:] ” Então declararei o teu nome aos meus
irmãos; louvar-te-ei no meio da congregação.”

Salmo 52:9   Para sempre te louvarei, porque tu o fizeste, e esperarei no
teu nome, porque é bom diante de teus santos.

Salmo 25:11   Por amor do teu nome, Ò YAHWEH, perdoa a minha
iniqüidade, pois é grande.

Salmo 54:1 Salva-me, ó Deus / Elohim, pelo teu nome, e faze-me
justiça pelo teu poder.

Salmo 29:2 Dai a YAHWEH a glória devida ao seu nome, adorai
YAHWEH na beleza da santidade.

Salmo 54:6 Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios; louvarei o teu
nome, ó YAHWEH, porque é bom.

Salmo 30:4 Cantai a YAHWEH, vós que sois seus santos, e celebrai a
memória da sua santidade!

Salmo 61:5 Pois tu, ó Deus / Elohim, ouviste os meus votos; deste-me
a herança dos que temem o teu Nome.

Salmo 31:3 Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza; assim,
por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me.

Salmo 61:8 Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para
pagar os meus votos de dia em dia.

Salmo 31:23   Amai a YAHWEH, vós todos que sois seus santos! porque
YAHWEH guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de
soberba.

Salmo 63:4   Assim eu te bendirei enquanto viver; em teu nome
levantarei as minhas mãos.

Salmo 31:24   Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos
que esperais no YAHWEH!
Salmo 33:21 Pois nele se alegra o nosso coração; porquanto temos
confiado no seu santo nome.
Salmo 34:3   Engrandecei a YAHWEH comigo; e juntos exaltemos o
seu nome.
Salmo 44:8 Em Deus / Elohim nos gloriamos todo o dia, e louvamos
o teu nome eternamente. (Selá.)
Salmo 44:20   Se nós esquecemos o nome do nosso Deus /

Elohim, e estendemos as nossas mãos para um deus / El
estranho,

Salmo 44:21 Porventura não esquadrinhará Deus / Elohim

isso? Pois ele sabe os segredos do coração.

Salmo 45:17   Farei lembrado o teu nome de geração em geração; por
isso os povos te louvarão eternamente.

Salmo 66:2 Cantai a glória do seu nome; dai glória ao seu louvor!
Salmo 66:4 Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão;
"cantarão o teu nome. Selah." (Selá.)
Salmo 68:4   Cantai a Deus / Elohim, cantai louvores ao seu nome;
louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é YAH
[YAHWEH], e exultai diante dele.
Salmo 69:35   Porque Deus / Elohim salvará a Sião, e edificará as
cidades de Judá; para que habitem ali e a possuam.
Salmo 69:36   E herdá-la-á a semente de seus servos, e os que amam o
seu nome habitarão nela.
Salmo 72:17   O seu nome permanecerá eternamente; o seu nome se irá
propagando de pais a filhos enquanto o sol durar, e os homens serão
abençoados nele; todas as nações lhe chamarão bem-aventurado.
Salmo 72:18   Bendito seja YAHWEH Deus / Elohim, o Deus / Elohim
de Israel, que só ele faz maravilhas.

76

77

O Nome de Deus

O Nome de Deus

Salmo 72:19   E bendito seja para sempre o seu nome glorioso; e enchase toda a terra da sua glória. Amém e Amém.

Salmo 91:15   Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na
angústia; dela o retirarei, e o glorificarei.

Salmo 74:10 Até quando, ó Deus / Elohim, nos afrontará o adversário?
Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre?

Salmo 92:1 Salmo de Canción para el día del Sábado. Bom
é louvar a YAHWEH, e cantar louvores ao teu nome, ó
Altíssimo!

Salmo 74:18 Lembra-te disto: que o inimigo afrontou a YAHWEH e
que um povo louco blasfemou o teu nome.
Salmo 74:21 Oh, não volte envergonhado o oprimido; louvem o teu
nome o aflito e o necessitado.
Salmo 75:2 A ti, ó Deus / Elohim, glorificamos, a ti damos louvor,
pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram.
Salmo 79:6 Derrama o teu furor sobre os gentios / as nações que não
te conhecem, e sobre os reinos que não invocam o teu nome.
Salmo 80:18 Assim nós não te viraremos as costas; guarda-nos em
vida, e invocaremos o teu nome.
Salmo 83:16 Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem
o teu nome, ó YAHWEH.

Salmo 83:18 Para que saibam que tu, a quem só pertence o
nome de YAHWEH, és o Altíssimo sobre toda a terra!
Salmo 86:9   Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante
a tua face, Ó YAHWEH, e glorificarão o teu nome.
Salmo 86:10   Porque tu és grande e fazes maravilhas; só tu és Deus /
Elohim.
Salmo 86:11   Ensina-me, Ó YAHWEH, o teu caminho, e andarei na
tua verdade; une o meu coração ao temor do teu nome.
Salmo 86:12   Louvar-te-ei, Ò YAHWEH Deus / Elohim meu, com todo
o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre.
Salmo 89:16 Em teu nome se alegrará todo o dia, e na tua justiça se
exaltará.
Salmo 91:14   Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o
livrarei; pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome.

Salmo 97:12 Alegrai-vos, ó justos, no YAHWEH, e dai louvores à
memória da sua santidade!
Salmo 99:3 Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo.
Salmo 102:16
Então os gentios / as nações temerão o nome de
YAHWEH, e todos os reis da terra a tua glória.

Salmo 103:1 Bendize, ó minha alma, a YAHWEH, e tudo o
que há em mim bendiga o seu santo nome!
Salmo 105:3
Gloriai-vos no seu santo nome; alegre-se o coração
daqueles que buscam a YAHWEH!
Salmo 106:47
Salva-nos, Ó YAHWEH nosso Deus / Elohim, e
congrega-nos dentre os gentios / as nações, para que louvemos o teu
nome santo, e nos gloriemos no teu louvor!
Salmo 109:21 Mas tu, ó YAHWEH, Deus / Elohim, trata comigo por
amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, livra-me.
Salmo 115:1 Não a nós, ó YAHWEH, não a nós, mas ao teu nome dá
glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade.
Salmo 119:55   Lembrei-me do teu nome, Ó YAHWEH, de noite, e
observei a tua lei.
Salmo 119:132   Olha para mim, e tem piedade de mim, conforme usas
com os que amam o teu nome.
Salmo 124:8   O nosso socorro está no nome de YAHWEH, que fez o
céu e a terra.
Salmo 135:3   Louvai a YAHWEH / HalleluYah! Porque YAHWEH é
bom; cantai louvores ao seu nome, porque é agradável!
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Salmo 135:13   O teu nome, Ó YAHWEH, dura perpetuamente, e a tua
memória, Ó YAHWEH, de geração em geração.

ouvir.

Salmo 138:2   Inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu
nome pela tua benignidade, e pela tua verdade; pois engrandeceste a
tua palavra acima de todo o teu nome.

YAHWEH Sabaoth: Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e
fora de mim não há Deus / Elohim.

Salmo 140:13   Assim os justos louvarão o teu nome; os retos habitarão
na tua presença.

Isaías 44:6

Assim diz YAHWEH, Rei de Israel, e seu Redentor,

Isaías 45:22   Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os

termos da terra; porque eu sou Deus / El, e não há outro.

Salmo 142:7 Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome;
os justos me rodearão, pois me fizeste bem.

Isaías 45:23 Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca
a palavra de justiça, e não tornará atrás; que diante de mim se

Salmo 143:11 Vivifica-me, ó YAHWEH, por amor do teu nome; por
amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia.

Isaías 45:24

Salmo 145:1 EU te exaltarei, ó Deus / Elohim, rei meu, e bendirei o
teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre.

indignarem contra ele.

Salmo 145:2   Cada dia te bendirei, e louvarei o teu nome pelos séculos
dos séculos e para sempre.
Salmo 145:3   Grande é YAHWEH, e muito digno de louvor, e a sua
grandeza inexcrutável.
Salmo 145:21   A minha boca falará o louvor de YAHWEH, e toda a
carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre.
Isaías 18:7 Ao lugar do nome de YAHWEH Sabaoth, ao monte Sião.
Isaías 25:1 Ó YAHWEH, tu és o meu Deus / Elohim; exaltar-teei, e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas; os teus conselhos
antigos são verdade e firmeza.
Isaías 26:13 Ó YAHWEH Deus / Elohim nosso, já outros senhores têm
tido domínio sobre nós; porém, por ti só, nos lembramos de teu nome.

dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua.

De mim se dirá: Deveras no YAHWEH há
justiça e força; até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se
Isaías 51:15 Porque eu sou YAHWEH teu Deus / Elohim, que
agito o mar, de modo que bramem as suas ondas. YAHWEH
Sabaoth é o seu nome.
Isaías 54:5
Porque o teu Criador é o teu marido;
YAHWEH Sabaoth é o seu nome; e o Santo de Israel é o teu
Redentor; que é chamado o Deus / Elohim de toda a terra /
a mundo.
Isaías 56:6   E aos filhos dos estrangeiros, que se unirem a YAHWEH,
para o servirem, e para amarem o nome de YAHWEH, e para serem
seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os
que abraçarem a minha aliança.

Isaías 42:8

Isaías 60:9 Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios
de Társis, para trazer teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu
ouro, para o nome de YAHWEH teu Deus / Elohim, e para o Santo de
Israel, porquanto ele te glorificou.

Isaías 42:9   Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as

Isaías 63:14 Como o animal que desce ao vale, o Espírito de YAHWEH
lhes deu descanso; assim guiaste ao teu povo, para te fazeres um nome
glorioso.

Eu sou YAHWEH; este é o meu nome; a minha
glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens
de escultura.
novas eu vos anuncio, e, antes que venham à luz, vo-las faço
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Isaías 63:16 Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos
conhece, e Israel não nos reconhece; tu, ó YAHWEH, és nosso Pai;
nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome.
Isaías 64:2 Como o fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as
águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e assim as
nações tremessem da tua presença!
Isaías 64:7 E já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte,
e te detenhas; porque escondes de nós o teu rosto, e nos fazes derreter,
por causa das nossas iniqüidades.

Jeremias 10:6 Ninguém há semelhante a ti, ó YAHWEH;
tu és grande, e grande o teu nome em poder.
Jeremias 10:25 Derrama a tua indignação sobre os gentios que não
te conhecem, e sobre as gerações que não invocam o teu nome; porque
devoraram a Jacó, e devoraram-no e consumiram-no, e assolaram a
sua morada.
Jeremias 14:7 Posto que as nossas maldades testificam contra nós,
ó YAHWEH, age por amor do teu nome; porque as nossas rebeldias se
multiplicaram; contra ti pecamos.
Jeremias 14:21 Não nos rejeites por amor do teu nome; não abatas o
trono da tua glória; lembra-te, e não anules a tua aliança conosco.

Jeremias 32:18 Tu que usas de benignidade com milhares,
e retribuis a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles;
o grande, o poderoso Deus / Elohim cujo nome é YAHWEH
Sabaoth.
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profunda masmorra.
Ezequiel 36:20 E, chegando aos gentios para onde foram, profanaram
o meu santo nome, porquanto se dizia deles: Estes são o povo de
YAHWEH, e saíram da sua terra.
Ezequiel 36:21 Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a
casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi.
Ezequiel 36:22 Dize portanto à casa de Israel: Assim diz YAHWEH,
Deus / Elohim: Não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de
Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para
onde fostes.
Ezequiel 36:23 E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado
entre os gentios, o qual profanastes no meio deles; e os gentios saberão
que eu sou YAHWEH, diz YAHWEH Deus / Soberano, quando eu for
santificado aos seus olhos.

Ezequiel 39:7 E farei conhecido o meu santo nome no meio do
meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo
nome; e os gentios / as nações saberão que eu sou YAHWEH,
o Santo em Israel.
Daniel 9:15 Agora, pois, ó YAHWEH, nosso Deus / Elohim, que
tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e ganhaste para
ti nome, como hoje se vê; temos pecado, temos procedido impiamente.
Miquéias 4:5 Porque todos os povos andam, cada um em nome

do seu deus; mas nós andaremos em nome de YAHWEH nosso
Deus / Elohim, para todo o sempre.

Jeremias 33:15

Miquéias 6:9 A voz de YAHWEH clama à cidade e o que é sábio verá
o teu nome. Ouvi a vara, e quem a ordenou.

Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém
habitará seguramente; e este é o nome com o qual Deus /
Elohim a chamará: »YAHWEH é a nossa justiça«.

Malaquias 1:6 O filho honra o pai, e o servo o seu senhor; se
eu sou pai, onde está a minha honra? E, se eu sou senhor, onde
está o meu temor? diz YAHWEH Sabaoth a vós, ó sacerdotes, que
desprezais o meu nome. E vós dizeis: Em que nós temos desprezado
o teu nome?

Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a
Davi um Renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra.
Jeremias 33:16

Lamentações 3:55

Invoquei o teu nome, Ó YAHWEH, desde a mais
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Mateus 6:9 Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que
estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Lucas 11:2
E ele lhes disse: Quando orardes, dizei:
Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja
o teu nome; venha o teu reino; seja feita a
tua vontade, assim na terra, como no céu.
Lucas 11:2 de João Ferreira de Almeida 1681* = E disselhes:
Quando orardes, dizei: Pae nosso que [estás] n'os
ceos, sanctificado seja o teu nome: Venha o
teu reyno: Seja feita a tua vontade, assi na
terra como n'o ceo.
* (...) e [...] nada em todos textos de João Ferreira de Almeida

João 12:27 Agora a minha alma está perturbada;
e que direi eu? Pai, salva-me desta hora; mas
para isto vim a esta hora.
João 12:27 de João Ferreira de Almeida 1681 = Agora está
turbada minha alma; e que direi? Pae, salvame desta hora;
mas por (isso) tenho eu vindo nesta hora.
João 12:28 Pai, glorifica o teu nome. Então veio
uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e
outra vez o glorificarei.
João 12:28 de João Ferreira de Almeida 1681 = Pae, glorifica
teu Nome, entonces veio hua voz d'o Ceo: [dizendo] ja [o]
tenho glorificado, e tambem outra vez [o] glorificarei.
Atos 22:16 E agora por que te deténs? Levanta-te, e batizate, e lava os teus pecados, invocando seu nome.de YAHWEH.
Romanos 15:9 E para que os gentios / as nações glorifiquem a Deus /
Elohim pela sua misericórdia, como está escrito: Portanto eu te
louvarei entre os gentios / as nações, E cantarei ao
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teu nome.

Hebreus 2:12 Dizendo: Anunciarei o teu nome a
meus irmãos, Cantar-te-ei louvores no meio
da congregação.
Hebreus 2:12 de João Ferreira de Almeida 1681 = Dizendo, A
meus irmãos anunciarei teu nome, no meyo do ajuntamento
te louvarei.
Hebreus 6:10 Porque Deus / Elohim não é injusto para se esquecer da
vossa obra, e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes,
enquanto servistes aos santos; e ainda servis.
Apocalipse 11:18 E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo
dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão
aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a
pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra.
Apocalipse 11:18 de João Ferreira de Almeida 1681 = E as naçoes se
iráraõ, e veyo tua ira, (e) o tempo dos mortos, peraque sejam julgados,
e pera dares o galardam a teus servos os Prophetas, e a os Sanctos, e a
os que temem teu nome, a pequenos e a grandes; e perar destruir a os
que a terra destruiam.

Apocalipse 15:3   E cantavam o cântico de Moisés (Êxodo 15:119), servo de YAHWWEH, e o cântico do Cordeiro, dizendo:
Grandes e maravilhosas são as tuas obras, YAHWEH El
Shaddai (Todo-Poderoso)! Justos e verdadeiros são os teus
caminhos, ó Rei dos santos!
Apocalipse 15:4 Quem te não temerá, Ó YAHWEH, e não
magnificará o teu nome? Porque só tu és santo; por isso todas
as nações virão, e se prostrarão diante de ti, porque os teus
juízos são manifestos.
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Apocalipse 19:10 E eu lancei-me a seus pés para o adorar; mas ele
disse-me: Olha não faças tal; sou teu conservo, e de teus irmãos, que têm
o testemunho de Yahshua. Adora a YAHWEH; porque o testemunho de
Yahshua é o espírito de profecia.

E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único
Deus / Elohim (YAHWEH) verdadeiro, e a Yahshua o Messias,
a quem enviaste.

Romanos 9:5 Dos quais são os pais, e dos quais é o Messias
segundo a carne,
o qual é sobre todos, YAHWEH bendito eternamente.
Amém.
Atos 2:19   E farei aparecer prodígios em cima, no céu;
E sinais em baixo na terra, Sangue, fogo e vapor de
fumo: Atos 2:20   O sol se converterá em trevas, E a lua
em sangue, Antes de chegar o grande e glorioso dia de
YAHWEH:

Atos 2:21 E acontecerá que todo aquele que

invocar o nome de YAHWEH será salvo!«

Yahshua means in hebrew; YAHWEH saves! In the name of Yahshua
is the name of Elohim, the Most High!

Marcos 10:17   E, pondo-se a caminho, correu para ele um
homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou:
Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Marcos 10:18   E

Yahshua lhe disse:
Por que me chamas bom?
Ninguém há bom senão um, que é YAHWEH!

Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a
fazer.

E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela
glória que tinha contigo antes que o mundo existisse.
Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste; eram teus,
e tu mos deste, e guardaram a tua palavra.
Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti.

Porque lhes dei as palavras que tu me deste; e eles as receberam,
e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que
me enviaste.
Eu rogo por eles; não rogo pelo mundo, mas por aqueles que
me deste, porque são teus.
E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas;
e nisso sou glorificado.
E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo,
e eu vou para ti. Pai santo, guarda em teu nome aqueles que
me deste, para que sejam um, assim como nós!
Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho
guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o
filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse.
Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a
minha alegria completa em si mesmos.
Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo,
assim como eu não sou do mundo.
Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.
Não são do mundo, como eu do mundo não sou.
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Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a verdade.
Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei
ao mundo.
E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles
sejam santificados na verdade.
E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que
pela sua palavra hão de crer em mim;
Para que todos sejam um, como tu, ó Pai (1), o és em mim, e
eu (2) em ti; que também eles (3) sejam um em nós, para que
o mundo creia que tu me enviaste.
E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam
um, como nós somos um.
Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em
unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a
mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim.
Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também
eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me
deste; porque tu me amaste antes da fundação do mundo.
Pai justo, o mundo não te conheceu; mas eu te conheci, e estes
conheceram que tu me enviaste a mim.
E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lho farei conhecer mais,
para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu
neles esteja.
de João Ferreira de Almeida 1681 = E eu lhes fiz saber teu
nome, e lho farei saber; peraque o amor com que me amaste,
nelles esteja, e eu nelles.
João 17:3-26

87

Mateus 19:16-17 + Lucas 18:18-19
2 Crônicas 6:24+33 + Isaías 37:16
Mateus 4:10; 6:9; Lucas 4:8
João 12:28
No prefácio da tradução de Luther 1984 é explicado: ”A palavra ‘Senhor’
tem sempre a forma ‘Senhor’ quando no texto original hebraico é
utilisado o nome de Deus ‘Jahwe’.
(Vê nota de Êxodo 3:15). ”Em Êxodo 3:15 esta escrito no texto original
hebraico :
“... YAHWEH ... este é o meu nome eternamente,com o qual me devem
chamar de geração para geração.” (vê Jeremias 33:2-3; Isaías 52:6)
Na nota de rodapé de Êxodo 3:15 está escrito: »Em hebraico é o nome
de Deus ‘Jahwe’, daí veio através dum mal-entendimento da idade média
Jehova.
(vê explicação da palavra ‘SENHOR’).
No prefácio da tradução de Elberfelder 2004 é explicado: ”No texto original
estão as letras “JHWH”, a decisão foi tomada na revisão de ‘Senhor’ em
vez de ‘Jahweh’.” (vê Êxodo 3:15)

Portanto, ofereçamos sempre por ele [Yahshua] a
YAHWEH sacrifício de louvor, isto é,
o fruto dos lábios que confessam
o seu nome.
Hebreus 13:15
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Isaías 55:1 Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que
não tendes dinheiro, vinde, comprai, e comei; sim, vinde, comprai,
sem dinheiro e sem preço, vinho e leite!
Isaías 55:2 Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o
produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me
atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a
gordura!
Isaías 55:3 Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim; ouvi, e a vossa
alma viverá; porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos
as firmes beneficências de Davi.
Isaías 55:4 Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e
governador dos povos.
Isaías 55:5 Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma
nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor de YAHWEH
teu Deus / Elohim, e do Santo de Israel; porque ele te glorificou.
Isaías 55:6 Buscai a YAHWEH enquanto se pode achar, invocai-o
enquanto está perto!
Isaías 55:7   Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus
pensamentos, e se converta a YAHWEH, que se compadecerá dele;
torne para o nosso Deus / Elohim, porque grandioso é em perdoar.
Isaías 55:8 Porque os meus pensamentos não são os vossos

pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos,
diz YAHWEH.
Isaías 55:9 Porque assim como os céus são mais altos do que
a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os
vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que
os vossos pensamentos.
Isaías 55:10 Porque, assim como desce a chuva e a neve dos
céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem
produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que
come,
Isaías 55:11 Assim será a minha palavra, que sair da minha
boca; ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me
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apraz, e prosperará naquilo para que a enviei.
Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, o que vê a visão do TodoPoderoso; que cai, e se lhe abrem os olhos.
Números 24:4
Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela,
para que guardeis os mandamentos de YAHWEH vosso Deus / Elohim,
que eu vos mando.
Deuteronômio 4:2
E YAHWEH me deu as duas tábuas de pedra, escritas com o dedo
de Deus / Elohim; e nelas estava escrito conforme a todas aquelas
palavras que YAHWEH tinha falado convosco no monte, do meio do
fogo, no dia da assembléia.
Deuteronômio 9:10
Guarda e ouve todas estas palavras que te ordeno, para que bem te
suceda a ti e a teus filhos depois de ti para sempre, quando fizeres o
que for bom e reto aos olhos de YAHWEH teu Deus / El.
Deuteronômio 12:28
As coisas encobertas pertencem a YAHWEH nosso Deus / Elohim,
porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre,
para que cumpramos todas as palavras desta lei.
Deuteronômio 29:29
Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá, e ouvi as
palavras de YAHWEH vosso Deus / Elohim!
Yahshua / Josué 3:9
Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de
Deus / Elohim, e que a palavra de YAHWEH na tua boca é verdade.
1 Reis 17:24
Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus / Elohim, e
desprezaram as suas palavras, e mofaram dos seus profetas; até que o
furor de YAHWEH tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum
remédio houve.
2 Crônicas 36:16
Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus / Elohim, e
desprezaram o conselho do Altíssimo.
Salmos 107:11
Ouvi a palavra de YAHWEH, vós poderosos de Sodoma; dai ouvidos à
lei do nosso Deus / Elohim, ó povo de Gomorra.
Isaías 1:10
"Seca-se a er va, e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus / Elohim
subsiste eternamente."
Isaías 40:8
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Mas nunca mais vos lembrareis do peso de YAHWEH; porque a cada
um lhe ser virá de peso a sua própria palavra; pois torceis as palavras
do Deus / Elohim vivo, de YAHWEH Sabaoth (dos Exércitos), o nosso
Deus / Elohim.
Jeremias 23:36
Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito (Deuteronômio 8:3):

Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que
sai da boca de YAHWEH .
Mateus 4:4

Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós,

também, o mandamento de Deus / Elohim pela vossa
tradição?
Mateus 15:3

Invalidando assim a palavra de Deus / Elohim pela
vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis
semelhantes a estas.
Marcos 7:13
Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de
YAHWEH a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao

redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento,
para o perdão dos pecados; Segundo o que está escrito no livro
das palavras do profeta Isaías (40:3-5), que diz: Voz do que clama
no deserto: Preparai o caminho de YAHWEH; Endireitai
as suas veredas.
Lucas 3:2-4

E Yahshua lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de

pão viverá o homem, mas de toda a palavra de YAHWEH.

Lucas 4:4

Mas, respondendo ele, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são

aqueles que ouvem a palavra de YAHWEH e a executam.

Lucas 8:21

Mas ele disse: Antes bem-aventurados os que ouvem a palavra
de YAHWEH e a guardam.
Lucas 11:28

Porque aquele que YAHWEH enviou fala as palavras
de YAHWEH; pois não lhe dá YAHWEH o Espírito por
medida.
João 3:34

92

93

A Palavra de YAHWEH

A Palavra de YAHWEH

Quem é de YAHWEH escuta as palavras de YAHWEH; por
isso vós não as escutais, porque não sois de YAHWEH.

Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de
YAHWEH também era anunciada por Paulo em Beréia, foram lá, e
excitaram as multidões.
Atos 17:13

E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é
razoável que nós deixemos a palavra de YAHWEH e sir vamos às
mesas.
Atos 6:2

E ficou ali um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de
YAHWEH.
Atos 18:11

João 8:47

E crescia a palavra de YAHWEH, e em Jerusalém se
multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte
dos sacerdotes obedecia à fé.
Atos 6:7

Ele começou a falar ousadamente na sinagoga; e, quando
o ouviram Priscila e Áqüila, o levaram consigo e lhe
declararam mais precisamente o caminho de YAHWEH.
Atos 18:26

Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria
recebera a palavra de YAHWEH, enviaram para lá Pedro e João.
Atos 8:14

E durou isto por espaço de dois anos; de tal maneira que
todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra de
YAHWEH, assim judeus como gregos.
Atos 19:10

Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra de YAHWEH, voltaram
para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o
evangelho.
Atos 8,25

Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de
YAHWEH.
Romanos 7:22

E ouviram os apóstolos, e os irmãos que estavam na Judéia, que
também os gentios tinham recebido a palavra de YAHWEH.
Atos 11:1

E a palavra de YAHWEH crescia e se multiplicava.

Atos 12:24

... O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem
prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava
muito ouvir a palavra de YAHWEH.
Atos 13:7
Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era
mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de
YAHWEH; mas, visto que a rejeitais, e não vos julgais
dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentio.
Atos 13:46

E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando,
com muitos outros, a palavra de YAHWEH. E alguns dias depois,
disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas
as cidades em que já anunciamos a palavra de YAHWEH, para ver
como estão.
Atos 15:35+36

Não que a palavra de YAHWEH haja faltado, porque nem
todos os que são de Israel são israelitas.
Romanos 9:6
De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de
Romanos 10:17
YAHWEH.
A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas, sim, a obser vância
dos mandamentos de YAHWEH.
1 Coríntios 7:19

Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da
palavra de YAHWEH, antes falamos do Messias com
sinceridade, como de YAHWEH na presença de Deus / Elo
him.
2 Coríntios 2:17
Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam,
não andando com astúcia nem falsificando a palavra de
YAHWEH; e assim nos recomendamos à consciência de todo
o homem, na presença de YAHWEH, pela manifestação da
2 Coríntios 4:2
verdade.
Tomai também o capacete da salvação, e a espada do
Efésios 6:17
Espírito, que é a palavra de YAHWEH.
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E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas
prisões, ousam falar a palavra de YAHWEH mais confiadamente,
sem temor.
Filipenses 1:14

Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o
princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra
de YAHWEH está em vós, e já vencestes o maligno.

Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de YAHWEH,
que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de
YAHWEH.
Colossenses 1:25

1 João 2:14

Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga; pois,
trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós,
vos pregamos o evangelho de YAHWEH.
1 Tessalonicenses 2:9

Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus / Elohim, pois,
havendo recebido de nós a palavra da pregação de YAHWEH,
a recebestes, não como palavra de homens, mas (segundo é, na
verdade), como palavra de YAHWEH, a qual também opera em
vós, os que crestes.
1 Tessalonicenses 2:13
Porque toda a criatura de YAHWEH é boa, e não há nada
que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela
palavra de YAHWEH e pela oração é santificada.

1 Timóteo 4:4+5

A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos,
a fim de que a palavra de YAHWEH não seja blasfemada. Tito 2:5

Porque a palavra de YAHWEH é viva e eficaz, e mais
penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra
até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e
é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Hebreus 4:12

Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de YAHWEH
foram criados; de maneira que aquilo que se vê não foi feito do
que é aparente.
Hebreus 11:3
Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de
YAHWEH, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de
viver.
Hebreus 13:7
Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de YAHWEH está
nele verdadeiramente aper feiçoado; nisto conhecemos que estamos
nele.
1 João 2:5

"E o mundo passa, e a sua concupiscência; mas aquele que faz
a vontade de YAHWEH permanece para sempre."
1 João 2:17

O qual testificou da palavra de YAHWEH, e do testemunho
de Yahshua o Messias, e de tudo o que tem visto.

Apocalipse 1:2

Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na
aflição, e no reino, e paciência de Yahshua o Messias, estava
na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de YAHWEH, e
pelo testemunho de Yahshua o Messias.
Apocalipse 1:9
E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas

dos que foram mortos por amor da palavra de YAHWEH e por
amor do testemunho que deram.
Apocalipse 6:9
Porque YAHWEH tem posto em seus corações, que cumpram
o seu intento, e tenham uma mesma idéia, e que dêem
à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de
YAHWEH.
Apocalipse 17:17
E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados
à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras
palavras de YAHWEH.
Apocalipse 19:9
E estava vestido de uma veste salpicada de sangue; e o nome
pelo qual se chama é a Palavra de YAHWEH!
						

Apocalipse 19:13

E vi tronos; e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder
de julgar; e vi as almas daqueles que foram degolados pelo
testemunho de Yahshua, e pela palavra de YAHWEH, e que não
adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal
em suas testas nem em suas mãos; e viveram, e reinaram com o
Messias durante mil anos.
Apocalipse 20:4

96

A VERDADEIRA IGREJA DE YAHWEH
TEM OS MANDAMENTOS DE YAHWEH
EM SEU CORAÇÃO.
A lei do seu Deus / Elohim está em seu coração; os seus passos não
resvalarão.
Salmos 37:31  
Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire
conhecimento.
Provérbios 3:13   
Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a
minha lei; não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas
suas injúrias.
Isaías 51:7  
Eis que dias vêm, diz YAHWEH, em que farei uma aliança nova com
a casa de Israel e com a casa de Judá:
Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei
pela mão, para os tirar da terra do Egito; porque eles invalidaram a
minha aliança apesar de eu os haver desposado, diz YAHWEH:
Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles
dias, diz YAHWEH: Porei a minha lei no seu interior, e a

escreverei no seu coração; e eu serei o seu Deus / Elohim e eles
serão o meu povo.

E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu
irmão, dizendo: Conhecei a YAHWEH; porque todos me conhecerão,
desde o menor até ao maior deles, diz YAHWEH; porque lhes perdoarei
a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados.
Assim diz YAHWEH, 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; YAHWEH Sabaoth é o seu nome.
Jeremias 31:31-35   
Disse-me mais: Filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas
palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos.
Ezequiel 3:10
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E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro
deles; e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei
um coração de carne:
Para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus
juízos, e os cumpram; e eles me serão por povo, e eu lhes serei
por Deus / Elohim.

Ezequiel 11:19+20

E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e
vos trarei para a vossa terra.
Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados; de todas as
vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei.

E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um
espírito novo; e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e
vos darei um coração de carne.

E porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis
nos meus mandamentos, e guardeis os meus juízos, e
os observeis.

Ezequiel 36:24-27

Porque, quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as
coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei:
Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando
juntamente a sua consciência, e os seus pensamentos, quer acusando-os,
quer defendendo-os.
Romanos 2:14+15   
Mas graças a Deus / Elohim que, tendo sido servos do pecado, obedecestes
de coração à forma de doutrina a que fostes entregues.
Romanos 6:17   

Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que
guardam os mandamentos de YAHWEH
e a fé em Yahshua.
Apocalipse 14:12
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Paulo, e Silvano, e Timóteo, à igreja dos tessalonicenses em
YAHWEH, o Pai, e no Senhor Yahshua o Messias: Graça e paz
tenhais de YAHWEH nosso Pai e do Senhor Yahshua o Messias!
Sempre damos graças a YAHWEH por vós todos, fazendo menção
de vós em nossas orações,
Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do
amor, e da paciência da esperança em nosso Senhor / Redentor
Yahshua o Messias, diante de Deus / El e nosso Pai;
Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de YAHWEH.
Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas
também em poder, e no Espírito santo, e em muita certeza, como
bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós.
E vós fostes feitos nossos imitadores, e de YAHWEH, recebendo a
palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito santo:
De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia
e Acaia.
Porque por vós soou a palavra de YAHWEH, não somente na
Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé
para com Deus / Elohim se espalhou, de tal maneira que já dela
não temos necessidade de falar coisa alguma.
Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos
para convosco, e como dos ídolos

vos convertestes a YAHWEH, para servir
o Deus / Elohim vivo e verdadeiro;
E esperar dos céus a seu Filho, a quem despertou
dentre os mortos, a saber, Yahshua, que nos
livra da ira futura.
1 Tessalonicenses 1:1-10

O NOME DE YAHSHUA
Atos 26:14   E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que
me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que
me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões.
Atos 26:15 E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu
sou Yahshua, a quem tu persegues.
Mateus 1:20 E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo
de YAHWEH, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Miriam,
tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito santo.
Mateus 1:21 E dará à luz um filho e chamarás o seu nome
YAHSHUA (grego = Jesus); porque ele salvará o seu povo dos seus

pecados.

Lucas 1:28   E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada;
YAHWEH é contigo; bendita és tu entre as mulheres.
Lucas 1:29   E, vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e
considerava que saudação seria esta.
Lucas 1:30   Disse-lhe, então, o anjo: Miriam, não temas, porque achaste
graça diante de Deus / Elohim.
Lucas 1:31 E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um

filho, e pôr-lhe-ás o nome de YAHSHUA.

João 7:37 E no último dia, o grande dia da festa, Yahshua pôs-se em pé, e
clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim, e beba.
João 7:38 Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água

viva correrão do seu ventre.

João 7:39   E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele
cressem; porque o Espírito santo ainda não fora dado, por ainda Yahshua
não ter sido glorificado.
João 7:40   Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam:
Verdadeiramente este é o Profeta.
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João 7:41   Outros diziam: Este é o Messias; mas diziam outros: Vem, pois,
o Messias da Galiléia?
João 7:42   Não diz a Escritura que o Messias vem da descendência de
Davi, e de Belém, da aldeia de onde era Davi?

Atos 3:16 E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes
e conheceis; sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós,
esta perfeita saúde.

João 20:30   Yahshua, pois, operou também em presença de seus discípulos
muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro:
João 20:31   Estes, porém, foram escritos para que creiais que

Yahshua é o Messias, o Filho de YAHWEH, e para que, crendo,
tenhais vida em seu nome.

Atos 3:2   E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo,
o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para
pedir esmola aos que entravam.
Atos 3:3   O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo,
pediu que lhe dessem uma esmola.
Atos 3:4   E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós.
Atos 3:5   E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa.
Atos 3:6   E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro; mas o que

tenho isso te dou. Em nome de Yahshua o Messias, o Nazareno,
levanta-te e anda.
Atos 3:7   E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os
seus pés e artelhos se firmaram.
Atos 3:8   E, saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles
no templo, andando, e saltando, e louvando a YAHWEH.
Atos 3:13 O Deus / Elohim de Abraão, de Isaque e de Jacó, o
Deus / Elohim de nossos pais, glorificou a seu filho Yahshua, a
quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo
ele determinado que fosse solto.
Atos 3:14   Mas vós negastes o Santo e o Justo, e pedistes que se vos
desse um homem homicida.

E matastes o Príncipe da vida, ao qual YAHWEH
ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas.

Atos 3:15  

Atos 4:8 Então Pedro, cheio do Espírito santo, lhes disse: Principais do
povo, e vós, anciãos de Israel,
Atos 4:9 Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um
homem enfermo, e do modo como foi curado,
Atos 4:10 Seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel,

que em nome de Yahshua o Messias, o Nazareno, aquele a
quem vós crucificastes e a quem YAHWEH ressuscitou dentre
os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós.

Atos 4:11 Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores,
a qual foi posta por cabeça de esquina. (Salmo 118:22).
Atos 4:12 E em nenhum outro há salvação, porque também

debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os
homens, pelo qual devamos ser salvos.
Atos 9:13 E respondeu Ananias: Senhor, a muitos ouvi acerca deste
homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém;

Atos 9:14 E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender
a todos os que invocam o teu nome.
Atos 10:36   A palavra que ele (Elohim) enviou aos filhos de Israel,
anunciando a paz por Yahshua o Messias: <este é o SENHOR de todos;>
Atos 10:37   Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando
pela Galiléia, depois do batismo que João pregou;
Atos 10:38   Como YAHWEH ungiu a Yahshua de Nazaré com o Espírito
santo e com virtude; o qual andou fazendo bem, e curando a todos os
oprimidos do diabo, porque YAHWEH era com ele.
Atos 10:39   E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na
terra da Judéia como em Jerusalém; ao qual mataram, pendurando-o num
madeiro.

102

O Nome de Yahshua

O Nome de Yahshua

Atos 10:40   A este ressuscitou YAHWEH ao terceiro dia, e fez que

Po rt an t o, o qu e eu fal o,
fal o - o co m o o Pai m o t em dit o.

Atos 10:41   Não a todo o povo, mas às testemunhas que YAHWEH antes
ordenara; a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que
ressuscitou dentre os mortos.
Atos 10:42   E nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é o que por
YAHWEH foi constituído juiz dos vivos e dos mortos.
Atos 10:43 A este dão testemunho todos os profetas, de que todos

J oã o 12 : 4 2 -50

se manifestasse,

os que nele crêem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome.
Atos 10:48   E

mandou que fossem batizados em nome de
Yahshua o Messias. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns

dias.

Apesar de tud o, a té m ui tos d os p r i nc i p a i s c re r a m ne l e ;
mas n ão o con f e ssa v a m por ca u s a d o s f a r i s e u s , p a r a
n ã o se re m e x pulsos d a s i na go g a :
Porq ue ama v a m ma i s a g lóri a d o s h o m e ns d o q u e a
g lóri a d e YA H W E H.
E Ya h s h u a cla mo u, e d isse : Que m c r ê e m m i m , c r ê , nã o
em mi m, m a s n a q ue le q u e m e e nv i o u .
E q uem m e v ê a m i m, v ê a q u e l e q u e m e e nv i o u .
E u sou a luz q ue v i m a o mun d o, p a r a q u e t o d o a q u e l e
q ue crê e m mi m n ã o p e r m a ne ç a na s t re v a s .
E se alguém ouv i r a s m i n h a s pa l a v r a s , e nã o c re r, e u
não o julgo; p orq ue e u v i m , n ã o p a r a j u l ga r o m u nd o,
m a s p a ra sa lv a r o m u nd o.
Quem me re j e i ta r a m i m, e n ã o re c e b e r a s m i nh a s
palavras, já te m q ue m o j ulg ue ; a p a l a v r a q u e t e nh o
pregad o, e ssa o h á d e j ulg a r no ú l t i m o d i a .
Porq ue eu n ão te n h o f a la d o d e m i m m e s m o; m a s o Pa i ,
q ue me en v i ou, e le me d e u m a nd a m e nt o s o b re o q u e
hei d e d i z e r e sob re o q ue h e i d e f a l a r.
E sei q u e o se u m a n d a m e n to é a v i d a e t e r na .
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Mateu s 2 : 11 E, entrando na casa, acharam o menino com Miriam
sua mãe e, prostrando-se, o adoraram / homenagem (!); e abrindo os
seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas: ouro, incenso e mirra.
Lu c a s 4 : 4 1

E t a m bé m d e m u i t os s a í a m d e m ôni os ,

clama n d o e d i z e nd o:

YA HW EH.

Tu é s o M e s s i a s , o Fi lho d e

E e l e , re p re e nd e nd o - os , nã o os d e i x a va
f a l a r, p oi s s a bi a m qu e e l e e ra o M e s s i a s .

"O tradutor: google.de":

Evidências Históricas
Tácito, o historiador romano, escrevendo em cerca de 115 dC,
fala sobre a perseguição de Nero da Cristãos no ano 46 dC.
"Cristo, de quem o nome é derivado, foi executado nas mãos do
procurador Pôncio Pilatos no reinado de Tibério. "
Suentonius o historiador romano, escrevendo em cerca de 120
dC, fala sobre Cresto. "Desde que os judeus estavam fazendo
continuamente distúrbios por instigação de Cresto, ele (Cláudio)
expulsou de Roma. "
O Talmud (tradições judaicas do século 3 º): Na véspera da
Páscoa eles enforcado Jeshu de Nazaré. "
de: "Jesus – Messias oder Betrüger“, Bludenz 2007,

com Prof. Dr. Walter J. Veith
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E, havendo-lho permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal
com a mão ao povo; e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica,
dizendo: "... E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo,
por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu
sou Yahshua Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo
viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram
a voz daquele que falava comigo. "
Atos 21:40; 22:7-9
E agora pela esperança da promessa que por YAHWEH foi feita a
nossos pais estou aqui e sou julgado.
À qual as nossas doze tribos esperam chegar, servindo a YAHWEH
continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou
acusado pelos judeus.
Pois quê? julga-se coisa incrível entre vós que Deus / Elohim ressuscite
os mortos?
Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Yahshua Nazareno
devia eu praticar muitos atos;
O que também fiz em Jerusalém. E, havendo recebido autorização dos
principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões; e
quando os matavam eu dava o meu voto contra eles.
E, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a
blasfemar. E, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades
estranhas os persegui.
Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais
dos sacerdotes,
Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o
esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam
comigo.

E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em
língua hebraica dizia: S a u l o, S a u l o, p or qu e m e p e rs e g u e s ?
D ura c oi s a t e é re c a l c i t ra r c on t ra os a g u i l h õe s .
E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: E u sou Y ahshua ,
a quem tu persegues.
Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para
te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto como
daquelas pelas quais te aparecerei ainda;
Livrando-te deste povo, e dos gentios / das nações, a quem agora te
envio,
Para lhes abrires os olhos, e das trevas os
converteres à luz, e do poder de Satanás a YAHWEH;
a fim de que recebam a remissão de pecados, e
herança entre os que são santificados pela fé em
mim.
Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial.
Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém,
e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se
convertessem a YAHWEH, fazendo obras dignas de arrependimento.
Por causa disto os judeus lançaram mão de mim no templo, e
procuraram matar-me.
Mas, alcançando socorro de YAHWEH, ainda até ao dia de hoje
permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não
dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que
devia acontecer,
Isto é, que o Messias devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição
dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios /
nações.
Atos 26:6-23
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Bendize a YAHWEH
Disse então Miriam: A minha alma engrandece
a YAHWEH, e o meu espírito se alegra em
YAHWEH meu Salvador;
Porque atentou na baixeza de sua serva;
Pois eis que desde agora todas as gerações
me chamarão bem-aventurada,
Porque me fez grandes coisas o Poderoso;
E santo é seu nome.
E a sua misericórdia é de geração em geração
Sobre os que o temem.
Com o seu braço agiu valorosamente; Dissipou
os soberbos no pensamento de seus corações.
Depôs dos tronos os poderosos, E elevou
os humildes.
Encheu de bens os famintos, E despediu vazios
os ricos.
Auxiliou a Israel seu servo, Recordando-se da
sua misericórdia;
Como falou a nossos pais, Para com Abraão e a
sua posteridade, para sempre.
Lucas 1:46-55
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Disse-lhes, pois, Yahshua outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e
morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir.
Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo, pois
diz: Para onde eu vou não podeis vir?
E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima; vós sois deste mundo,

eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos
pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos
pecados.

Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Yahshua lhes disse: Isso mesmo que já
desde o princípio vos disse.
Muito tenho que dizer e julgar de vós, ma s a q u e l e q u e m e e nv i o u

é verdadeiro; e o q ue d e le te n h o o u v i d o, i s s o f a l o a o
mun do.
Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai [YAHWEH].
Disse-lhes, pois, Yahshua: Quando levantardes o Filho do homem,

então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo;
mas falo como meu Pai me ensinou.
E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só,
porque eu faço sempre o que lhe agrada.
João 8:21-29

Yahshua respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha

glória não é nada; quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que
é vosso Elohim / Deus.
E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E, se disser que o não conheço,
serei mentiroso como vós; mas conheço-o e guardo a sua palavra.
Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se.
Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens cinqüenta anos, e viste
Abraão?
Disse-lhes Yahshua: Em verdade, em verdade vos digo que antes que
Abraão existisse, eu sou.
João 8:54-58

Todavia bem sabemos de onde este é; mas, quando vier o Messias,
ninguém saberá de onde ele é.

Clamava, pois, Yahshua no templo, ensinando, e dizendo: Vós

conheceis-me, e sabeis de onde sou; e eu não vim de mim mesmo,
mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis.
Mas eu conheço-o, porque dele sou e ele me enviou.
João 7:27-29

E sabemos que já o Filho de Deus / YAHWEH é vindo, e nos deu
entendimento para conhecermos o que é verdadeiro; e no que é verdadeiro
estamos, isto é, em seu Filho Yahshua o Messias. Este é o verdadeiro
Elohim / Deus e a vida eterna .
1. João 5:20
E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Elohim /
Deus verdadeiro (YAHWEH), e a Yahshua o Messias, a quem enviaste.
João 17:3
E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó YAHWEH,

ó verdadeiro e santo Dominador, não julgas e vingas o nosso sangue
Apocalipse 6:10
dos que habitam sobre a terra?
Apoc. 1:8   Eu sou o Aleph e o Tau, o princípio e o fim, diz YAHWEH
Elohim, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso.
Apoc. 3:12 A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu
Elohim / Deus, e dele nunca sairá; e escreverei sobre ele o nome do meu
Elohim / Deus, e o nome da cidade do meu Elohim / Deus, a nova
Jerusalém, que desce do céu, do meu Elohim / Deus, e também o meu
novo nome.
Apoc. 4:8   E os quatro animais tinham, cada um de per si, seis asas,
e ao redor, e por dentro, estavam cheios de olhos; e não descansam nem
de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo, é YAHWEH El

Shaddai / o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir.

Apoc. 11:17 Dizendo: Graças te damos, Ó YAHWEH El Shaddai /

o Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste
o teu grande poder, e reinaste.
Apoc. 15:3    E cantavam o cântico de Moisés, servo de YAHWEH, e
o cântico do Cordeiro, dizendo: "Grandes e maravilhosas são as tuas
obras, Ó YAHWEH El Shaddai / o Todo-Poderoso! Justos e verdadeiros
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são os teus caminhos, ó Rei dos santos!
Apoc. 16:7   E ouvi outro do altar, que dizia: Na verdade, ó YAHWEH
El Shaddei / o Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos.
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Mat. 12:32 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.

Apoc. 16:14 Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios;
os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os
congregar para a batalha, naquele grande dia de YAHWEH o TodoPoderoso.

1 Cor. 11:3   Mas quero que saibais que o Messias é a cabeça

Apoc. 19:6 E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como
que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que
dizia: AleluYah! pois já YAHWEH nossso Elohim / Deus, o TodoPoderoso reina..

2 Cor. 6:18 E eu serei para vós Pai, E vós sereis para mim filhos e
filhas, Diz YAHWEH Todo-Poderoso.

Apoc. 19:15   E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela
as nações; e ele as regerá com vara de ferro; e ele mesmo é o que pisa o
lagar do vinho do furor e da ira de YAHWEH, o Todo-Poderoso.
Apoc. 21:22 E nela não vi templo, porque o seu templo é YAHWEH
El Shaddei / o Todo-Poderoso, e o Cordeiro.
Mat. 12:26 E, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si
mesmo; como subsistirá, pois, o seu reino?
Mat. 12:27 E, se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem
os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos
juízes.
Mat. 12:28 Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de YAHWEH,
logo é chegado a vós o reino de YAHWEH.
Mat. 12:29   Ou, como pode alguém entrar em casa do homem valente,
e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando
então a sua casa?

de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher;

e YAHWEH a cabeça do Messias.

Êxodo 6:3 E eu apareci a Abraão, a Isaque, e a Jacó, como o Elohim /
Deus Todo-Poderoso; mas pelo meu nome, YAHWEH, não lhes fui
perfeitamente conhecido.
Núm. 24:16 Fala aquele que ouviu as palavras de Elohim / Deus, e o
que sabe a ciência do Altíssimo; o que viu a visão do Todo-Poderoso, que
cai, e se lhe abrem os olhos.
Jó 8:3 Porventura perverteria Elohim / Deus o direito? E perverteria
o Todo-Poderoso a justiça?
Jó 33:4 O Espírito de Elohim / Deus me fez; e a inspiração do TodoPoderoso me deu vida.
Jó 40:2 Porventura o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria?
Quem argüi assim a Elohim / Deus, responda por isso.
Salmo 91:1+2 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à
sombra do Onipotente descansará. Direi de YAHWEH: Ele é o meu
Elohim / Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
Isa. 13:6 Clamai, pois, o dia de YAHWEH está perto; vem do TodoPoderoso como assolação.

Mat. 12:30   Quem não é comigo é contra mim; e quem comigo

Ezeq. 10:5 E o ruído das asas dos querubins se ouviu até ao átrio
exterior, como a voz do Elohim / Deus Todo-Poderoso, quando fala.

Mat. 12:31   Portanto, eu vos digo: Todo o pecado e blasfêmia se perdoará
aos homens; mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos
homens.

nota: O verdadeiro é o Todo-Poderoso, o Altíssimo:

não ajunta, espalha.

YAHWEH Sabaoth!
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A falsificação sobre o dia da Ressurreição
O Engano

Ao verificar a passagem “quando o Messias ressuscitou”; estou sempre
encontrando pontos de divergencia nas Escrituras. Junto com um irmão
eu verifiquei verso por verso, e o Pai Celestial e seu Santo nome YAHWEH
abriu os meus olhos:
Porque meus olhos até entao ainda fechados, bloqueado pela relação à
pronúncia antiga do Dr. Martin Luther na tradução de 1545 sobre a palavra
“Sabbat, Sabbather, Sabbathen e Sabbathe” e sobre a anormalidade,
quando duas mulheres, Miriam (não do grego: Maria) ter comprado ou
feito as especiarias, já foi identificada na revisão de todos os versículos
relevantes com base nas Bíblias em grego e hebraico (Bíblia manual e
online) os fatos. Na tradução da palavra “Sábado / Sabbath” do grego
na Bíblia Online, a qual foi traduzida ao pé-da-letra exatamente a palavra
“semana”. Entao não esta muito longe´, assim você só tem que definir
antes o “primeiro dia” e desta forma você tem a tradução, que foi
encontrada em quase todas as Bíblias: “No primeiro dia da semana!”
Agora é claro que as Bíblias em grego e hebraico, contém a palavra
“Sábado / Sabbath” nao adulterada. A única irregularidade só pode ser
percebida no Envangelho Marcos 16,1, mas este verso é neutralizado
com o versículo Lucas 23,50-56 e com isso declarando uma falsificação/
um desacordo.
A seguir versos com instruções estao mostrando as ilusoes de Satanás,
que enganaram todo o mundo cristão com a exceção de alguns poucos:
Mateus 28:1 LUTERO 1545 + Bíblias em grego + em hebraico = Na
noite que é Sábado / Sabbath * // a qual nasce na manha do
primeiro(?) dia de feriado de Sábados / Sabbathe // Miriam de
Magdala (de Magdala = texto original grego + de o tradutor ‘MENGE’) e
a outra Miriam chegaram para contemplar o túmulo.
Mateus 28:1 CONCORDANTE BIBEL 1980 = mas foi na noite entre
o Sábados / Sabbathe * // quando a manha alvorece em um
Sábado/ de o um dias de Sábados / Sabbathe, que chegaram
Maria (em grego: Maria) / Miriam de Magdala (de Magdala = texto
original grego + de o tradutor ‘MENGE’), e a outra Maria / Miriam, para
olhar a cripta.
Marcos 16:2, 9; Lucas 24:1; João 19:14,31; 20:1, 19; Atos 20:7; 1 Coríntios 16:2;
Apocalipse 1:10; conforme “Conkordant Greek Text” und “VULGATA - IUXTA
VULGATAM CLEMENTINAM”.
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* Explicação / citação de Heinrich Ramisch: Jesus [Yahshua] morreu
como nosso cordeiro pascoal, 1 Coríntios 5,7, no 14. Nisan, o dia
do Senhor [Editor: YAHWEH] Festa de Passah, Levítico 23:5,
no dia da preparação para o Grande Sábado / SABBAT, João 19:31,
em uma quinta-feira. A Sexta-feira seguinte, no 15. Nisan, o dia
dos pães ázimos, Levítico 23:6-7, é o grande Sábado / Sabbath,
quando Jesus (Yahshua) estava descansando em seu túmulo. - No
16. Nisan, Levítico 23:10-11, o dia em que é o primeiro feixe, ELE
ressuscitou no crepúsculo. - Este foi o grande Sábado / Sabbath
seguindo a semana Sabbath, um Sábado.
Bíblia Concordante, João 19:31 : Entao os judeus, porque era o dia
da Preparação, o dia de Sábado / Sabbath, no qual os corpos não
deveriam ficar na cruz (porque era o grande dia, o dia de Sábado /
Sabbath), ...
João 19:31, é exatamente a escritura que testemunha o fato de que
a ressurreição de Jesus [Yahshua] sucessede no grande Sábado /
Sabbath, o Sábado / Sabbath anual, em 15. Nisan, seu sepultamento!
Assim a semana da crucificação de Jesus [Yahshua], o grande Sábado /
Sabbath, nao caiu em nenhum “Sábado / Sabbath” da semana! - Porque
então teriam os judeus os “Sábados / Sabbathen “ou“ o dos dias de
Sábados / Sabbathe“: Havia sábados semanais e sábados anuais dos
grandes festivais. Se tal acontecimento se aconteceu em um Sábado /
Sabbath semanal, estava falando de “Sábatos / Sabbathen” ou “o dia
de Sábados / Sabbathe”. concordante Bíblia, página 557.
As descobertas em Matheus 28:1 “a noite de Sabbathe” e “um dos
dias de Sábados / Sabbathe” (veja acima) são explicadas na Bíblia
concordante na página 558, conforme: O grande Sábado / Sabbath
anual, o pão ázimo depois da Páscoa é mencionado na frase “noite
de Sábados / Sabbathe” (para a noite, a qual ele decidiu e o início
da próxima semana (a ressurreição) foi Sábado) Mateus 28:1 e
Marcos 15:42.
Conforme a vontade de Deus, o dia começa na noite e termina
novamente na noite, ao pôr do sol, no início do dia seguinte,
Gênesis 1:5.
de: “O Símbolo de Jonas - A Ressurreição de Jesus - a ressurreição
de Jesus estava em um Sábado / Sabbath semanal”.

* Nota: Neste versículo afirma-se que o Sábado “já havia passado”,
enquanto o versículo 2 está falando claramente com base nas
evidências de “muito cedo em um Sábado / Sabbath // pois o sol
nascia”. Também o ato de compra “depois do sabbat” é mencionado
neste verso. Em Lucas 23:56 está escrito claramente na preparação
das especiarias pelas mulheres antes do “Sábado / Sabbath” logo
depois da grave renúncia de Yahshua. Devido as essas circunstâncias,
é claro que o grande Sábado em 15. Nisan estava no fim e no dia
seguinte, um normal Sábado semanal, Sábado, tinha começado após
o por do sol.

Marcos 16:1 E, quando o dia de Sábado / Sabbath passou*,
Miriam (em grego: Maria) de Magdala (de Magdala = texto original
grego + de o tradutor ‘MENGE’), Miriam (em grego: Maria), Mae de
Jacó e Salomé compraram especiarias, as quais elas adquiriram e o
ungeriram. - Lucas 23:50-56.

Marcos 16:2 Lutero 1545 + Bíblias em grego e hebraico = E o Sr. veio
para o túmulo em um Sábado / Sabbath (significa: em um dos
dias de Sábados / Sabbathe) muito cedo // ao nascer do sol .*
Marcos 16:2 BÍBLIA CONCORDANTE 1964 + 1980 = Então eles
chegaram no túmulo em um dos dias de Sábados / Sabbathe
bem cedo pela manhã, ao nascer do sol.*
Ver 9; Matheus 28:1; Lucas 24:1; João 19:31; 20:1,19; 1 Coríntios 16:2;
ver também: “texto Conkordant grego” e “Vulgata - juxta VULGATAM
CLEMENTINAM”.

* Explicação / citação de Heinrich Ramisch: Para o ensino ímpio
da Ressurreição de Jesus [Yahshua] no Sábado, ao pôr do sol, há
também duas versões da aparição das Marias diante do túmulo de
Jesus [Yahshua]:
Uma vez alegou que as Marias [Editor: grego: Marien] / Miriams teriam
chegado logo após o final do Sábado / Sabbath, no início do primeiro
dia da semana, logo após do pôr do sol, ao túmulo. - Desta forma
deveria ter acontecido na escuridão o rolar da pedra do túmulo e da
unção do cadáver de Jesus [Yahshua]. - Em outras palavras, todos
os eventos que encontramos em Mateus 28:1-15 teriam ocorrido na
escuridão da noite.
A palavra bíblica o contradiz e diz que a Sua ressurreição, e tudo em
Mateus 28:1-8 (João 20:11-19) ao nascer do sol e depois – durante
o dia - ocorreu. O outras vezes, quando citando os documentos
revistos, as Marias [Miriams] foram diante do túmulo de Cristo [o
Messias] pela manhã, ao nascer do sol no primeiro dia da semana,
que, por outro lado Jesus [Yahshua], já havia subido na primeira
versão, já antes do final do Sábado / Sabbath, ou seja, pelo menos
12 horas antes.
Onde estava Jesus [Yahshua] neste momento? - Está Escrito porém,
que Jesus [Yahshua] Maria de Magdalena [Miriam de Magdala] o
encontra no Sábado de manhã, ao nascer do sol, e disse para ela:
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“Não me toque! ... “ - Então, Ele subiu ao Pai no céu, e voltou
novamente no mesmo Sábado / Sabbath. Ele finalmente apareceu
aos discípulos de Emaús! - João 20,15-17; Lucas 24,13-31.
Aqui também se pode reconhecer que as especiarias foram preparadas
em 14. Nissan e durante o Grande Sábado / Sabbath, elas ficaram em
silêncio de acordo com a Lei, Lucas 23:54-56.

João 16:13.
É importante saber que a Festival anual e comemoração após
o Levítico 23 são festas comemorativas móveis, pois elas serao
contadas após a lua nova do ano. O Deus deixa começar o ano lunar
com o primeiro mês lunar de Nisan, que é contado à partir da primeira
lua nova depois do dia de equinócio da primavera.
Como ... mencionado, os sete dias de festividades e comemoracao
da Nova Aliança nao devem ser mais mantidos ou comemorados.
No entanto todo crente deve saber em qual os dia do calendário
atualmente que eles caem. Neles se revelam todos os eventos que
Jesus Cristo [Editor: Yahshua o Messias] reuniu com os quatro
festivais de primavera e dia memorial já e aqueles que por Ele, através
do Festival de três Outono e observâncias, imediatamente antes

As Marias [grego: Marien] / Miriams não vieram ao túmulo ao anoitecer
ou na escuridão ou cedo pela manha, no primeiro dia da semana,
mas:
“E muito cedo, pela manhã, em um dos dias de Sábados / Sabbathe,
elas vêm ao túmulo quando nascer do sol.” Marcos 16:2, Bíblia
concordante 1964.
E pouco tempo antes, no 16. Nisan, o Sábado / Sabbath semanal, o
dia das Primícias [no dia do molho das primícias], Levítico 23:10-11,
no ano 31 d.C., no início da manhã, é o Cristo [Editor = de Messias]
com o ressuscitaldo dos mortos! Marcos 16, 9; Bíblia concordantes.
de: “O Simbolo de Jona - A Ressurreição de Jesus - A ressurreição de
Jesus ocorreu em um dia de Sábado / Sabbath da semana”
Marcos 16:9 LUTERO 1545 + Edição Bethel+ Bíblia grega + Biblica
hebraica = Mas Yahshua // como ELE foi despertou no
primeiro(?) dia de Sábados / Sabbathe // ele apareceu primeiro
para Miriam de Magdala (de Magdala, texto original grego + de o
tradutor ‘Hermann MENGE’) / da qual ele expulsou sete demonios.
Marcos 16:9 BÍBLIA concordantes 1980 = Quando ELE ressuscitou
na primeira(?) manhã de Sábado / Sabbath [no Sábado, o
Sabbath / Sábado semanal], ele apareceu primeiramente para Maria
[grego: Maria] / Miriam, a Magdalena [de Magdala = grego texto original
+ de o tradutor ‘MENGE’], da qual ele tinha expulso sete demônios.*
Vers 16:2; Matheus 28:1, Lucas 8:2; 24:1, João 19:31; 20:1,11-18,19;
ver também: “texto Grego Conkordant” e “ VULGATA - IUXTA VULGATAM
CLEMENTINAM “.

* Explicação / citação de Heinrich Ramisch: Este “primeiro Sábado /
Sabbath” é o Sabbath semanal, da ressurreição de Jesus [Yahshua],
o 16. Nisan! - À partir desse dia, o dia depois do Sábado / Sabbath,
o Grande Sábado / Sabbath no 15. Nisan devem ser contadas sete
semanas inteiras, até o dia depois do sétimo Sabbath, a saber 50 dias
(veja Levítico 23:15-16).
Este 50. dia é Pentecostes! - Conseqüentemente, a crucificação foi
no ano de Pentecostes, o derramamento do Espírito santo de Deus,
também em um Sábado / Sabbath semanal, Capítulo 2 da Atos,

e com a Sua segunda vinda no céu ainda estão satisfeitos,
em primeiro, 1 Coríntios 15:50-52; 1 Tessalonicenses 4:13-18.
de: “O Símbolo de Jona - A Ressurreição de Jesus - a ressurreição de
Jesus ocorreu em Sábado / Sabbath semanal”.

* Nota: No dia anterior, na quarta-feira Yahshua passou ainda a
Páscoa junto com seus discípulos. O comida da Páscoa começou
na noite de quarta-feira. bem cedo pela manhã na quinta-feira,
enquanto ainda estava escuro, muitos processos foram realizados
para sua execução. De acordo com o acima declarado, Yahshua o
Messias foi crucificacado na quinta-feira às 9 horas (cerca 9 horas
o dia), o Dia da Preparação. Depois de sua morte (cerca 15 horas
o dia), seu corpo foi levado rapidamente e colocado na sepultura,
porque havia apenas algumas horas, até o dia amanhecer, o grande
Sábado / Sabbath (cerca 18 horas o dia) e ficando assim escuro. No
dia solene, na sexta-feira, todos respeitaram a Lei. No Sábado foi
mantido o Sabbath semanal. Esta é a verdadeira ressurreição

de nosso Senhor Yahshua o Messias, o Filho de Deus, o
Todo-Poderoso.
Lucas 18:12 + Concordanz 1995 + LUTERO 1545 + 1995 + Bíblias grego
+ hebraico = Jejuo duas vezes no Sábado, eu dou o dízimo de
tudo que eu tenho.
Mateus 23:23; 28:1; Marcos 16:2,9; Lucas 24:1; João 19:31; 20:1,19; Atos 20:7;
1 Coríntios 16:2; Apocalipse 1:10.

Lucas 24:1 LUTHER 1545 + Bíblias grego + hebraico = Mas no
Sábado / Sabbath (= em um Sabbath / Sábado) muito cedo*
elas chegaram ao tumulo e trouxeram especiarias / por elas
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preparadas / e algumas pessoas com elas.
Lucas 24:1 BÍBLIA CONCORDANTE 1980 = Elas foram de manhã
em um dos dias de Sábados / Sabbathe para a sepultura e
trouxeram consigo as especiarias que tinham preparado, alguns
com elas.
Mateus 28:1; Marcos 16:2,9; João 19:31; 20:1,19; 1 Coríntios 16:2; ver também:
“texto Concordant grego” e “Vulgata - juxta VULGATAM CLEMENTINAM”.

* Explicação / citação de Heinrich Ramisch: Como já foi dito, no
ano da crucificação... [Yahshua], dois Sábados / Sabbathe estavam
relacionados: O Sábado / Sabbath anual, 15. Nisan, uma sexta-feira
e o Sábado / Sabbath semanal, no 16. Nisan. – Assim aconteceu o
14. Nisan em uma quinta-feira - Quinta-feira Verde/ Santa!
Lucas 23:31! A Bíblia, que deve permanecer originalmente

para todos nós como medida de todos os ensinamentos! -

E depois disso: No 14. Nisan ... [de YAHWEH] Passah! É o dia
Memorial da preservação dos primogênitos, Êxodo 12 - ... [Yahshua]
é neste dia que o cordeiro pascoal morreu por nós na cruz. - Ele
descansou no 15. Nisan, o Grande Sábado / Sabbath, Joao 19:31,
a Festa dos Pães Ázimos e no Túmulo, no dia do maço primícias,
16. Nisan, foi a Sua ressurreição. Naquele dia ele se apresentou
como primogenito, como o primeiro a ser ressuscitado dentre os
mortos, na frente de Seu Pai no céu, Mateus 5:17; Levítico 23:4-14;
1 Coríntios 15:20; João 20:17! Isto é também comprovado na Bíblia, que o testemunho de Jona 2:1
(Mateus 12:39-40), se aplica a três dias e três noites, não só para a
paz da sepultura ... [Yahshua]. É um pouco mais de tempo: de sua
prisão até sua ressurreição, embora referido como “no coração da
terra” e é atribuído ao reino de Satanás - Satanás não tem poder ...
[Yahshua] tem, João 14:28-31 (Êxodo 3:15)!
Veja, Mateus 26:50; Marcos 16:9; Mateus 12:40; 15:19; Bíblia concordante;
Lucas 10:18; João 12:31; Apocalipse 12:9!

de: “O Símbolo de Jonas - A Ressurreição de Jesus - a ressurreição
de Jesus ocorreu em um Sábado / Sabbath semanal”.
João 19:31 LUTERO 1545 + grego + Bíblia Hebraica = Os judeus //
porque era o dia da preparação // que os corpos não devem
no cruz / pilha permaneceram * o Sábado foi mais (por
causa do dia de Sábado mesma alta / grande / pediram a
Pilatos / que suas pernas quebradas e eles foram removidos.
Levítico 23:7; Deuteronômio 21:23; Marcos 16:2,9; Lucas 24:1; João 20:1,19;
Atos 20:7; 1 Coríntios 16:2
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Declaração / citação de Heinrich Ramisch: Em conformidade
com a ordem divina, a palavra tomada das escrituras originais e
Mattheus 28:1 e Joao 19:31 evidências sobre a sua ressurreição em
um Sábado / Sabbath semanal. Eles confirmam a exatidão de todas
as passagens bíblicas que dão o testemunho dele! A preparacao da
refeição de Passah em 13. Nisan entre as “noites” no período entre
a tarde do sacrifício (cerca 15 horas o dia) e à noite, o pôr do sol E
o cordeiro de Passah foi comido à noite, com o início do 14. Nisan.
Isto foi feito durante o início da Páscoa e antes do êxodo do Egito.
– Assim repetiu Josue no mesmo dia em Gigal depois de quarenta
anos no deserto e Jesus [Editor: Yahshua] com os seus discípulos
comiam também juntos à noite, com o início do 14. Nisan, a comida
o Passah, veja Êxodo 12. Capítulo, Josué 5:10-12; Mateus 26:2;
Lucas 22:7-20.
No Passah do Senhor [YAHWEH] foi ordenado de esfregar aos
israelitas no Egito o sangue dos animais sacrificados nos cantos
e parte superior das portas, pois foi na mesma noite que o Senhor
[YAHWEH] caminhou pela terra e bateu em todos os primogênitos
do homem e gado do Egito. Naquelas pessoas que tinham o sinal
na porta, ele passou adiante. E ninguém saiu à porta até de manhã
seguinte. Somente com o início da manh do 14. Nisan, o povo reuniu
seu gado e pertences dados por egípcios como jóias de prata e ouro e
roupas. Com o início do 15. Nisan, à noite, eles estavam prontos para a
mudança, de acordo com as Escrituras começou para eles na noite de
15. Nisan, Deuteronômio 16:1; Números 33,3. A partida do Povo de
Israel ocorreu no anoitecer, na noite de 15. Nisan, Deuteronômio 16:1;
Números 33:3. Para o Senhor [YAHWEH] foi a noite do 14. Nisan
a noite do Despertar para conduzir o Seu povo do Egito; por este
motivo devem guardar os filhos de Israel esta noite em honra ao
Senhor [YAHWEH], segundo Êxodo 12:42 - Mesmo Jesus [Yahshua]
ordenou a Seus discípulos, na noite de 14. Nisan para guardar com
ele, Mateus 26:38-41:
Este grande Sábado / Sabbath anual foi para o povo de Israel um
dia memorial permanente para o Êxodo, a libertação após 430 anos
servidao ao Egito. É em João 19:31 o chamado de o Grande Sábado /
Sabbath, o qual no Levítico 23:6 como denomindada a Festa dos Pães
Ázimos. Neste dia, o 15. Nisan, Jesus [Yahshua] descansou no túmulo,
antes que ELE ressuscitou no 16. Nisan, no dia em que os sacerdotes
ofereceram o primeiro feixe de grãos do Senhor [YAHWEH] ressuscitado,
Levítico 23:10. - De acordo com as Escrituras foi na semana

da crucificação de Jesus [Yahshua] é um Sábado / Sabbath
semanal!
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João 19:31 o Grande Sábado / Sabbath pode ser lido em qualquer
Bíblia inalterada. - Obviamente os modificadores deste significado
reconheceram a importância do Grande Sábado / Sabbath, entao
João 19:31, permaneceu de acordo com o texto básico em todos os
documentos revistos. Mas é apenas a Escritura que comprova

quatro festivais de primavera e comemoracoes, Levítico 23 (4):5-14.
E esta ordem divina deve ser e ficar a chave de nossas considerações!
No texto básico está escrito em Matheus 28,1: “Mas foi na noite de
os Sábados / Sabbathe.” Isso significa que uma noite incluiu dois
Sábados / Sabbathe - Era a noite de 15. Nisan, o Grande Sábado /
Sabbath, João 19:31, e na semana Sábado / Sabbath seguinte, o 16.
Nisan se deixar iniciar. Em Sua criação Deus fez isso do mesmo modo:
“E foi à tarde e na manhã o primeiro dia”, Genêsis 1:5. - Com o fim
de uma noite e começou do outro dia! - Que entre os dois Sábados /
Sabbathe houve uma sexta-feira, na qual as mulheres compraram
e prepararam as especiarias, isto n´s nao podemos encontrar em
nenhuma Escritura ... - No entanto, está escrito em Lucas 23:54-56;
“... Mas depois foi seguido pelas mulheres que tinham vindo com Ele
da Galiléia, e viu o túmulo, e como seu corpo foi colocado.

o fato de que a ressurreição de Jesus [Yahshua] ter sido
no Grande Sábado / Sabbath, o Sábado / Sabbath anual,
no 15. Nisan, Seu silêncio seguido túmulo! (Veja Mateus 28:1)

de: “O Símbolo de Jona - A Ressurreição de Jesus - a ressurreição de
Jesus foi em um Sábado / Sabbath semanal”
João 20:1 ERASMUS 1516 + LUTERO 1545 + Bíblias grego + hebraico =
No um Sábado / Sabbath / chegou Miriam de Magdala (de
Magdala, texto original grego + de o tradutor ‘MENGE’) cedo*/ pois
ainda estava escuro/ em direcao ao tumulo e observa que a pedra
do tumulo havia se movido.
João 20:1 Bíblia concordante 1980 = No (dia) de um Sábados /
Sabbathe (os Sábados) foi Miriam Magdalena [de Magdala = texto
original grego + de o tradutor ‘MENGE’), no início da manhã, quando
ainda estava escuro na penumbra, para o túmulo e viu que a pedra
do túmulo foi erguida.
Matheus 28:1; Marcos 16:2,9; Lucas 24:1, João 19:31; 20:19; 1 Coríntios 16:2;
ver também: “texto Conkordant grego” e “Vulgata - IUXTA VULGATAM
CLEMENTINAM”.

* Explicação / citação de Heinrich Ramisch: De acordo com as
Escrituras é o Cristo [o Messias], o Primogenito, o primeiro
Despertado, entre os mortos e ELE ressuscitou ao terceiro dia.
Sua obra de redenção é baseada no cumprimento da sombra da
legislação, porque é impossível que o sangue de touros e
bodes retirem os pecados, Hebreus 10:4.
A Sombra da legislação contém a manhã pela manha e à noite do
sacrificio nos horários fixos de 9 e 15 horas o sacrifício, e as Leis
do Sacrifício nas festas anuais anual e comemoracoes como em
Levítico 23.
No SEU caminho para a Crucificação as 9 horas, e sua Morte na
Crucificação`as 15 horas, 14. Nisan, ... [Yahweh] Páscoa, seu
sepultamento no 15. Nisan, no grande Sábado / Sabbath, João 19:31,
a festa dos Pães Ázimos, e sua Ressurreição no terceiro dia, em uma
manhã da Semana de Sábado / Sabbath, no 16. Nisan, a Festa do
primeiro feixe cumpriu, Jesus Cristo [Yeshua o Messias], três dos

Elas voltaram e prepararam especiarias e óleos especiais.
E no Sábado / Sabbath, elas preservaram o silêncio
após a oferenda.“

As mulheres ajeitaram tudo no mesmo o dia da Preparação, no

14. Nisan e o Sábado / Sabbath, o 15. Nisan, o Grande
Sábado / Sabbath, João 19:31, elas ficaram em silêncio!
de: “O Símbolo de Jonas - A Ressurreição de Jesus - a ressurreição
de Jesus foi em um Sábado / Sabbath da semana”
João 20:19 LUTHERO 1545 + Edição Bethel + Bíblias grego e hebraico=
Na noite do mesmo Sábado / Sabbath* // pois nela os
discípulos reúne a portas fechadas // com medo dos
Judeus // chegou Yahshua e apareceu no meio (entre eles)
e falou para eles // que a paz esteja com voces (Hebraico:
Shalom Aleichem) !
João 20:19 Bíblia concordante 1980 + Edição Bethel + João Ferreira de
Almeida (ano 1681) = E entao, nesse (dia), Yahshua veio para
ao meio deles, um dia o Sábado / Sabbath de os Sábados/
Sabbathe*, quando chegou a noite e as portas das casas
fechadas, onde os discípulos estavam reunidos por medo
dos judeus, e disse-lhes: “a Paz esteja com voces!”
Mateus 28:1; Marco 16:2,9; Lucas 24:1; João 19:31; 20:1; 1 Coríntios 16:2;
ver também: “texto Conkordant grego”, João 20:19 não é encontrado na
“Vulgata - JUXTA VULGATAM CLEMENTINAM”.
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Nota: Em 1545 Dr. Martinho Lutero escreveu claramente, no “Sabbath”
em vez de “primeiro dia da semana” em sua tradução da Bíblia (ver
Bíblias também grego e hebraico)*. Por causa desta evidencia fica
claro que O DIA DA RESSURREICAO foi em um Sábado / Sabbath,
um Sábado / Sabbath semanal e NÃO no primeiro dia da semana / um
domingo. No Vers 22 ainda afirma: “E quando ele falou isso // soprou
sobre eles // e falou para eles // tomei o Espírito santo”. Isso significa
que o derramamento do Espírito sobre os seus discípulos

ocorreu também no dia de sua ressurreição, em uma
semana Sábado / Sabbath, num o Sábado.

1 Coríntios 16:2 LUTERO 1545 + Bíblias Grega e Hebraiaca = Sim
sobre o Sábado / Sabbath um // (isto significa: sempre em
um dia de Sábado / Sabbath) // colocai em cada um de vocês // e
e recolhei o que parece bom // (depois de seu sucesso / no seu
potencial ) // na qual // quando eu chegar // é porque antes de tudo o
Stewre deve ser recolhido (= colecoes/ coleta / coletanea).
1 Coríntios 16:2 Albrecht 1926 = ... colocar ao lado uma parte de seu
ganho (na semana), para assim salvar uma quantia maior para a
coleta, a quak nao deve se iniciar apenas depois de minha chegada.
1 Coríntios 16:2 Concordanz grego 1995 + Bíblia Grega + Hebraica =
Todos os Sábado / Dia de Sabbath * coloquei cada um ao lado o
seu lucro, dependendo do sucesso que ele tem (das oportunidades),
sobre o qual , quando eu chegar, vai ocorrer a coleta.
Atos 20:7; Mateus 28:1; Marcos 16:2,9; Lucas 24:1: João 19:31; 20:1,19

* Nota: isto significa que o dinheiro economizado foi coletado no
Sábado / Sabbath, e que os irmãos e irmãs já desejavam colocar
previamente ao lado a sua economia a partir de seus ganhos, para
estarem prontos para doacao no dia de Sábado / Sabbath.
Atos 13:30+37 = Mas Deus o despertou dentre os mortos. Mas aquele a
quem Deus despertou nenhuma corrupção viu.
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Assim fica definitivamente comprovado:

Yahshua morreu como nosso cordeiro pascoal,
no 14. Nisan, no dia da preparação para o Grande
Sábado / Sabbath, em uma quinta-feira. A Sextafeira seguinte, no 15. Nisan, o primeiro dia dos
pães ázimos, é o grande Sábado / Sabbath,
quando Yahshua estava descansando em seu
túmulo. - No 16. Nisan, o dia em que é o primeiro
feixe, ELE ressuscitou no crepúsculo:
O Messias despertou e ressuscitou em um
Sábado / Sabbath da semana, em um Sábado /
Sabbath !
veja:

Sábado:
Mateus 28:1; Marcos 16:2+9
Lucas 24:1; João 20:1+19
Atos 20:7; 1 Coríntios 16:2
e João Ferreira de Almeida (ano 1681) nos Atos 20:7   
+ João 20:19 + todas <menos das falsificaçãos>
Heinrich Eggestein-Bíblia 1470 + Jodocus Pflanzmann-Bíblia 1475:
João 20:1 "Despois em um (de) o Sábado cedo ...“
João 20:19 "... em um (de) o Sábado ...“
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Adição:
Levítico 23:5-8
5: No mês primeiro, aos catorze do mês, pela tarde, é a páscoa de
YAHWEH.
6: E aos quinze dias deste mês é a festa dos pães ázimos de
YAHWEH; sete dias comereis pães ázimos.
7: No primeiro dia tereis santa convocação; nenhum trabalho servil
fareis;
8: Mas sete dias oferecereis oferta queimada a YAHWEH; ao sétimo
dia haverá santa convocação; nenhum trabalho servil fareis.
Número 28:16-18 e 25-26
16: Porém no mês primeiro, aos catorze dias do mês, é a páscoa de
YAHWEH.
17: E aos quinze dias do mesmo mês haverá festa; sete dias se
comerão pães ázimos.
18: No primeiro dia haverá santa convocação; nenhum trabalho servil
fareis.
25: E no sétimo dia tereis santa convocação; nenhum trabalho servil
fareis.
26: Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias,
quando oferecerdes oferta nova de alimentos a YAHWEH, segundo as
vossas semanas; nenhum trabalho servil fareis.

veja: A primeira Bíblia impressa de João Ferreira de Almeida Bible
(1681) e os textos da ressurreição foram falsificados na Holanda:
http://luzdosabado.jimdo.com/jo%C3%A3o-ferreira-de-almeida/
http://sabbatlicht.jimdo.com
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veja:
http://www.luzdosabado.jimdo.com
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Para finalizar desejamos resumir brevemente
o conhecimento que nós adquirimos e
investigamos nas escrituras antigas e
todas as Bíblias muito antigas.

Na Bíblia Concordânte e nas traduções em grego, latim e alemão feitas
pelo Dr. Martinho Lutero nos anos de 1522 e 1545, etc., está escrito que
Yahshua ressuscitou, no Sabbat / sábado, quer dizer que foi
elevado a vida. Outra evidencia para isto podemos encontrar no Sec.
IV em escritas primitivas de estudiosos “pais ou líderes da igreja de
Jerônimo”, traduzidas no VULGATA e da derivada obra IUXTA VULGATAM
CLEMENTINAM.
De acordo com as escrituras o Messias ressuscitou dos mortos
no 3.º dia, no dia 16.° de Nisã, no sábado, a primícias dos mortos,
o "primeiro feixe" , o "primeiro ressuscitado." Yahshua recebeu
a confirmação de sua obra de salvação de seu pai, quando ele
apresentou-se para ele no céu!
Ao proceder a sua morte, se rasga de alto a baixo o véu do templo.
"Foi feito/realizado - foi preenchido/ executado."
Isto é, a partir de agora foi cumprida a lei do sacrifício oferecido
à Deus a cada dia, até mesmo dias de comemorações conforme
“Levítico 23”, tinha ordenado, revogado. Se deve nesses dias deixar de
ser comemorado, Deus pós aqui um fim! - Mas não foram revogados
os Dez Mandamentos de Deus, conforme Êxodo 20:2-17.
Toda a ação da Páscoa, no dia 14.° de Nisã predestinou YAHWEH
o êxodo do Egito após 430 anos escravidão para Israel. Josué também
realizou após 40 anos de peregrinação no deserto, com os filhos de Israel
a Páscoa em 14.° do Nisã. – Isto fica para Israel como um estatuto até a
morte de Yahshua.
O êxodo do povo israelita ocorreu com a chegada da noite, à noite,
do 15.° de Nisã. Este grande Sábado / Sabbat anual, era um ponto
memorial permanente era para o povo de Israel do Êxodo, para a
libertação depois de 430 anos de escravidão do Egito. Se encontra em
João 19:31 grande Sábado / Sabbat. Neste dia, o 15.° de Nisã descansou
Yahshua na Sepultura, antes do 16.° de Nisã, o dia em que os sacerdotes
ofereceram o primeiro feixe da colheita a YAHWEH, o qual foi por seu pai
ressuscitado.
A Páscoa, "o comer de Páscoa" foi preparada no 13.° dia de Nisã
entre as "noites", no período entre o sacrifício da tarde (15:00 horas)
e o período da noite, entre o pôr do sol.
Inequivocamente está escrito que a “o comer de Páscoa” sempre foi
realizada na noite de 14.° de Nisã da partida do povo de Israel ocorreu,
à noite, no início de 15.° Nisã. - No entanto (contrariamente) professam
muitos o Domingo como sendo o dia da Ressurreição, a Páscoa sendo na
noite do dia 15.° Nisã negando para o êxodo de Israel o 15.° de Nisã à
noite.
Isto também provou que o testemunho de Jonas "três dias e três
noites" não se refere apenas ao descanco na sepultura de Yahshua. Pelo

No 14.° de Nisã, em uma 5ª. feira, foi mantido da Páscoa de
YAHWEH é ["é a comemoração do poupador dos primogênitos"]; e no
entanto até às 18 horas, porque depois deste horário (porque fica
escuro) se inicia o novo dia: o grande sábado festivo do ano!
Nas primeiras horas do 14.° de Nisã foram realizadas diversas
provas com nosso Senhor Yahshua: ele foi crucificado às 9 horas
da manhã, no momento do sacrifício matinal, desde a sexta hora até
a nona hora (12-15 horas) desceram trevas sobre toda a terra, e no
momento do sacrifício à tarde (15 horas ) morreu Yahshua como o
inocente Passah (Páscoa) / sacrifício (sem nenhuma das duas naturezas)
[homem / Deus], porque isso é de origem satânica)! Pouco tempo depois,
José de Arimatéia pediu ao governador Pilatos pelo o corpo de
Yahshua. Pilatos deu para José o corpo, após ter informado da morte
prematura de Yahshua. Yahshua foi então colocado em sepultura de
rocha ainda não utilizada.
Ao 15.° de Nisã foi, então aqui em uma 6ª. feira, um grande Sábado /
Sabbat do ano, um Sábado / Sabbat festivo. Naquele dia, nosso
Senhor Yahshua descansou em uma sepultura rochosa! Também foi
no 15.° de Nisã, o primeiro dia dos "pães ázimos". A Festa dos Pães
Ázimos foi concluída em sete dias com um “Dia de Sábado / Sabbat
Anual” no 21.° de Nisã, um sábado festivo. Nota-se que a cada ano
esta festa móvel cai em qualquer dia da semana, porque elas são
baseadas nas luas novas, de cada ano.
No 16.° de Nisã nas primeiras horas da manhã Nosso Senhor
Yahshua foi levantado (erguido) pelo YAHWEH seu pai!
Sua
ressurreição ocorreu em um Sabbat (sábado) semanal, um sábado,
quando as duas Miriams (do grego: Maria) vieram para à sua sepultura
aberta e não encontraram o corpo de Yahshua. Este 16.° de Nisã, um
Sabbat (sábado) semanal no ano crucificação de Yahshua (31 d.C.) é
o dia do "primeiro feixe, a festa do primeiro feixe". Depois daquele
dia, sete semanas inteiras são contados: há exatamente 50 dias
[calculando-se: do dia depois do Sábbat (Sábado) - o grande Sábado
do dia 16.° de Nisan - sete semanas completas (49 dias) até o dia
depois de sétimo Sábbat (mais 1 dia = 50 dias devem ser calculados/
contados)], cai este 50.º dia que é Pentecostes é também um dia
de celebração do ano, como o 16.° de Nisã no ano crucificação, em
um Sabbat (sábado) semanal, um sábado. Pentecostes é o dia de
celebração dos "primeiros frutos"!
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» Mas Yahshua respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na
verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode
fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai;
porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente.
Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma.
Como ouço, assim julgo; e o meu juízo é justo,
porque não busco a minha vontade,
mas a vontade do Pai que me enviou.
Porque eu desci do céu, não para fazer a minha
vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Clamava, pois, Yahshua no templo, ensinando,
e dizendo: Vós conheceis-me, e sabeis de onde sou;
e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que
me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis.
Disse-lhes, pois, Yahshua:
Quando levantardes o Filho do homem,
então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por
mim mesmo; mas falo como meu Pai me ensinou.
Disse-lhes, pois, Yahshua:
Se Deus // YAHWEH fosse o vosso Pai, certamente me
amaríeis, pois que eu saí, e vim de Elohim / Deus;
não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. «
João 5:19, 30; 6:38; 7:28; 8:28, 42
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contrário, é o momento de sua prisão até a sua ressurreição, que é
referido como "no coração da terra" e é atribuído ao poder de Satanás embora Satanás não ter poder sobre Yahshua.
O versículo, o qual diz que ele ressuscitou depois de três dias, inclui
uma importante nota: É PARA OS INCRÉDULOS!
A redenção de Yahshua baseia-se no desempenho da sombra da
legislação, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes
tire pecados.
A lei inclui diariamente sombras da manhã e à noite para o
sacrifício, em horários definidos, às 9 horas e às 15 horas, e as regras
para a vítimas do sacrifício nas comemorações anuais e festejos.
Com a sua crucificação, sua ressurreição e seu descanso no túmulo
cumpriu Yahshua três das quatro datas festivas da primavera e datas
comemorativas.
veja igualmente: “O Símbolo de Jonas - A Ressurreição de Jesus - a
ressurreição de Jesus foi em um sábado / Sabbat da semana” de
Heinrich Ramisch
“ Sábado ” : Heinrich Eggestein-Biblia 1470 + Jodocus Pflanzmann-Bible
1475 + Martinho Lutero 1545 + BÍBLIA concordante 1964 + 1980 + “texto
Concordant grego” e “Vulgata - juxta VULGATAM CLEMENTINAM” + Bíblias
em grego e hebraico (online) + João Ferreira de Almeida (ano 1681) + Bíblia
Reyna Valera em espanhol (ano 1569) + Novo Testamento Martinho Lutero
(ano 1522) + Velho e Novo Testamento do Reformador Suíço Ulrich Zwingli
(ano 1534) + Bíblia João Calvin em francês (1551) + Novo Testamento Erasmus
de Rotterdam em latino (1526) + Biblia Gutenberg em latino (1454) + Novum
Instrumentum omne Erasmo Roterodamo (1516):
“Sábado” em: Mateus 28:1; Marcos 16:2+9; Lucas 24:1; João 19:31 parte;
20:1+19; Atos 20:7; 1 Coríntios 16:2. Apenas Bíblias em grego e latino: “Sábado” em: Lucas 18:12

Nenhuma evidência para a santificação do domingo nas escrituras!
A maioria dos textos sobre a ressurreição nas escrituras antes do
ano de 1800, confirmam que Cristo ressuscitou no sábado! Em toda a
Bíblia grega e latina, Cristo ressuscitou no sábado!
Todos os verdadeiros crentes que têm o amor à verdade, o seu
único fundamento é as Santas Escrituras, à necessidade de reaver a
santificação do sábado, porque eles são enganados por falsificações
nas escrituras! Quem santifica o domingo, servem à um Deus pagão
Trino (Trindade)! Por outro lado, aqueles que santificam o sábado,
estão comprometidos com o único e verdadeiro Deus Yahweh e Seu
Filho Yahshua!
“Todos os que guardam o sétimo dia, dão a entender por
este ato que são adoradores de YAHWEH.”

de: “PATRIARCAS E PROFETAS”, pág. 307
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Lucas 24:7   Dizendo: Convém que o Filho do homem seja entregue
nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia
ressuscite.
Lucas 24:21   E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel;
mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas
coisas aconteceram.
Lucas 24:45   Então abriu-lhes (Yahshua) o entendimento para
compreenderem as Escrituras.
Lucas 24:46 E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha
que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse
dentre os mortos,
Lucas 24:47 E em seu nome se pregasse o arrependimento
e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando
por Jerusalém.

Citação:
"Ao mesmo tempo em que Lutero abria ao povo da Alemanha
uma Bíblia que, até então, permanecera fechada, Tyndale era
impulsionado pelo Espírito de Deus a fazer o mesmo pela Inglaterra.
A Bíblia de Wycliffe fora traduzida do texto latino, que continha
muitos erros. Nunca tinha sido impressa e o custo das cópias
manuscritas era tão elevado que, a não ser ricos e nobres, poucos
poderiam adquiri-la. Além do mais, tendo sido terminantemente
proscrita pela Igreja, tivera circulação relativamente limitada.Em
1516, um ano antes do aparecimento das teses de Lutero,
Erasmo havia publicado a sua versão grega e latina do Novo
Testamento. Agora, pela primeira vez, a Palavra de Deus
era impressa na língua original. Nesta obra, muitos erros
das versões anteriores foram corrigidos e desta maneira o
sentido tornou-se mais claro. Muitos, dentre as classes cultas,
foram levados a um melhor conhecimento da verdade e isto
deu um novo impulso à obra da Reforma. Mas o povo comum
ainda estava, em grande parte, privado da Palavra de Deus.
Tyndale deveria completar a obra de Wycliffe, dando a Bíblia aos
seus compatriotas no seu próprio idioma.
Estudante diligente e sincero investigador da verdade,
recebeu o evangelho do Testamento grego de Erasmus. Pregou
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destemidamente as suas convicções, insistindo para que toda
a doutrina fosse provada pelas Escrituras. À pretensão
papista, de que a Igreja dera a Bíblia e de que somente ela poderia
explica-la, respondeu Tyndale: "Sabeis quem ensinou as
águias a encontrar a sua presa? Pois bem, esse mesmo
Deus ensina os Seus filhos famintos a encontrar o
Pai em Sua Palavra. Longe de nos haverdes dado as
Escrituras, sois vós que a tendes escondido de nós;
sois vós que queimais aqueles que as ensinam e, se
pudésseis, queimaríeis essas mesmas Escrituras."
(D'Aubigné, "História da Reforma do Século XVI", livro 18, cap.4)
...
Um novo propósito tomou então posse do seu espírito. "Era na
língua de Israel", disse ele, "que se cantavam os salmos
no templo de YAHWEH e não falará o evangelho na língua
da Inglaterra entre nós? ... Será possível que a Igreja
tenha menos luz ao meio dia do que ao amanhecer? ...
Os cristãos devem ler o Novo Testamento na sua língua
materna." Os doutores e mestres da Igreja discordavam entre si.
Tão-somente pela Bíblia / Bíblia Sagrada os homens poderiam
chegar à verdade. "Um segue este doutor, outro, aquele ... ora,
cada um destes autores contradiz o outro. Como poderemos, pois,
distinguir quem fala errado? ... Como? ... Na verdade somente
será possível por meio da Palavra de Deus." (Idem,
livro 18, cap. 4).
Não muito tempo depois, um erudito doutor católico, empenhado
na controvérsia com ele, exclamou: "Melhor seria para nós
estarmos sem as leis de Deus, do que sem as do papa." Ao que
Tyndale replicou: "Desafio o papa e todas as suas leis e, se Deus
poupar a minha vida, dentro em pouco farei com que um rapaz
que conduz o arado, saiba mais das Escrituras do que vós."
(Andersen, "Annals of the English Bible", p. 19)
Extraído de: "A Grande Controvérsia", 'A Reforma na Inglaterra',
E. G. White, 1888, 2003, p. 245, 246
Editor: O nome do nosso Deus é experto em o texto.
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» E matastes o Príncipe da vida, ao qual YAHWEH ressuscitou
dentre os mortos, do que nós somos testemunhas.
Seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em
nome de Yahshua o Messias, o Nazareno, aquele a quem vós
crucificastes e a quem YAHWEH ressuscitou dentre os mortos,
em nome desse é que este está são diante de vós.
Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram:
Mais importa obedecer a YAHWEH do que aos homens.
O Elohim / Deus de nossos pais ressuscitou a Yahshua,
ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro.
Mas YAHWEH o ressuscitou dentre os mortos.
E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais,
YAHWEH a cumpriu a nós, seus filhos,
ressuscitando a Yahshua;
Como também está escrito no salmo segundo:
Meu filho és tu, hoje te gerei.
E que o ressuscitaria dentre os mortos,
para nunca mais tornar à corrupção, disse-o assim:
As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei.
Por isso também em outro salmo diz:
Não permitirás que o teu santo veja corrupção.
A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Yahshua,
e em teu coração creres que YAHWEH o ressuscitou
dentre os mortos, serás salvo. «
Atos 3:15; 4:10; 5:29, 30; 13:30, 32-35; Romanos 10:9

Três famosos mártires da Inglaterra
Thomas Cranmer, o arcebispo de Canterbury (enquanto a Inglaterra
notava a supremacia da Igreja Católica, Cranmer foi consagrado
pelo Papa!) comprometido com o bispo de Londres Nicholas Ridley
e Hugh Latimer, bispo de Worcester. Todos os três passaram
para a fé protestante por causa da Bíblia. Cranmer é o maior, o
Arcebispo mais importante e mais famoso de Canterbury. Bispo Latimer disse um dia:
“Eu preciso fazer-lhes uma pergunta estranha”, disse Latimer, “vocês
sabem quem é o bispo mais zeloso e prelado na Inglaterra? ... Vejo que
vocês escutam e esperam pelo seu nome ... Vou assim denomina-lo:
é o diabo ... Ele nunca saiu da sua diocese; ... procure-o, quando
quiseres, ele está sempre em casa ... Ele está sempre no trabalho
... Vocês nunca iram encontra-lo preguiçoso, isso eu garanto
a vocês ... ... Onde o diabo vive, lá onde os livros e queimam,
levam para longe as Bíblias e rosários; acabei com a luz alta do
Evangelho e velas de cera, mesmo ao meio-dia ... para baixo com
a cruz de Cristo, aqui mora o purgatório que esvazia o bolso ...
acabei com a vestir nus, pobres e coxos; atrás, de decoraçoes e fotos
coloridas de montes e vales; causada por tradições humanas e as
leis, para baixo com Deus e suas santas palavras de instalações ... Oh
que nossos prelados estariam tão ansiosos para plantar as sementes
de um bom ensino, como Satanás trabalha duro para semear todos
os tipos de ervas daninhas!“
de: “Sermão da Plough” - Latimer, O Grande Conflito, página 247-248
(O Grande Conflito - Reform, p. 208/209) e da série de palestras da
“Reforma”, pelo Professor Walter Veith, parte 12 (ver Parte 1 , 2 e 11).
Todos os três foram imediatamente detidos pela católica Rainha Maria I
de Inglaterra, também conhecida como a “Bloody Mary I”, a Mary depois
de uma sangrenta tomada de poder. Eles haviam queimado mais de 300
pessoas e milhares havia sido aprissionados, prissioneiros morreram
por sua fé. Latimer, Ridley e Cranmer 1555 e 1556 foram queimados
publicamente por ordem da rainha “Bloody Mary I,” porque não quis
retirar a sua fé protestante nas Sagradas Escrituras, a Bíblia, para
proclamar a doutrina da Igreja Católica.
“Cristo, o Messias, Senhor nosso, não pode pedir maior presente de
seu pai, que o caráter de Deus do que ele, ele revelou,
aqueles que crêem nele, dá. “
“Reconhecer o único Deus é amá-lo.”
João 14:21 e 15:10
Veja: "REFORMATION" em inglês, 11° DVD: www.amazing-discoveries.org
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Dr. Martinho Lutero e os Reformadores
Citações:

"O homem é sujeito a sua própria consciência e é
justificado diante de Deus pela fé!" (sola fide)
de: "A liberdade do Cristão", Martinho Lutero, 1520

"O homem é justificado pela graça de Cristo e não precisa
nem de sacramentos, nem da mediação de sacerdotes!"
(sola gratia)
de: "O cativeiro babilônico da igreja", Martinho Lutero, 1520

"As santas escrituras (a bíblia) são o único critério da fé
e de todo ensino." (sola scriptura)
de: "A liberdade do Cristão", Martinho Lutero, 1520

"Pois o diabo [Satanás], que instituiu o papado, ele fala e
atua tudo através do papa e da sé romana. Abominações
de idolatria, produzidos por todos os diabos [editor:
demônios] dos fundos do inferno!"
de: "As Obras e Martinho Lutero", Martinho Lutero, Weimar Ediçao,
Volume 54, 239, 1517 d.C.
~
“O romanisno não é apenas a apostasia do cristianismo em geral,
porém é apostasia do cristianismo latino.”
Citação: Martinho Lutero a respeito da vinda do messias:
“O Cristo, meu Senhor, olhe para nós traga sobre nós o dia do juízo
e destrua os seguidores de satanás em Roma! Lá está o Homem, do
qual o apóstolo Paulo escreveu (2 Tessalonicenses 2:3,4) que ele vai
se contrapuser e se erguer sobre tudo, que se chama deus- o Homem
do pecado, o filho da maldição. O que o poder do papa representa a
não ser pecado e perdição? Ele conduz almas para a condenação em
Teu nome, o Senhor! ... Eu espero o dia do juízo que venha em breve.
Os tempos não poderão ser mais difíceis como agora. A cadeira do
papa se aproveita do mal até o máximo. Ele oprime a lei divina e
eleva seu mandamento acima dos mandamentos de Deus.“
de: Martinho Lutero: Dr. Martinho Lutero todas as obras, livro 21,
página 339.
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Dr. Martinho Lutero, 1483 – 1546
“Lutero... Baseado nas revelações de Daniel, e de São João, provou ,
baseando-se nas cartas de São Paulo, São Pedro e de São Judas,
foi predito e descrito na Bíblia, que o reinado do anticristo era o
papado... E todo o povo disse amém! Um santo susto tomou conta
de sua alma. Era o anticristo, que estava sentado no trono pontifício.
Este novo modo de pensar, que através de declarações proféticas,
com os quais Luther e os seus companheiros foram confrontados,
ainda fortalecidos, Roma deu um terrível contra. “
de: J. H. Merle D‘Aubigne: History of the Reformation of the Sixteen Century,
livro 6, página 215

Georg Nigrinus, 1530 - 1602, teólogo e satírico evangélico, nascido em
Battenberg (Hessen):
“Os jesuítas confirmam, estarem fora de si, pois veem minhas
declarações como blasfêmia e insulto, porque eu marquei o papado
com anticristo, conforme as profecias de Daniel, Paulo, Pedro, Joao
e mesmo Cristo. Mas isto é a verdade, tão verdadeiro quanto Jesus o
Messias, e eu estamos prontos para mostrar, mesmo conforme a sua
própria definição “anticristo”.“
de: Georg Nigrinus: Revelações reais do anticristo, cap. 6v.

Nicolau von Amsdorf, 1483 – 1565
Lutero disse (sobre seus colegas/amigos): “Meu espirito descansa em
meu Amsdorf.“
de: Nikolaus von Amsdorf: Biografia geral alemã, página 4.
“(O anticristo) será revelado e no último dia será destruído, assim que
cada homem pode reconhecer e entender, que o papa é o verdadeiro
anticristo e não o substituto de Cristo... Quem vê o papa e seus bispos
como pastores cristãos, está enganado, ainda mais aquele que crê
que o turco seja o anticristo. O turco reina fora da igreja e não quer
ficar nos meios dos santos, nem que usar o nome de Cristo, porém
é um adversário aberto de Cristo e sua igreja. Isto não precisa de
mais explicações, porém está claro e explicito, pois ele persegue os
cristãos de maneira aberta, não como papa, às escondidas de modo
divino.”
de: Nikolaus von Amsdorf: Cinco distintos e determinados caracteres,
Signatur A2r, v.
Flacius
Escreve em 1570 um tratado sobre os anticristos, no qual a profecia serve
como base a separação do papado.
“A sexta e a última razão da nossa separação do papa e seus
sucessores é a seguinte: Através dos muitos passos dados pela
nossa igreja, através da inspiração divina, através de profecias sobre
o futuro e através das propriedades especiais do papa, foi amplamente
comprovado, que o papa e seus prelados e clérigos, é o único e o
verdadeiro anticristo, que seu reinado é a verdadeira babilônia, uma
fonte constante e mãe de toda a abominação e idolatria.”
de: Matthias Flacius: Algumas razoes e motivos de grande importância.

“Este Jesuíta continua afirmando, que o papado não pode ser o
anticristo, pois já existe há séculos e o elegem que enquanto o
anticristo, só iria reinar três 1/2 anos. Mas até hoje ninguém duvida
que Daniel falasse de anos, dias, não em dias propriamente ditos...
O período de 42 meses, 1260 dias, três 1/2 tempos é profético, e
conforme Ezequiel 4, um dia deve ser considerado um ano. (Antíloco
é um tipo de anticristo), e tanto os dias, que ele se enfureceu contra os
judeus, tantos anos o espiritual Antíloco ou anticristo se enfurecerá
no meio da igreja crista.”
de: Georg Nigrinus: Revelações reais do anticristo, cap. 28 v. 29r.
“F. Holderness Gale: The Story of Protestantism, p. 106”:
‘Quando Lutero visitou Roma, a construção da nova catedral São Pedro já
tinha se iniciado. Júlio II era o papa, mas morreu em 1513, um ano depois
que Lutero se tornou doutor. O novo pontifício Leo X, tinha amplos planos
para a nova construção de Roma, assim que a tesouraria se esvaziava
rapidamente ele tinha que apelar pelas vendas das sucessões.
O procurador para a Alemanha era Albrecht, o bispo de Mainz (Meno) e
Magdeburgo (por último era a diocese de Wittenberg). Ele negociou com
Roma, da forma que a metade dos rendimentos da venda na Alemanha,
ficaria com ele. ...
O mais conhecido e o menos crente era o enviado Johann Tetzel, um
monge dominicano, que aparentemente não tinha apenas a voz de um
vendedor de camelô, mas também não tinha escrúpulos e usava a lascívia
para venda de objetos inúteis. Ele viajava de cidade em cidade por toda a
Alemanha com um grande número de seguidores. Diante das procissões
carregava-se num baú com as indulgencias colocada em cima de um
travesseiro de veludo O dominicano carregava uma grande cruz vermelha,
onde o brasão de Leo X estava pendurado, e atrás dele os burros eram
enxotados, os quais carregavam sacos cheios de indulgencias.
Uma das chaves para este baú estava nas mãos de Tetzel, uma segunda
chave estava em mãos de um representante dos bancos e uma terceira
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chave estava sob os cuidados de autoridades civis. O caráter de Tetzel
era tão infame, que o príncipe Friedrich não permitiu, que a venda de
indulgencias fossem vendidas em seu território de domínio.
‘As indulgencias’, afirmava ele, ‘é o mais raro e precioso dom de Deus.
Ele chamava: ‘venham, e eu darei cartas lacradas a vocês, pelas quais
obterão o perdão dos pecados, até para estes pecados que cometerão no
futuro.
Tetzel pregava, assim como já nos tempos do papa Bonifácio VIII, há
duzentos anos, que os vivos poderiam comprar indulgencia para os
mortos.
‘Sacerdotes, nobres, comerciantes, mulheres, meninos, meninas, vocês
não estão ouvindo os clamores do abismo de seus pais e amigos, que
estão mortos: “ Estamos sofrendo tormentos terríveis! Uma pequena
esmola nos libertaria; você pode dar e quer dar? Assim que o dinheiro
tocar o fundo do baú, a alma será libertada do fogo do inferno e irá se
salvar no céu.
‘Eu incorporo você novamente na comunhão dos santos, eu devolvo sua
inocência e pureza, a qual você teve na hora de seu batismo, assim que na
hora de sua morte, o portão de entrada do lugar de tormentos e castigos,
fique fechado para ti, a o portão que leva ao paraíso de prazeres, se abra
para ti. Que ande muito tempo contigo, assim esta piedade ficara sem
ser alterada até o último de seus dias. Em nome do pai, do filho e do
espirito santo. Amem.
O irmão Johann Tetzel, o enviado, assinava de próprio punho. ’
de: D’Aubigne: History of the Reformation

“O justo será salvo com muito esforço”, escreve ele, “tão estreito
ficará o caminho que conduz à vida.” Os redimidos serão citados
nas escrituras das chamas, os quais foram salvos das chamas. Em
todos os lugares o Senhor nos lembra das dificuldades da redenção.
Como ousam estes homens, atrair pobres almas com promessas
de salvação, somente pela força das indulgencias compradas e
promessas que não valem nada?
No dia de todos os santos (1 de novembro) 1517 Lutero leu perante
sua comunidade que estava presente em massa Protesto contra as
indulgencias, esta que ele já tinha enviado ao bispo, e quando o culto
tinha terminado, ele passou pela multidão em direção aos pilares externos
do portão da igreja e pregou lá, no dia 31 de outubro 1517 - suas “95
Teses” na porta (95 teses somente sobre o sistema de indulgencias).

Mais tarde foi provada a culpa de Tetzel por desvio do dinheiro das vendas
das indulgencias.
Como sacerdote da cidade de Wittenberg, Lutero teve contato com Tetzel
na hora confissão em virtude das indulgencias, e aparentemente foi para
ele um chamado de Deus, que ficou ciente de sua responsabilidade.
Aos cidadãos, estes que em virtude das sucessões de Tetzel apresentar
remissão suficiente de seus pecados nas confissões, Lutero recusa a
absolvição.
Quando o perdoador de pecados ficou sabendo disso de suas vítimas, a
fúria contra o novo doutor ficou fora de todos os limites. Ele foi ao ponto
de ir para a praça e acendeu a fogueira, como sinal, qual seria o destino
daquele homem que o ameaçava de estragar sua santa obra.
(Lutero) próximo passo era, escrever uma carta de protesto muito
respeitosa ao bispo Albrecht von Mainz e Magdeburgo. Eu [Cita o Prof.
Walter Veith em sua palestra ‘Reforma’] citarei algumas frases da carta:

Prof. Walter Veith: “Nas 95 teses trata-se apenas sobre o sistema de
indulgencias, porque as indulgencias não são bíblicas. Este foi o
inicio da Reforma.” ...
O príncipe Johann Friedrich o bondoso, 1500 - 1550:
Nesta mesma noite, quando Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na
porta da igreja em Wittenberg, o príncipe Friedrich von Sachsen, teve um
sonho notável, que se repetiu três vezes, todas as vezes em circunstancias
diferentes. Quando na manhã seguinte relatou tudo isto ao duque Johann,
ele disse:
“Eu tenho que contar do sonho que tive na noite passada, pois ele se
repetiu três vezes, cada vez em circunstancias diferentes ... Eu orei e
pedi por orientação para mim, meus conselheiros e para meu povo, de
acordo com a verdade. Adormeci novamente e sonhei de novo que, o
Deus todo poderoso tinha lhe enviado um monge- todos os santos o
acompanham por ordem de Deus, afim de testemunhar perante mim
e declarar, que ele não veio para forjar ataque algum. Eles rogaram
a mim por bondade e piedade, lhe permitir, escrever algo na porta da
igreja do castelo em Wittenberg, que foi permitido a ele através de meu
chanceler.
Em seguida o monge foi para a igreja e começou a escrever em letras
grandes, que eu ainda consegui ler a escritura em Schweinitz. Seu
lápis era tão grande (dominante e poderoso!), que seu final alcançava
Roma, onde ele perfurou as orelhas de um leão, que estava sentado
lá, e levou a coroa de três pontas que estava na cabeça do papa
a estremecer. Todos os cardinais e príncipes correram, porque queriam
evitar que ela caísse.
Então sonhei que todos os príncipes do reinado entre eles estavam nós
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também, foram com pressa para Roma, e um após o outro, esforçávamos
em quebrar o lápis, mas quanto mais nós tentávamos, mais firme ele era,
como se fosse feito de ferro. Finalmente desistimos.
De repente ouvi um barulho alto – um grande número de lápis saltou do
lápis do monge. Eu acordei pela terceira vez, e já estava dia claro. Assim
se passou a manhã do dia 31 de outubro de 1517 no castelo real de
Schweinitz. O “príncipe mal tinha acabado de contar seu sonho, daí já
chegou o monge com o martelo, que lhe explicava tudo.”
de: J. A. Wylie: History of Protestantism, vol. 1, pág. 263-266
O “que os luteranos leram, é a verdade, a pura verdade, e não
podemos nega-los”, explicou um bispo papal.
“Vocês podem refutar a confissão redigida pelo príncipe com razoes
confiáveis?” perguntou outro ao Dr. Eck.
“Não conforme as escrituras do apóstolo e profecias”, respondeu o
Dr. Eck, “mas sim com os dos pais e os concílios.“
“Então os luteranos estão”, revidou a pergunta, “nas escrituras e nos
a parte.”
de: D’Aubigné, ebd., 14. livro, 8. parte, pág. 167
Quando os inimigos todos poderosos se uniram, a fim de derrubar a fé
reformada, parecia que milhares de espadas se levantaram contra mim,
escreveu Lutero:
“Satanás explode com sua ira, pontífices ímpios conspiram-se,
estão nos ameaçando com guerra. Exorta o povo a continuar lutando
perante o trono de Deus com fé e oração, assim que nossos inimigos
sejam derrotados pelo espirito de Deus, e sejam forcados a viver em
paz. A primeira coisa necessária, o primeiro trabalho é a oração. Em
virtude das espadas e em virtude da ira de satanás, povo deve fazer
apenas uma coisa: Deve orar.”
de: D’Aubigné, ebd., 10. livro, 14. parte, pág. 187 f
Durante a disputa em Ausgsburg, Lutero não esqueceu, diariamente,
dedicar três horas para a oração; nos tempos, que seria melhor ter
dedicado o tempo para os estudos.
de: D’Aubigné, ebd., 14. livro, 6. parte, pág. 152 f
Na reclusão de seu quartinho, ele derramou seu coração perante Deus,
como uma “tal fé e confiança”.... como se estivesse conversando com
um amigo e pai. ‘Eu sei, assim o reformador, ‘ que tu és nosso Pai e
nosso Deus, que tu vais destruir os perseguidores de teus filhos, que tu
mesmo estás em perigo conosco. Tudo isto é seu, só pela tua vontade,
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nós agimos. Protege-nos, o SENHOR {YAHWEH}!“
de: D’Aubigné, ebd., 14. livro, 6. parte, pág. 152 f
Ele escreveu para Melanchthon, que estava oprimido pela carga e
preocupação (Lutero):
„Graça e paz em Cristo! Em Cristo, digo eu, e não no mundo. Amem!
Eu odeio suas preocupações, conforme escreves te consomem
poderosamente. Se a causa está errada, assim a anularemos, se
for justa, porque fizemos tudo isto, que nos faz dormir em paz, com
tantas promessas nos faz de mentirosos? Cristo não exime a causa
da justiça e da verdade, ele vive e reina, e que medos ainda podem
ter?
de: D’Aubigné, ebd., 14. livro, 6. parte, pág. 152 f
“F. Holderness Gale: The Story of Prostestantism:
Depois que o legado apresentou o protocolo em Roma, o papa concebeu
no dia 9 de novembro um decreto sobre o tema indulgencias, no qual ele
constatou que “todos” que compraram uma indulgencia, vivos ou mortos,
será redimido o tempo da punição pelos pecados cometidos, conforme
o valor da indulgencia comprada. Este ensinamento deverá ser aceito e
pregado por todos, sob a ameaça de excomunhão, que só o papa pode
anular, exceto nas proximidades da morte. A influencia sobre Lutero era
dupla. Neste tempo ele escreveu para seu amigo Wenzeslaus Linck em
Nürnberg : “A convicção cresce em mim, a cada dia, que o papa é o
anticristo.”
A resposta de Lutero ao papa:
“Roma se cortou a si mesma da igreja universal. Se vocês não se
reformarem, nós e todos que adoram Cristo, iremos ver a sua sede
como ocupada e escravizada pessoalmente por satanás, e como uma
sede maldita do anticristo, ao qual não nos inclinaremos e não nos
filharemos a ele, mas iremos detestá-lo e odiá-lo.”
de: H. Grattan Guinness: Romanism and the Reformation
Citação: “O primeiro e mais elevado dever de todo ser racional é aprender
das Escrituras o que é a verdade, e entã andar na luz, animando outros a lhe
seguirem o exemplo. Devemos dia após dia estudar a Bíblia, diligentemente,
ponderando todo pensamento e comparando passagem com passagem.
Com o auxílio divino devemos formar nossas opiniões por nós mesmos,
visto termos de responder por nós mesmos perante Deus.” - João 17:17
O Grande Conflito, pág. 598
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Direitos Humanos

Citação:
“Procurando lançar o desprezo sobre os estatutos divinos, Satanás
perverteu as doutrinas da Escritura Sagrada, e assim se
incorporaram erros na fé alimentada por milhares dos que professam
crer nas Escrituras. I último grande conflito entre a verdade e o erro não é
senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Estamos
agora a entrar nesta batalha - batalha entre as leis dos homens

e os preceitos de YAHWEH, entre a religião da Bíblia e a
religião das fábulas e da tradição.

As forças que se unrião contra a verdade e a justiça nesta contenda, estão
já a operar ativamente. A santa Palavra de Deus, que nos foi legada a tão
grande preço de sofrimento e sangue, é tida em pouca conta.”
O Grande Conflito, págs. 582, 583

ONU

Citação:
“A Histórica da Igreja Católica Romana testifica de seus esforços,
astutos e persistentes, no sentido de insinuar-se nos negócios das
nações; e, havendo conseguido pé firme, nada mais faz que favorecer
seus próprios interesses, mesmo com a ruína de príncipes e povo.”
O Grande Conflito, pág. 580; The Great Controversy, p. 581
Citação:
O reformador Martinho Lutero: “Visto que vossa sereníssima majestade
e vossas nobres altezas exigem de mim resposta clara, simples e
precisa, eu a darei, e é esta: Não posso submeter minha fé quer
ao papa quer aos concílios, porque é claro como o dia, que eles
têm freqüentemente errado e se contradito um ao outro. Portanto,

a menos que eu seja convencido pelo testemunho das
Escrituras ou pelo mais claro raciocínio; a menos que eu seja
persuadido por meio das passagens que citei; a menos que
assim submetam minha consciência pela Palavra de Deus,
não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a
um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não
posso fazer outra coisa; Deus queira ajudar-me. Amém.”
Luther, EA, LXIV, pág. 382 f. - D’Aubigné; O Grande Conflito, pág. 160
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Citação:
“Esta, porém, não é hoje desejada pela maioria, mais do que o foi pelos
romanistas que se opunham a Lutero. Há, para aceitar teorias e tradições
de homens em vez de a Palavra de Deus, a mesma disposição das eras
passadas. Os que apresentam a verdade para este tempo não devem esperar
ser recebidos com mais favor do que o foram os primeiros reformadores. O
grande conflito entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, há de
aumentar em intensidade até ao final de histórica deste mundo.”
O Grande Conflito, pág. 144
Citação:

“Como ato culminante no grande drama do engano, o
próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem há muito

tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização
de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo
veio. Em várias partes da Terra, Satanás se manifestará entre os homens
como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à
descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse (cap. 1:1315). A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos
mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de
triunfo: “Cristo veio! Cristo veio!“
O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos
e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava Seus
discípulos quando aqui na Terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia
de melodia. Em tom manso e compassivo apresenta algumas das mesmas
verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia; cura as
moléstias do povo, e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter
mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o
dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o
sétimo dia estão blasfemando de Seu nome, pela recusa de ouvirem Seus
anjos à eles enviados com a luz e a verdade. É este o poderoso engano,
quase invencível. Semelhantes aos samaritanos que foram enganados por
Simão Mago [Declarações do Professor Walter J. Veith: mais tarde, o Sumo
Sacerdote (pontífice) de Roma], as multidões, desde o menor até o maior,
dão crédito a esses enganos, dizendo: “Esta é a grande virtude de Deus.”
Atos 8:10. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Os ensinos

deste falso cristo não estão de acordo com as Escrituras.

Sua bênção é pronunciada sobre os adoradores da besta e de sua
imagem, a mesma classe sobre a qual a Bíblia declara que a ira de Deus,
sem mistura, será derramada.
E, demais, não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento
de Cristo. O Salvador advertiu Seu povo contra o engano neste ponto, e
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predisse claramente o modo de Sua segunda vinda. “Surgirão falsos
cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que,
se possível fora, enganariam até os escolhidos. … Portanto se vos
disserem: Eis que Ele está no deserto, não saiais; eis que Ele está no
interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai
do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do
Filho do homem.” Mat. 24:24-27. 31; Apocalipse 1:7; 1Tes. 4:16. 17. Não
há possibilidade de ser imitada esta vinda. Será conhecida universalmente,
testemunhada pelo mundo inteiro.
Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras, e receberem
o amor da verdade, estarão ao abrigo dos poderosos enganos que
dominam o mundo. Pelo testemunho da Bíblia estes surpreenderão o
enganador em seu disfarce.“
O Grande Conflito, págs. 624, 625

espiritual e temporal do outro, tanto quanto o Céu e a Terra, para
o papa tem muito obsucred este assunto e tem misturado os dois
poderes ..."
de: Ewald M. Plass (editor): "What Luther says / O que Lutero diz", St.
Louis: Concordia Publishing House, 1959, p. 294

Citações:
"O tradutor: google.de":
O jesuíta Muray escreve:
"o lei natural ... que diz respeito à comunidade como "dado" igualmente
com a pessoa. O homem é considerado como um membro de uma ordem
por Deus e sujeito à ordem que fazer o pedido de uma ordem."
de: Richard M. Gula: "Reason Informed by Faith: 'Foundation of
Catholic Morality' / Razão Informado pela Fé: "Fundação da moral
católica"." p. 327
"Há, portanto, apenas uma maneira certa, mas nenhum direito e
direito é decidido por Roma."

DISCURSO DO PAPA BE NTO X V I AO S PART I CI PANT E S
D A P LE NÁRIA DA CONG RE G AÇÃO
PARA A DOUTRINA DA F É
Dignitatis Humanae (Clementinen Municipal, quinta-feira 31 Janeiro 2008):
"Ao formar suas consciências os fiéis devem prestar muita atenção à
doutrina sagrada e certa da Igreja. Para a Igreja Católica é por vontade
de Cristo, o mestre da verdade. É seu dever de proclamar e ensinar
com autoridade a verdade que é Cristo e, ao mesmo tempo, declarar
e confirmar com a sua autoridade os princípios da ordem moral que
emanam da própria natureza humana."
"Lutero escreveu: ... Nós devemos aprender a separar o poder

"O início da grande apostasia estava em busca de complementar a
autoridade de Deus por que da igreja. Roma começou por ordenando
o que Deus não tinha proibido, e ela acabou proibindo que ele havia
explicitamente ordenado."
de: Ellen G. White: "O Grande Conflito", 88, 289.2
Martinho Lutero declarou: "Se você não lutar com todo o seu coração,
contra o governo ímpio do Papa, você não pode ser salvo. Quem se
deleita na religião e de culto do papado será eternamente perdido no
mundo vindouro.
"Se você rejeitá-la, (o papado), você deve esperar a incorrer em
qualquer tipo de perigo, mesmo a perder suas vidas, mas é muito
melhor do que ser exposto a tais perigos neste mundo do que manter
o silêncio!
Então, enquanto eu viver, vou denunciar a meus irmãos o doloridos e
da praga da Babilônia por medo de que muitos que estão com a gente
deve cair para trás como o resto no abismo."
a partir de: J.H. Merle d'Aubigné: "History of the Reformation of the
16th Century / História da Reforma do século 16", vol. 15, p. 208

Martinho Lutero: "Deixando de lado todos os escritos humanos,
devemos gastar ainda mais e todo o trabalho persistente nas
Escrituras Sagradas sozinho ... Ou diga-me, se você puder, que
é o juiz final quando as declarações dos pais se contradizem?
neste caso, o juízo da Escritura deve decidir a questão, o que
não pode ser feito se não damos a Escritura o primeiro lugar ...
por isso que ele é, em si, o mais certo, mais fácil de entender,
mais simples, é o seu próprio intérprete, aprovação, a julgar, e
iluminando todas as declarações de todos os homens ...
Portanto, nada exceto as palavras divinas devem ser os
primeiros princípios para os cristãos, todas as palavras
humanas são conclusões a partir deles e deve ser trazido de
volta para eles e aprovados por eles."
de: Ewald M. Plass: "What Luther says / O que Lutero diz," St. Louis:
Concordia Publishing House, 1959, págs. 87, 88.
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"... cada homem seria necessária para dar conta do feito que ele tinha
feito na Terra, e, portanto, cada um chapéu ao homem o direito de ler a
Bíblia por si mesmo. Assim nasceu o individualismo que transformou
os mundos antigos e medievais comunais."
a partir de: John. W. Robbins: "Eclesiástica Megalomania: The
Economic and Political Thought of the Roman Catholic Church / O
Pensamento Econômico e Político da Igreja Católica Romana", (The
Trinity Foundation: 1999), p. 18

"De acordo com Lei (Direito) Canônico, o controle de todos os bens
da Igreja-Estado Romano pertence ao papa, seu imperador supremo."
de: J. Reese (jesuíta): "Inside the Vatican: The Politics and Organization
of the Catholic Church / A Política e Organização da Igreja Católica",
Harvard Univ. Press, 1996, p. 69

"Jacobinismo e americanismo:
Secretário de Estado, Condoleezza Rice, usou um discurso 8 de
fevereiro em Paris para exaltar "revolução democrática global"
do governo Bush que, segundo ela continua a obra do século 18
Revolução Francesa ... "
de: The New American, 7 de março de 2005
Em 1874, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, W. E. Gladstone:
"Servidão individual, no entanto abjeto, não vai satisfazer a Igreja
Latina. O Estado deve também ser um escravo."
de: W. E. Gladstone, citado em Michael D. Semlyen, "All Roads lead
to Rome? / Todos os caminhos levam a Roma?" The Ecumenical
Movement / O Movimento Ecumênico, págs. 167, 168
Originais "Direitos Humanos". Declaração da Revolução Francesa
1798:
Imagem de Voltaire: Filósofo all-stars - Voltaire:
... Jesuítas.
Em uma carta de 1854 o Sr. Foster, Charles Dickens escreveu:
"No Simplon, na ponte de St. Maurice, onde a Canton protestante
termina e um cantão católico começa, você pode separar duas
condições perfeitamente distintas e diferentes da humanidade,
traçando uma linha com o pau na poeira no chão. On o lado protestante,
asseio, alegria, indústria, educação, aspiração continuou depois
as coisas melhores. Na Católica lado, sujeira, doença, ignorância,
miséria e miséria.
Eu tenho tão constantemente observado como isso funciona, pois, vim
pela primeira vez no exterior, que eu tenho um pressentimento triste
que a religião da Irlanda está na raiz de todos os seus sofrimentos."
de - como citado em Ernest Phillips: Papal Merchandise / Mercadoria
Papal. Londres: Charles J. Thynne, págs. 169, 170.

"A doutrina católica romana da propriedade privada é ecoado no
slogan comunista do século XIX,
'De cada um segundo a sua capacidade; a cada um segundo a sua
necessidade.'"
de: John W. Robbins: Ecclesiastical Megalomania, p. 199
"Os direitos humanos são mais importantes do que os direitos de
propriedade." Foi o credo de Lyndon Johnson [US-presidente] de
Great Society:
"Vamos tirar dos ricos e dar aos pobres têm, que precisam tanto." Ele
aparece na literatura do fascismo, o nazismo, a teologia da libertação,
o intervencionismo e o socialismo."
de: John W. Robbins: "Ecclesiastical Megalomania"
Lutero declarou: "Minha força e meu consolo está em um lugar onde
nem os homens nem os demônios podem alcançá-los."
de: J.H. Merle d'Aubigné: "History of the Reformation of the 16th
Century / História da Reforma do século 16", vol. 6, cap. 9
"Martinho Lutero: Eu me pergunto como excessivamente ele não
pode ser imputada a mim que eu deveria rejeitar a lei dos Dez
Mandamentos ... Alguém pode pensar que o pecado existe onde não
há lei? ... Todo aquele que revoga a lei deve necessariamente, anula
o pecado também. "
a partir de: "Luther's Works / Obras de Lutero" (trad., Weimer ed.), vol.
50, págs. 470-471
"Martinho Lutero: Aquele que destrói a doutrina da lei, destrói, ao
mesmo tempo a ordem política e social. Se você ejetar a lei da igreja,
não haverá mais qualquer pecado reconhecido como tal no mundo."
de - citado em: M. Michelet's Life of Luther / M. Michelet de: A vida de
Lutero (trand., Hazlitt), 2 ª ed, vol. 4, p. 315
"Agora os homens muitas cavil tanto quanto eles gostam de outras
partes da Bíblia, mas eu nunca conheci um homem honesto que
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encontrou a falha com os Dez Mandamentos. Infidels pode zombar do
Legislador e rejeitar, aquele que o delieverd-nos da maldição da lei,
mas eles não podem deixar de admitir que os mandamentos são bem
... eles são para todas as nações, e continuará a ser os mandamentos
de Deus através dos séculos ...
O povo deve ser feito para compreender que os Dez Mandamentos
ainda são obrigatórios, e que há uma penalidade ligada à sua violação
... Jesus nunca condenou a lei e os profetas, mas Ele fez condenar
aqueles que não obedecê-las [ver Mateus 5:17-19]."
de: Dwight L. Moody, "Weighed and Wanting / pesado e Querer", págs.
11, 16, 15.

Canon 1254: "A Igreja Católica tem um direito inato de adquirir,
manter, administrar e alienar bens temporais na prossecução
dos seus fins próprios, independentemente do poder civil."
Canon 1260: "A Igreja tem o direito inato de exigir do fiel
cristão que for necessário para os fins."
de: John W. Robbins, "Ecclesiastical Megalomania: The Economic
and Political Thought of the Roman Catholic Church / O Pensamento
Econômico e Político da Igreja Católica Romana," p. 32

Wesley: "Wesley diz que a lei moral precede não só Moisés ou
Enoque, mas a própria criação, a própria humanidade, sendo o
primeiro dado aos anjos e a expressão imagem de pré-criação
eterna de Deus e vão. A lei moral é para Wesley um reflexo da
vontade e da imagem eterna de Deus encontrado nas Escrituras
e inscrito em cada coração humano.
Wesley vai ainda mais longe ao assumir a linguagem cristológica
do Novo Testamento e aplica isso diretamente a esta lei moral,
chamando-o: "Uma imagem incorruptível do Alto e Santo ... a
expressa imagem de Sua pessoa"."
a partir de: The Original, Nature, Property, and Use of the Law / O
Original, Natureza, Propriedade e Uso da Lei, II.3

Wesley escreve: "Eu não posso poupar a lei um momento, não
mais do que eu posso poupar Cristo ... cada um é continuamente
me mandando para o outro, - a lei de Cristo, e Cristo à lei ... a
altura ea profundidade do a lei limitar-me a voar para o amor de
Deus em Cristo ... o amor de Deus em Cristo encarece a lei para
mim 'do que o ouro ou pedras preciosas.'"
a partir de: The Original, Nature, Property, and Use of the Law / O
Original, Natureza, Propriedade e Uso da Lei, IV.7

"A compreensão de Wesley da salvação foi além foco de Lutero
sobre a justificação e acrescentou-lhe a idéia de regeneração
- nascer de novo - e como a habitação do Espírito em nossas
vidas nos transforma e dá uma nova identidade."

Melanchton em Daniel 7:25
"Ele muda os tempos e as leis que qualquer um dos
seis dias de trabalho ordenado de Deus irá torná-los
profana e ociosa dias aboliram make dias de trabalho
novo, ou quando eles mudaram sábado para o domingo
... Eles mudaram as leis de Deus e transformou-os
em sua próprias tradições para ser mantida acima de
preceitos de Deus."
de: "Exposition of Daniel the Prophete / Exposition de Daniel a
Prophete", reunidos de Philipp Melanchton, Johan Ecolampadius, etc, de
George Joye, 1545 dC., p. 119
da palestra Inglês e Alemão: "Reformation - They Have Made Void Thy
Law / Reforma - Eles fizeram anular seu lei (o seu vazio lei) / Sie
haben dein Gesetz aufgehoben" pelo Prof Dr. Walter Veith, 2008

Martinho Lutero em Êxodo 3:15:
"E Elohim / Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos
filhos de Israel: YAHWEH Elohim / Deus de vossos pais,
o Elohim / Deus de Abraão, o Elohim / Deus de Isaque,
e o Elohim / Deus de Jacó, me enviou a vós; este é
meu nome (1) eternamente, e este é meu memorial de
geração em geração."
Martinho Lutero, (1): "Portanto, Deus dá-se aqui um nome:
esse é o nome Jeová [Editor: mas isso é um erro desde
a Idade Média, certo é o santo nome de Deus: Yahweh].
de: BIBLIA, That is: "Die ganze Heilige Schrift - Alten und Neuen
Testaments / Toda a Escritura Sagrada - Velho e Novo Testamento
- de acordo com a tradução ... Dr. Martinho Lutero", de Christoph
Matthäi Pfaffen, Tübingen. Impressão Cotta, 1729 dC.
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com sede em Roma
Citação:
" Salve Roma, eterna pátria da recordação,
A tua glória cantam mil salmos e mil altares,
Roma dos apóstolos, mãe e líder dos remidos por Roma,
Tu, Luz dos povos, em ti o mundo tem esperança!"
- "Hino Nacional do Vaticano / Inno e marcia Pontificale" (Marcha
Pontifical)
“Pai / Vater Enright (católico), American Sentinal junho 1893 dC”:
‘A Bíblia diz:” ... lembrar que você santifique o Sábado / Sabbat.“
A Igreja Católica diz: “Não. Pelo meu poder divino eu abolir o dia
de Sábado / Sabbat e o ordeno que o primeiro dia da semana
seja santificado. E assim todo o mundo civilizado reverencia
a lei da Santa Igreja Católica.”’
“Desafio de Roma (www.immaculateheart.com / mary online Dezembro de 2003)”:
“A maioria dos cristãos pensam que se eles santificam o domingo,
que eles santificam o dia santo biblico. A Igreja Católica Romana
protestou. Ela passou o dia de Sabbat bíblico (sábado) para o domingo
e para argumentar que esta mudança é confirmada na Bíblia é tanto
desonesta e uma negação da autoridade católica. Se o protestantismo
deseja estabelecer sua fé na Bíblia, então eles precisam manter o
sábado. “
"O tradutor: google.de":

2003 - MARY ONLINE - SITE OFICIAL CATÓLICA - reproduziu a 1893 dC,
‘ROMES CHALLENGE’ aos protestantes:
'Mas o protestante diz: Como posso receber o ensinamento de uma
igreja apóstata? Como, perguntamos, você conseguiu receber seus
ensinamentos por toda a vida, em oposição direta ao seu professor
reconhecido, a Bíblia, sobre a questão do sábado?’
"O tradutor: google.de":

The Christian Sabbath (2nd edition.: Baltimore; The Catholic Mirror, 1893)
p. 29, 30.
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"Não vivo protestante hoje já ainda obedecido esse comando, preferindo
seguir a igreja apóstata» referido que o seu professor da Bíblia, que a partir
de Gênesis a Apocalipse, ensina outra doutrina, devem os israelenses e
os adventistas do sétimo dia ser correto . Ambos os lados apelo à Bíblia
como seu professor 'infalível'. Deixe que a Bíblia decidir se sábado ou
domingo será o dia ordenado por Deus. Um dos dois corpos deve
estar errado."
"O tradutor: google.de":

NOTA DO EDITOR: "Foi sobre este ponto [a questão do sábado] que
a reforma foi condenado pelo Concílio de Trento. Os reformadores
tinham constantemente cobrados, como aqui disse, que a Igreja Católica
tinha "apostasia" da verdade contida na palavra escrita. "A palavra
escrita", só a Bíblia, ea Bíblia ',' Assim diz o Senhor ", estas foram as suas
palavras de ordem constantes;. E" a Escritura, como na palavra escrita,
o único padrão de apelo ", esta foi a plataforma proclamado da Reforma
e do protestantismo. "A Escritura e tradição. 'A Bíblia como interpretada
pela Igreja e de acordo com o consentimento unânime dos Padres", esta
foi a posição e afirmação da Igreja Católica. este foi o tema principal do
Concílio de Trento, que foi chamado especialmente para considerar as
questões que foram levantadas e imposta a atenção da Europa pelos
Reformadores."
"O tradutor: google.de":

ARCEBISPO DE REGGIO fez o discurso na última sessão ABERTURA
DE TRENTO 18 de janeiro, 1562 dC.:
"Os protestantes pretendem ficar apenas com a palavra escrita. Eles
professam ter a Escritura sozinho como o padrão de fé ... A palavra escrita
especialmente ordena a observância do sétimo dia como o sábado. Eles
não observam o sétimo dia, mas rejeitá-la. Se eles realmente segurar
sozinho como seu padrão da Escritura, eles estariam observando o
sétimo dia como está ordenado ao longo das Escrituras.
No entanto, eles não só rejeitam a observância do sábado ordenado na
palavra escrita, mas eles adotaram e não praticar a observância do domingo,
para a qual eles têm apenas a tradição da Igreja. Consequentemente, a
alegação de "somente a Escritura como o padrão", falhar, e a doutrina da
"Escritura e tradição" como essencial, está plenamente estabelecida, os
protestantes juízes disso."
(Arcebispo Reggio fez o seu discurso na última sessão de abertura Trent,
no 18 de janeiro, 1562 - J. H. Holzman, Canon e Tradição, publicado em
Ludwigsburg, Alemanha, in 1859, p. 203)
Não havia como contornar isso, para os protestantes 'própria declaração
de fé - a Confissão de Augsburg, 1530 - tinha claramente admitiu que a
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observação do 'dia do Senhor' havia sido nomeado por 'só a Igreja '.
"O tradutor: google.de":

~

“La Civilta Catholica pp. 82 - 86 (Official Jesuit Publication)”:
'A Igreja Católica deve exigir o direito à liberdade para se sozinha'.
"O tradutor: google.de":

“The Catholic Mirror / católica (Baltimore), Editorial; Set. 23, 1893 dC”:
"O domingo é, portanto, até hoje os descendentes reconhecido da
Igreja Católica, como esposa do Espírito Santo, sem uma palavra de
protesto do mundo protestante.”
"O tradutor: google.de":

“Catholic World / católica, Julho 1870 dC.”:
‘A Igreja Católica Romana é a empunhar o seu voto para o fim de
assegurar ascendência católica neste país.’
"O tradutor: google.de":

“O Papa Leo XIII, As letras grandes Encíclica”:
‘Todos os católicos deveriam exercer o seu poder para fazer com que
as constituições dos estados a ser modelado após os princípios da
Igreja Católica.’
“Catholic World, Março 1894, pag. 809”:
‘Ela tomou o domingo pagão e fez dele o domingo cristão ... e no
domingo pagão, dedicado a Balder, o domingo cristão, o que
era para Jesus sagrado.’
"O tradutor: google.de":

“O cardeal Gibbons, The Faith of our Fathers / A fé de nossos pais - 92nd
ed. rev. Baltimore: John Murphy Company, p. 89; católica cotação“:
"Você pode ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, e você não vai
encontrar uma única linha que autorize a santificação do domingo.
As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que
nós nunca santificamos.”
"O tradutor: google.de":

“The Christian Sabbath / O sábado cristão (2nd. Ed.; Baltimore; The
Catholic Mirror, 1893 dC) p. 29, 30”:
‘Mas o protestante diz: Como posso receber os ensinamentos de uma
igreja apóstata? Como, perguntamos, você conseguiu receber seus
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ensinamentos por toda a vida, em oposição direta ao seu professor
reconhecido, a Bíblia, sobre a questão do sábado.’
"O tradutor: google.de":

“Letter / Carta, 28 de outubro de 1895 dC, a partir de CF Thomas, chanceler
do Cardeal Gibbons”:
"É claro que a Igreja Católica afirma que a mudança foi seu ato. ...
E o ato é um sinal de seu poder e autoridade em matéria religiosa
eclesiástica. "
“Catholic Record, Ontario, 1 de Setembro de 1923“:
‘O domingo é a marca da nossa autoridade ... A Igreja colocasse sobre
a Bíblia e a deslocalização do sábado / Sabbat é a prova desse fato.’
"O tradutor: google.de":

“Roy Livesey, 1998, Compreender a Nova Era / the New Age: Governo
Mundial e da Religião Mundial (Chichester, England: New Wine Press),
p. 104.”:
‘Catecismo do jesuíta:
Pergunta. O que acontece se o comando Sagradas Escrituras de uma
maneira, o Papa outro contrário a ela?
Resposta. As Sagradas Escrituras devem ser jogado de lado.
Pergunta. O que é o Papa?
Resposta. Ele é o Vigário de Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos
Senhores, e há apenas uma cadeira de juiz pertencer a Deus e ao
Papa.’
“Disputationes de Controversies, B.2, Controversia Prima, Book 2, De
Conciliorum auctoritate“ by Robert Belarmin, Chapter 17, 1628 edition, Vol.1,
p. 266:
‘Todos os nomes que se referem a Cristo na Escritura, com base no que
ele governa a igreja também se referem ao Papa.‘
“The Catholic National, julho 1895 dC”:
‘O Papa não é apenas o representante de Jesus Cristo, ele é o próprio
Jesus Cristo, escondido sob o véu da carne”.
“New York Catechismus, extraido da Edicao ‘Catolicismo Romano’,
pág. 127”:
‘Ele é o verdadeiro Vigário de Cristo, a cabeça de toda a Igreja, o pai e
mestre de todos os cristãos. Ele é o governante infalível, o autor dos
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dogmas, o líder dos conselhos, o Governante Mundial da verdade, o
árbitro do mundo, o juiz supremo do céu e da terra, juiz de tudo o que
é julgado por ninguém, o próprio Deus na Terra.’

“kath. Handbuch / manual católica”, página 79, de R. Eck:
‘O domingo é uma instituição católica... A igreja mudou os
festejos de sábado para o domingo, por suas próprias forças,
sem escritura alguma.'

E veio a mim a palavra de YAHWEH, dizendo:
Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: Assim diz
YAHWEH Deus: Porquanto o teu coração se elevou e
disseste: Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento
no meio dos mares; e não passas de homem, e não és Deus,
ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de
Deus; Eis que tu és mais sábio que Daniel;
e não há segredo algum que se possa esconder de ti.
Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para
ti riquezas, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros.
Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste
as tuas riquezas; e eleva-se o teu coração por causa das tuas
riquezas; portanto, assim diz YAHWEH DEUS:
Porquanto estimas o teu coração, como se fora o coração de
Deus, Por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais
terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas
espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão
o teu resplendor. Eles te farão descer à cova e morrerás da
morte dos traspassados no meio dos mares.
Acaso dirás ainda diante daquele que te matar:
Eu sou Deus? mas tu és homem, e não Deus, na mão do que
te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão
de estrangeiros, porque eu o falei, diz YAHWEH DEUS.
Ezequiel 28:1-10
“Eccl. Dict. von Ferraris”:
‘O papa tem uma autoridade tão grande e um poder tão grande,
que ele pode modificar leis divinas, pois seu poder não é um poder
humano, porém de Deus.’

“Cat., H. F. Thomas, (Chanceler do Cardeal Gibbons)”:
‘A igreja afirma que este acto de alteração é um sinal de mostrar sua
autoridade Mais uma vez.’
"O tradutor: google.de":

“John Shea Glimary ao ”American Catholic Quarterly Review,“ janeiro 1883”:
‘O protestantismo não aceitar a autoridade da Igreja Católica, não tem
provas para sua teoria de domingo, e deve, logicamente guardar o
sábado.’
“Catecismo Romano, 1887, capítulo três”:
‘Papa Pius ordenou em 1566 através do concílio de Trento: “Era do
agrado da igreja de Deus, que as festas religiosas do dia de sábado,
fossem passadas para o dia do Senhor, o domingo.”‘
Editor: The Bible, the Holy Scripture in Isaiah 58:13 says (see Revelation 1:10,
Mark 2:28):
The day of YAHWEH, OUR GOD, is the Sabbath, the Saturday even the
day of the resurrection of our Master’s Yahshua the Messiah !
“Católico Record, Setembro, 17, 1893”:
‘O domingo não está fundado na Bíblia, mas fundado na tradição, e é
explicitamente uma instituição católica.“
“The cardinal writes in “Catholic Mirror, 23 dez 1893”':
'Razão e bom senso diz que só há duas alternativas: ou o
protestantismo e a santificação do sábado ou o catolicismo
e a santificação do domingo. Um Compromisso é impossível.'
"O tradutor: google.de":

“American Catholic Quartely Review, January 1883 dC; uma citação Católica”:
‘Domingo é uma pura invenção da Igreja Católica.’
"O tradutor: google.de":

“American Sentinel (católica) junho 1893 dC”:
‘Domingo ... é apenas uma lei da Igreja Católica sozinho ... '
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"O tradutor: google.de":

“Monsignor Louis Segar, Plain Talk sobre o Protestantismo de Hoje, p. 213”:
'... a observância do domingo dos protestantes é uma homenagem à
autoridade da Igreja Católica. '
‘Livro de ensinamentos da religiao católica‘ de Dr. A. Glattfelter, 1895,
página 48’:
[Terceiro mandamento de Deus: Qual é o dia do Senhor?] “A ig r e ja
cri stã j á ti nh a tr a n sfe rid o n o s te m p o s a p o s tó lic o s
o di a a benç o a d o d e d e sc a n s o d e D e u s p a r a o
pri mei r o dia d a se ma n a . ... Nós festajamos o primeiro dia

da semana em memória a criação do mundo...

Por tanto, o d o min g o é o d ia d e h o n r a à s a n tís s im a
t ri ndade !”
“Catholic Press (Sydney), 25 de agosto de 1900”:
‘O domingo é uma instituição da Igreja católica, cujos
créditos podem ser defendidos apenas pelos princípios
católicos ... desde o início até o fim da Bíblia não há uma
passagem que demonstre claramente a mudança do culto
semanal do último dia da semana, para o primeiro dia.’
“Albert Smith, Chanceler da Arquidiocese de Baltimore, respondendo em
nome do Cardeal, numa carta datada de Fevereiro 10,1920”:
‘Se os protestantes seguissem a Bíblia, deveriam adorar a
Deus no Sábado / Sabbat. Cultuando o domingo, eles seguem
a lei da Igreja Católica.“
“The New Revised Baltimore Catecismo (1949) página 139”:
‘Não consta em lugar algum no Novo Testamento que os apóstolos
mudaram o dia da santificação, mas nós sabemos que, isto ocorre
por meio da tradição.’
“S. C. Mosna, ‘Storia della Domenica”, 1969, pág. 366-367”:
‘Não o Criador do universo, Genêsis 2:1-3, mas sim a Igreja Católica
é que pode reivindicar para si a honra, do povo ter garantido a cada
sete dias uma pausa (descanso) do seu trabalho.’
"O tradutor: google.de":

“História Eclesiástica, livro 5, capítulo 22, NPNF V2 2 ª série, p. 132 “:
‘Quase todas as igrejas do mundo celebram o mistério sagrado
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(comunhão) a cada semana no sábado ... Mas agora, os cristãos de
Alexandria e Roma parou de fazer isso devido às tradições do
passado. ‘
Citação de ‘Marcos do Brasil’:
“O nome YAHWEH é para o Sabbat [o sábado, no qual o Deus vivo
celeste abencoou e no sétimo dia da criação santificou, e descansou
de toda a sua obra] e das Tres Unidades, a Trindade [três deuses de
ensino] é o domingo!“
Muitas pessoas têm sido denunciadas no mundo inteiro desde o
início do século por causa de sua fé, foram perseguidos e mortos,
porque eles apenas aceitaram as Sagradas Escrituras, a Palavra
divina de Deus, e distanciaram-se dos ensinamentos humanos que
são contrários às Sagradas Escrituras.
Basicamente é valido:
“Aquele que por exemplo mata ou este ato comete em nome de outro,
ou através de instituições do Estado este ato executa: ‘Este indivíduo
é a encarnacao do espírito de Satanás em plena expressão!’”
“Doutrinas humanas, a quais devem ser executada à forca, sao
imbuidas pelo espírito de Satanás!”

Declaração púlica
"Sunday Times (6. Dezembro 1987):
Genêsis / 1. LIVRO DE MOISÉS é um absurdo
'A Igreja Católica descarou oficialmente uma interpretação literária
de criação, de acordo com a história legislativa como sendo "o mal
feita".
Nic Van Oudtshoorn "Genesis is 'nonsense.'"'
(see also: amazingdiscoveries.org/albums/a/31/Reference-Index-forArticles)
Citação:
" O mais conhecida destas duas heresias é a crucificação de Jesus sendo
esta em uma sexta-feira e a outra a a ressurreição de Cristo como sendo
em um primeiro dia da semana, em um domingo. Com esta ímpia doutrina
serve principalmente às Igrejas cristãs de nome e que "justifica" diante
dos homens a observância do domingo. – Ex: lemos no Catecismo da
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Igreja Católica, 1979, pág. 321, isto literalmente:

"O tradutor: google.de":

... Você tem que amar o domingo junto com toda a igreja como
sendo o Dia da Ressurreição de Jesus Cristo, especialmente
através da participação na celebração eucarística.
Papa João Paulo II justifica em sua escrita (carta) DIES DOMINI, datada de
31 de maio de 1998, a mentira acima mencionada no catecismo católico.
Jerônimo, apesar de nesta tradução da Vulgata haver confirmado por
ele, a Ressurreição de Jesus no sábado!
O Papa escreve em seu DIES DOMINI aos bispos, sacerdotes, religiosos,
religiosas e fiéis sobre a santificação dos domingos.
Ele fundamenta assim amplamente o domingo como teoria ímpia da
ressurreição no domingo. Entre outras coisas mais, o Papa escreve ainda
na primeira página:
Pope on the first page:
... Da tradição apostólica, que se originou o retorno de Cristo
com a Ressurreição, a Igreja celebra o mistério pascal de Cristo
a cada oitavo dia, portanto, com o dia de descanso do Senhor, ou
seja, o chamado dia de domingo. ...
Deus não transforma a si mesmo! - Ele nos convenceu que no
Salmo 89:35 e Malaquias 3:6."
O culto ao domingo e doutrina de que Cristo ressuscitou no
primeiro dia da semana, saodoutrinas criadas pelas pessoas e
mandamentos de homens. Você não tem acoes com Deus, eles o
levam à condenação, Mateus 15:8-9.
de: “A Ressurreição de Jesus foi em um Sabbat / sábado da
semana” de Heinrich Ramisch. Sabbat / sábado de semana => sábado!
(Isaías 58:13-14)

“Neander’s Church History - História da Igreja, primeira edição, vol. 1, p.399”:
‘A celebração do Domingo sempre foi um arranjo humana, como todas
as celebrações do festival.’

Padre Brady, N. J. em "News“, 18 de março de 1903:

"É bom lembrar os presbiterianos, batistas, metodistas
e todos os outros cristãos que a bíblia não lhes apóia
de forma alguma na sua celebração do domingo. O
domingo é uma instituição da igreja católica romana e
aqueles que guardam este dia seguem um mandamento
da igreja católica."
"O tradutor: google.de":

“História da Igreja pelo Dr. Gieseler, vol. 3, p 399 “:
‘Lutero considerou a observância do domingo como uma ordem
puramente humana.’

"O tradutor: google.de":

“O Velho catolicismo, p. 52-53, em Halle, na Alemanha, o teólogo luterano,
Prof Benschlag diz:
“O fato de que Cristo ou seus apóstolos ... prescrito o Batismo, a
Confirmação infantil, domingos e feriados, não é apenas improvável,
ele ainda mostra o oposto de todas as evidências fornecidas. “
“Como muito do que observamos, domingos e feriados, apostólica, o
batismo infantil e confirmação, esses pontos de interrupção significativa
de nossa vida da igreja, não temos mesmo a partir do Novo Testamento,
mas a partir da tradição da Igreja. “

" Estando eu a considerar os chifres, eis que, entre eles subiu
outro chifre pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres
foram arrancados; e eis que neste chifre havia olhos, como os de
homem, e uma boca que falava grandes coisas.”
Daniel 7:8
Os líderes da Igreja decidiram no Conselho de Toulouse, o seguinte:
"Nós proibimos aos leigos a posse do Antigo e do Novo
Testamento ...
Nós proibimos a toda força a posse dos livros mencionados em
língua materna. "
"Os responsáveis pelos distritos devem localizar nas casas, cabanas
e florestas os hereges. Inclusive os refúgios mais ocultos devem ser
vasculhados. "
de: "Concil Tolosanum“, Papa Gregor IX., Anno Chr. 1229 (d.C.).
A resolução do Conselho Igreja repercutiu o seguinte para Tarragona:
"Nenhuma pessoa deve se encotrar de posse dos livros antigos e do
Novo Testamento em sua língua materna. Se alguma pessoa estiver
de posse desses livros, ela deve entregá-lo(s) ao bispo local no prazo
de oito dias após a publicação do presente regulamento, de forma tal
que eles possam ser queimados. "
de: D. Lortsch, "Histoire de la Bible en France“, 1910 d.C., pág. 14
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"O tradutor: google.de":

Citação:
Discurso de Sua Santidade Bento XVI. aos seus pais e irmãos na
sociedade de Jesus:
"A sua visita de hoje me dá a oportunidade de, junto com você para
agradecer ao Senhor por dotando sua sociedade com os homens de
santidade extraordinária e excepcional zelo apostólico - como o Santo
Inácio, o santo Franz Xaver * e do Beato Pedro Fabro. Para você, eles são
os pais e fundadores. Pelo que é adequado para você neste centenário,
para transformar seus pensamentos, felizmente para eles e olhar para
eles como líderes iluminados e seguros em sua jornada espiritual e em
suas atividades apostólicas ".
a partir de: "Vaticanbasilika", sábado, 22 de abril, 2006
* Nota: Prof Walter Veith na palestra "Reforma": "Franz Xaver, ele não
deixará a Inquisição em Gaya! Ele viu os índios, que orou a Cristo
e manteve o sábado! Aqui está uma nação inteira, que realizou o
sábado! Inquisição aqui! Venha, vamos exterminá-los e o sangue
fluía! Estes são os santos (Os pais e irmãos da sociedade de Jesus)!"

Sexto mandamento de Deus / YAHWEH
(Êxodo 20:14):
"Não matarás (!)".
"O tradutor: google.de":

“Guinness,” The approaching end / o fim se aproxima ‘, Vol. 1, p. 287, 277 “:
"Calcula-se que os Papas de Roma, direta ou indiretamente matou
cinqüenta milhões de homens e mulheres por se recusar a participar
da idolatria romana, que apegou-se à Bíblia como a Palavra de Deus, e
que não amam suas vidas, mesmo até a morte, mas encontrou o pecado
oferecer resistência até o fim.
‘Ao investigação estatística cuidadosa de Llorent ficou provado que,
entre 1481 e 1808 dC na Espanha sozinho 341,000 pessoas foram
torturados e condenados a pesadas multas. Cada país católico na
Europa, Ásia e América tiveram sua Inquisição.'"
"O tradutor: google.de":

“Bengel, o comentário sobre o Apocalipse 18:24 “:
"Se o sangue for derramado como água em algum lugar, então
ele está em Roma, e os maiores testemunhos de alegria pode ser
observado lá. '' Entre 1518 e 1548 dC. mais de quinze milhões de
protestantes perderam suas vidas devido à direita Inquisição papal."
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”Maria e madonna com a criança ocupam o lugar de Isis e Horus
dos cultos antigos. Maria vira rainha celestial e intercessora, da
mesma maneira como as deusas pagãs. - Maria sobre a serpente
numa igreja em Belém.”
”A madonna com filho: no catolicismo, no hinduismo, no antigo
Egito, no budismo, na religião hitita, na religião indígena mexicana
com a Nossa Senhora de Guadalupe, uma defiguração moderna.”
”Nas escrituras a adoração ou consultação de mortos é proibida:
Deuteronômio 8:10-12; Números 19:16; Levítico 21:1.”
”Os deuses pagãos também foram adorados em cultos de
fertilidade; hoje em dia Maria recebe adoração parecida. As seguintes
imagens (veja no livro: ‘Auf die Wahrheit kommt es an/ Trata-se da
verdade‘) são da Gruta do Leite em Belém, aonde até hoje mulheres
buscam a bênção para fertilidade.
As manchas brancas na parede da caverna são supostos restos
da leite materna de Maria, enquanto estava amamentando Jesus.”
”Maria também ocupa o lugar das deusas pagãs como rainha
celestial: ‘Num relevo numa igreja católica na Alemanha, Maria está
sendo coroada como rainha do céu, pelo Deus Pai e Filho, enquanto
ela recebe adoração dos mortais.‘
‘Maria sendo coroada por um anjo, enquanto o filho assiste.‘
‘Maria sendo coroada pelo papa João Paulo II.‘
‘Maria se torna nova intercessora, apresentada com os sinais da
crucificação e recebendo de Jesus mesmo a coroa de espinhos.‘
(Imagem num monastério em Roma) - ‘Sua imagem sendo adorada
pelos discípulos e pelo papa.‘
”Em cultos pagãos se costumava praticar a adoração aos deuses
e deusas em grutas e cavernas. Os morros também tem ligação com
os sacrifícios aos deuses e santuários foram depositados em grutas
nos morros. No catolicísmo de hoje a adoração de Maria também tem
ligação com grutas, cavernas e morros antigos.
‘Maria numa gruta num monastério católico na Alemanha.‘
‘O papa orando na gruta de Lourdes.‘ - ‘Maria ocupa o lugar de
Cristo e o crucifixo e uma ilustração disfarçada da suposta vitória de
Lucifer sobre Cristo...‘
”Osiris era deus dos mortos. No culto pagão foi praticado
adoração a mortos e sepultamentos aconteciam em lugares de culto.
Ao contrário, o Deus de Israel, que é o Deus dos vivos e não dos
mortos. É por este motivo que Deus faz distinção tão clara entre o
culto como era praticado no Israel e o culto como o praticavam os
os povos pagãos. No catolicismo se dá continuidade à adoração aos
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mortos na forma da adoração de santos, e tanto na igreja católica
como na igreja anglicana as igrejas são lugares de sepultamento.
O sacrifício na missa até é um sacrifício para os vivos como para
os mortos e não pode ser realizada senão houver uma relíquia de
um falecido dentro do altar! Isto é culto pagão aos mortos da forma
como a bíblia o proibe estritamente!”
de: ”Auf die Wahrheit kommt es an – dem Labyrinth des Irrtums
entkommen“ - título original em inglés: “Truth Matters – Escaping the
Labyrinth of Error“ de Walter J. Veith, Amazing Discoveries Charitable
Foundation, páginas 236-242

Protestantismo fala
"O tradutor: google.de":

“Batista: Dr. ET Hiscox, autor do 'Manual Batista’”:
‘Havia e há um mandamento para a santificação do dia de sábado,
mas que dia de sábado não era o domingo. No entanto, diz-se,
sem mais delongas, e com alegria, que o sábado foi transferido do
sétimo para o primeiro dia da semana, com todos os seus deveres,
privilégios e sanções. Embora eu tenha sido seriamente a coleta de
informações sobre este assunto eu tenho estudado por muitos anos,
eu estou perguntando:

Onde posso encontrar a base para tal transferência? Não
no Novo Testamento - absolutamente não. Não há nenhuma
prova bíblica para a transferência do sábado do sétimo para o
primeiro dia da semana.’
"O tradutor: google.de":

“Os luteranos da Igreja Livre: George Svedrup, em 'A New Day’”:
‘Se não há uma única passagem na Escritura que comprova que nem
o próprio Senhor nem os apóstolos, fez tal mudança do sábado para
o domingo, não é fácil responder à pergunta: Q u e m m u d o u o

s á bado, e que tinha o dire ito de i s s o ? ‘
"O tradutor: google.de":

"Anglicanos: Isaac Williams, em 'Sermões Planície sobre o Catecismo,'
p. 334, 336":
‘E onde nos é dito nas Escrituras que devemos guardar o primeiro dia
em tudo? Recebemos o mandamento de guardar o sétimo dia, mas
estamos longe mandou guardar o primeiro dia.'

Declarações oficiais do clero

167

"O tradutor: google.de":

“American Congregacional: Dr. Layman Abbot, em" The Christian Union A União Cristã ', 26 de junho de 1890 dC":
‘A idéia geral de que Cristo e seus apóstolos, autoritariamente
substituiu o sétimo dia pelo primeiro dia, não tem absolutamente
nenhuma base no Novo Testamento. ’
"O tradutor: google.de":

“Igreja Cristã: Alexander Campbell, em 'O Repórter', 8 outubro de 1921“:
‘Nem uma palavra do céu atesta o fato de que o sábado foi mudado,
ou que o dia do Senhor substituiu.’
"O tradutor: google.de":

"Batista: Dr. ET Hiscox, em 'New York Examiner', 16 de novembro de
1893“:
‘Parece inexplicável para mim que, durante três anos de estar juntos
com seus discípulos, Jesus, muitas vezes, falar com eles sobre a
questão do sábado, discuti-lo sob seus vários aspectos e libertou-o
das interpretações falsas (judeus, tradicional), nunca indicou qualquer
mudar de dia, mas ainda não foi anunciado durante os quarenta dias
de vida após Sua ressurreição. Enquanto os apóstolos inspirados
pregou o evangelho e as igrejas e crentes instruídos fundada, nunca
discutimos, mencionou ou falou sobre esta questão.
É claro que eu estou bem ciente de que o domingo foi usado como
um dia religioso na história cristã primitiva, como podemos aprender
com os padres cristãos e de outras fontes. Mas é uma pena que ele é
marcado com a marca do paganismo, é batizado em nome do deus do
sol e foi então consagrada por resíduos do papa e deixou como um
legado sagrado ao protestantismo. ‘
"O tradutor: google.de":

~

“A Senhora de todas as nações previu um "dogma mariano final"
proclamando Nossa Senhora "Co-Redentora, Medianeira e
Advogada", que resumir e explicar a teologia mariana, e que "coroa"
de Nossa Senhora. Estas aparições estão sob investigação por parte
da Igreja como do presente escrito. Cardeal Ratzinger supostamente
escreveu o visionário que não existem barreiras teológicas para a possível
proclamação do dogma. Alguns especulam que poderia ser a proclamação
deste dogma que vai criar o cisma oficial da Igreja Católica, que é predito
por muitos videntes a acontecer nos últimos dias.”
“... Fátima foi a aparição mais importante para o início do século XX,
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Medjugorje é atender as necessidades espirituais desta geração, na última
parte deste século. Sua Eminência o Cardeal Joseph Ratzinger afirmou
no relatório RATZINGER: "Um dos sinais dos nossos tempos é
que os anúncios de 'aparições marianas' estão se multiplicando em
todo o mundo.”
tirado de: The Thunder of Justice - O Trovão da Justiça, Tod e Maureen
Flynn, O Trovão da Justiça (MaxKol Communications, Inc., 1993). - Prof.
Walter J. Veith

Citação: “À lei e ao testemunho! se eles não falarem segundo esta
Palavra, não haverá manhã para eles.” Isa. 8:20.
Satanás emprega todo artifício possível para impedir os homens de obter
conhecimento da Bíblia; pois os claros ensinos desta põem a descoberto
os seus enganos. ...
A fim de suportarem a prova que diante deles está, devem compreender
a vontade de Deus como se acha revelada em Sua Palavra; poderão
honrá-Lo, unicamente, tendo uma concepção correta de Seu caráter,
governo e propósitos, e agindo de acordo com estes. ...
Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra
de preparo para o período de angústia, acham-se claramente
apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão
destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem
sido reveladas. Satanás vigia para impedir toda impressão que os
faria sábios para a salvação, e o tempo de angústia os encontrará
sem o devido preparo.“
O Grande Conflito, págs. 593, 594

"O tradutor: google.de":
“A mulher” Eva teve um papel decisivo na queda da humanidade, através
de sua desobediência a Deus eo desejo de exaltar a si mesma. "A mulher"
Maria tem um papel decisivo na salvação da humanidade, através de sua
obediência a Deus...
O Papa Paulo VI, em sua encíclica 1967, Signum Magnum, identificou a
Senhora de Fátima como a representação bíblica da Mulher vestida
com o sol.
“Eu sou a Virgem do Apocalipse”
taken from: The Thunder of Justice - O Trovão da Justiça, Tod and Maureen
Flynn, The Thunder of Justice (MaxKol Communications, Inc., 1993, p. 88. 89). Prof. Walter J. Veith
~

Citação: “Apesar de todos os esforços para estabelecer a santidade
do domingo, os próprios romanistas publicamente confessavam a
autoridade divina do sábado, e a origem humana da instituição pela
qual foi ele suplantado. No século XVI, um concílio papal declarou
francamente: “Lembrem-se todos os cristãos de que o sétimo dia
foi consagrado por Deus, recebido e observado, não somente pelos
judeus mas por todos os outros que pretendiam adorar a Deus,
embora nós, os cristãos, tenhamos mudado o Seu sábado para o dia
do Senhor (domingo).” – de T. Morer, pág. 290, 291. Os que estavam a
se intrometer com a lei divina, não ignoravam o caráter de sua obra.
Achavam-se deliberadamente colocando-se acima de Deus.“
O Grande Conflito, pág. 577
Citação: “A afirmação de que os juízos divinos caem sobre os homens
por motivo de violarem o repouso do domingo (o primeiro dia da
semana), tentam em vez de representar o sábado, será repetida. Já se
ouvem vozes neste sentido. E o movimento para impor a observãncia
do domingo está rapidamente ganhando terreno. “
O Grande Conflito, pág. 579, 580; Der große Kampf, pág. 580; Der grosse
Konflikt, pág. 487

Citação: “Deus terá sobre a Terra um povo que mantenha a Bíblia,
e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas
as reformas. As opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência,
os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e
discordantes como são as igrejas que representam, a voz da maioria –
nenhuma destas coisas, nem todas em conjunto, deveriam considerar-se
como prova em favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. A n t e s d e

a c e it ar q u a l q u e r d o u t r i n a o u p r e c e i t o , d e v e m o s p e d i r e m
s e u a p o i o u m c l a r o – “ A s s i m d i z YA H W E H ” .

Satanás se esforça constantemente por atrair a atenção para o homem,
em lugar de Deus. Induz o povo a olhar para os bispos, pastores,
professores de teologia, como seus guias, em vez de examinarem
as Escrituras a fim de, por si mesmos, aprenderem seu dever. Então,
dominando o espírito desses dirigentes, pode influenciar as multidões
de acordo com sua vontade. ...
A Igreja Romana reserva ao clero o direito de interpretar as Escrituras. Sob
o fundamento de que unicamente os eclesiásticos são competentes para
explicar a Palavra de Deus, é esta vedada ao povo comum. Conquanto a
Reforma fizesse acessível a todos as Escrituras, o mesmíssimo espírito
que Roma manteve impede também as multidões nas igrejas protestantes
de examinarem a Bíblia por si mesmas. São instruídas a aceitar os seus
ensinos conforme são interpretados pela igreja; e h á m i l h a r e s
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que não ousam re c e ber coisa a lg u m a c o n tr á r i a a o s e u
c redo, ou ao ens ino a dotado por s u a i g r e j a , p o r m a i s
c lar o que este ja revela da nas E s c r i tu r a s .

Esta unidade que, por sua própria natureza, exige uma plena
comunhão visivel de todos os cristãos, é o fim do último movimento
ecumênico. O Concilio afirma que esta unidade não pretende, de
modo algum, sacrificar a rica diversidade de espiritualidade, de
disciplina, de ritos litúrgicos e de claboração da verdade revelada
que se desenvolveram entre os cristãos, na medida em que essa
diversidade se mantenha fiel á tradição
Diretório para a aplicação dos principios e normas sobre o ecumenismo Pág. 23 - A Voz do Papa - 3. Edição 2004

O Grande Conflito, págs. 595, 596
Citação: “A vasta diversidade de crenças nas igrejas protestantes é
por muitos considerada como prova decisiva de que jamais se poderá
fazer esforço algum para se conseguir uma uniformidade obrigatória.
Há anos, porém, que nas igrejas protestantes se vem manifestando
poderoso e crescente sentimento em favor de uma u n i ã o b a s e a d a
e m pont os comuns de doutrina s . Para conseguir tal união,
deve-se necessariamente evitar toda discussão de assuntos em que
não estejam todos de acordo, independentemente de sua importância
do ponto de vista bíblico. ...

ECUMENISMO
Citação: Por Movimento Ecumênico entende-se as atividades e
iniciativas que sâo suscitades e ordenadas, de acordo com as várias
necessidades da Igreja e a oportunidade dos tempos, no sentido de
favorecer o restabelecimento da unidade dos cristãos.
Decreto Unitatis Redintegratio nn. 4, 8, 9; cân. 755 - A Voz do Papa
Citação: Cada igreja particular, unida em si própria e na comunhão
da Igreja una, santa, católica e apostólica, é enviada em nome de
Cristo e pelo poder de Espirito para levar o Evangelho do Reino a um
número sempre cresecente de pessoas proporcionando-lhes esta
comunhão com Deus...
Pela sua unidade, est familia dá testemunho dessa comunhão com
Deus. É nesta missão de Igreja que se realiza a oração de Jesus, a
pedir "para que todos sejam um, ó Pai, para que sejam um en nós,
como tu és em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me
enviaste".
Diretório para a aplicação dos principios e normas sobre o ecumenismo Pág. 22 - A Voz do Papa - 3. Edição 2004
Citação: A comunhão no interior das igrejas particulares e entre
si é um dom de Deus. A unidade da Igreja realiza-se na riqueza
da diversidade. A diversidade na Igreja é uma dimensão da sua
catolicidade. Contudo, a própria riqueza desta diversidade pode
originar tensões na comunhão. Mas a despeito destas tensões, o
Espírito continua a operar na Igreja, chamando os cristãos, na sua
diversidade, a uma unidade cada vez mais profunda.

Citação: Esta oração comum é particularmente recomendada
durante e Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos ou durante o
período que decorre entre a Ascensão e o Pentecostes.
Diretório para a aplicação dos principios e normas sobre o ecumenismo Pág. 108 - A Voz do Papa - 3. Edição 2004
Citação: Unidade na Diversidade. A unidade bíblica não implica em
uniformidade. A própria metáfora utilizada na Bíblia para a Igreja a do corpo humano - demonstra que a igreja experimenta unidade
mediante a diversidade. O corpo possui muitos órgãos, todos eles
contribuindo para o desempenho ótimo do corpo...
Todos, entretanto, funcionam sob a direção do mesmo Espírito,
edificando a Igreja com o melhor dos dons que Deus lhes concedeu.
Nisto Cremos - Pág. 239 (CPB - 2000) - A Voz da Igreja
Citação: Jamais alcançaremos a unidade a menos que
conscientemente trabalhemos no sentido de consegui-la. E jamais
devemos considerar complacentemente que já a alcançamos.
Necessitamos orar diariamente pela unidade, cultivando-a
cuidadosamente.
Deveríamos minimizar as diferenças e evitar questionamentos no
tocante a aspectos não essenciais. Em vez de focalizarmos aquilo
que nos divide, deveríamos falar sobre as preciosas verdades que
nos unem. Falemos sobre a unidade e oremos para que a oração de
Cristo se cumpra.
Nisto Cremos - Pág. 246 (CPB - 2000) - A Voz da Igreja
Citação: Este movimento de unidade é chamado ecumênico.
Participam dele os que invocam o Deus Trino e confessam a Cristo
como Senhor e Salvador, não só individualmente, mas também
reunidos em assembléias.
Carta Encíclica UT UNUM SINT - Pág. 13 - A Voz do Papa
Citação: Este amor encontra a sua expressão mais acabada na
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oração em comum. Quando os irmãos que não estão em perfeita
comunhão entre si, se reúnem em comum para rezar, esta sua oração
é definida pelo Concilio Vaticano II como alma de todo o movimento
ecumênico... Mesmo quando não se reza formalmente pela unidade
dos cristãos, mas por outros motivos como, por exemplo, pela
paz, a oração torna-se, pro se própria, expressão e confirmação da
unidade... Quando os cristãos rezam juntos, a meta de unidade fica
mis próxima.
Carta Encíclica UT UNUM SINT - Pág. 28 - A Voz do Papa

protestantes é u m a o b r i g a t o r i e d a d e d o c u l t o a o p a p a d o –
à b e st a . Os que, compreendendo as exigências do quarto
mandamento, preferem observar o sábado espúrio em lugar do
verdadeiro, estão desta maneira a prestar homenagem ao poder pelo
qual somente é ele ordenado. Mas, no próprio ato de impor um dever
religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas
uma imagem à besta; daí a o b r i g a t o r i e d a d e d a g u a r d a d o

Citação: CIDADE DO VATICANO, 17/06/2003 (www.zenit.org):
A contemplação da Trindade poderá impulsionar a superar nossas
divisões aparentemente irreconciliáveism afirmou o pregador da
Casa Pontificia comentando o mistério central e mais elevado da vida
cristã, que a igreja celebrou domingo passado.
Nós nos encontramos exatamente ante o mesmo problema
constatou: a contemplação da Trindade, que é diversidade no amor
e unidade na diversidade, deveria impulsionar-nos a superar nossas
aparências irreconciliáveis diferenças de raça, de sexo, de cultura,
porque a Trindade é perfeita unidade na diversidade.
Citação: Outrou concílio geral! Uma c o n v e n ç ã o m u n d i a l !
A liança evan gélica, e c redo univ e r s a l !” – Sermão sobre:
A Bíblia Como um Credo Suficiente, pronunciado em Fort Wayne,
Indiana, a 22 de fevereiro de 1846. Quando, pois, se conseguir isto
nos esforços para se obter completa uniformidade, apenas um passo
haverá para que se recorra à força.

Q uando as princ ipa is igreja s d o s E s ta d o s Un i d o s ,
l i gando- se e m pontos de dou tr i n a s q u e l h e s s ã o
c o m uns, influe ncia rem o E sta d o p a r a q u e i m p o n h a
s eus decr et os e lhes a póie a s in s ti tu i ç õ e s , a Am é r i c a
do Nor t e pr ote s tante terá e ntã o fo r m a d o u m a i m a g e m
da hier ar quia roma na, e a a plicaçã o d e p e n a s c i v i s a o s
dissident es s e rá o resulta do inev i tá v e l . “
O Grande Conflito, págs. 444, 445
Citação: “O característico especial da besta [a Igreja Romana, o
papado], e, portanto, de sua imagem, é a violação dos mandamentos
de Deus.“
O Grande Conflito, pág. 446
Citação: “A imposição da guarda do domingo por parte das igrejas

domingo nos Estados Unidos equivaler a impor a
adoração à besta e à sua imagem.

Mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo,
supondo que em assim fazendo estavam a guardar o sábado
bíblico; e hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não
excetuando a comunhão católica romana, que crêem sinceramente
ser o domingo o dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a
sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Quando,
porém, a observância do domingo for imposta por lei, e o mundo for
esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem
então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito
que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira
ao papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma, e ao
poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta
e a sua imagem. A o r e j e i t a r e m o s h o m e n s a i n s t i t u i ç ã o

que Deus declarou ser o sinal de Sua autoridade, e
honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como
sinal de sua supremacia, aceitarão, de fato, o sinal de
fi d e l i d a d e p a r a c o m R o m a – “ o s i n a l d a b e s t a ”. E somente

depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o
povo, e este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os
dos homens, é que, então, aqueles que continuam a transgredir hão
de receber “o sinal da besta”.“
O Grande Conflito, págs. 448, 449
Citação: Disse Jesus [Yahshua]: “O que vencer será vestido de vestes
brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da
vida; e confessarei o seu nome diante de Meu Pai, e diante de
Seus anjos.” “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.” Apoc. 3:5; Mat. 10:32 e 33. ...
O Intercessor divino apresenta a petição para que sejam p e r d o a d a s
a s tr an s g r e s s õ e s d e t o d o s os que venceram pela fé em Seu
sangue, a fim de que sejam restabelecidos em seu lar edênico, e
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coroados com Ele como co-herdeiros do “primeiro domínio”.
Miq. 4:8.
O Grande Conflito, págs. 483, 484

este poder operador de prodígios; e os protestantes, tendo rejeitado o
escudo da verdade, serão também iludidos. Romanistas, protestantes
e mundanos juntamente aceitarão a forma de piedade, destituída de
sua eficácia, e verão nesta aliança um grandioso movimento para a
conversão do mundo, e o começo do milênio há tanto esperado.

HARP / Chemtrails
Citação: “Satanás também opera por meio dos elementos a fim
de recolher sua colheita de almas desprevenidas. E s tu d o u o s

s e gr edos do s labora tórios da Nat u r e z a , e e m p r e g a to d o
o seu poder pa ra dirigir os e leme n to s ta n to q u a n to o
per m it e Deu s. ...
Mesmo agora está ele em atividade. Nos acidentes e calamidades
no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões
e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones,
ressacas e terremotos, em toda parte e sob milhares de formas,
Satanás está exercendo o seu poder.“
O Grande Conflito, págs. 589, 590
Citação: “M ediante os dois gra nde s e r r o s – a i m o r ta l i d a d e
da alm a e a s a ntida de do doming o – Satanás há de enredar

o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento
do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os
protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as
mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo; estenderse-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano; e,
s o b a inf luênc ia desta tríplice u n i ã o , este país seguirá as
pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência.
Imitando mais de perto o cristianismo nominal da época, o espiritismo
tem maior poder para enganar e enredar. O próprio Satanás está
convertido, conforme a nova ordem de coisas. Ele aparecerá no aspecto
de anjo de luz. Mediante a agência do espiritismo, operar-se-ão
prodígios, os doentes serão curados, e se efetuarão muitas e inegáveis
maravilhas. E, como os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada, e
demonstrarão respeito pelas instituições da igreja, sua obra será aceita
como manifestação do poder divino.
A linha de separação entre cristãos professos e ímpios é agora [os ímpios]
dificilmente discernida. Os membros da igreja amam o que o mundo ama,
e estão prontos para se unirem a ele; e Satanás está resolvido a unilos em um só corpo, e assim fortalecer sua causa arrastando-os todos
para as fileiras do espiritismo. Os romanistas, que se gloriam dos milagres
como sinal certo da verdadeira igreja, serão facilmente enganados por

Por meio do e s p i r i t i s m o S a t a n á s a p a r e c e c o m o b e n f e i t o r
da humanidade, curando as doenças do povo e
p r e te n d e n d o a p r e s e n t a r u m n o v o e m a i s e l e v a d o
s i s te ma d e f é r e l i g i o s a ; a o m e s m o t e m p o , p o r é m , e l e
o p e r a c o m o d e s t r u i d o r. Suas tentações estão levando multidões

à ruína. A intemperança destrona a razão; seguem-se a satisfação
sensual, a contenda e a matança. Satanás deleita-se na guerra;
pois esta excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para
a eternidade as suas vítimas engolfadas no vício e sangue. É s e u
o b j e ti v o i n c i t a r as nações à guerra umas contra as outras; pois
pode assim desviar o espírito do povo da obra de preparo para estar
em pé n o d i a d e D e u s .
O Grande Conflito, págs. 588, 589

Ética Mundial - ÈTICA GLOBAL
Papa Pio IX, em: Jornal "Guardian", Londres, 11 de Abril de 1866

"Somente eu, apesar da minha indignidade, sou sucessor
dos apóstolos, o vicário de Jesus Cristo: somente eu tenho a
missão de guiar e dirigir o navio de Pedro. Eu sou o caminho e
a verdade e a vida. Os que estão comigo, estão com a igreja. Os
que não estão comigo não estão no caminho, nem na verdade
e não tem vida eterna."

"O tradutor: google.de":

Citação:
" Hoje ainda ninguém honestamente pode negar: A era mundial, que
ao contrário de qualquer primeiro é caracterizado por-política do
mundo, mundo, tecnologia, economia-mundo e civilização do mundo,
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requer ethos Mundial. Isso significa que um consenso básico em
relação aos valores de alinhamento, inalterável normas e posturas
pessoais. Sem um consenso básico na ética de cada comunidade,
mais cedo ou mais tarde será iminente pelo caos ou ditadura.”
a partir de: "Deklaration - Weltparlament der Religionen / Declaração Mundo Parlamento das Religiões ", o professor Hans Küng, Chicago,
1993 (encomendado pela Organização das Nações Unidas, aqui a sua
declaração)
Editor: "Aqui já temos os parâmetros de possibilidades para
o desenvolvimento / integração de uma forma sistemática,
estruturada, a ditadura mundial pré-programado.”
"O tradutor: google.de":

Citação:
" Não há paz entre as nações sem paz entre as religiões. Não há paz
entre as religiões sem diálogo entre as religiões. No diálogo entre as
religiões sem padrões éticos globais ..."
a partir de: "Declaração zur Vollversammlung der Vereinten Nationen /
Declaração a o plenário da Organização das Nações Unidas (ONU)", o
professor Hans Küng, 9 de Novembro de 2001
"O tradutor: google.de":

Citação:
"Não há melhor ordem mundial sem uma ética mundial!”
a partir de: "Deklaration - Weltparlament der Religionen / Declaration World-Parliament of Religions", Prof. Hans Küng, Chicago, 1993
"O tradutor: google.de":

Citação:
"Aja como, que a máxima de tua vontade (código de conduta) a
qualquer momento em uma só vez pode aplicar-se um princípio de
uma legislação universal."
"… A paz permanente só pode ser alcançado na base de contratos
vinculativos. As pessoas da terra devem fazer acordos
entre si, que têm um estado legal. Assim como todo cidadão
vem sob uma lei nacional, que protege-lo das invasões por outros ,
também estados individuais devem estar sob o controle de uma lei

internacional.”

a partir de: "Zum ewigen Frieden / Para a paz eterna", Immanuel Kant,
Kant 'Kategorischer Imperativ / imperativo categórico', o filósofo alemão,
Königsberg 1795.
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"O tradutor: google.de":

Citação:
"O Ethos (grego ... costume, disposição, caráter e mentalidade,
costume) ... descreve os hábitos de vida, que são antecedente para
o indivíduo e estão imprimindo-lo .... O Ethos significa não apenas
para o comportamento de indivíduos isolados, mas também para
o fim de comportamentos morais nas instituições sociais, em
que vive.
Ele objetiva se qualifica como moral (padrão de ação real),
subjetivamente, como um personagem. A unidade em uma
comunidade social é definida pelo ethos, integrado, constituído e
estabilizado, e também zoneada de outras comunidades por ele."
a partir de: http://de.wikipedia.org/wiki/Ethos
"O tradutor: google.de":

Citação:
http://de.thefreedictionary.com/Ethos define 'Ethos':
" … Os valores morais, que navegam o comportamento ético
dos seres humanos."
"O tradutor: google.de":

Citação:
" Ethos [grego / latim] ... moralmente total de-atitude, uma política
ética de vida da sociedade do ser humano ou, o que cria a fundação
de querer e agir;. Totalidade ético-moralmente normas, ideais, etc,
como base de motivos subjetivos e normas internas.”
a partir de: "DUDEN: Das Fremdwörterbuch / O livro de palavras
estrangeiras", Bibliographisches Institut, Mannheim / Viena / Zurique,
1982
"O tradutor: google.de":

Citação:
"... Imperativo ético para cada ligação humana."
a partir de: "Deklaration - Weltparlament der Religionen / Declaração Mundo Parlamento das Religiões", o professor Hans Küng, Chicago, 1993
"O tradutor: google.de":

Citação:
" Imperativo: 1. imperativo 2. mandamento obrigatório (Filosofia)..."
" Categórico ... 2. absolutamente válido; oposto - hipotético;
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imperativo categórico:. Lei ética absolutamente válida, mandamento
obrigatório,
3. conivente nenhuma contradição, determinado insistentemente … "
a partir de: "DUDEN: Das Fremdwörterbuch / O livro de palavras
estrangeiras", Bibliographisches Institut, Mannheim / Viena / Zurique,
1982

grandes religiões do mundo.
Com sua 'Fundação Ética Global', Küng compartilhou o esforço
maçonaria, para neutralizar qualquer conceito de um inimigo e
defendem sinceridade e tolerância e, assim, juntos encontrar um
caminho para a liberdade e o respeito pelos direitos humanos.”
a partir de: www.weltethos.org/data-ge/c-00-aktuell/2007-freimaurerpreis.php

"O tradutor: google.de":

"O tradutor: google.de":

Citação:

Citação:

"Esta elementar mundo ethos deve ser apoiada por todos
os grupos sociais, por crentes e não crentes, pelos membros das
diferentes religiões, como filosofias ou ideologias."
a partir de: "Globales Ethos angesichts globaler Bedrohung / Global
Ethos / Ética na presença de ameaça global", o professor Hans Küng

"Deus, em tua graça transformar este mundo". Esta oração foi
também o slogan da reunião plena do Conselho: "Transforma-nos, para
que em auto-rendição pode ser o seu parceiro na transformação,
até a unidade totalmente visuais ...”
a partir de: "9. Vollversammlung des Weltkirchenrates / 9. plenária do
Conselho Mundial de Igrejas." (Oikoumene / Ökumene), Porto Alegre,
Brasilien, 2006

"O tradutor: google.de":

Citação:
" A ONU existe, para realizar sua fundação objetivo: preservar a paz
ea segurança através da cooperação global e realização
dos direitos humanos.”
a partir de: "Barak H. Obama perante o Parlamento indiano", 8 de Novembro de 2010
"O tradutor: google.de":

Citação:
" Como cientista, tenho lutado pela Paz na Terra através de
um diálogo entre cultura e religião, desafiando todos os obstáculos.”
a partir de: "Declaração zur Vollversammlung der Vereinten Nationen /
Declaração à plenário da Organização das Nações Unidas (ONU) ",
Prof Hans Küng, 9. Novembro 2001
"O tradutor: google.de":

Dr. M ar ti n h o L u t e r o :
” A p az , s e pos s í vel ,
ve r d a d e a todo cus to. ”
"O tradutor: google.de":

Citação:
" O Iniciador da 'Fundação Ética Global' recebeu um prêmio por seu
incansável esforço para criar uma melhor compreensão entre as

"O tradutor: google.de":

Citação:
"Cada parceiro de diálogo tem e deve ser comprometido com a sua
própria tradição. Ao mesmo tempo que depende este ponto de vista
individual estar aberto a uma 'transformação' no processo
dessa caixa de diálogo.”
a partir de: "Projekt Weltethos", Prof. Hans Küng, 132
"O tradutor: google.de":

Citação:
" Transformação (lat.) ... Mudança, de conversão, de reconfiguração."
Imperativo: 1. imperativo. 2. Mandamento obrigatório (Filosofia)
a partir de: "DUDEN: Das Fremdwörterbuch / O livro de palavras
estrangeiras", Bibliographisches Institut, Mannheim / Viena / Zurique,
1982
"O tradutor: google.de":

Citação:
" A Transformação (lat: A conversão) geralmente denomina a mudança
da forma, forma ou estrutura A transformação pode ocorrer sem a
perda de substância ou conteúdo.
a partir de: enciclopédia livre "Wikipedia 'Transformação'", mas livremente
traduzido
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"O tradutor: google.de":

Citação:
"A incapacidade óbvia do homem, para enfrentar os desafios atuais
de forma permanente, fundada nossos pensamentos sobre ética

global. ...

Tais ética seria uma expressão de uma consciência alterada
e uma força motriz para uma estrutura regulatória (ordem
política) mudança em todos os níveis.”
a partir de: "Declaração zur Vollversammlung der Vereinten Nationen /
Declaração à plenário da Organização das Nações Unidas (ONU)",
Prof Hans Küng, 9. Novembro 2001

== >

"Novas leis!“ - pronto!

"O tradutor: google.de":

Citação:
"... A nossa humanidade comum deve revelar-se e, em
seguida, a América deve desempenhar o seu papel - no
inaugurando uma nova área de paz!"
a partir de: Barak Obama, presidente dos U.S.A., 20. de Janeiro, em seu
endereço do escritório
a partir de: "Die Neue Weltordnung - A Nova Ordem Mundial", Nicola
Taubert de 2010
"O tradutor: google.de":

Citação:
"As pessoas podem a qualquer momento ser encorajados
a seguir as instruções de seus líderes. Tudo que você tem
a fazer é dizer-lhes que estão sendo atacados, ao mesmo
tempo, acusando os críticos de falta de patriotismo que
ponha em risco a segurança do país. Isso funciona em todos
os país!"
a partir de: Hermann Göring, Reichsmarschall (tradução literal:
Marechal do Reino), perante o Tribunal de Nuremberg em 1945
a partir de: "Die Neue Weltordnung - A Nova Ordem Mundial", Nicola
Taubert, 2010
"O tradutor: google.de":

Citação:
"No sábado, 24. Setembro ('05), o Papa Benedikt XVI se reuniu com
o professor Hans Küng ... A conversa concentrou-se em duas áreas,
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que Hans Küng especialmente enfoca recentemente: a questão da
ética mundial e o diálogo da razão das ciências naturais com a
razão da fé cristã."
"... O papa especialmente apreciado o esforço feito
pelo professor Küng," contribuir para a renovação do
reconhecimento dos valores morais fundamentais da
humanidade, no diálogo das religiões e dentro do encontro da

razão secular ", declarou o porta-voz vaticano. Ele ressaltou que
o esforço para uma renovada consciência dos v a l o r e s que
carregam na vida humana também é uma questão importante
em seu pontificado ."
a partir de: "Katholische Nachrichtendienst", Kath.net (catholic.net) no
dia 26. Setembro 2005
"O tradutor: google.de":

Citação:

"Nunca as massas sede de verdade. Dos fatos, que
eles não gostam, eles se afastam e preferem adorar a
falsidade, se ele é capaz de seduzi-los. Se você sabe
como enganá-los, então você pode facilmente tornarse o seu mestre, se você quiser esclarecê-los, você
será sua vítima. ...
1. Desvanecimento da personalidade consciente através da
unidade mental (unité mental).
"Os evanesces personalidade consciente, a individualidade se perde,
a uniformidade domina, todos os groupmembers vão compatível com
o ponto de vista das massas."

2. Supremacia do inconsciente - A credulidade através de
inconsciência.
"Assim, as massas, que sempre se desviam na fronteira do
inconsciente [...] e ficaram do espírito crítico, deve ser de uma
credulidade excessiva."

3. Maestria de pensamentos e emoções através da sugestão e
contaminação - r a s t r e a b i l i d a d e M e n t a l .
"Observações cuidadosas parecem provar que uma única pessoa,
que havia sido incorporado no seio de uma massa atraente .... se
encontra em uma condição particular, que beira a de feitiço, que o
enfeitiçado então sucumbe.
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4 . O car át er re ligioso de toda s as c r e n ç a s
"Não é só quando você adorar um deus Você é religioso, mas também
quando você consagrar todo o poder de sua mente e sua vontade, ...
para atender a um poder ou de um ser, que se torna o alvo e líder de
pensamentos e ações.”
a partir de: "Psychologie der Massen - psicologia da multidão",
Gustave Le Bon, 1841-1931
e
da palestra alemão: "Weltethos - Die globale Transformação Sonntagsgesetz / World-Ethos/-Ethic - A transformação global - lei
dominical", Nicola Taubert
"O tradutor: google.de":

Citação:
"Todos devem trabalhar em conjunto, de modo que as gerações
seguintes podem ter um planeta habitável, com a perspectiva, que
pode ser feito, o que o Criador ordenou.”
a partir de: "Katholischen Nachrichtenagentur ZENIT / agência de
notícias católica ZENIT", papa Bento XVI, 28. Novembro 2007

Declarações oficiais do clero
"O tradutor: google.de":

Citação:
" Transcendente (lat.): atravessar a fronteira da experiência e do mundo
sensualmente perceptível, sobrenatural, miraculoso (Filosofia)"
a partir de: "DUDEN: Das Fremdwörterbuch / O livro de palavras
estrangeiras", Bibliographisches Institut, Mannheim / Viena / Zurique,
1982

» Não seguirás a multidão para fazeres o mal; nem numa
... tomando parte com a maioria para torcer o direito.«
Êxodo 23:2
» Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta,
e espaçoso o caminho que conduz à perdição,
e muitos são os que entram por ela.«
Mateus 7:13

"O tradutor: google.de":

Citação:
"'Aqueles que buscam a paz e o bem-estar da comunidade e
são mantidos vivos pelo desejo de transcendência, será salvo,
mesmo se eles não têm a crença bíblica', diz o Papa Benedikt XVI".
a partir de: "Zenit.org", Cidade do Vaticano, 30. Novembro 2005
"O tradutor: google.de":
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"O tradutor: google.de":

Citação:
" Jesus Cristo não é o único caminho para o céu."
a partir de: "Barak Obama citado em 'The Christian Post'", 27. Mar
2008

Citação:

"Jesus estava errado quando disse que ele é o caminho, a
verdade ea vida?"
"Quando uma pessoa diz o que você disse, e lhe diz que você não vai
para o céu porque você não é cristão, poderíamos tratar essa pessoa
como um fundamentalista [...] e afirmam que ele é vista teológico está
errado. [...]"

"Então você pode ir para o Céu sem crer em Jesus?
"Absolutamente sim..."
da entrevista no Dallas Morning News, o 20 de Março de 1999: o cardeal
Francis Arinze, presidente do Conselho Episcopal para diálogo interreligioso

"O tradutor: google.de":

Citação:
" A raça humana deve ouvir a voz da terra, ou corre o risco
de aniquilar toda a sua existência."
a partir de: "Katholischen Nachrichtenagentur ZENIT / agência de
notícias católica ZENIT", papa Bento XVI, 28. Novembro 2007
Citação:
"O Manual Batista", Dr. Edward T. Hiscox, p. 105:
"Que tragédia que ele [o domingo] é estigmatizado com a marca
do paganismo e cristianizado pelo nome do deus do sol, logo
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adotado e sancionado pela apostasia papal e finalmente legado ao
protestantismo."

o terceiro mandamento e se refere ao domingo que seja
mantido sagrado como o Dia do Senhor."

Citação:
"Catholic Extension Magazine", Papa Pio XII, Chicago – Illinois:

Citação:
Catholic Quartely Review, Janeiro de 1883:

"Nós catolicos não aceitamos a bíblia como único guia de fé.
Além da bíblia temos a igreja viva que nos conduz. Essa Igreja
tem o direito de mudar as leis do Antigo Testamento, assim ela
pode também transferir o sábado para o domingo. Nós dizemos
publicamente:
Sim, a Igreja mudou e fez essa lei, assim como muitas outras
leis como por exemplo o jejum na sexta-feira, o celibato, leis
matrimoniais, e milhoes de outras leis."
Citação :
Papa João Paulo II, "Dies Domini", Parágrafo 27:

"De facto, uma perspicaz intuição pastoral sugeriu à Igreja de
cristianizar, aplicando-a ao domingo, a conotação de « dia do
sol », expressão esta com que os romanos denominavam este
dia e que ainda aparece em algumas línguas contemporâneas,
subtraindo os fiéis às seduções de cultos que divinizavam o
sol e orientando a celebração deste dia para Cristo, verdadeiro
«sol» da humanidade."
Citação:
Papa Bento XVI, "Congresso Eucarístico Nacional", Bari, 29 de Maio de
2005 ":

" O domingo é expressão da identidade da comunidade cristã
e centro da sua vida e da sua missão. Sem nos reunirmos
em assembleia ao domingo não podemos viver. Apenas os
cristãos viventes segundo o domingo alcançaram esperança.
Os cristãos de hoje reencontrem a consciência da importância
decisiva da Celebração dominical."

Citação:
Enciclopédia Católica, Vol. 4, página 153:

"A Igreja após trocar o dia de descanso do Sabbath /
Sábado no sétimo dia da semana, para o primeiro dia, fez

"Rejeitando a autoridade da Igreja o Protestantismo
carece de bons motivos para a guarda do domingo e
deveria em consequência guardar o sábado junto com os
judéus." - ("The Catholic Quarterly Review“, 69; 14 de Agosto de 1942)

Apóstolo Paulo diz:
»Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos
anuncie outro evangelho além do que já vos tenho
anunciado, seja anátema.«
Gálatas 1:8
Citação:
http://www.kath.de/kurs/vatikan/vatican.php:

"sedes apostolica a nemine judicatur A Sé Apostólica não pode ser julgada por ninguém, o Papa
julga mas não pode ser julgado."
"Nós, a hirarquia da Igreja Católica Romana esperamos que
todos os filhos leais da Igreja cooperem com o Presidente com
todas as suas forças o presidente para ver que os indivíduos
que compõem o Supremo Tribunal dos EUA, obedeçam aos
requerimentos do Presidente..."
"...Se for necessário, mudaremos, melhoraremos ou
obliteraremos a Constituição atual a fim de que o Presidente
possa forçar o seu, ou melhor, o nosso programa humanitário
em todas as fases dos direitos humanos, como foi delineado
pelos nossos santos Papas e a Santa Mãe Igreja..."
"... Temos elegido nosso nobre Presidente; as nossas leis
serão feitas e impostas de acordo com a Santa Sé, o Papa, e
a lei canônica do trono papal. Nossa estrutura social inteira
precisa ser reconstruída nestas bases..."
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"Nossas leis educacionais precisam ser construídas com o
objetivo de que o ateísmo, o perigo vermelho do totalitarismo,
o protestantismo, o comunismo, o socialismo e os demais
desta natureza e cunho, sejam finalmente lançados fora desta
bela terra."

Igreja Católica Romana do ponto de vista que o corpo humano
não pode ter sido criação imediata de Deus, mas o produto
gradativo da evolução."

de: "La Aurora Magazine“, Italian Baptist Publishing Association,
Philadelphia, PA.
(da palestra: "Ética Global - A Transformação Global - Lei Dominical",
Nicola Taubert)

Dizendo com grande voz:
»Temei a YAHWEH, e dai-lhe glória; porque é vinda a hora do
seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as
fontes das águas.«
Apocalipse 14:7

Yahshua:
»E por que me chamais, 'Senhor, Senhor!'
e não fazeis o que eu digo?«
Lucas 6:46

E ouvi outra voz do céu, que dizia:
»Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos
seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas.«
Apocalipse 18:4

»E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua
chaga mortal foi curada; e toda a terra se maravilhou após
a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder;
e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta?
Quem poderá batalhar contra ela?«
Apocalipse 13:3-4

Falou-lhes, pois, Yahshua outra vez, dizendo:
»Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em
trevas, mas terá a luz da vida.«
João 8:12
Citação:
New York Times, "Papa confirma o ensino da evolução“, 25 de Outubro
de 1996:

"Papa João Paulo II conseguiu convencer o magistério da

Citações:
Da palestra: "Ética Global - A Transformação Global - Lei Dominical",
Nicola Taubert:

"A raiz do pecado da Babilônia é a elevação do homem
sobre Deus: Humanismo! É essa a identidade central de
Babilônia! O ser humano no centro, o homem como meta
mais elevada, como foco no centro em vez de ter Deus no
centro!"
"O tradutor: google.de":

Bento XVI. postula uma religião unitária para a paz mundial em
uma festa:

“A unidade que Deus nos dá através de sua igreja é a
f r a t ern id a d e [ f ra t e rn id a d e d a s n a ç õ e s ] da vida,
mesmo em um nível social nas relações entre as nações
e de toda a humanidade como uma família.”
Bento XVI. declarou que "Deus promete uma nova unidade
para o seu povo, que é um sinal e instrumento de
reconciliação e de paz para as nações.”
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"Desce, e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia;
assenta-te no chão; já não há trono, ó filha dos
caldeus, porque nunca mais serás chamada a tenra
nem a delicada.
Toma a mó, e mói a farinha; remove o teu véu, descalça
os pés, descobre as pernas e passa os rios.
A tua vergonha se descobrirá, e ver-se-á o teu opróbrio;
tomarei vingança, e não pouparei a homem algum.
O nosso redentor cujo nome é YAHWEH Sabaoth, é o
Santo de Israel.
Assenta-te calada, e entra nas trevas, ó filha dos
caldeus, porque nunca mais serás chamada "senhora
de reinos."
Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha
herança, e os entreguei na tua mão; porém não usaste
com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste
muito pesado o teu jugo.
E disseste: Eu serei senhora para sempre; até agora
não te importaste com estas coisas, nem te lembraste
do fim delas.
Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a prazeres, que
habitas tão segura, que dizes no teu coração: Eu o sou,
e fora de mim não há outra; não ficarei viúva, nem
conhecerei a perda de filhos.
Porém ambas estas coisas virão sobre ti num momento,
no mesmo dia, perda de filhos e viuvez; em toda a
sua plenitude virão sobre ti, por causa da multidão
das tuas feitiçarias, e da grande abundância dos teus
muitos encantamentos.
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Porque confiaste na tua maldade e disseste: Ninguém
me pode ver; a tua sabedoria e o teu conhecimento,
isso te fez desviar, e disseste no teu coração: Eu sou, e
fora de mim não há outra.
Portanto sobre ti virá o mal, sem que saibas a sua
origem, e tal destruição cairá sobre ti, sem que a
possas evitar; e virá sobre ti de repente desolação que
não poderás conhecer."
Isaías 47:1-11
E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz:
»Se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na
sua testa, ou na sua mão,
também este beberá do vinho da ira de Elohim / Deus, que se
deitou, não misturado, no cálice da sua ira; e será atormentado
com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro.«
Apocalipse 14:9-10

»Ta m b é m f a r á s u m a l â m i n a d e o u ro p u ro,
e nela gravarás como as gravuras de selos:
S A N T I DA D E A YA H W E H . «
Ê x o d o 28:36

Citação:
Da palestra consistente em seis partes: "Ética Global - A Transformação
Global - Lei Dominical", Nicola Taubert:

"...Quando a ética (global) vir, todo mundo a aceitará, todas
as nações, todas as religiões, em este sistema novo, em este

190

Declarações oficiais do clero

ética: Lugar nenhum é para os mandamentos do Deus!!
...Quanta verdade nesta ética? Quanta? VERDADE NENHUMA!!
... A Ética Global é uma cópia!
- [o editor: uma falsificação do original, diz o Sr. Taubert na sua
palestra.]
Quanta verdade? Nenhuma verdade, pois eu mostrei que ela
quer abolir os dez mandamentos!!"
Citação:

Martinho Lutero chamou a Igreja de Roma uma "caverna
de ladrões" "estabelecido" por Satanás, em:
"Contra o Papado Romano, estabelecido pelo Diabo"
=> "Martinho Lutero D., Wittemberg, 1545 de Hans Lufft"
"O tradutor: google.de": + Citação:

NOVUS ORDO SECLORUM -
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surpreendentes Charitable Foundation), p. 227
"O tradutor: google.de":

~

Citações:
A partir dos seis palestra parte: "Ética global: 'Caritas in Veritate',
e o amor pela verdade: A nova ordem mundial e do ataque ao Dez
Mandamentos", Nicola Taubert:

"O que a nova ética global trazer em relação à
le gislação futura?"
"O tradutor: google.de":

O Papa João Paulo II. citado em: NetZeitung.de, 1 de Janeiro de 2004:
"... Ele reivindicou uma nova ordem mundial internacional, que
desenvolve soluções adequadas para os problemas de hoje. Isso
tinha que ser feito sobre a fundação das Nações Unidas* ...!"
"O tradutor: google.de":

Nova Ordem Mundial - NWO

Objectivo da nova ordem mundial: A adoração de Satanás.
Horário: A participação forçada a Eucaristia nas igrejas,
no domingo.
(ver: Direitos Humanos)

"A nova ordem mundial é uma nova tentativa de construir a
Torre da Babilônia e para unir todos os povos em uma queda
contra Deus. Babilônia significa confusão e diz-se que os reis
da terra se prostituírem com a Babilônia (Apocalipse 17:2).
Qualquer pessoa que aceita a autoridade do bispo de Roma
aceita o rei de Babilônia, não importa se lidamos com um
público ou um sistema religioso. Assim, em vez de dar glória a
Deus, ninguém vai ficar sujeita a Babilônia depois. A decisão é
de cada indivíduo."
de: "Auf die Wahrheit kommt es an - dem Labyrinth des Irrtums
entkommen" - englischer Originaltitel: " Truth Matters – Escaping the
Labyrinth of Error (Matters Verdade - Escapando do Labirinto de erro)" de
Walter J. Veith, Amazing Discoveries Charitable Foundation (descobertas

Citação:
Tagesanzeiger, 7 de Julho de 2009, sobre a "Caritas in Veritate" - "Contra
a crise finacial: Papa Bento afirma um governo mundial":
"... Desesperadamente a presença de uma verdadeira autoridade
política-mundo, como o meu predecessor, o beato Papa João XXIII.,
já abordada."
"O tradutor: google.de":

Citação:
'New mandamentos para um mundo melhor',
Ex-chanceler alemão Helmut Schmidt (membro do Grupo Bilderberg, etc.),
21 de Janeiro de 2011:
http://www.derwesten.de/nachrichten/politik/Neue-Gebote-fuer-einebessere-Welt...
"Com um forte apelo aos ex-colegas ministeriais de todo o mundo
leva o ex-chanceler alemão, um suporte para a explicação geral dos
deveres humanos. O objetivo é a moral em todo o mundo, uma
cultura global de responsabilidade. Lado os direitos humanos
devem ser também deveres humanos em forma."
Moral em todo o mundo: Deveres => Leis => Novas leis!
(Moral: isso tem a ver com convicções pessoais)
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==> "... De volta na Idade Média ou o 'Império Romano'"
==> "... Domínio mundial - potência mundial ~ ditadura
mundial!"
==> "... Fraternidade das nações: a unidade, a unidade!"
==> "... A idade da razão!"

responsabilidade como a política final a nível internacional."
Nicola Taubert: " Algo grande está previsto aqui: a consistente,
judicial, legalmente codex, que será obrigatória para todos os
seres humanos na terra, para todas as democracias, para todas as
formas políticas.
E não se esqueça: "Iniciativa das Religiões Unidas" não é uma
organização política, mas uma organização motivada religiosa."

"O tradutor: google.de":

Citação:
Iniciativa das Religiões Unidas, Patrick Nikisch, fé, sabedoria
compartilhada e Lei Internacional - Religião e Direito: Integração nossas
tradições sabedoria em Direito / Lei Internacional.
" A consultoria de cerca de sessenta professores de religião, juristas
e pensadores líderes e políticos sobre a fé assunto ocorreu em Kuala
Lumpur a partir de 3 Outubro - 7 Outubro de 2010."
Elaboração de um documento a partir desta reunião:
'O objetivo deste trabalho é a elaboração e discussão
sobre, como a sabedoria das religiões e tradições podem
ser integrados no direito internacional!'
" A Global PLANO DE ACÇÃO ... deve definir uma ética comum e
desenvolver propostas como este objetivo pode ser melhor integrados
no trabalho das Nações Unidas, incluindo os seus diferentes órgãos
e outras instituições globais e locais internacionais e instituições
jurídicas relevantes, como tribunais. Quanto ao consultoria que
representa ... a idéia de uma ética global universalmente
aceites."
Nicola Taubert: "... podemos ler a partir dos papéis dessas

organizações que esta ética global é de cerca de sobre
um plano internacional para lançar as semelhanças em
um molde jurídica para todas as nações têm a observá-lo
obrigatório .... isso significa?: temos de levar em conta que,
no futuro próximo 'sob o pretexto de salvar o mundo e salvar
a humanidade contra o terror ... contra al tipos de perigos',
que aceitamos alguma coisa, engolir uma pílula, que pode
ter repercussões ruins sobre a liberdade religiosa de todos
os seres humanos seres!!"

"O 'Plano de Ação Global' ... inclui programas ... para o fortalecimento
do papel dos valores e normas em nossa tradição filosófica
nas Nações Unidas e de outras organizações, bem como campanhas
para a constituição do esclarecimento do ser humano deveres e

"O tradutor: google.de":

Citação:
Nações Unidas-Alto comissário Mary Robinson, 2009. weltethos.org/09chronik/...
"... Que nós não precisamos de novas declarações e compromissos.
Tudo já está formulada e passaram. O que nós precisamos é
muito mais prosaica: Realização, realização e mais uma realização
do tempo!"
Nicola Taubert: "Ouvi estas citações na imprensa, ouve no
noticiário da noite como essas pessoas importantes dizer
com essa expressão: "Tudo já está formulado! Tudo já está
escrito!" O que ela diz que precisamos "Realização" - Mas há
um obstáculo dentro. Ele não funciona! Não se pode partir
do um dia para o outro perceber os papéis, quando as nações
individuais viver algo que eles praticam há séculos na sua
cultura, ou seja? Liberdade, liberdade religiosa!
Para dizer: 'Eu tenho fé.'
"O tradutor: google.de":

Citação:
Papa Bento XVI., "Caritas in Veritate", artigo 34:
"... Para superar todos os limites significa tornar-se uma verdadeira
comunidade universal: Unidade da humanidade, uma
comunidade fraterna para além de qualquer tipo de limite."
Nicola Taubert: "A irmandade de todas as nações, é sobre a
família! Trata-se de fraternidade! ... Você pode ouvir as palavras
em uma única citação? Que você pode ouvir o que se deve vencer
no mundo futuro (poder secular)? - Tudo o que delimita!!"
"O tradutor: google.de":

Citação:
Vaticanum II, Constituição Pastoral "Gaudium et Spes", trecho 42:
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" Porque ela (a igreja) ainda em virtude de sua mensagem ...
não está vinculada a nenhuma forma especial de cultura humana
e qualquer sistema político, econômico ou social especial, a igreja
pode, em virtude de sua universalidade, construir um vínculo
muito forte entre as diferentes comunidades humanas e nações.
Eles (nações, comunidades) só precisa colocar sua confiança
nele (a igreja) e honestamente julgar ela (a igreja) o verdadeiro
cumprimento da sua mensagem."

do palco ... ocupa a lei moral natural .... procura de uma ética
universal, uma nova visão sobre a lei moral natural."

Nicola Taubert: "Afirma-se: A igreja é o único instrumento que
abrangente, comprehencife on - porque ele não é obrigado a
política, cultural ou a outros tipos de normas, lê este artigo, é
a igreja o único instrumento, que pode tornar possível que este
vínculo muito forte entre as nações (isto significa: política) e da
igreja (isto significa: religiosa) e de outras culturas: a de que
ele é o único que pode obrigado isso - a única coisa que deve
acontecer para que ele possa ser. implementado, o vínculo de
fraternidade pode ser fechado, é: você deve confiar
em nós e você deve dar - nos o espaço, para
que possamos fazê-lo! ... Quem pode colete a liberdade da
igreja, essa fraternidade, este vínculo da unidade, quando o seu
sobre a nação e cultura, em outras palavras unidades políticas,
que podem adjudge este direito para a igreja de hoje? ... Uma
or ganização! Das Nações Unidas!!
Com o que este vínculo ser encerrado nesta nova ética mundial?
Com o quê? Entre nação e religião, com o que este vínculo ser
fechado? ... Através de leis!!
"O tradutor: google.de":

Citação:
Vaticanum II, Constituição Pastoral "Gaudium et Spes", trecho 84:
"Assim ela (Igreja Católica) paga, em virtude de sua mensagem
divina, ou seja, o conhecimento da lei moral divina e natural,
em toda parte uma importante função para a consolidação da paz
e da criação de uma base sólida para a comunidade fraterna
entre as pessoas e nações."
"O tradutor: google.de":

Citação:
ZENIT o mundo visto de Roma, 'Comissão trabalha sobre a nova
compreensão da lei moral', 1 de Dezembro de 2008, reunido em Roma
"A reunião plenária da Comissão Teológica Internacional ... o centro

"O tradutor: google.de":

Citação:
Vaticanum II, Constituição Pastoral "Gaudium et Spes", trecho 84:
" Na constituição pastoral Gaudium et spes disse que os Padres
do Concílio. > É quase unânime a opinião dos fiéis e não-fiéis
que tudo na terra é atribuir aos seres humanos como seu centro e
pico <. Portanto é a grande força , dedicada ao desenvolvimento, o
humanismo cristão."
Nicola Taubert: "O que será a referência para a nova lei moral é? O
ser humano, o homem! "
"O tradutor: google.de":

Citação:
Papa Bento XVI., "Caritas in Veritate", capítulo 6, artigo 78, pp. 69-70:
"Só se nós, como indivíduo e como sociedade, estão conscientes
da vocação, que nós, como seus filhos são membros da família
de Deus, vamos também ser capaz de criar uma nova forma
de pensar* e desenvolver novas forças na linha do dever em
relação a um humanismo real e holística."
* Transformação
Nicola Taubert: "É uma idéia humanista, ... mentalidade maçónico,
afetada pela revolução francesa, ... Isso significa que muitas
pessoas não sabem mais o que esta nova ética mundial, o que
representa um novo direito internacional para o comportamento,
posta em vigor pelo igreja e certificada pela Organização das
Nações Unidas, está em causa."
"O tradutor: google.de":

Citação:
Georgia Guia Stones, Elberton County, 1980/03/22
"... - Preservar a espécie humana em equilíbrio com a natureza sob
500.000.000 pessoas.
- Una espécie humana através de uma nova linguagem animada
- Regular fé, tradição e tudo mais com a razão equilibrada.
- Proteja os seres humanos e as nações com leis justas e tribunais.
- Que cada nação ser governada interno e decidir disputas externas
em uma quadra mundo.
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- Realizar uma equação entre os direitos pessoais e sociais
   deveres."

para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no
dia de hoje.«

Nicola Taubert: " Este memorial foi erguido pelo governo e promovido
por um patrocinador desconhecido.
... nova linguagem: Assim, entende-se que todo mundo pensa o mesmo!
... Unir a humanidade sob uma nova consciência, uma consciência
comum, para que todos possam falar a mesma. Deixa-se um com o
outro ...
É por isso que ontem mostrou um clipe de vídeo de todas as pessoas
importantes do mundo dizendo alguma coisa? Paz e segurança, paz e
segurança!

»Pois que, quando
disserem: Há paz e segurança, então lhes sobrevirá
repentina destruição, como as dores de parto àquela que está
grávida, e de modo nenhum escaparão!«
E Paulo disse 2,000 mil anos (1 Tes. 5:3):

"O tradutor: google.de":

Citação:
Georgia Guide Book, 1980/03/22:
"É presumível, que a humanidade tem agora o conhecimento
necessário à sua disposição, para estabelecer uma efetiva-governo
mundial .... A próxima crise pode trazer a humanidade para aceitar um
sistema de lei mundialmente ... ."
Nicola Taubert: " O editor deste livro é conhecido pelo nome ... que o
homem (a editora do livro), que leva este nome, é um maçom de alto
grau."
"O tradutor: google.de":

Citação:
Joe H. Fendley, Guia Georgia Livro, 1980/03/22:
"Para preservar as nossas ideias, temos erguido um monumento.
Esperamos ... que através de sua aparência de repouso irá contribuir
para acelerar o processo de alcançar a próxima era da razão."
Deuteronômio 6:24:

» E YAHWEH nos ordenou que cumpríssemos todos estes
estatutos, que temêssemos a YAHWEH nosso Elohim / Deus,

"O tradutor: google.de":

Citação:
Papa Bento XVI., "Caritas in Veritate", capítulo 6, p. 119:
"O amor de Deus [Cáritas] nos chama para desembarcar de
cada coisa de que confina ... isso nos fortalece para continuar
trabalhando na busca de bem comum."
Nicola Taubert: "Humanismo: É sobre o bem-estar da humanidade.
Para resumir:
1. A ética do mundo e, assim, transformou a maneira de pensar
requer a superação de absolutos (delimitação) reivindicações
de verdade e, assim, cria o pressuposto para a liberdade no
mundo das religiões.
2. Nós só podemos encontrar estes absolutos (delimitação)
reivindicações de verdade na palavra de Deus. Para ser
mais preciso, na pessoa de Jesus Cristo [Editor: Yahshua
o Messias], os seus mandamentos e os seus seguidores
(seu povo)."
"O tradutor: google.de":

Citação:
Papa Bento XVI., "Caritas in Veritate", artigo 55:
" Além disso, uma certa propagação de formas religiosas por grupos
menores ... podem ser fatores de dissipação. Um possível efeito
negativo do processo de globalização é a tendência ... a
nutrir formas de 'religiões', que vai alienar os homens entre
si ..."
Editor: "... as pessoas afetadas irá tornar-se incontrolável: no
sentido mental (porque se revogada a partir do espiritual e do
alcance espírita do poder de Roma)."

"O tradutor: google.de":

Citação:
Papa Bento XVI., em frente à Assembléia Geral da ONU em 18 de Abril
de 2008, NY:
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"... A fim de que a Igreja Católica Romana contribui na faixa de ética
e moral de acordo com as diretrizes do direito / lei internacional,
... para definir uma justiça internacional e para invocar, de que
vivemos em um tempo em que um pequeno grupo de pessoas
independentes As [Editor: Martinho Lutero] ameaçam a unidade
do mundo e a única maneira de enfrentar este problema é ..., para
criar uma justiça (a lei) para ordenar toda a sociedade nesse
sentido e vem incentivar a paz ea boa vontade no mundo inteiro."
Editor: " Não seria Marx também abraçar estas declarações? - O
caminho para a ditadura incentiva essa 'paz e boa vontade', mas
apenas para um pequeno grupo de elite - e não para toda a espécie
humana."
"O tradutor: google.de":

Citação:
Papa Bento XVI., "Caritas in Veritate", artigo 55:
" A liberdade religiosa não significa apatia religiosa e não implica
que todas as religiões são iguais. A diferenciação em relação
à contribuição das culturas e das religiões para a construção
de comunidades sociais e do respeito do bem-estar puplic é
especialmente necessário para aqueles que praticar o poder
político. Tal diferenciação deve basear-se no critério de amor (para
o bem-estar puplic / verdadeiro humanismo) e da verdade ("divino"
e "lei moral natural") ... “
Nicola Taubert: "Todas as religiões, que não pagam dívidas para a
construção do bem-estar puplic, o que ele faz retórica Ele faz um
apelo para a nações forças políticas e diz:? Por favor, preste atenção
a todas as religiões, que não estão dispostos a pagar a sua
dívidas para o bem-estar puplic! Isso é o que ele entende por amor
e de verdade! …
Tal diferenciação deve basear-se no critério do amor e da verdade.
Caritas in veritates. Mas o que ele quer dizer consecutivo para o papel?
O amor ... para quê? Para Deus?? Não, o amor pelo bem-estar puplic.
Esse é o humanismo! O amor ao esence do que se trata, o bem-estar
da humanidade. Humanismo: A humanidade no centro de tudo! Isso
significa que o amor pelo bem-estar puplic, o humanismo ea verdade.
O que ele quer dizer com verdade? Ele quer dizer que a lei moral.“
Editor: "... De volta para a Idade Média escuros, ao tempo em que
o Estado, a igreja e os bancos foram apertado entrelaçados. A
igreja trouxe os biblistas, que honra o Deus do céu, sobre
a estaca ou outras opções de execução por meio do poder
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político. Que questiona as doutrinas da igreja, que os revela
como mentiras espíritas e mitos foi condenado como herege:
precisamente porque decidiu ser sujeitos à autoridade da
Sagrada Escritura - o Deus vivo - tem essas pessoas não
fosse um assunto para a igreja secular, o poder secular!! O apóstolo Pedro e os outros apóstolos em Atos dos
Apóstolos 5:29 dizer muito claramente: » M a i s i m p o r t a

o b e d e c e r a D e u s / YA H W E H d o q u e a o s h o m e n s /
pessoas!!«"

Yahshua:
» E por que me chamais, 'Mestre, Mestre / Senhor,
Senhor!' e não fazeis o que eu digo?«
Luke 6:46
"O tradutor: google.de":

Citação:
Papa Bento XVI., "Caritas in Veritate":
"... A necessidade de uma penetração de uma sociedade com
valores cristãos*."
Nicola Taubert: " * - As leis do segundo comprimido (Editor:
5a-10 mandamento da lei inalterado na Bíblia no Livro de
Êxodo 20) e uma tolerância contrária às Escrituras."
"O tradutor: google.de":

Citações:
Papa Bento XVI., "Caritas in Veritate", artigo 55:
" Se nós ... viver o amor (para o bem-estar puplic / "verdadeiro
humanismo") na verdade ("divino" e "lei moral natural"), vamos
perceber que o acordo com os valores do cristianismo
(transformado) não é apenas um útil, mas também um elemento
indispensável na construção de uma boa sociedade e um real, o
desenvolvimento holístico da humanidade."
Papa João Paulo II, Audiência geral, 09 de novembro de 1998, em Roma:
" Que o espírito da verdade (Veritate) e o amor (Caritas), ... levamnos juntamente com os seguidores de todas as religiões no
caminho da paz e da fraternidade!"
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Lucas 8:21   Mas, respondendo ele [Yahshua], disse-lhes:

João 15:10   » 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.«

»Minha mãe e meus irmãos são aqueles
que ouvem
a palavra de YAHWEH e a executam.«
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Salmo 119:165   »Muita paz têm os que amam a tua lei,
João 14:6 Disse-lhe Yahshua:

»Eu sou o caminho, e a verdade e a vida:
ninguém vem ao Pai, senão por mim.«
João 17:17 »Santifica-os na tua verdade:

a tua palavra é a verdade.«

"O tradutor: google.de":

Citação:
Papa Bento XVI., "Caritas in Veritate", prefácio, artigo 2:
"Não é hoje em dia de pouca importância em um ambiente social
e cultural que a verdade é relativizada e muitas vezes é espírito
indiferente e recusar-se a ele."

De tudo o que se tem ouvido, o fim é:

»Teme a YAHWEH, e guarda os seus mandamentos;
porque isto é o dever de todo o homem.«

e para eles não há tropeço.«
João 18:37   Disse-lhe, pois, Pilatos:
»Logo tu és rei?«
Yahshua respondeu:
»Tu dizes que eu sou rei.
Eu para isso nasci,
e para isso vim ao mundo,
a fim de dar testemunho da verdade.

Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.«

1 João 2:3+4   »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."«

Eclesiastes 12:13

Mateus 5:17   »Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas:
não vim ab-rogar, mas cumprir.«

Citação:
Michael Schmidt-Salomon, Manifest des evolutionieren Humanismus,
Plädoyer für eine zeitgemäße Leitkultur, Aschaffenburg 2005:
"Aproveite sua vida, porque você tem mais provável que apenas
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este único! Dedicar sua vida a uma "causa maior", se parte das
tradições daqueles que querem fazer do mundo um melhor lugar
habitável!"

Respondeu Yahshua:

»O meu reino não é deste mundo.«
João 18:36a  
"O tradutor: google.de":

Citações da palestra "The New World Order - A Nova Ordem Mundial"
pelo Prof Walter J. Veith, África do Sul, Palestra aprox. no ano de 2000 e
2004:
1. “A igreja é necessariamente intolerante. É tolerado heresia sempre
que tinha, mas ele odeia e usa toda a sua energia para destruí-la.”
(‘Isto ainda se aplica hoje - Walter Veith)
2. “Se os católicos nunca ganhar uma clara maioria neste país, então
será o fim da liberdade religiosa. Isto é o que nossos inimigos dizem
e também é o que nós acreditamos.”
(The Shepherd of the Valley, jornal oficial do Bispo de St. Louis,
23 de Novembro de 1851.)
3. “Nenhum homem tem o direito de escolher sua religião.”
(New York Freeman, jornal oficial do Bispo Hughes, 26 de Janeiro, 1852.)
4. “A igreja vai e não pode aceitar Liberdade ou até mesmo aprová-lo
-. No sentido protestante da liberdade.”
(Catholic World, em Abril de 1870.)
5. “A Igreja Católica é o meio ea forma através da qual a vontade de
Deus é expressa. Mesmo que o Estado tem os seus direitos, tem-los
só porque e com a permissão do maior poder e este poder só pode
ser revelado através da Igreja.”
(Catholic World, Julho, 1870.)
6. “O protestantismo não tem direitos e nunca terá qualquer, onde o
catolicismo tem triunfado.”
(Catholic / Católica Review, Junho de 1875.)
Albert G. Mackey, maçom de Grau 33 e General Grande Sumo Sacerdote
do Royal-Arch-Freemansonry 1859-1865 nos EUA, afirma em seu trabalho
normal "The Encyclopedia of Freemansonry" que o Sumo Sacerdote
do Real Arco-oficialmente usa o éfode.
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O Papa Paulo VI usar o Ephod! Imagem em:
Osservatore Romano, 19 de Outubro de 1973 e 1 de Fevereiro de
October de 1974:
“Paulo VI usando Ephod.”
Estátua de João Paulo II em frente à Basílica de Guadalupe:
"Base = 2,22 m + Figura = 4,44 m ==>> Soma = 6,66 m.“
Grupo imagem: João Paulo II com a B'nai B'rith [maçonaria]
(22 de Março de 1984).
Grupo imagem: João Paulo II com a Comissão Trilateral
(18 de Abril de 1983).
Outra foto com João Paulo II e do "Instituto de Ciência do homem", que
tem associação com B'nai B'rith e da Comissão Trilateral (Bilderberger
[maçonaria]).
Manchete do 'San Francisco Chronicle' (3 de Maio de 1991):
“Papa pede uma Nova Ordem Mundial”
e CNN: quinta-feira 1 de Janeiro de 2004:

"O Papa João Paulo II apela a uma nova ordem mundial"
~

Apocalipse 13:1 »E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi
subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres,
e sobre os seus chifres dez diademas, e sobre as suas cabeças
um nome de blasfêmia.«
"O tradutor: google.de":

Citação:
O reformador Wesley comenta:
“Esta besta é o papado romano, como ele veio à tona nos últimos
600 anos e agora fica e vai ficar por algum tempo. Este texto
adequado a ele e nenhuma outra força na Terra, todos os pontos
e detalhes, como você pode ver claramente a partir das seguintes
afirmações ... Esta besta é um poder clerical-secular, em contraste
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com o reino de Cristo. Um poder que não é apenas clerical ou
eclesiástica, nem é simplesmente secular e político, mas uma mistura
de ambos ... A besta tem uma relação estreita com a cidade de
Roma ... "

pode exercer o controle, colocando a sua milícia secreta em lugares
estratégicos, e conduzir o front-organização a partir de dentro. Este
poder é o papado, e os seus agentes mais influentes (juntamente com
os numerosos outros papal ordens) são os Cavaleiros de Malta, os
Jesuítas ea Opus Dei. Juntos, eles praticamente controlam todas as
outras sociedades secretas, cada instituição política ou militar, e os
pensadores políticos à frente do novo governo mundial, como o CFR,
a Comissão Trilateral, Bilderberger e muitos mais."
da palestra alemão “STORM from the north – harvesting the storm /
Tempestade do norte - colhendo a tempestade"” by Prof. Dr. Walter
J. Veith

"… Isso fica claro no capítulo 17. A besta existe atualmente. Isso
não é história, porque Roma atualmente existe e pela primeira vez
após a destruição de Roma será a besta ser jogado no mar de fogo ...
Portanto, qualquer que seja, existe agora . besta é o papado romano
Isso fica claro no terceiro e quarto declaração (a besta tem uma
estreita relação com a cidade de Roma, a besta existe presentemente.)
é por isso que:. há ou outro poder, que tem um mesmo relação mais
próxima com a cidade, ou a besta é o papa.”
a partir da palestra “STORM from the north – harvesting the storm /
Tempestade do norte - colhendo a tempestade” pelo Prof. Dr. Walter
J. Veith
"O tradutor: google.de":

Citação:
"Chamadas Vatikan para superintendência econômica global“ por
Elisabetta Povoledo, publicar em 24 de Outubro de 2011, em:
"The New York Times“ [www.nytimes.com: 2011/10/25]:
CIDADE DO VATICANO – " O Vaticano chamou nesta segunda-feira
para uma revisão dos sistemas financeiros do mundo, e mais uma vez
propôs a criação de uma autoridade supranacional para supervisionar
a economia global, chamando-o necessário para trazer os princípios
mais democráticos e éticos de um mercado enlouquecido ...
Em um relatório divulgado pelo Conselho Pontifício Justiça e Paz, o
Vaticano argumentou que "a política - que é responsável pelo bem
comum" deve ser dada primazia sobre a economia e as finanças, e que as
instituições existentes, como o Fundo Monetário Internacional não tinha
sido responder adequadamente aos problemas econômicos globais.
O documento surge da preocupação da Igreja Católica Romana sobre a
instabilidade econômica e ampliação da desigualdade de renda e riqueza
em todo o mundo, as questões que transcendem o poder dos governos
nacionais para resolver por conta própria ... "
"O tradutor: google.de":

Citação:
Quem é o poder por trás do poder?
"Há apenas um poder que tem seus dentes em todos os lugares e

"O tradutor: google.de":

Citação:
"É bom que as pessoas não entendem nosso sistema
bancário e monetário. Pois eu acho que se eles entenderam
isso, haveria uma revolução antes de amanhã de manhã."
de: Henry Ford, produtor automotivo, fabricante
"O tradutor: google.de":

Citação:
"Durante muito tempo, eu tinha pensado que Francis D. Roosevelt
tinha desenvolvido muitos pensamentos e idéias que são a sua
própria e servir para o bem deste país. Mas ele não tinha. Maioria
de seus pensamentos foram cuidadosamente predeterminado para
ele pelo Conselho em Exterior relações - Um grupo World Money /
Council on Foreign Relations-One World Money Group."
de: Curtis Dall, o filho-de-lei de FD Roosevelt, corretor de finanças e
Vizepräsidentschaftskandidat – de: "Amerikas Kriegspolitik – Roosevelt
und seine Hintermänner“, 1972
"O tradutor: google.de":

Citação:
"O Conselho de Relações Exteriores (CFR) dos EUA é um centro de
estudos americano para questões de política externa, com base em
Nova York / New York.“
de: http://de.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations
"O tradutor: google.de":

Citação:
"As Nações Unidas é simplesmente um sistema de longo alcance
bancário internacional. Estabelecido para o lucro de um grupo
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pequeno mas poderoso de revolucionários 'Um Mundo', eles estão
com fome de lucro e poder.“
"Os líderes do governo mundial e seus banqueiros filiados agora
tem total controle do dinheiro e máquinas de crédito dos Estados
Unidos, e isso devido à instalação do privado Federal Reserve
Bank."
de: Curtis Dall, o filho-de-lei de F. D. Roosevelt, finanças corretor de: ""F. D. R. - My exploited Father-in-law“ / F.D.R. - Meu exploradosogro", 1972

desde o tempo de Andrew Jackson *." (* 7 presidente 1829)
de: Franklin Delano Roosevelt, presidente 32th, em uma carta ao coronel
Mandell House, 21 de Novembro de 1933."

"O tradutor: google.de":

Citação:
"O Sistema da Reserva Federal, ... é o sistema de banco central
dos Estados Unidos. Trata-se do Conselho de Governadores, doze
bancos regionais da Reserva Federal e uma variedade de bancos
membros e outras instituições. Uma vez que os bancos membros são
os donos da a Reserva Federal Banks, ao mesmo tempo, ... do Sistema
da Reserva Federal / Federal Reserve tem uma estrutura privada."
de: http://de.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System
"O tradutor: google.de":

Citação:
"O governo deve criar, emitir e distribuir todo o dinheiro.
Criação e emissão de moeda é prerrogativa suprema do
governo e sua maior oportunidade criativa.
Adotando esses princípios irá salvar as orações fiscais
imensas somas de interesse e dinheiro deixará de ser o mestre
e tornar-se o servo da humanidade.“
Abraham Lincoln
"O tradutor: google.de":

Citação:

"O objectivo destes financiadores é o controle sobre o
mundo através de dívidas não-reembolsáveis“
de: Henry Ford, produtor automotivo, fabricante
"O tradutor: google.de":

Citação:
"A verdade na raiz da questão é, como é conhecido por você e por
mim, que o governo tem em grande parte pertencia aos financiadores

"O tradutor: google.de":

Citação:
"A Comissão Trilateral é destinado a servir como um veículo para a
consolidação dos interesses das multinacionais do mundo da banca
e dos negócios. Ele ganhou o controle sobre o governo político dos
Estados Unidos. Ele (TC) vai dominar o futuro."
de: Barry Goldwater, senador dos EUA, em seu livro: " With No Apologies /
Sem Desculpas".
"O tradutor: google.de":

Citação:
"A Comissão Trilateral (TC) foi fundada em 1973 por iniciativa de
David Rockefeller. É uma organização com mais de 300 membros da
Europa, América do Norte e Japão, visando a melhoria da colaboração
entre estas regiões. Os grandes blocos econômicos EUA / América
do Norte, Europa (UE) e Japão são referidos como uma tríade na
economia política internacional.“
de: http://de.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System
"O tradutor: google.de":

Citação:
"Os poderes do capitalismo financeiro têm um objetivo de longo
alcance ainda mais! Não é nada menos do que a criação de um
sistema financeiro mundial supervisionado em mãos privadas,
capaz de controlar o sistema político de cada país e de toda a
economia.“
de: Professor Caroll Quigley em seu livro: "Tragedy and Hope" de 1966
"O tradutor: google.de":

Citação:

"Estamos na fronteira de uma transformação global.
Tudo o que precisamos é uma crise em grande escala
e as nações aceitarão a Nova Ordem Mundial.“
de: David Rockefeller, banqueiro, membro fundador do Grupo Bilderberg
http://cantontruth.blogspot.com/2007_12_01_archive.html
"O tradutor: google.de":
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"Teremos um governo mundial, quer você goste ou não
... -. Seja por submissão ou aprovação.“

"Quem formou a CIA? Era um Cavaleiro Católica de Malta, William
"Wild Bill" Donovan. Ele foi considerado o "pai da CIA", ele também
foi o ex-chefe da OSS (Office of Strategic Services), antes ele era
usado para criar a CIA."

Citação:

de: James P. Warburg, banqueiro Rothschild e presidente da Standard
Oil para o Comitê do Senado dos EUA sobre Relações Exteriores,
17. Fevereiro 1950.
Citações da palestra alemão: "Die Neue Weltordnung - A Nova Ordem
Mundial," Nicola Taubert, 3° leitura de DVD, amazing-discoveries.org
"O tradutor: google.de":

Citação:
"O que a UE (União Europeia) tem a ver com os jesuítas? E como os
Bilderbergers se encaixam nesse cenário? As informações a seguir é
uma fração do que eu aprendi com o livro "Drahtzieher der Macht /
maquinador do poder"(Manipuladores do poder). A autor,
Gerhard Wisnewski, cientista político e jornalista livre, especificados
notavelmente muitas fontes em anexo e do próprio livro ...
Então, em 1946, ele fundou a "Liga Europeia de Cooperação
Económica" (ELEC), juntamente com o primeiro-ministro belga Paul
Van Zeeland. O Secretário-Geral foi o jesuíta Joseph Hieronim
Retinger. Assim, ele deve ser o verdadeiro fundador da UE e tinha
os mesmos objetivos como os EUA. Europa sem fronteiras .... "
"... Nos EUA, o "Comitê Americano para Europa Unida" (Acue) fez,
financiado principalmente pela Fundação Rockefeller - a fundação,
devido a que os Bilderbergers apareceu e foram foram financiados.
Junto com a fundação da UE, Rockefeller parece ter
participado na formação do Grupo Bilderberg. No entanto,
quem poderia ser o manipulador dos Bilderbergers? É um
amigo de Rockefeller e quase todos os outros fundadores do
Grupo de Bilderberg? Joseph Hieronim Retinger? Jesuíta."
de: www.adiko.eu/tagebuch/article-1269820030.html
da palestra alemão: “STORM from the north – harvesting the storm /
TEMPESTADE do norte - colhendo a tempestade” pelo Prof. Dr. Walter
J. Veith

FBI
"Quem formou o FBI? Foi uma poderosa Igreja Romana, que também
foi um Cavaleiro de Malta e curador da Universidade Católica da
América. Charles Joseph Bonaparte."
a partir de: spirituallysmart.com/pics.htm
"Há uma grande quantidade de especulação conspiratória sobre
essas sociedades secretas, onde a verdade ea mentira se misturam
em homogeneidade e isso combina os poderes nos bastidores. Eles
se escondem por trás dos rostos conhecidos e usá-los como uma
máscara para esconder a sua verdadeira agenda. Quanto mais variou
a especulações de que o melhor para eles, pois eles podem, em
seguida, jogá-los todos para a categoria de "teoria da conspiração" e
marginalizar todos os adversários."
da palestra: “REPAIRING THE BREACH – Reaping the WHIRLWIND /
reparar o QUEBRA - Colhendo o turbilhão” pelo Prof. Dr. Walter J. Veith
"O tradutor: google.de":

Citação:
"Middle East Ferments / Fermentos Oriente Médio “, Louis F. Were:
“Mas hoje, por mais impossível que possa parecer, muitos pregadores
protestantes proclamar, que as interpretações proféticas que foram
inspirados por Deus, que os reformadores havia proposto de forma
tão convincente e, assim, foram a fortaleza dos grandes reformadores
protestantes, estão errados e que portanto, a espinha dorsal, a
fundação da reforma envio por Deus, foi uma interpretação errada
da Bíblia! Como se chegou a essa transição? A resposta não é, de
forma incerta: Os Jesuítas.”

"O tradutor: google.de":

Citações:

CIA

Orden de los Jesuítas
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Citação:
"Em toda a cristandade o protestantismo estava ameaçado por
formidáveis inimigos. Passados os primeiros triunfos da Reforma,
Roma reuniu novas forças, esperando consolidar a sua destruição.
Nessa época, foi criada a ordem dos jesuítas - o mais cruel,
inescrúpuloso a poderoso de todos os campeões do papado.
Desligados de quaisquer laços terrestres e interesses humanos,
insensíveis às exigências das afeição natural, com a razão e a
consciência totalmente silenciadas, não conheciam regras nem peia,
senão daquelas da ordem e nenhum dever a não ser o de estender o
seu poderio.
JESUITISMO.— Para una declaración referente a los orígenes,
principios y fines de la "Sociedad de Jesús," cual lo declaran sus
mismos miembros, véase la obra intitulada "Historia de la compañía
de Jesús", por Cretinean-Goli, vertida del francés y publicada en
Barcelona, en 1853, con aprobación del ordinario. En ella dice que "el
que se ofrece espontáneamente a entrar en el noviciado debe al
momento renunciar su voluntad propia, su familia y todo cuanto
el hombre aprecia sobre la tierra," y a que las constituciones de
la compañía hacen "de la obediencia más absoluta una palanca
cuya acción incesante y universal ha debido preocupar a todos
los políticos."—Tomo 1, cap. 2, págs. 25, 28.
El mismo Ignacio de Loyola dice: "Que cada cual se convenza
de que cuantos viven bajo el voto de obediencia deben dejarse
llevar y dirigir por la divina Providencia y sus instrumentos,
los superiores, tal cual si fueran cadáveres que se dejan llevar
a cualquier parte y tratar de cualquier modo, o como el bastón
que un anciano tiene en la mano y maneja como le da la gana."
"Esta sumisión absoluta es ennoblecida por lo que la motiva,
y prosigue el fundador, debería ser pronta, alegre y constante;
... el religioso obediente cumple gozoso con lo que le han
encargado sus superiores para el bien común, seguro de que
así corresponde verdaderamente a la voluntad divina." —
Regulae Societatis Jesu, Summarium, párrs. 33-36 (ed. de Roma,
1607, págs. 12, 13).
O evangelho de Messias habilitara os seus adeptos a suportar o
perigo e suportar, sem desfalecer, o sofrimento pelo frio, fome, fadiga
e pobreza, a fim de suster a bandeira da verdade em face da tortura,
do calabouço e da fogueira. Para combater estas forças, o jesuitismo
inspirou os seus seguidores com um fanatismo que lhes possibilitava
suportar semelhantes perígos e a opor ao poder da verdade todas as
armas do engano. Para eles, não havia crime grande demais para se

cometer, nem engano demasiado vil para se praticar, nem disfarce
por demais difícil para se assumir. Votados à pobreza e à humildade
perpétuas, era o eu elaborado objectivo assegurar fortunas e poder
para dedicarem à destruição do protestantismo e o restabelecimento
da supremacia papal.
Quando apareciam como membros da sua ordem, vestiam-se com
o manto da santidade, visitando prisões e hospitais, assistindo
os doentes e pobres, professando haver renunciado ao mundo e,
portanto, exaltando o sagrado nome de Yahshua, que andou fazendo
o bem. Mas sob esta irrepreensível aparência, ocultavam-se os
mais criminosos e mortais propósitos. Era princípio fundamental da
ordem que os fins justificam os meios. Por este código, a mentira, o
roubo, o perjúrio, o assassínio não somente eram perdoáveis, mas
recomendáveis, se servissem aos interesses da Igreja. Sob vários
disfarces, os jesuítas abriam caminho aos gabinetes do Estado,
subindo até aos conselheiros de reis e moldando a política das
nações. Tornavam-se servos para agirem como espiões dos seus
senhores. Fundavam colégios para os filhos dos príncipes e nobres,
e escolas para o povo comum. Assim os filhos de pais protestantes
eram impelidos à observância dos ritos papais. Toda a pompa a
ostentação do culto romano eram executadas a fim de confundir a
mente, deslumbrar e cativar a imaginação e, assim, a liberdade pela
qual os pais haviam labutado e derramado o seu sangue, era traída
pelos filhos. Os jesuítas espalharam-se rapidamente pela Europa
e, aonde quer que fossem, eram seguidos de uma reavivamento do
papismo.
A fim de lhes dar mais poder, foi promulgada uma bula restabelecendo
a inquisição. Apesar da aversão geral com que era encarado, mesmo
nos países católicos, este terrível tribunal foi novamente estabelecido
pelos chefes papais, e atrocidades demasiado terríveis para serem
expostas à luz do dia, foram repetidas nas masmorras secretas. Em
muitos países, milhares e milhares da própria flor da nação, dos
mais puros e nobres, dos mais intelectuais e altamente educados,
piedosos e devotados pastores, cidadãos diligentes e patrióticos,
brilhantes sábios, artistas talentosos, habilidosos artífices, foram
assassinados ou obrigados a fugir para outros países.
Tais foram os meios que Roma invocou para apagar a luz da Reforma,
para arrancar dos homens a Bíblia e restabelecer a ignorância e a
superstição da Idade Média. Mas sob a bênção de Deus e os esforços
daqueles nobres homens, que Ele suscitara para suceder Lutero, o
protestantismo não foi subvertido. A sua força não se deveu a favores
ou armas dos príncipes. Os menores países, as mais humildes
e menos poderosas nações, tornaram-se a sua fortaleza. Foi a
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pequena Genebra, diante de poderosos inimigos que maquinavam
a sua destruição: foi a Holanda nas suas praias arenosas do mar do
Norte, combatendo contra a tirania da Espanha, então o maior e mais
abastado dos reinos; foi a gélida e estéril Suécia, que alcançaram
vitórias em favor da Reforma."
O Grande Controvérsia / Conflito, pág. 144-145 (234-236)

Assim, eles admitem o papel, que dívidas junto à Santa Sé como parceira
no seio da comunidade das nações e da comunidade de Estados. Fora da
minha responsabilidade internacional, quero apresentar a vocês alguns
dos meus pensamentos sobre os fundamentos do Estado de Direito
liberal …
Para o desenvolvimento do privilégio e para o desenvolvimento
da humanidade que foi decisivo, que os teólogos cristãos estão
contra a direita religiosa postulada no lado da filosofia estava, razão
e natureza em sua união será recebido como fonte geralmente
aplicáveis de direito / lei para todos.”
da palestra alemão: “STORM from the north – harvesting the storm /
TEMPESTADE do norte - colhendo a tempestade” pelo Prof. Dr. Walter
J. Veith

"O tradutor: google.de":

Citação:
"With No Apologies“, Barry Goldwater / Stephen Shadegg, p. 299:
“Em seu livro, "With no Apologies", o ex-senador conservador Barry
Goldwater está criticando o grupo de discussão como um "hábil,
perseguição sistemática à soberania e à consolidação da política
dos quatro da casa de força, dinheiro, intelecto e da igreja ... para
estabelecer uma potência econômica mundial, que está acima dos
governos políticos dos respectivos estados nacionais."
"O tradutor: google.de":

Citação:
Groombridge disse em 1851 dC.:
"Isso pagãos altares de Roma, sacerdotes pagãos, vestuário pagãs,
superstições pagãs e deuses pagãos em tantos séculos foram
válidas como cristão, é um segredo profundo. E como secreta
influência de Roma é! Apenas uma palavra, e não há escuta atenta.
Nenhum lugar , sem terra, que não está sob a influência da igreja ...
no gabinete de príncipes e ... nos pobres cottage. pode parlamentos
aleijado, quebrar ou evitar leis, reinos despertar raça, discórdia entre
as pessoas ... secreto são suas armas. Sua vocação é a fé, [mas]
o poder de seu objetivo! ... Secreto são os seus passos. suas
tentativas começar secretamente, e quão profundo ... agarrar suas
intrigas."
a partir de: "The Gospel standard, or Feeble Christi's support / O padrão
do Evangelho, ou Fraco apoio da Christi“, p.283 e seguint. páginas
"O tradutor: google.de":

Citação:
Papa Bento XVI. em frente ao Bundestag alemão, Lower House (do
Parlamento Federal alemão):
“Em seu discurso, o que era esperado com a respiração suspensa, papa
Benedikt XVI chamou a política de mais empenho pela justiça e pela
paz. …

»A vós também, que noutro tempo éreis estranhos,
e inimigos no entendimento pelas vossas obras más,
agora contudo vos reconciliou.«
Colossenses 1:21

»E a paz de YAHWEH, que excede todo o entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos
sentimentos em Messias Yahshua.«
Filipenses 4:7

»Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas
sim poderosas em YAHWEH para destruição das fortalezas;
Destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta
contra o conhecimento de YAHWEH, e levando cativo todo
o entendimento à obediência do Messias.«
2 Coríntios 10:4+5
"O tradutor: google.de":

Citação:
Declaração detalhada do Prof Dr. Walter J. Veith:
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Ele também disse que a ONU na frente de todas essas pessoas:
“Os direitos humanos consistem na razão e na natureza!” –
A lei natural. …
Nós temos que entender as leis naturais em termos católicos, e então
nós também sabemos, o que o Papa disse. Porque "lei natural", é a
principal base da filosofia da doutrina católica.
A base principal, a doutrina política mais importante e jurisprudência
no sistema católico, o que mais adiante deve ser uma jurisdição
em todo o mundo. O papa disse que na frente da ONU, que estas
coisas, eles devem ser a escala para a justiça secular, e pelos direitos
humanos. E se você revidar, o que eles acreditam, então você deve ir
para os professores e as pessoas que ensinam isso, o que significa
"a razão ea natureza" na jurisdição do papado?!
O papado ou seja, ensina que o homem não está completamente caído.
Contra o que a Bíblia ensina que o homem é totalmente caído em
tudo. Que lá vive nada de bom em nós, e que nós não somos capazes
de alcançar nada sem Cristo. Mas não é o papado. As reivindicações
Papa, que, por meio dele, e ele diz que, literalmente, ... onde ele diz
que sua razão pode decidir o que é certo, o que é apropriado, o que
é lei. ...
A orientação da Bíblia não é a escala para o que é certo eo que é
errado. Mas só a mente dele. E quando sua mente lhe diz que as
escalas da Bíblia não pode ser usado universal. E por isso ele tem o
direito de mudar a lei divina, e para oferecer sua própria lei, com
base em sua razão, para o mundo.
E essa lei não é só para um grupo ou uma comunidade de fé, não!!
Esta lei é para todos! - Ele diz. Todas as nações, todos os grupos,
todas as religiões, porque não fazer a base sobre a escritura [Sagradas
Escrituras], mas na base de sua razão. …
E então ele diz, porque esta cadeira, que ele tem, ... porque ele tem essa
cadeira, ele tem essa posição elevada, o que lhe dá a oportunidade de
compreender e transformar isso melhor, como qualquer outra pessoa
neste planeta. Então, aqui temos a base de poder do sistema católico.
E estes professores de gravação, que esta lei natural da Igreja Católica
é o maior presente ... para a humanidade. Este é o sistema, que dá
a papa o poder de ditar moral. O que ele disse aqui [no Bundestag,
câmara baixa (do Parlamento Federal alemão)]?
Ele disse: Se você faz as leis, então você vai fazê-los de acordo

com a razão ea natureza do sistema, e esta é a minha ...

Com outras palavras:
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Você me pertence, você pertence a mim!!“
da palestra alemão: “STORM from the north – harvesting the storm /
TEMPESTADE do norte - colhendo a tempestade” pelo Prof. Dr. Walter
J. Veith, (ver também: amazing-discoveries.org)
"O tradutor: google.de":

Citação:
"Será que a União Europeia tem uma Expery data?" por Adrian Salbuchi
para Russia Today
"Será que vamos em breve enfrentar o colapso do euro, não
como um infeliz "acidente", mas como um mega processo
planejado, que (juntamente com o hiperinflacionária USDollar) deliberadamente fica trundled em um fracasso
financeiro controlado, apenas para substituí-lo uma nova
moeda global, que será redigido e administrado de algum
tipo de futuro Banco Central World, em nome da, elite do
poder mundial privado? O Vaticano continuamente beminformado parece esperar que, como é evidente a partir do
recente apelo para reestruturação das instituições globais um sinal claro de que os velhos que andam pelos corredores
do Vaticano, novamente quer garantir seu lugar ao sol. ...
… O fracasso financeiro controlado do euro [de quebrar em pedaços]
eo dólar norte-americano [através da inflação], ao mesmo uma
versão feita sob medida da "Primavera Árabe" para a Europa, os EUA
e outros, que minam a soberania nacional sobre a planeta inteiro
ainda mais, inspirada por uma série de guerras e propositadamente
sustentada por um crescimento através psico-guerra, os ocidentais
de mídia-monopolos ....
Tudo isso é uma coincidência, ou são apenas diferentes formas do
mesmo leviatã, que está apostada em criar um governo mundial?
a partir de: rt.com/news/eu-expiry-date-salbuchi-727
da palestra alemão: “STORM from the north – harvesting the storm /
TEMPESTADE do norte - colhendo a tempestade” pelo Prof. Dr. Walter
J. Veith

"O tradutor: google.de":

Citação:
Declaração do Dr. Walter Veith:
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"Essa é a imagem de um sistema, onde a América, a América
protestante, a igreja eo estado se reúnem …
Temos aqui atingimos o ponto no tempo, onde exatamente o que a
bíblia diz, está se tornando realidade diante de nossos olhos.
E aqui [nos Estados Unidos], vem o estado da igreja-constitucional
de efeito e na Europa, vem um estado da igreja-constitucional de
efeito, o ferimento aconteceu aqui na Europa, a ferida deve curar aqui
na Europa! E, em seguida, a besta, a fera ferida, a fera aliado, nesta
cidade gêmea, para trazer este para o mundo e para aceitar a moral
de Roma. Ele está prestes a acontecer. E eles vão aceitar a marca da
[= o domingo!], Onde as reivindicações papa besta:

Citação:
Gilbert Murray, "Peaks commentary on the Bible / Peaks comentário
sobre a Bíblia", p. 632, qtd. em Cary and Haarhoff, "Life and Thought
in the Greek and Roman World / Vida e Pensamento no mundo grego
e romano", p. 344 nota de rodapé:
"Muitas das práticas comuns vêm dos mistérios de Mitra 25 de
Dezembro era a data de nascimento de Mitra; no primeiro dia da
semana, dedicado ao sol, era o seu dia sagrado em comparação com
o sábado judaico. Os adoradores de Mithras que também têm um.
batismo (com o sangue de touros) e da confirmação e da salvação
esperado de um eucarísticas Última Ceia-cerimônia. A ética nos
mistérios de Mitra era ascético e pura, similar ao cristianismo."

"Meu moralismo legal se baseia em minha mente,
e eu te digo:
‘Você vai celebrar o domingo e não o sábado
bíblico, e eu vou forçá-lo a trabalhar nesse dia
de Sábado e Domingo hallow!'”
da palestra alemão: “STORM from the north – harvesting the storm /
TEMPESTADE do norte - colhendo a tempestade” pelo Prof. Dr. Walter
J. Veith
"O tradutor: google.de":

Citação:
“Todos os juízes e os habitantes das cidades e os trabalhadores de
todas as artes, também, deve descansar no dia digno do sol.”
Edito de Constantino, 321 dC.
Citação: 360 dC.:
“Os cristãos não devem judaizar (o sábado), no sábado (inicialmente
sábado), mas trabalhar nesse dia, em vez, mas o Dia do Senhor,
devem honrar especialmente.”
Conselho de Laodicéia, Canon 29 - católica, a lei canonistic.
"O tradutor: google.de":

Citação:
M. Cary e T. J. Haarhoff,
"A vida eo pensamento no mundo grego e romano", pág. 343-344:
"De todos os cultos pagãos os mistérios de Mitra era o principal rival
do cristianismo, em que exercia muita influência."

Editor:
"Uma iteração da implementação do trabalho aos sábados, com força, e
a adoração no domingo [- com participação obrigatória na Eucarística
(Comunhão), em uma igreja, que se juntou ao ecumenismo, Grupo de
Trabalho das Igrejas Cristãs (em alemão: ACK) como um pleno- e hóspedemembro] para toda a humanidade está no pipeline! Isso significa que: a
lei em todo o mundo, legal deve ser aceito por todas as nações sob a
diretriz do governo mundial e líder espiritual! Assim, todas as nações
será! Retroceder à Idade Média escuros.

Neste momento, a 500 anos atrás, não havia nações livres
da Europa, que eram livres a partir da posição dominante de
Roma, o poder religioso em todos os setores.
Agora vamos todos em uma ditadura, em uma dominação do
sistema mundo, com uma religião comum mundial, uma religião
padrão, sob a autoridade global, tal como durante a vida de
Martinho Lutero na Europa (antes do protestantismo foi acordado
pelo Deus Todo-Poderoso), em que Roma também determinou, o
espírito da Revolução Francesa também foi caracterizado por
Roma."
"O tradutor: google.de":

Citação:
O porta-voz: "A nova ordem mundial é a tentativa de um grupo de
internacionalistas, uma elite auto-nomeado, para controlar o mundo
todo através de um governo mundial, construído por eles / as Será
ditatorial, não eleitos democraticamente, e porque. nunca são eleitos,
eles não precisam ser atencioso com nós;. uma chamada estado
policial Eles também precisam de um exército mundial, uma moeda
global, uma religião mundial, uma cultura global, a propriedade
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privada não será mais tolerado, e cada ser humano será registrado,
recebe um número, e esses dados serão arquivados em um centro
global de computadores.“
Entrevistador: "Um exército global, você disse que se o mundo todo
está unido, o que nós precisamos de um exército para?“
O porta-voz: " Nós não precisamos de um exército, a elite precisa
do exército mundial, se os gentios, se as pessoas percebem o que
a elite quer com a gente, que não haverá guerra civil em todos os
lugares. ...."
Entrevistador: "Além disso, você mencionou uma moeda global - que
moeda global obtemos então: Lene, Dólar, Euro?“
O porta-voz: "Não, o mundo será cash-livre, todos nós estaremos
trabalhando com" smart-card "e cada centavo / centavo que você
gastar será registrado."
Entrevistador: "A religião do mundo, só Deus existe? ...“
O porta-voz: "Você deve saber que essa elite não possui moral
também não é nem cristão, nem islâmico Eles colocaram SATANÁS
em pé de igualdade com Deus.“ …
Entrevistador: "Como é que a propriedade privada ser tirado?“
O porta-voz: "A propriedade privada provavelmente não será tirado,
ele não será mais tolerado, mas será através de taxas elevadas como água ou lixo - e não ser impossível para mantê-lo.“
Entrevistador: "Você diz que todo ser humano será registrada e os
dados arquivados em um centro-computador que você pode dizer
mais sobre isso?“
O porta-voz: "Sim, todo ser humano será registrado; recebe um
número com 18 dígitos, e esses dados serão depois arquivadas em
um computador central global Embora a tecnologia para implantar um
microchip já existe, e as primeiras disciplinas experimentais, 6.000
pessoas. na Suécia e na Grã-Bretanha, já carregam esses microchips
sob a pele.“
Entrevistador: "Se tudo o que de fato acontece, teremos de finalmente
ter paz no mundo?“
O porta-voz: "Não!!! Eu disse, quando as pessoas percebem, o que eles
fazem com a gente, que serão mantidos como escravos, em seguida,
haverá guerra civil em todos os lugares. Um governo global não
significa a paz mundial! ...
Não só na América [os símbolos ocultos na nota de dólar], mas
também na Europa, a elite está envolvido, para imprimir seu
simbolismo em nosso subconsciente. Em 1992, o Conselho Europeu

de França lançou esta Poster [Babel com o satânico onze estrelas,
o décimo segundo está escondido atrás da Torre de Babel!]. Abaixo
escrito em Inglês:
"EUROPE: MANY TONGUES, ONE VOICE / EUROPA: LÍNGUAS
MUITOS, uma só voz“
E para enfatizar essa idéia, eles têm representado a Europa como uma
nova Torre de Babel. As pessoas estão na parte inferior e mostrado
como robôs. Como vocês sabem, os robôs são sempre os escravos
da elite. Mesmo que as montanhas do lado direito são desenhados
normalmente, são aqueles no lado esquerdo representado na
forma de pirâmides. Um pouco estranho? Onde na Europa existem
pirâmides? Mais uma vez toda a imagem é coroado por um círculo de
pentagramas. Mas desta vez os pentagramas são bastante diferentes
da norma. Nessas fotos que retratam o demônio "Baphomet“. …“
"O tradutor: google.de":

Citações:
"Se nós nos últimos anos tinha sido o centro das atenções
do público media, nunca poderíamos ter percebido
nossos planos para o mundo.
Mas as pessoas agora estão mais dispostos a aceitar
um governo global. A liderança sobrenatural
de uma elite intelectual, em conjunto com os Bancos Mundiais,
que as pessoas certamente encontrar mais agradável do que
a auto-determinação nacional dos últimos séculos.“
a partir de: David Rockefeller (bilionário EUA), encontro Bilderberger,
Baden-Baden 1991
"Eles são os princípios sagrados na Constituição da ONU,
em que, no futuro, vai jurar o nosso juramento.“
a partir de: Presidente Bush dos EUA, Nações Unidas,
assembleia geral, 1 de Fevereiro de 1992
Editor:
"Unidade!" -> Uniforme pensamento
a partir de: "NOVUS ORDO SECLORUM - NEW WORLD ORDER“,
palestrante: um ex-membro do serviço secreto, Austrália, 1996/2000;
Editor: [...]
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Mas nem todos têm obedecido ao evangelho;
pois Isaías diz (Is. 53:1):
»YAHWEH, quem creu na nossa pregação?«
De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela
palavra de YAHWEH.
Romanos 10:16+17

"O tradutor: google.de":

«Hoje de 2000 até 2015 dC, os servos de Santa
preparar uma instalação repetida, uma re-estabelecimento
da inquisição
pelo
"Santo Ofício / Tribunal (de acreditam e ensinam)"
em todo o mundo.»
veja também:

„Official Statements of the Clergy in Rome!“
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» Porque os guias deste povo são enganadores,
e os que por eles são guiados são destruídos.
Por isso YAHWEH não se regozija nos seus jovens, e não
se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque
todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda a boca profere
doidices; e nem com tudo isto cessou a sua ira, mas ainda
está estendida a sua mão.
Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que
prescrevem opressão! «
Isaías 9:16-17; 10:1

» Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei!
Ah, Israel, se me ouvires!
Não haverá entre ti Elohim / deus alheio,
nem te prostrarás ante
um Elohim / deus estranho
(Êxodo 20:2+3).
Eu sou YAHWEH teu Elohim / Deus,
que te tirei da terra do Egito;
abre bem a tua boca, e ta encherei! «
Salmo 81:8-10

Declarações oficiais do clero

223

Todas as Igrejas estão caídas
perante o Deus / Elohim vivo
ao céu!

Yahshua:
» 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.
Ouvistes que eu vos disse: Vou, e venho para vós.
Se me amásseis, certamente exultaríeis porque eu disse:
Vou para o Pai; porque meu Pai é maior do que eu.
Eu vo-lo disse agora antes que aconteça, para que,
quando acontecer, vós acrediteis.
Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o
príncipe [Satanás] deste mundo, e nada tem em mim. «
João 14:27-30
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Então Pedro, cheio do Espírito santo, lhes disse:
“Principais do povo, e vós, anciãos de Israel!
Visto que hoje somos interrogados acerca do
benefício feito a um homem enfermo,
e do modo como foi curado,
Seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de
Israel, que em nome de Yahshua o Messias,
o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a
quem YAHWEH ressuscitou dentre os mortos,
em nome desse é que este está são diante de vós.
Ele Yahshua é a pedra que foi rejeitada por vós, os
edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina
(Salmo 118:22).
E e m nenhum outro h á s al v aç ão,
po rque também debaixo do c éu n en h u m
o utro nome há, dado en t re os h om en s ,
pe lo qual devamos s er s al v os . ”
Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram:
"Julgai vós se é justo, diante de YAHWEH,
ouvir-vos antes a vós do que a YAHWEH."
Atos 4:8-12+19
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Anúncio no Jornal no "Münchener
Merkur" da Alta Baviera
(Alemanha)
no dia 1.º de Setembro 2012:

Yahshua,
Filho do Deus vivo
e nosso Senhor e
Mestre!
"Você sabia que a Igreja
de Roma transferiu o dia santo
de Deus – o Sábado - para o
domingo por causa de
sua autoridade e poder ?
Trata-se sim de autoridade
e poder, e não a verdadeira
Adoração ao Deus vivo! "
"Você sabia que o próprio Satanás
irá aparecer
aqui nesta terra,
Com um maravilhoso
brilho e como
o Filho de Deus, Jesus Cristo,
Yahshua o Messias,
representará,
em tal glória e com
uma alma gentil, que
ninguém ainda nunca viu?
E Ele tentará alegar que o Sabbat /
sábado Santo de
Deus (que é 6ª.feira
ao pôr do sol para sábado) deverá
ser mudado
para o domingo
e todos irao acreditar nele!
E que todos o seres da terra
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serao forçados a adorá-lo
neste domingo pagão, a assistir e
compartilhar desta
eucaristia pagã.
O apóstolo Paulo adverte
desta idolatria, pois todo aquele
que compartilha disto
não verá o reino de Deus! "
"Você sabia que as grandes igrejas
(religioes)
do mundo proclamam aos crentes
a ressurreição do juízo final ??
E eles têm razao, pois a
ressurreição
do Tribunal é 2ª ressurreição
(veja: Apocalipse 20 + 21).Nestes
irão participar todos os assassinos,
ladrões,
fornicadores, mentirosos, falsos
pastores (cães) e profetas, todos
os servo ídolos (que compartilham
desta idolatria)
todo aquele “Eu-humano”,
adoradores evolutivos de tudo e
anfitriões que
não querem dar
a glória do único Deus
YAHWEH Sabaoth!
Todas estas pessoas serão julgadas
conforme as leis do juízo dos 1000
anos da Ressurreição,
que toma lugar agora no céu! "
"Você sabia que o mencionado
'Domingo' como dia da ressurreição
de Cristo
foi deliberadamente falsificado ?
Que os versos em Atos 20:7 e
1 Coríntios 16:2

intencionalmente tem representado
em grego e hebraico em vez do
Sabbat / sábado:
"O primeiro dia da semana"
(culto/adoracao pagã
ao sol) ?!
Que slém disto foi alterado o
batismo do
Messias (Mateus 28:19)
no terceiro, ou melhor,
no Séc. IV para 'Pai, o Filho
Espírito Santo '?!
Nenhum dos discípulos está quente
provavelmente ( ter razao??) /
Os apóstolos se manteveram e
todos batizaram
em nome de Jesus!
Mas em língua grega (grego) ??
Não, mas sim em aramaico:
Yahshua!!
E por que não cumpre o pastor /
Pregador a Mateus 28:20?
Há apenas falsos pastores??
Como fala (profetiza)
o profeta Isaías, em
Isaías 56:110+11 deles ?!!”
-"Desperte do sono profundo de
voces!
O anjo clama do céu:
"Sai dela (Babilônia: todas igrejas!),
povo meu, para que não sejas
participante dos seus pecados,
e para que não incorras nas
suas pragas. Porque já os seus
pecados se acumularam até ao
céu, e YAHWEH se lembrou das
iniqüidades dela!!"
veja: Apocalipse 14 + 18
www.sabbat.biz
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A o s f ié is e a o s e le g id o s
p e lo D e u s v iv o
"Desperte, voce fiel seguidor para Deus!
Acorde, você que ama com todo o seu coração: o Deus vivo do céu.
O que você está procurando nas igrejas; lá só existem lobos em
pele de cordeiro. Os pastores, pregadores anunciam a
vocês um Deus como uma divindade, uma trindade divina,
embora não haja mais que um só Deus, que é o Pai.
Apartai-vos, não faça comunhão com obras infrutíferas, idólatrandoas então você irá compartilhar/tornar-se parte de suas pragas.
Paulo, Pedro e todos os apóstolos alertaram que você para não
deixar-se envolver em idolatrias, nenhuma fornicação/prostituicao
(também no sentido espiritual) como Maria, e outros líderes
religiosos e assim por diante. – “Se você idolatra a Deus, o único
Pai, tudo o que você pedir, implore sempre“ em nome de Yahshua”.
Na verdade, na verdade, os pregadores / pastores deste mundo
enganam/traem a sua vida eterna! Através da construção da
doutrina da Trindade, a concepção da Trindade, no século IV ganhou
Satanás a sua adoração (Maria, Espírito Santo, etc.).
Este conhecimento foi logrado apenas aos ocultistas em graus mais
elevados. Muitos, mas muitos crentes fugiram no final da Idade
Média por causa de sua fé da Europa. Muitos deles têm mantido
esses ensinamentos contraditórios no culto ao domingo. Eles
não percebem que o nosso Pai Celestial e nosso único verdadeiro
santíssimo Deus é imutável em sua legislação. Quão difícil o
julgamento cairá sobre estes pregadores / pastores que cativam
as pessoas ems fábulas, e em contos de fadas. Você receberá dez
vezes mais que as pragas que não obedecem a lei. – A todas as
pessoas que amam puramente a Deus de coração e estão a servi-lo
e desejam ser cem porcento (inteiramente) fiel - e só ele será dada a
Glória, é dito:
1 João 5:2   Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando
amamos a YAHWEH e guardamos os seus mandamentos.
1 João 5:3   Porque este é o amor de YAHWEH: que guardemos os
seus mandamentos; e os seus mandamentos não são pesados.
Será que voce se esqueceu do testemunho
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de nosso Senhor Yahshua:

João 14:13 E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para
que o Pai seja glorificado no Filho.
João 14:15   Se me amais, guardai os meus mandamentos.
João 15:10 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.

Declarações oficiais do clero

229

número é seiscentos e sessenta e seis.
Eles dizem:
"Paz e segurança", tão logo venha a destruição sobre eles!
(1 Tessalonicenses 5:3)
Eles dizem, "razão e natureza, assim como irmandade das nações
para o mundo da paz", para que você saiba que este é de fato o
espírito da Revolução Francesa (1798 c.D.) é:
'Fora com a Bíblia, viva a razão! "

Apocalipse 22:14 Bem-aventurados aqueles que guardam os seus
mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam
entrar na cidade pelas portas.

2 Pedro 2:1
E TAMBÉM houve entre o povo falsos profetas,
como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão
encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os
resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição.

Agora se levanta um homem na terra, especialmente pela
autoridade, assim você saberá seus seguidores amados:
é o homem do pecado com seu número 666 no seu nome,
com as três palavras em latim.

2 Pedro 2:2   E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será
blasfemado o caminho da verdade.

Leia o seguinte verso:
2 Tessalonicenses 2:3 Ninguém de maneira alguma vos engane;
porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se
manifeste o homem do pecado, o filho da perdição,
2 Tessalonicenses 2:4    O qual se opõe, e se levanta contra tudo o
que se chama Deus / Elohim, ou se adora; de sorte que se assentará,
como Deus / Elohim, no templo de Deus / Elohim, querendo parecer
Deus / Elohim.
Apocalipse 13:2   E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os
seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão; e o dragão
deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio.
Apocalipse 13:3 E vi uma das suas cabeças como ferida de morte,
e a sua chaga mortal foi curada; e toda a terra se maravilhou após a
besta.
Apocalipse 13:4   E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder;
e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem
poderá batalhar contra ela?
Apocalipse 13:18   Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento,
calcule o número da besta; porque é o número de um homem, e o seu

2 Pedro 2:3
E por avareza farão de vós negócio com palavras
fingidas; sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença,
e a sua perdição não dormita.
2 Pedro 2:4 Porque, se YAHWEH não perdoou aos anjos que pecaram,
mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da
escuridão, ficando reservados para o juízo.
Voces fiéis seguidores de Deus: nós todos seremos em 500 anos ser
jogado para trás; Nos tempos de Martinho Lutero, onde as pessoas
foram perseguidas por causa de sua fé, aqueles os quais estavam
realmente a nossa lealdade a Deus não só para o que foi ensinado
pelas igrejas, que não ensinou a verdade. Aqueles que eram
verdadeiramente leais aos mandamentos/ensiamentos de Deus,
incluindo a adoracao do Sabbat (sábado) o dia de sábado, pois o Pai
Celestial é constante e leal à sua legislação, aos Dez Mandamentos.
No sábado, quando nosso Senhor Yahshua foi criado por seu pai no
início da manhã da morte.
(Veja: "O mal-entendido sobre o dia da Ressurreição")
Você quer que a marca de Deus, entao preserve/mantenha o sábdos
e seus mandamentos, se você deseja a marca do homem do pecado,
entao preserve/guarde o domingo, e perca a vida eterna.
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Acordem/desperter, voces seguidores, para o que vocês deveriam
saber: ... Babilônia e todas as suas filhas!
Apocalipse 17:3 E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma
mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava
cheia de nomes de blasfêmia, e tinha sete cabeças e dez chifres.
Apocalipse 17:4 E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata,
e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas; e tinha na sua
mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua
prostituição;
Apocalipse 17:5 E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a
grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra.
Que reino é este? Todas/cada igreja (religiao) tem um Deus
diferente!
Todas as pessoas deste mundo entram em uma ditadura mundial
projetada, a maior e última rebelião de todos os tempos contra o
Deus poderoso do céu antes da Segunda Vinda do Messias. Em
sua vinda, o Messias recolhe seu fiel e escolhido, e agrupar os
infiéis/ bandidos em um tribunal que eles são condenados (ou seja:
culpado antes do julgamento de Deus)!
(Marcos 16:15, 16)
Assim a chamada é (propagada/enviada) ouvida por todos os
bandidos (criminais / sem lei): Mude sua vida, mude sua
mente, do contrário, você só vai morrer (ser eleimindo),
quantas pessoas já nao morreram na “caída torre”!
Aos fiéis se diz: Permanecei firmes na paciência e firmeza da sua fé,
sem repreensão ao nosso Senhor e Mestre; e nosso único Deus, o
Pai das luzes, na qual não há escuridão, apenas muita luz!
(Romanos 12:12; Tiago 1:17, 18; Apocalipse 14:12)
A graça de nosso Senhor Yahshua o Messias
esteja com todos os santos! "
Amen.
---
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Anúncio no Jornal no "Münchener Merkur“ da Alta Baviera (Alemanha)
no dia 24.° de Dezembro 2012:

Para as pessoas
que buscam a salvação
de suas almas,
e para os fiéis
e eleitos
pelo Deus vivo!
Citações: "O homem é comprometido a sua
própria consciência e é julgando
por sua fé perante a Deus! " (sola fide) de: "Da liberdade de um ser cristão ",
Martinho Lutero, 1520 d.C. "O ser humano é atentido pela
justiça da graça de Cristo e não requer
nem Sacramentos nem tampouco
a mediação de Sacerdotes! "
(sola gratia) - de: "Do Cativeiro Babilônico
da Igreja ", Martinho Lutero, 1520 d.C. "A Escritura (a Bíblia) Sagrada
é a única escala da fé e
todo ensinamento! " (sola scriptura) de: "Da liberdade de um ser cristão ",
Martinho Lutero, 1520 d.C.
"O vós fiéis, nós estamos entrando em uma
ditadura mundial projetada: todos os seres
vivos nesta terra! A liberdade de fé é arrancada de você, nós voltamos ao ano
de 1798, mas sim ao momento do Deus vivo
nomeado MARTINHO LUTERO. Se fortaleça
com paciência e com perseverança da fé,
só assim será dada a coroa da vida. ~ Considere:
Jesus / Yahshua (!) diz em Mateus 23:8-9:
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"Mas você não deve deixar-se ser
chamado - de Rabino (significa: Mestre),
pois um é o seu Mestre, o Messias;
vós todos sois irmãos. E devem nomear/
chamar a ninguém de seu pai sobre
Terra: pois um é vosso Pai, que
está no céu!!" - Onde se encontra o
irmão superior? Não há nenhum outro,
a não ser: o homem do pecado com as
palavras do latim de seu nome
(Apocalipse 13:18)!
Para os infiéis: Jesus Cristo foi despertado
por seu Pai em um “Sabbat” da semana,
no sábado (um dia após o dia sábado anual
fixo), no ano de XXXI d.C! - Veja na Bíblia
do Lutero de 1545 d.C., na Bíblia do
Eggestein de 1470 d.C. + na Bíblia do
Pflanzmann de 1475 d.C.! - E vós
santificais o o Dia os gentios (da Goim),
o domingo, apesar de o Deus vivo no céu e
na terra apenas ter abençoado e santificados
o sábado (Genêsis 2:1-4a; Êxodo 20),
e conduzir a idolatria! ... enquanto adorando
a mais do que um Deus, uma Divindade
(Filho de Deus, Espírito Santo de Deus),
embora havendo apenas
"um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus
Cristo, seu Emissário!! " (1 Coríntios 8:6)
Vós ainda dormes
ou você já estáis morto?!
Jesus / Yahshua diz: "A aquele que segue
os meus Mandamentos, esse é aquele
que me ama! " - João 14:21
Paulo diz: „E assim a lei é santa,
e o mandamento santo,
justo e bom!“ (Romanos 7:12)

www.sabbat.biz
Ele cumprimenta a vós: Johannes Biermanski
Südspitze 20 ~ 25946 Wittdün [Alemanha]

A graça de nosso Senhor Jesus Cristo / Yahshua
o Messias esteja com todos os Santos! Amen.

Citação de: 'Our Sunday Visitor',
jornal católico, pág. 3, domingo, 18. Abril 1915:
"As letras que foram escritas sobre a carapuça /
na mitra do Papa são as seguinte:
'Vicarius Filii Dei', o que
traduzido do latim significa:
'O Vigário do Filho de Deus'."
Citação: “... E se a Igreja entregou seus
prisioneiros tradicionais aos carrascos
para execução, o fez com um desprezo
diabólico utilizando a seguinte fórmulacao:
' E nós deixamo-lhe o braço da justiça
secular e o poder do tribunal secular,
no entanto simultaneamente solicitamos
a este sério tribunal, o dom de atenuar
seu julgamento, que não se transgrida
o seu próprio sangue, e até mesmo traga
para sua vida algumrisco (perigo). '
Diante disso, como já decidido
anteriormente, as vítimas infelizes
do ódio papal
foram mortas instantaneamente.”
Veja: Geddes' Tracts on Popery; View of the
Court of Inquisition in Portugal; Limborch, Bd. II."
Fim d'anúncio do jornal.
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"O tradutor: google.de":

Citações:
Paulo VI "escreveu uma encíclica papal que
exorta as nações a
abandonar a soberania
formar um governo mundial."
a partir de: William T. James, Editor, Foreshocks of Antichrist
(Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1997), pág. 101.

Robert Muller, ex-Secretário-Geral das Nações Unidas,
disse:
" Temos que avançar o mais rapidamente possível
um governo de um mundo;
uma religião mundial;
sob um líder de um mundo."
a partir de: Dwight L. Kinman, The World's Last Dictator - o último
ditador do mundo (Woodbum, Oregon: Solid Rock Books, Inc. 1995),
pág. 81.

"Skull e Bones [Editor: maçom-org.] membro Archibold
MacLeish escreveu a Constituição da UNESCO e vários
maçons ajudaram a criar a organização."
a partir de: Fritz Springmeier, The Top 13 Illuminati Bloodliness
(Portland, OR: n.p., 1996), pág. 291.

" A fervorosa internacional, MacLeish defendia
fortemente Uma mundismo ..."
a partir de: Scott Donaldson, Archibald MacLeish: An American Life
(New York, NY: Houghton Mifflin Company, 1992), pág. 363.
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"O tradutor: google.de":

"Então, qual é a finalidade, o objetivo dos jesuítas? Segundo
a empresa eles querem aumentar a glória de Deus. Mas se
você olhar para os fatos, os jesuítas não querem nada mais
do que visar a dominação do mundo. O Papa é dependente
da misericórdia dos jesuítas, porque o catolicismo não é
concebível sem os jesuítas. Os governos são dependentes dos
jesuítas. Os jesuítas controlar revoluções. Desta forma, são os
jesuítas - sob qualquer nome, que governam o mundo."
a partir de: Popery, Puseyism and Jesuitism - papado, Puseyism e
jesuitismo, Luigi Desanctis, (London: D. Catt, 1905; traduzido por
Maria Betts do original edição italiana publicada em Roma Papale em
1865) pág. 139.
"O tradutor: google.de":

Hitler e os Jesuítas
Hitler disse: "Eu aprendi muito com a Ordem dos Jesuítas
... Até hoje, nunca houve nada tão grandioso na terra
como o sistema hierárquico da Igreja Católica. Muito do
que tenho tido na organização do meu partido."
a partir de: Secret History of the Jesuits - História Secreta dos Jesuítas

A SS foi construída por princípios jesuítas. Himmler, o
líder das SS, estava intimamente ligado com seu pai e
irmão com os jesuítas. Hitler disse sobre ele: "Eu posso
ver em Himmler o nosso Inácio de Loyola" (Secret History
of the Jesuits - História Secreta dos Jesuítas). Joseph Goebbels
também foi treinado jesuíta.
a partir da conferência alemão: "Bludenz 2007 - Hinter den Kulissen",
Prof. Dr. Walter Veith
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A NOVUM ORDEM MUNDIAL
Citação:

A história por trás da história

"Esta mútua transigência entre o paganismo e o
cristianismo resultou no desenvolvimento do »homem
do pecado«, predito na profecia como se opondo a Deus
a exaltando-se sobre Ele. Aquele gigantesco
sistema de religião falsa é a obra-prima do poder de
Satanás - monumento de seus esforços para sentarse
sobre o trono a governar a Terra segundo
a sua vontade."

Citações:

»homem do pecado«: "Uma das principais doutrinas do
romanismo é que o papa é a cabeça visível da
igreja universal de Cristo, investido de autoridade
suprema sobre os bispos a pastores em todas as partes
do mundo. …

Dividem-se em quatro classes:
1) Os Professos dos Quatro Votos.
2) Os Coadjutores formados.
3) Os Escolares ou Escolásticos aprovados.
4) Coadjutores Temporais.
Casuística e reserva mental: Solução de problemas morais pelo uso de
hábeis, porém falsos raciocínios.

Tem sido intitulado: »Senhor Deus, o Papa«, a foi
declarado infalível. Exige ele a homenagem de todos
os homens.
A mesma pretensão em que insistia Satanás no deserto
da tentação, ele ainda a encarece mediante a igreja de
Roma, a enorme número de pessoas estão prontas para
render-the homenagem."
"O Grande Conflito" por Ellen G. White, pág. 31 (50)

"Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue e sim
contra os principados e potestades, contra os governantes das
trevas deste mundo, contra a impiedade espiritual nos altos
lugares." - (Efésios 6:12)
A Ordem Jesuíta
(Desde 1540)

Adolfo Nícolas (Asiático) - 30° Papa Negro
* Preside sobre 83 provinciais espalhados
por todos os continentes
* Preside sobre o próprio Papa desde 1814.
* Washington é controlada pelos Jesuítas de Georgetown.
* Os agentes da CIA são treinados nas faculdades Jesuítas
Americanas de Georgetown (Washington DC), Fordham (NY),
Duquesne (Pittsburg).

O General dos Jesuítas controla:
1) Todos os maçons de altos níveis, tanto do rito escocês
(Protestante) como do Rito de York (Católico Romano)
2) Todas as agências de Inteligência.
3) Islamismo
4) Protestantismo (World Council of Churchs e o National Council
of Churchs)
5) Judaísmo
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6) A mairoria das denominoções Bastistas

OS ILLUMINATI
Seu fundador foi o jesuíta Adam Weishaupt (1776).
Com o objetivo de estabelecer uma Nova Ordem Mundial, devem
primeiro ABOLIR:
1)
2)
3)
4)
5)

Todos o governos estabelecidos.
Propriedade privada.
Direito de herança.
Patriotismo a causas nacionalistas.
Ordem social em famílias, através de leis de proibição sexual,
e qualquer código moral, e a instituição de educação comum para
as crianças.
6) Todas as religiões baseadas na fé em um Deus vivo, que se
oponha à fé em e natureza, no homem e na razão.

Quem pertence aos Illuminati
* Os grandes Banqueiros fundadores do FED:
Rothschilds, Rockefellers, J.P Morgan e Warburgs.
* Caveira e Ossos (Skull and Bones) Univ. YALE.
(Ex: Bush (Pail e Filho))

O Conselho Illuminati dos 13, chefia a organização illuminati
global. Alguns dos membros com assento neste conselho são:
*
*
*
*
*
*
*
*

George H. W. Bush (Pai do atual)
A família dos Windsor (da rainha Elizabeth)
O Papa Negro dos Jesuítas.
Assentos para os Rothschilds.
Assentos para os Rockefellers.
Outras famílias bancárias européias menos conhecidas.
Um assento para a realeza japoneza.
Um assento para a China.

O Banco de Compensações Internacional (BIS) é o banco central dos
bancos centrais. Situa-se em Basel, Suiça. Entre outras coisas, decide as
reservas em dólares para o pagamento da dívida externa de cada país.
O controle mundial do sistema financeiro em mãos dos Illuminati, permite
que eles dominem sobre a política de cada país e a economia do mundo em
geral.
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"Permita-me fabricar e controlar o dinheiro de uma
nação e já não me importará quem a governe"
Meyer Amschel Rothshilds (Banquerio Alemão)
"Esta atual janela de oportunidade, durante a qual uma ordem mundial
verdadeiramente pacifica e interdependente pode ser construída, não
ficará aberta por muito tempo. Estamos na beira de uma transformação
global. Tudo o de que necessitamos é de uma certa grande crise e as
nações irão aceitar a Nova Ordem Mundial."
(David Rockefeller, no discurso proferido no jantar dos embaixadores das
Nações Unidas, em 23 de setembro de 1994)

A IRMANDADE DOS SATANISTAS
* Sede em São Francisco
* Objetivo: Implantar o Reino de Lúcifer na terra, e preparar o caminho para
o aparecimento de seu Avatar (Imitação da vinda de Cristo).
* Seu Lema: 'Morte aos fracos'.
* Cada Satanista da irmandade entretêm conversação com seu 'Guia'.

Maçons de altos Graus
* Albert Pike considerava Lúcifer como o verdadeiro Deus, e Adonay como
o Deus do mal.
* Rituais semelhantes aos da Feitiçaria.
* George Bush (Pai) tem grau 33.
* Lema do 32° do Rito Escocês:
"Ordem do Caos"
Os Jesuítas, os Illuminati, os Satanistas es os Maçons de altos
graus trabalham em cooperação, e promovem a mesma agenda:
* Globalização
* Ecumenismo
* Nova Era
* Abolição da família (Karl Marx)
Objetivo:
Total e completo controle da humanídade!
Karl Moses Mordecai Marx era secretamente um sacerdote do satanismo
(veja o livro de Richard Wurmbrand's, "Marx and Satan" (1986). Teve o
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auxílio dos jesuítas para elaborar o manifesto comunista (1844), que é
quase idêntico aos objetivos dos Illuminati.
O jesuíta Jacob Schiff, sócio do Banco Kuhn & Loeb dos Illuminati,
concedeu US$ 20 milhões a Leon Trotsky para a revolução de 1917.

OS GRANDES GRUPOS POLÍTICOS
* BILDERBERGS
* CONSELHO DE RELAçõeS EXTERIORES (CFR), NY.
* COMISSão TRILATERAL
* INSTITUTO REAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS (RIIA), Londres.
Decidem quais serão os candidatos às eleições, decidem o preço do barril
de petróleo, decidem sobre as guerras, política no Oriente Médio, etc. ...

O FEDERAL RESERVE
(Criado em 1913)

* Composto por 12 bancos privados.
* OBJETIVOS:
1) Transferência das perdas financeiras de Cartel para os contribuintes
(pagadores de impostos.
2) Controlar o fornecimento de dinheiro, e, assim, controlar o crédito.
3) Tornar o mundo interdependente, por meio de empréstimos e de altas
taxas de juros.
4) Financiar guerras e revoluções
Em 1990, era necessária uma receita anual de US$ 10.000 para comprar
o que se comprava, em 1914, por US$ 1.000. A inflação é um imposto
escondido para o contribuinte, resultante da desvalorização da moeda,
quando o FED imprime mais dinheiro.
Cada vez que o Governo dos EUA 'cria' uma nota do tesouro e dá para o
Fed, ele recebe do Fed um cheque no valor correspondente. A partir daí,
os EUA deve fazer duas coisas:
1) Pagar o principad ao Fed.
2) Pagar os juros as Fed.
A dívida do principal devido ao Fed já está na casa dos US$ 14 trilhões.
Calcule os juros desta dívida!!

A Agência Federal de gerenciamento de emergências (FEMA)
Criado através de várias Ordens Presidenciais, o FEMA tem poder para:

Declarações oficiais do clero

241

1) Suspender Leis.
2) Deslocar populações inteiras.
3) Prender e deter cidadãos sem um mandato judicial, e mantê-los presos
sem julgamento.
4) Apoderar-se da propriedade, suprimento de alimentos, sistemas de
transporte.
5) Suspender a Contituição.
O FEMA é um governo totalitário, acionado por Ordens Executivas do
Presidente e executadas par agências Federais. Aguarda seu tempo de
ativação, o qual virá através do decreto da Lei Marcial. O Congresso não
poderá revogar a lei antes de seis meses.
O FEMA possui 96 'Bankers', ou base militares subterrâneas,
e 130 campos de concentração. Tudo foi construído sem
a aprovação do Congresso, utilizando-se do dinheiro do
narcotráfico controlado pela CIA.
David Rockefeller, na reunião dos Bilderberger em 1991:
"Mas o mundo está agora mais sofisticado e preparado para marchar
em direção a um governo mundial. A soberania supra-nacional de uma
elite intelectual e de banqueiros mundiais é certamente preferível à autodeterminação nacional praticada em séculos passados."

A TÁTICA DOS GLOBALISTAS
1) Provocar um problema
2) Sugerir a solução
Esta solução sempre envolve uma centralização de poder
"Tudo o de que necessitamos é de uma certa grande crise e as
nações irão aceitar a Nova Ordem Mundial."
(David Rockefeller)
Uma fonte do grupo Bilderberg revelou que a elite global está planejando
promover a sociedade sem dinheiro, com o uso do 'microship' implantado.
Os bancos centrais necessitarão de um sistema regulatório do sistema
bancário global para que possam se aproximar da moeda global operando na
sociedade sem dinheiro.
Da palestra: "A NOVUM ORDEM MUNDIAL - A história por trás da
história", palestrante: Sergio Paulo Amaral Osorio
www.adventistas-historicos.com
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A canção de Miriam de louvor.

Porque atentou na baixeza de sua serva; Pois eis que
desde agora todas as gerações me chamarão bemaventurada.
Porque me fez grandes coisas o Poderoso; E santo é
seu nome (Salmo 111:9).
E a sua misericórdia é de geração em geração sobre
os que o temem (Salmo 103:13+17).

E, naqueles dias, levantando-se Miriam (Maria), foi
apressada às montanhas, a uma cidade de Judá,
E entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel.
E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de
Miriam (Maria), a criancinha saltou no seu ventre;
e Isabel foi cheia de Espírito santo:
E exclamou com grande voz, e disse:
"Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto
do teu ventre!
E de onde me provém isto a mim, que venha visitarme a mãe do meu Senhor?
Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da
tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu
ventre.

Com o seu braço agiu valorosamente; Dissipou os
soberbos no pensamento de seus corações
(Salmo 89:11).
Depôs dos tronos os poderosos, E elevou os humildes
(Salmo 147:6; Jó 5:11).
Encheu de bens os famintos, E despediu vazios os
ricos. (Salmo 107:9; 34:11; 1 Sam. 2:5):
Auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua
misericórdia (Is. 41:8; Salmo 93:3) -

Bem-aventurada a que creu,
pois hão de cumprir-se as coisas que da parte de
YAHWEH lhe foram ditas!"

Como falou a nossos pais para com Abraão e a sua posteridade, para sempre"
(Miq. 7:20; Genêsis 17:7).

Disse então Miriam:
A minha alma engrandece a YAHWEH,

Lucas 1:39-55

E o meu espírito se alegra em YAHWEH meu
Salvador.
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E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses,
em tudo vos vejo um tanto supersticiosos.
Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também
um altar em que estava escrito: AO DEUS DESCONHECIDO.
Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos
anuncio.
O Elohim / Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo
YAHWEH do céu e da terra, não habita em templos feitos por
mãos de homens;
Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que
necessitando de alguma coisa; pois ele mesmo é quem dá a todos a
vida, e a respiração, e todas as coisas;
E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar
sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes
ordenados, e os limites da sua habitação;
Para que buscassem a YAHWEH, se porventura, tateando, o
pudessem achar; ainda que não está longe de cada um de nós:
Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos; como também
alguns dos vossos poetas disseram: Pois somos também sua geração.
Sendo nós, pois, geração de Elohim / Deus, não havemos de cuidar
que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra
esculpida por artifício e imaginação dos homens.
Mas Elohim / Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância,
anuncia agora a todos os homens, e em todo o lugar, que se
arrependam;
Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de
julgar o mundo, por meio do homem que destinou; e disso deu
certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos.
~~
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Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos
principais dos sacerdotes,
Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o
esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam
comigo.
E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em
língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura
coisa te é recalcitrar contra os aguilhões.
E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Yahshua, a
quem tu persegues.
Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto,
para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens
visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda;
Livrando-te deste povo, e das nações, a quem agora te envio,
Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do
poder de Satanás a YAHWEH; a fim de que recebam a remissão
de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em
mim.
Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial.
Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em
Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e a as nações, que se
emendassem e se convertessem a YAHWEH, fazendo obras dignas
de arrependimento.
Por causa disto os judeus lançaram mão de mim no templo, e
procuraram matar-me.
Mas, alcançando socorro de YAHWEH, ainda até ao dia de hoje
permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes,
não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram
que devia acontecer:
Isto é, que o Messias devia padecer, e sendo o primeiro da
ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e
a as nações.
Atos 17:22-31; 26:12-23
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Porque, como os novos céus, e a nova terra,
que hei de fazer, estarão diante da minha face,
diz YAHWEH, assim também há de estar a
vossa posteridade e o vosso nome.
E será que desde uma lua nova até à outra,
e desde um sábado até ao outro, virá toda a
carne a adorar perante mim, diz YAHWEH.
Isaías 66:22+23

Ai da rebelde e contaminada, da cidade opressora!
Não obedeceu à sua voz, não aceitou o castigo; não confiou
no YAHWEH; nem se aproximou do seu Deus / Elohim.
Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela; os seus
juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para a
manhã. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos; os
seus sacerdotes profanaram o santuário, e fizeram violência
à lei. YAHWEH é justo no meio dela; ele não comete
iniqüidade; cada manhã traz o seu juízo à luz; nunca falta;
mas o perverso não conhece a vergonha.
Portanto esperai-me, diz YAHWEH, no dia em que eu me
levantar para o despojo; porque o meu decreto é ajuntar
as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a
minha indignação, e todo o ardor da minha ira; porque
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toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo.
Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para
que todos invoquem o nome de YAHWEH, para que o
sirvam com um mesmo consenso.
Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas
obras, com as quais te rebelaste contra mim; porque então
tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu
nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo.
Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre; e eles
confiarão no nome de YAHWEH.
Canta alegremente, ó filha de Sião; rejubila, ó Israel;
regozija-te, e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém.
Os entristecidos por causa da reunião solene, congregarei;
esses que são de ti e para os quais o opróbrio dela era um
peso.
Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te
afligem, e salvarei a que coxeia, e recolherei a que foi
expulsa; e deles farei um louvor e um nome em toda a terra
em que foram envergonhados.
Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos
recolherei; certamente farei de vós um nome e um louvor
entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos
cativos diante dos vossos olhos, diz YAHWEH.
Sofonias 3:1-5+8-9+11-12+14+18-20
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Citação:
"Deus jamais força a vontade ou a consciência, mas o
recurso constante de Satanás para obter domínio sobre
os que, de outro modo, não pode seduzir, é a coacção
pela crueldade. Através do medo ou da força, empenhase em reger a consciência e conseguir para si mesmo a
homenagem. Para conseguir isto, opera tanto pelas
autoridades civis como pelas eclesiásticas, persuadindoas à imposição de leis humanas em detrimento da lei de
Deus [editor: YAHWEH].
Nos movimentos realizados actualmente nos Estados
Unidos da América do Norte para assegurar o apoio
do Estado às instituições e práticas da Igreja, os
protestantes estão a seguir as pegadas dos papistas.
Mais ainda, estão abrindo a porta para que o papado
recupere, na América protestante, a supremacia perdida
no Velho Mundo. E o que dá mais significação a este
movimento é o facto de que o principal objectivo que
se tem em vista é impor a observância do domingo,
instituição originária de Roma, e que o papado
proclama como sinal da sua autoridade. É o espirito do
papado - o espírito de conformidade com os costumes
mundanos, maior veneração pelas tradições humanas
que pelos mandamentos de Deus [editor: YAHWEH] que está penetrando nas igrejas protestantes e induzindoas a realizar a mesma obra de exaltação ao domingo
realizada pelo papado antes delas."
Extraído de: "A Grande Controvérsia", Ellen G. White,
págs. 592, 573
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»Clamei de todo o meu coração; escuta-me,
Ó YAHWEH, e guardarei os teus estatutos.
A ti te invoquei; salva-me,
e guardarei os teus testemunhos.
Antecipei o cair da noite, e clamei;
esperei na tua palavra.
Os meus olhos anteciparam as vigílias da
noite, para meditar na tua palavra.
Ouve a minha voz, segundo a tua
benignidade; vivifica-me, Ó YAHWEH,
segundo o teu juízo.
Aproximam-se os que se dão a maus tratos;
afastam-se da tua lei.
Tu estás perto, Ó YAHWEH, e todos os teus
mandamentos são a verdade.
Acerca dos teus testemunhos soube, desde a
antiguidade, que tu os fundaste para sempre.«
Salmo 119:145-152
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Citação:
"Que ninguém se engane! O papado que os
protestantes estão agora tão dispostos a honrar,
é o mesmo que governava o mundo nos tempos
da Reforma, quando se levantaram homens de
Deus arriscando as suas vidas para denunciar
a iniquidade dele. O romanismo sustenta as
mesmas orgulhosas pretensões com que subjugou
os reis e príncipes, e reivindicou as prerrogativas
de Deus. O seu espírito não é hoje menos cruel
e despótico do que quando destruía a liberdade
humana e matava os santos do Altíssimo.
O papado é precisamente o que a profecia
declarou que seria: a apostasia dos últimos dias.
2 Ts. 2:3,4. Consiste a sua política em assumir
o carácter que melhor lhe permita realizar
os seus fins, porém, sob a aparência variável
do camaleão, oculta o invariável veneno da
serpente."
Extraído de: "A Grande Controvérsia", Ellen G. White,
pág. 572

Declarações oficiais do clero

251

»To d a a p l a n t a , q u e m e u Pa i c e l e s t i a l
não plantou, será arrancada.
D e i x a i - o s ; s ã o c o n d u t o re s c e g o s .
O r a , s e u m c e g o g u i a r o u t ro c e g o,
ambos cairão na cova.«
Mateus 15:7-9 + 13-14

Tardai, e maravilhai-vos, folgai, e clamai; bêbados estão, mas não de
vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte !
Porque YAHWEH derramou sobre vós um espírito de profundo sono,
e fechou os vossos olhos, vendou os profetas, e os vossos principais
videntes.
Por isso toda a visão vos é como as palavras de um livro selado que
se dá ao que sabe ler, dizendo: Lê isto, peço-te; e ele dirá: Não posso,
porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: Lê
isto, peço-te; e ele dirá: Não sei ler.
Porque YAHWEH disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e
com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se
afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em
mandamentos de homens, em que foi instruído:
Portanto eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio
deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro; porque a sabedoria
dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se
esconderá.
Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito de
YAHWEH, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: Quem nos vê?
E quem nos conhece ? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse
igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: Não me fez; e o vaso
formado dissesse do seu oleiro: Nada sabe.
Porventura não se converterá o Líbano, num breve momento, em
campo fértil ? E o campo fértil não se reputará por um bosque ?
E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a
escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos as verão. E os mansos
terão gozo sobre gozo no YAHWEH; e os necessitados entre os homens
se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada,
e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniqüidade são
desarraigados; Os que fazem culpado ao homem por uma palavra, e
armam laços ao que repreende na porta, e os que sem motivo põem de
parte o justo.
Portanto assim diz YAHWEH, que remiu a Abraão, acerca da
casa de Jacó: "Jacó não será agora envergonhado, nem agora
se descorará a sua face. Mas quando ele vir seus filhos, obra

das minhas mãos no meio dele, santificarão o meu nome; sim,
santificarão ao Santo de Jacó, e temerão ao Deus / Elohim de Israel."
Ai dos filhos rebeldes, diz YAHWEH, que tomam conselho, mas não de
mim; e que se cobrem, com uma cobertura, mas não do meu espírito,
para acrescentarem pecado sobre pecado !
Isaías 29:9-23 + 30:1
Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem; todos são cães mudos,
não podem ladrar; andam adormecidos, estão deitados, e gostam do
sono. E estes cães são gulosos, não se podem fartar; e eles são pastores
que nada compreendem; todos eles se tornam para o seu caminho,
cada um para a sua ganância, cada um por sua parte.
Vinde, dizem, trarei vinho, e beberemos bebida forte; e o dia de amanhã
será como este, e ainda muito mais abundante !
Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração, e os homens
compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é
levado antes do mal. Entrará em paz; descansarão nas suas camas, os
que houverem andado na sua retidão.
Mas chegai-vos aqui, vós os filhos da agoureira, descendência
adulterina, e de prostituição !
De quem fazeis o vosso passatempo ? Contra quem escancarais a
boca, e deitais para fora a língua ? Porventura não sois filhos da
transgressão, descendência da falsidade ?
Isaías 56:10-12 + 57:1-4
Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas; e
amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras nas sinagogas
[hoje: igrejas], e os primeiros lugares nos banquetes; que devoram as
casas das viúvas, fazendo, por pretexto, longas orações. Estes receberão
maior condenação.
Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas ! pois que fechais aos
homens o reino dos céus; e nem vós entrais nem deixais entrar aos que
estão entrando.

Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas ! pois que percorreis o mar e
a terra para fazer um prosélito; e, depois de o terdes feito, o fazeis filho
do inferno duas vezes mais do que vós !
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas ! pois que dizimais a hortelã,
o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo,
a misericórdia e a fé; deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir
aquelas.
Condutores cegos ! que coais um mosquito e engolis um camelo !
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas ! pois que limpais o exterior
do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniqüidade!
Fariseu cego ! limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que
também o exterior fique limpo !
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas ! pois que sois semelhantes
aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas
interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia !
Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas
interiormente estais cheios de hipocrisia e de iniqüidade.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas ! pois que edificais os
sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis:
Se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com
eles para derramar o sangue dos profetas !
Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os
profetas.
Enchei vós, pois, a medida de vossos pais !
Serpentes, raça de víboras ! como escapareis da condenação do inferno ?
Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas; a uns deles
matareis e crucificareis; e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas
(em futuro: vossas igrejas) e os perseguireis de cidade em cidade; para
que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra,
desde o sangue de Abel (Genêsis 4:8), o justo, até ao sangue de Zacarias,
filho de Baraquias [e até demais o fim da tempo a misericórdia), que
matastes entre o santuário e o altar (2 Crônicas 24:19-22).
Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir (a punição) sobre
esta geração.
Lucas 20:46-47; Mateus 23:13,15,23-36

Citação:
"De todos os lados escutamos o chamado por união
nisto e união naquilo. Mas o que o nosso espírito
precisa com a maior urgência nesta época não é união
mas diligência. Primeiramente puro, depois plácido!"
"É simples chamar por uma aliança. Mas união que
não se baseia na verdade de Deus é mais conspiração
do que união. Amor, sim, mas tanto amor a Deus como
amor ao próximo. E também amor pela verdade como
amor pela união."
"Nestes tempos é muito difícil de manter fidelidade
a Deus e fraternidade entre os homens [editor: as
nações]. Será que não deveríamos dar prioridade a
manter o primeiro em vez do segundo, dado que não
é possível manter os dois?"
de: "Espada e Talocha", Charles Spurgeon, Abril 1887, página 196

Não vos ponhais em jugo alheio com os incrédulos!
Porquanto que sociedade
pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que
comunhão, da luz com as trevas?

E que concórdia há entre o Messias e Belial?
Ou que parte tem o fiel com o infiel?
E que consenso tem o templo de YAHWEH com os ídolos?
Porque vós sois o templo do Deus / Elohim vivente,
como YAHWEH disse: Neles habitarei, e entre eles andarei;
e eu serei o seu Deus / Elohim e eles serão o meu povo.
Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz YAHWEH;
e não toqueis nada imundo, E eu vos receberei;
E eu serei para vós Pai, E vós sereis para mim filhos e
filhas, diz YAHWEH Todo-Poderoso.
2 Coríntios 6:14-18

Citação:

"Diferença e divisão
são infinitamente mais valiosas do
que união satânica.
Eis o problema com qual o povo de
Deus está confrontado hoje em dia:
Satanás quer união, mais em que...?
- no erro!
Deus, porém, prefere divisão
por causa da verdade!"
do sermão "Raças Humanas",
John C. Whitcomb, jr.,
teólogo americano

»Porque há um só El (Elohim) / Deus, e um só Mediador
entre YAHWEH e os homens, Yahshua o Messias homem.
ORA, a suma do que temos dito é que temos um sumo
sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra
do trono da majestade.
Mas, vindo o Messias, o sumo sacerdote dos bens futuros,
por um maior e mais perfeito tabernáculo,
não feito por mãos, isto é, não desta criação.
Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio
sangue, entrou uma vez no santuário,
havendo efetuado uma eterna redenção.
Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de
fé, tendo os corações purificados da má consciência,
e o corpo lavado com água limpa,
Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança;
porque fiel é o que prometeu.«
1 Timóteo 2:5; Hebreus 8:1; 9:11+12; 10:22+23

(YAHWEH) Disse mais:
»Eu sou o Elohim / Deus de teu pai, o Elohim / Deus de
Abraão, o Elohim / Deus de Isaque, e o Elohim / Deus
de Jacó.«
E Moisés encobriu o seu rosto,
porque temeu olhar para Elohim / Deus.
E Deus disse mais a Moisés:
»Assim dirás aos filhos de Israel:
YAHWEH Elohim / Deus de vossos pais, o Elohim /
Deus de Abraão, o Elohim / Deus de Isaque, e o
Elohim / Deus de Jacó, me enviou a vós; este é meu
nome eternamente, e este é meu memorial de geração
em geração.«
Exodo 3:6+15
» Assim como Abraão creu em YAHWEH, e isso lhe foi
imputado como justiça (Genêsis 15:6).
Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão.
Ora, tendo a Escritura previsto que Elohim / Deus havia de
justificar pela fé as nações, anunciou primeiro o evangelho a
Abraão, dizendo (Genêsis 12:3; 18:18):
"Todas as nações serão benditas em ti."
De sorte que os que são da fé são benditos
com o crente Abraão!
Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei,
mas pela fé em Yahshua o Messias, temos também crido em
Yahshua o Messias, para sermos justificados pela fé no Messias,
e não pelas obras da lei; porquanto pelas obras da lei nenhuma
carne será justificada! «

Gálatas 3:6-9; 2:16

Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis;
porque, que sociedade tem a justiça com a
injustiça / sem o lei (anarquia)?
E que comunhão tem a luz com as trevas?
E que concórdia há entre o Messias e Belial?
Ou que parte tem o fiel com o infiel?
E que consenso tem o templo de YAHWEH com
os ídolos? Porque vós sois o templo do Elohim / do
Deus vivente, como YAHWEH disse (Levítico 26:11,
12; Ezequiel 37:27):
»Neles habitarei, e entre eles andarei; e eu serei
o seu Elohim / Deus e eles serão o meu povo.«
»Por isso saí do meio deles, e apartai-vos«,
diz YAHWEH;
»E não toqueis nada imundo, E eu vos receberei;
E eu serei para vós Pai,
E vós sereis para mim filhos e filhas«,
diz YAHWEH, o Todo-Poderoso.
2 Coríntios 6:14-18

Assim que, se alguém está no Messias,
nova criatura é; as coisas velhas já passaram;
eis que tudo se fez novo!
E tudo isto provém de YAHWEH, que nos reconciliou consigo
mesmo por Yahshua o Messias, e nos deu
o ministério da reconciliação;
Isto é, YAHWEH estava no Messias reconciliando consigo
o mundo, não lhes imputando os seus pecados;
e pôs em nós a palavra da reconciliação
De sorte que somos embaixadores da parte do Messias,
como se YAHWEH por nós rogasse.
Rogamo-vos, pois, da parte do Messias:

»que vos reconcilieis com YAHWEH.«

Àquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós;
para que nele fôssemos feitos justiça de YAHWEH.
2 Coríntios 5:17-21

» Seja conhecido de vós todos, e de
todo o povo de Israel, que em nome
de Yahshua o Messias, o Nazareno,
aquele a quem vós crucificastes e a
quem YAHWEH ressuscitou dentre
os mortos, em nome desse é que este
está são diante de vós.
Ele / Yahshua é a pedra que foi
rejeitada por vós, os edificadores,
a qual foi posta por cabeça de
esquina (Salmo 118:22).
E em nenhum outro há salvação,
porque também debaixo do céu
nenhum outro nome há,
dado entre os homens,
pelo qual devamos ser salvos. «
Atos 4:10-12

... nenhuma Maria,
nenhuma Fatima,
nenhum Mohammed,
nehnhum Buddha,
nenhum Orixás,
nenhum Senhor do Bonfim,
nenhum Oxalás,
nenhumas Mães de Santo ...

» Porque ninguém pode pôr outro
fundamento além do que já está
posto, o qual é Yahshua o Messias.
«
1 Coríntios 3:11
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"nada de google.de":

Mateus 1:20 E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um
anjo de YAHWEH, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber
a Miriam, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito
santo.
Mateus 1:22 Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da
parte de YAHWEH, pelo profeta, que diz;
Mateus 1:24 E José, despertando do sono, fez como o anjo de YAHWEH
lhe ordenara, e recebeu a sua mulher;
Mateus 2:13 E, tendo eles se retirado, eis que o anjo de YAHWEH ...
Mateus 2:15
... para que se cumprisse o que foi dito da parte de
YAHWEH pelo profeta, que diz: "Do Egito chamei o meu Filho."
Mateus 2:19
Morto, porém, Herodes, eis que o anjo de YAHWEH
apareceu num sonho a José no Egito,
Mateus 3:3 Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse
(Is. 40:3): "Voz do que clama no deserto: 'Preparai o caminho
de YAHWEH! Endireitai as suas veredas!'"
Mateus 3:4 E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, e
um cinto de couro em torno de seus lombos; e alimentava-se de
alfarroba e de mel silvestre.
Mateus 4:6 E disse-lhe: "Se tu és o Filho de YAHWEH, lança-te de
aqui abaixo; porque está escrito (Salmo 91:11+12): 'Que - YAHWEH aos seus anjos dará ordens a teu respeito, E tomar-te-ão nas mãos,
Para que nunca tropeces em alguma pedra.'"
Mateus 4:7
Disse-lhe Yahshua: "Também está escrito
(Deut. 6:16): 'Não tentarás YAHWEH teu Elohim / Deus.'"
Mateus 4:10 Então disse-lhe Yahshua: "Vai-te, Satanás, porque
está escrito (Deut. 6:13): 'A YAHWEH teu Elohim / Deus
adorarás, e só a ele servirás.'"
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Mateus 5:33
Outrossim, ouvistes que foi dito aos antigos: Não
perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos a YAHWEH.
Mateus 9:38
Rogai, pois, a YAHWEH da seara, que mande
ceifeiros para a sua seara."
Mateus 11:25 Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças
te dou, ó Pai, YAHWEH do céu e da terra, que ocultaste
estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos
pequeninos.
Mateus 21:9 E a multidão que ia adiante, e a que seguia, clamava,
dizendo: "Hosana ao Filho de Davi! Bendito o que vem em
nome de YAHWEH! Hosana nas alturas!"
Mateus 21:42 Diz-lhes Yahshua: "Nunca lestes nas Escrituras
(Salmo 118:22+23): "A pedra, que os edificadores rejeitaram,
essa foi posta por cabeça do ângulo; pelo YAHWEH foi feito
isto, e é maravilhoso aos nossos olhos!'"
Mateus 22:37 E Yahshua disse-lhe: "Amarás YAHWEH teu Elohim /
Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo
o teu pensamento."
Mateus 22:44
'Disse YAHWEH ao meu Senhor: Assentate à minha direita, Até que eu ponha os teus inimigos por
escabelo de teus pés?'
Mateus 23:39 Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais,
até que digais: 'Bendito o que vem em nome de YAHWEH!'"
(Salmo 118:26)
Mateus 25:13 Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora
em que o Filho do homem há de vir.
Mateus 27:10 E deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que
YAHWEH determinou.
Mateus 27:35 E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes,
lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta:
Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica
lançaram sortes.
"O tradutor: google.de" e em tudo tradutor de google.de com emenda:

Mateus 28:1 ERASMUS 1516 + LUTERO 1545 + Bíblias grego + hebraico =
Mas na tardinha do sábado*, porque é crescer escuro, em um sábado /
Sabbath, Miriam de Magdala (de Magdala = texto original grego de
Menge) e o outro Miriam, chegou a ver o túmulo.
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"nada de google.de":

Mateus 28:1 BÍBLIA concordantes 1980 = mas foi na noite entre o
Sábados / Sabbathe * // quando a manha alvorece em um
Sábado/ de o um dias de Sábados / Sabbathe, que chegaram
Maria (em grego: Maria) / Miriam de Magdala (de Magdala = texto original
grego + de o tradutor ‘MENGE’), e a outra Maria / Miriam, para olhar a
cripta.
Mateus 28:2 E eis que houvera um grande terremoto, porque um
anjo de YAHWEH, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da
porta, e sentou-se sobre ela.
"O tradutor: google.de":

Mateus 28:18 KJV + EL + antes de 321 d.C. = E Yahshua veio e faloulhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Mateus 28:19 antes de 321 d.C. EUSÉBIO = Ide, pois, e ensinai todas
as nações, batizando-os em nome de YAHSHUA.
(Yahshua significa = YAHWEH salvo, grego: Jesus = o
significado é cancelada).
"nada de google.de":

Marcos 1:3 "Voz do que clama no deserto: 'Preparai o caminho
de YAHWEH, Endireitai as suas veredas!'"
Marcos 1:6 E João andava vestido de pêlos de camelo, e com um
cinto de couro em redor de seus lombos, e comia alfarroba e mel
silvestre.
Marcos 1:15
E dizendo: "O tempo está cumprido, e o reino
de YAHWEH está próximo. Arrependei-vos, e crede no
evangelho!"
Marcos 2:17 E Yahshua, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não
necessitam de médico, mas, sim, os que estão doentes; eu não vim
chamar os justos, mas, sim, os pecadores ao arrependimento.
Marcos 3:11 E os espíritos imundos vendo-o, prostravam-se diante
dele, e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de YAHWEH.
Marcos 6:11 E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem,
saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em
testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais
tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra, do que
para os daquela cidade.
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Marcos 11:10 Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em
nome de YAHWEH! Hosana nas alturas!"
Marcos 11:22
YAHWEH!"

E Yahshua, respondendo, disse-lhes: "Tende fé em

Marcos 12:11 Isto foi feito pelo YAHWEH e é coisa maravilhosa aos
nossos olhos?
Marcos 12:17
E Yahshua, respondendo, disse-lhes: "Dai pois a
César o que é de César, e a YAHWEH o que é de YAHWEH." E
maravilharam-se dele.
Marcos 12:29 E Yahshua respondeu-lhe: "O primeiro de todos os
mandamentos é: 'Ouve, Israel, YAHWEH nosso Elohim / Deus
é o único Elohim / Deus.
Marcos 12:30 Amarás, pois, a YAHWEH teu Elohim / Deus de
todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu
entendimento, e de todas as tuas forças; este é o primeiro
mandamento (Deut. 6:4+5).
Marcos 12:36 O próprio Davi disse pelo Espírito santo (Salmo 110:1):
'YAHWEH disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita
Até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus
pés.'
Marcos 13:20 E, se YAHWEH não abreviasse aqueles dias, nenhuma
carne se salvaria; mas, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou
aqueles dias.
Marcos 16:2 Lutero 1545 d.C. + Bíblias em grego e hebraico = E o Sr.
veio para o túmulo em um Sábado / Sabbath (significa: em um
dos dias de Sábados / Sabbathe) muito cedo // ao nascer do sol .*
Marcos 16:2 BÍBLIA CONCORDANTE 1964 + 1980 = Então eles
chegaram no túmulo em um dos dias de Sábados / Sabbathe
bem cedo pela manhã, ao nascer do sol.*
"O tradutor: google.de":

Marcos 16:9 ERASMUS 1516 + LUTERO 1545 d.C. + Bethel Edition +
Bíblias grego + hebraico = Mas Yahshua, já que ele tinha sido levantada
no início do primeiro(??) Sábado, ele apareceu pela primeira vez a
Miriam de Magdala (de Magdala = texto original grego + tradução por
Menge), que é despojado de sete demônios.
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"nada de google.de":

Marcos 16:9 BÍBLIA concordantes 1980 = Quando ELE ressuscitou
na primeira(?) manhã de Sábado / Sabbath [no Sábado, o
Sabbath / Sábado semanal], ele apareceu primeiramente para Maria
[grego: Maria] / Miriam, a Magdalena [de Magdala = grego texto original
+ de o tradutor ‘MENGE’], da qual ele tinha expulso sete demônios.*
"O tradutor: google.de":

Lucas 1:6 KJV + EL = Ambos eram justos diante de Elohim / Deus,
andando em todos os mandamentos e preceitos de YAHWEH
irrepreensível.
Lucas 1:9 KJV + EL = De acordo com o costume do escritório do
padre, sua sorte era para queimar o incenso, quando ele entrou no
templo de YAHWEH.
Lucas 1:11 KJV + EL = E apareceu-lhe um anjo de YAHWEH, em pé à
direita do altar do incenso.
Lucas 1:15 KJV + EL = Pois ele será grande diante de YAHWEH, e não
beberá vinho nem bebida forte, e ele deve ser preenchido com (o)
Espírito santo já desde o ventre de sua mãe.
Lucas 1:16 KJV + EL = E muitos dos filhos de Israel, ele deve voltar-se
para YAHWEH seu Elohim / Deus.
Lucas 1:17 KJV + EL = E ele irá adiante dele no espírito e poder de
EliYah, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes
à sabedoria dos justos, para que um povo preparado para YAHWEH.
Lucas 1:25 KJV + EL = Assim tem YAHWEH tratou comigo nos dias em
que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens.
Lucas 1:28 KJV + EL = E o anjo apareceu a ela e disse: Salve, que
são altamente favorecido, YAHWEH é contigo: Bendita és tu entre as
mulheres.
Lucas 1:31 KJV + EL = E eis que tu conceberás no teu seio e dar à luz
um filho, e chamará o seu nome YAHSHUA.
Lucas 1:32 KJV + EL = Ele será grande e será chamado Filho do
Altíssimo, e YAHWEH te dará o trono de seu pai Davi:
"nada de google.de":

Lucas 1:35
E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o
Espírito santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra;
por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho
de YAHWEH.
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Lucas 1:38 Disse então Miriam: "Eis aqui a serva de YAHWEH;
cumpra-se em mim segundo a tua palavra!" E o anjo ausentouse dela.

Lucas 2:39 E, quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei de
YAHWEH, voltaram à Galiléia, para a sua cidade de Nazaré.

Lucas 1:45 Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as
coisas que da parte de YAHWEH lhe foram ditas.
Lucas 1:46 Disse então Miriam: "A minha alma engrandece a
YAHWEH,
Lucas 1:47
Salvador;

E o meu espírito se alegra em YAHWEH meu

Lucas 1:58 E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha YAHWEH
usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela.
Lucas 1:66 E todos os que as ouviam as conservavam em seus
corações, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão de
YAHWEH estava com ele.
Lucas 1:68
"Bendito YAHWEH, Elohim / Deus de Israel!
(Salmo 41:14; 72:18), porque visitou e remiu o seu povo (Salmo 111:4),
Lucas 1:76 E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo,
porque hás de ir ante a face de YAHWEH, a preparar os seus caminhos;
Lucas 2:9 E eis que o anjo de YAHWEH veio sobre eles, e a glória de
YAHWEH os cercou de resplendor, e tiveram grande temor.
Lucas 2:14 "Glória a YAHWEH nas alturas, Paz na terra, boa
vontade para com os homens!"
Lucas 2:15 E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o
céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e
vejamos isso que aconteceu, e que YAHWEH nos fez saber.
Lucas 2:22 E, cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei
de Moisés (Lev. 12:2-8), o levaram a Jerusalém, para o apresentarem a
YAHWEH
Lucas 2:23 Segundo o que está escrito na lei de YAHWEH (Êxodo 13:2
+12) : Todo o macho primogênito será consagrado a YAHWEH;
Lucas 2:24
e para darem a oferta segundo o disposto na lei de
YAHWEH: Um par de rolas ou dois pombinhos.
Lucas 2:26
E fora-lhe revelado, pelo Espírito santo, que ele não
morreria antes de ter visto o Messias de YAHWEH.
Lucas 2:29 Agora, Ó YAHWEH, despedes em paz o teu servo,
segundo a tua palavra;

Lucas 3:4 Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta
Isaías, que diz (Is. 40:3-5): "Voz do que clama no deserto: Preparai
o caminho de YAHWEH! Endireitai as suas veredas!"
Lucas 4:8 E Yahshua, respondendo, disse-lhe: "Vai-te para trás de
mim, Satanás; porque está escrito (Deut. 6:13+14): 'Adorarás
YAHWEH teu Elohim / Deus, e só a ele servirás.'"
Lucas 4:12
E Yahshua, respondendo, disse-lhe: "Dito está: 'Não
tentarás a YAHWEH teu Elohim /Deus.'"
Lucas 4:18 O Espírito de YAHWEH é sobre mim, pois que
me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os
quebrantados do coração,
Lucas 4:19 ... a anunciar o ano aceitável de YAHWEH.
Lucas 4:41 E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo:
"Tu és o Messias, o Filho de YAHWEH!" E ele, repreendendo-os,
não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Messias.
Lucas 5:17 ... E a virtude de YAHWEH estava com ele para curar.
Lucas 8:21 Mas, respondendo ele, disse-lhes: Minha mãe e meus
irmãos são aqueles que ouvem a palavra de YAHWEH e a
executam.
Lucas 9:60
Mas Yahshua lhe observou: "Deixa aos mortos o
enterrar os seus mortos; porém tu vai e anuncia o reino de
YAHWEH!"
Lucas 10:27 E, respondendo ele, disse: "Amarás a YAHWEH teu
Elohim / Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma,
e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento
(Deut. 6:5), e ao teu próximo como a ti mesmo (Lev. 19:18)."
Lucas 11:2 E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso, que
estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha o teu reino; seja
feita a tua vontade, assim na terra, como no céu.
Lucas 11:28 Mas ele disse: Antes bem-aventurados os que ouvem
a palavra de YAHWEH e a guardam.
Lucas 13:35 Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em
verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em
que digais: 'Bendito aquele que vem em nome de YAHWEH!'"
(Salmo 118:26)
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Lucas 17:20 E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir
o reino de YAHWEH, respondeu-lhes, e disse: O reino de YAHWEH
não vem com aparência exterior.

João 3:5 Yahshua respondeu: Na verdade, na verdade te digo
que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode
entrar no reino de YAHWEH.

Lucas 17:21 Nem dirão: Ei-lo aqui, ou: Ei-lo ali; porque eis que o
reino de YAHWEH está entre vós.

João 4:24 YAHWEH é Espírito, e importa que os que o adoram
o adorem em espírito e em verdade.

Lucas 19:38
Dizendo: "Bendito o Rei que vem em nome de
YAHWEH! (Salmo 118:26). Paz no céu, e glória nas alturas!"

João 4:42 E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos;
porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é
verdadeiramente o Messias, o Salvador do mundo.

Lucas 20:25 Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César,
e a YAHWEH o que é de YAHWEH.
Lucas 20:37 E que os mortos hão de ressuscitar também o mostrou
Moisés junto da sarça, quando chama a YAHWEH Elohim / Deus
de Abraão, e Elohim / Deus de Isaque, e Elohim / Deus de
Jacó.

João 6:69 E nós temos crido e conhecido que tu és o Messias,
o Filho de YAHWEH (vivente).
João 8:47 Quem é de YAHWEH escuta as palavras de YAHWEH;
por isso vós não as escutais, porque não sois de YAHWEH.

Lucas 20:42 Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: 'Disse
YAHWEH ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita,

João 12:13 Tomaram ramos de palmeiras, e saíram-lhe ao encontro, e
clamavam: "Hosana! Bendito o Rei de Israel que vem em nome
de YAHWEH!" (Salmo 118:25+26)

Lucas 18:12 + Concordanz 1995 + LUTERO 1545 + 1995 + Bíblias grego
+ hebraico = Jejuo duas vezes no Sábado, eu dou o dízimo de
tudo que eu tenho.

João 12:38 Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz
(Is. 53:1): "YAHWEH, quem creu na nossa pregação? E a quem
foi revelado o braço de YAHWEH?"

Lucas 22:69 Desde agora o Filho do homem se assentará à
direita do poder de YAHWEH. (Dan. 7:13; Salmo 110:1)

João 13:3 Yahshua, sabendo que o Pai tinha depositado nas
suas mãos todas as coisas, e que havia saído de YAHWEH e
ia para YAHWEH,

Lucas 24:1 LUTERO 1545 d.C. + Bíblias grego + hebraico = Mas no
Sábado / Sabbath (= em um Sabbath / Sábado) muito cedo* elas
chegaram ao tumulo e trouxeram especiarias / por elas preparadas / e
algumas pessoas com elas.
Lucas 24:1 BÍBLIA CONCORDANTE 1980 = Elas foram de manhã em
um dos dias de Sábados / Sabbathe para a sepultura e trouxeram
consigo as especiarias que tinham preparado, alguns com elas.
João 1:1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com

YAHWEH, e o Verbo era divindado / o ente divindadao
(ente divino).

João 1:18
YAHWEH nunca foi visto por alguém. O Filho
unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou.
João 1:23
Disse: "Eu sou a voz do que clama no deserto:
'Endireitai o caminho de YAHWEH!', como disse o profeta
Isaías (Is. 40:3)."

João 14:1 Não se turbe o vosso coração; credes em YAHWEH,
crede também em mim.
João 16:16 Um pouco, e não me vereis; e outra vez um pouco, e verme-eis; porquanto vou para o Pai.
João 19:31 LUTERO 1545 + grego + Bíblia Hebraica = Os judeus //
porque era o dia da preparação // que os corpos não devem
no cruz / pilha permaneceram * o Sábado foi mais (por causa
do dia de Sábado mesma alta / big / pediram a Pilatos / que suas
pernas quebradas e eles foram removidos.
"O tradutor: google.de":

João 20:1 ERASMUS 1516 + LUTERO 1545 d.C. + Bíblias grego + hebraico =
Em um sábado Miriam de Magdala (de Magdala = texto original grego
+ o tradutor Menge) * chegou cedo ao sepulcro túmulo, uma vez que
ainda estava escuro e viu, que a pedra foi removida do sepulcro.
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"nada de google.de":

João 20:1 Bíblia concordante 1980 = No (dia) de um Sábados /
Sabbathe (os Sábados) (a palavra "dia" não é encontrar no texto
da tradução) foi Miriam Magdalena [de Magdala = texto original grego
+ de o tradutor ‘MENGE’), no início da manhã, quando ainda estava
escuro na penumbra, para o túmulo e viu que a pedra do túmulo foi
erguida.
Heinrich Eggestein-Bíblia 1470 + Jodocus Pflanzmann-Bíblia 1475:
João 20:1 "Despois em um (de) o Sábado cedo ...“
João 20:19 LUTERO 1545 + Edição Bethel + Bíblias grego e hebraico=
Na noite do mesmo Sábado / Sabbath* // pois nela os
discípulos reúne a portas fechadas // com medo dos
Judeus // chegou Yahshua e apareceu no meio (entre eles)
e falou para eles // que a paz esteja com voces (Hebraico:
Shalom Aleichem) !
João 20:19 Bíblia concordante 1980 + Edição Bethel + João Ferreira de
Almeida (ano 1681) = E entao, nesse (dia), Yahshua veio para
ao meio deles, um dia o Sábado / Sabbath de os Sábados/
Sabbathe*, quando chegou a noite e as portas das casas
fechadas, onde os discípulos estavam reunidos por medo
dos judeus, e disse-lhes: “a Paz esteja com voces!”
Heinrich Eggestein-Bíblia 1470 + Jodocus Pflanzmann-Bíblia 1475:
João 20:19 "... em um (de) o Sábado ...“
"O tradutor: google.de":

João 20:28 KJV + EL = Tomé respondeu, e disse-lhe: Meu Soberano e
meu Elohim.
"nada de google.de":

Atos 2:25 Porque dele disse Davi (Salmo 16:8-11): "Sempre via diante
de mim YAHWEH, porque está à minha direita, para que eu
não seja comovido."
Atos 2:32 YAHWEH ressuscitou a este Yahshua, do que todos
nós somos testemunhas.
Atos 2:34
Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz
(Salmo 110:1): Disse YAHWEH ao meu Senhor: Assenta-te à
minha direita,
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Atos 2:39 Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos
filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos YAHWEH
nosso Elohim / Deus chamar.
Atos 3:19
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam
apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do
refrigério pela presença de YAHWEH,
Atos 3:20 E envie ele a Yahshua o Messias, que já dantes vos
foi pregado.
Atos 3:22 Porque Moisés disse aos pais (Deut. 18:15-19): "YAHWEH
vosso Elohim / Deus levantará de entre vossos irmãos um
profeta semelhante a mim; a ele ouvireis em tudo quanto vos
disser."
Atos 3:26 Ressuscitando YAHWEH a seu (servo /) Filho Yahshua,
primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar,
a cada um de vós, das vossas maldades.
Atos 4:10 Seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel,
que em nome de Yahshua o Messias, o Nazareno, aquele a quem vós
crucificastes e a quem YAHWEH ressuscitou dentre os mortos,
em nome desse é que este está são diante de vós.
Atos 4:19 Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: "Julgai
vós se é justo, diante de YAHWEH, ouvir-vos antes a vós do
que a YAHWEH;"
Atos 4:24 E, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Elohim /
Deus, e disseram: YAHWEH, tu és o Elohim / Deus que fizeste o
céu, e a terra, e o mar e tudo o que neles há;
Atos 4:26 Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se
ajuntaram à uma, contra YAHWEH e contra o seu Ungido.
Atos 4:29 Agora, pois, ó YAHWEH, olha para as suas ameaças,
e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a
tua palavra;
Atos 5:9 Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos
concertastes para tentar o Espírito de YAHWEH? ...
Atos 5:14 E a multidão dos que criam em YAHWEH, tanto homens
como mulheres, crescia cada vez mais.
Atos 5:19 Mas de noite um anjo de YAHWEH abriu as portas da prisão
e, tirando-os para fora, disse:
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Atos 5:29 Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: "Mais
importa obedecer a YAHWEH do que aos homens."

Atos 12:7 E eis que sobreveio o anjo de YAHWEH, e resplandeceu uma
luz na prisão; e, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo:
Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias.

Atos 7:30 E, completados quarenta anos, apareceu-lhe o anjo de
YAHWEH no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo no meio
de uma sarça.
Atos 7:31 Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão; e,
aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz de YAHWEH,
Atos 7:33 E disse-lhe YAHWEH: Tira as alparcas dos teus pés, porque
o lugar em que estás é terra santa.
Atos 7:49 'O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus
pés. Que casa me edificareis?' diz YAHWEH, 'Ou qual é o
lugar do meu repouso?'
Atos 7:60 E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: "YAHWEH,
não lhes imputes este pecado!" E, tendo dito isto, adormeceu.
Atos 8:22 Arrepende-te, pois, dessa tua iniqüidade, e ora a YAHWEH,
para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração;
Atos 8:24 Respondendo, porém, Simão, disse: Orai vós por mim a
YAHWEH, para que nada do que dissestes venha sobre mim.
Atos 8:25 Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra de YAHWEH,
voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos
anunciaram o evangelho.
Atos 8:26 E o anjo de YAHWEH falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, e
vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza ...
Atos 8:39 E, quando saíram da água, o Espírito de YAHWEH arrebatou
a Filipe, e não o viu mais o eunuco; e, jubiloso, continuou o seu caminho.
Atos 9:31 Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, e Galiléia e Samaria
tinham paz, e eram edificadas; e se multiplicavam, andando no temor de
YAHWEH e consolação do Espírito santo.
Atos 10:48 KJV + EL + ERASMUS 1516 = E

mandou que fossem
batizados em nome de Yahshua o Messias. Então

Atos 12:11 E Pedro, tornando a si, disse: "Agora sei verdadeiramente
que YAHWEH enviou o seu anjo, e me livrou da mão de
Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava."
Atos 12:23 E no mesmo instante feriu-o o anjo de YAHWEH,
porque não deu glória a Elohim / Deus e, comido de bichos,
expirou.
Atos 13:2 E, servindo eles a YAHWEH, e jejuando, ...
Atos 13:10 Disse: "Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e
de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de
perturbar os retos caminhos de YAHWEH?
Atos 13:11 Eis aí, pois, agora contra ti a mão de YAHWEH, e
ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo." ...
Atos 13:12 Então o procônsul, vendo o que havia acontecido,
creu, maravilhado da doutrina de YAHWEH.
Atos 13:44 E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a
cidade para ouvir a palavra de YAHWEH.
Atos 13:47 Porque YAHWEH assim no-lo mandou: Eu te pus para luz
das nações (dos gentios), A fim de que sejas para salvação até os confins
da terra.
Atos 13:48 E as nações (os gentios), ouvindo isto, alegraramse, e glorificavam a palavra de YAHWEH; e creram todos
quantos estavam ordenados para a vida eterna.
Atos 13:49 E a palavra de YAHWEH se divulgava por toda
aquela província.
Atos 14:3 Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente
acerca de YAHWEH, o qual dava testemunho à palavra da sua graça,
permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios.

rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias.

Atos 15:17 Para que o restante dos homens busque a YAHWEH,
e todos as nações (os gentios), sobre os quais o meu nome é
invocado, diz YAHWEH, que faz todas estas coisas,

Atos 11:21 E a mão de YAHWEH era com eles; e grande número
creu e se converteu a YAHWEH.

Atos 15:35 E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e
pregando, com muitos outros, a palavra de YAHWEH.
Atos 15:36 E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Tornemos a
visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a
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palavra de YAHWEH, para ver como estão.
Atos 15:40 E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado
pelos irmãos à graça de YAHWEH.
Atos 16:14 E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da
cidade de Tiatira, e que servia a Elohim / Deus, nos ouvia, e YAHWEH
lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia.
Atos 16:15 E, depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou,
dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel a YAHWEH, entrai
em minha casa, e ficai ali. E nos constrangeu a isso.
Atos 16:32 E lhe pregavam a palavra de YAHWEH, e a todos
os que estavam em sua casa.
Atos 17:24 O Elohim / Deus que fez o mundo e tudo que nele há,
sendo YAHWEH do céu e da terra, não habita em templos feitos por
mãos de homens;
Atos 20:6   E nós navegamos de Filipos, depois dos dias dos pães
ázimos, e veio a eles a Trôade, em cinco dias, onde nos detivemos
sete dias.
Atos 20:7 LUTERO 1545 até 1870 + KJV + EL = Mas, em cima de um
sábado* / Sabbath, quando estavam reunidos para partir o pão,
Paulo discursou com eles, com a intenção de partir no dia seguinte,
e prolongada seu discurso até a meia-noite.
Atos 20:21   Testificando, tanto aos judeus, e também para os gregos,
o arrependimento para com YAHWEH, ea fé em nosso Soberano /
Senhor Yahshua o Messias.
Atos 24:15 Tendo esperança em Elohim / Deus, como estes mesmos
também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos,
assim dos justos como dos injustos.   
"nada de google.de":

Rom. 1:16 Porque não me envergonho do evangelho do Messias,
pois é o poder de YAHWEH para salvação de todo aquele que crê;
primeiro do judeu, e também do grego.
Rom. 1:17 Porque nele se descobre a justiça de YAHWEH de fé em fé,
como está escrito: Mas o justo viverá dela fé.
Rom. 1:20 Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do
mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua grandeza divindada(/o),
se entendem, e claramente se vêem pelas coisas que estão criadas,
para que eles fiquem inescusáveis;
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Rom. 4:8 Bem-aventurado o homem a quem YAHWEH não
imputa o pecado.
Rom. 5:11 E não somente isto, mas também nos gloriamos
em YAHWEH por nosso Senhor Yahshua o Messias, pelo qual
agora alcançamos a reconciliação.
Rom. 8:1 Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão
no Messias Yahshua, que não andam segundo a carne, mas
segundo o Espírito.
Rom. 9:29 E como antes disse Isaías (Is. 1:9): Se YAHWEH Sabaoth /
dos Exércitos nos não deixara descendência, Teríamos nos tornado
como Sodoma, e teríamos sido feitos como Gomorra.
Rom. 10:4 Prof. Gerhard Hasel + John Calvin + Dissertation Andrew
universidade 1880 + Bíblias gregas = Porque o m e t a da lei é o
Messias para justiça de todo aquele que crê.
Rom. 10:9   A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor
YAHSHUA, e em teu coração creres que YAHWEH o DESPERTOU
(ressuscitou) dentre os mortos, serás salvo.
Rom. 10:13 Porque todo aquele que invocar o nome de
YAHWEH será salvo!
Rom. 10:16 Mas nem todos têm obedecido ao evangelho; pois Isaías
(Is. 53:1) diz: YAHWEH, quem creu na nossa pregação?
Rom. 10:17 De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela
palavra de YAHWEH.
Rom. 11:3 "YAHWEH, mataram os teus profetas, e derribaram os teus
altares; e só eu fiquei, e buscam a minha alma?"
Rom. 11:4 Mas que lhe diz a resposta de YAHWEH? Reservei
para mim sete mil homens, que não dobraram os joelhos ao
Senhor (hebraico: Baal, babilônia - o deus do sol (!)).
Rom. 11:34 Porque, quem compreendeu a mente de YAHWEH?
ou quem foi seu conselheiro?
Rom. 12:11 Não sejais vagarosos no cuidado; sede fervorosos no
espírito, servindo a YAHWEH;
Rom. 12:19 Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à
ira, porque está escrito: "Minha é a vingança; eu recompensarei,"
diz YAHWEH.
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"O tradutor: google.de":

"nada de google.de":

Rom. 14:4 KJV + EL = Quem são vocês que julgam o servo alheio?
Para seu próprio senhor ele está em pé ou cai. Sim, ele deve ser
realizada até: Porque YAHWEH é capaz de fazê-lo ficar.

1 Cor 11:3 KJV + EL = Mas quero que saibais que o Messias é a
cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher; e

Rom. 14:6 KJV + EL = Aquele que respeita ao dia, considera-o a
YAHWEH, e o que come, para YAHWEH come, porque dá graças
Elohim / Deus, e aquele que não come, para YAHWEH não come, e dá
graças Elohim / Deus.

1 Coríntios 16:2 LUTERO 1545 + Bíblias Grega e Hebraiaca = Sim
sobre o Sábado / Sabbath um // (isto significa: sempre em um dia
de Sábado / Sabbath) // colocai em cada um de vocês // e e recolhei
o que parece bom // (depois de seu sucesso / no seu potencial ) // na
qual // quando eu chegar // é porque antes de tudo o Stewre deve ser
recolhido (= colecoes/ coleta / coletanea).

Rom. 14:10 KJV + EL = Mas tu, por que julgas teu irmão? ou por que
desprezas teu irmão? para todos compareceremos perante o tribunal
de YAHWEH / do Messias.
Rom. 14:11 KJV + EL = Porque está escrito: Por minha vida,
diz YAHWEH, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda
língua confessará a Elohim / Deus.
"nada de google.de":

Rom. 15:11 E outra vez: "Louvai a YAHWEH, todos as nações

(os gentios), E celebrai-o todos os povos!"

1 Cor. 3:16 KJV + EL = Não sabeis que sois templo* de YAHWEH,
e que o Espírito de YAHWEH habita em vós?
"O tradutor: google.de":

1 Cor. 3:16 KJV + EL = Mas YAHWEH no-las revelou pelo seu

YAHWEH a cabeça do Messias.

1 Coríntios 16:2 Albrecht 1926 = ... colocar ao lado uma parte de seu
ganho (na semana), para assim salvar uma quantia maior para a
coleta, a quak nao deve se iniciar apenas depois de minha chegada.
1 Coríntios 16:2 Concordanz grego 1995 + Bíblia Grega + Hebraica =
Todos os Sábado / Dia de Sabbath * coloquei cada um ao lado o
seu lucro, dependendo do sucesso que ele tem (das oportunidades),
sobre o qual , quando eu chegar, vai ocorrer a coleta.
"O tradutor: google.de":

2 Cor. 2:17 KJV + EL = Porque nós não somos, como muitos,
falsificadores da palavra de YAHWEH: mas é com sinceridade,
mas de YAHWEH, diante de Elohim / Deus falamos de Messias.
"nada de google.de":

Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as
profundezas de YAHWEH.

Ora, YAHWEH é Espírito; e onde
está o Espírito de YAHWEH, aí há liberdade.

1 Cor. 3:17 KJV + EL = Se alguém destrói o templo de YAHWEH,
ele deve YAHWEH destruir, porque o templo de YAHWEH é
santo, o que você é templo.
Nota: o Israel espiritual, o templo de Deus, nenhum edifício

2 Cor. 3:18 KJV + EL = Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo
como um espelho a glória de YAHWEH, somos transformados de
glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito de YAHWEH.

2 Cor. 3:17 KJV + EL =

Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá;
porque o templo de Deus, que sois vós, é santo.

2 Cor. 5:20 KJV + EL + WESLEY 1755 = De sorte que somos embaixadores
da parte do Messias, como se YAHWEH por nós rogasse. Rogamovos, pois, da parte do Messias, que vos reconcilieis com

1 Cor. 3:19 KJV + EL = Porque a sabedoria deste mundo é loucura
diante de YAHWEH. Pois está escrito (Jó 5:13), Ele apanha os sábios
na sua própria astúcia:

2 Cor. 6:17 Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz
YAHWEH; E não toqueis nada imundo, E eu vos receberei;

1 Cor. 3:20 KJV + EL = E mais uma vez (Salmo 94:11), YAHWEH
conhece os pensamentos dos sábios, que são vãs.

2 Cor. 6:18 E eu serei para vós Pai, E vós sereis para mim
filhos e filhas, Diz YAHWEH, o Todo-Poderoso.

1 Cor 3:23 KJV + EL = E você é o Messias de; e o Messias é YAHWEH
da.

YAHWEH.
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2 Cor. 10:17 KJV + EL =

Aquele, porém, que se gloria,
glorie-se em YAHWEH.

Efés. 3:14 KJV + EL = Por causa disto me ponho de joelhos perante o
Pai de nosso Senhor Yahshua o Messias,

2 Cor. 10:18 KJV + EL = Porque não é aprovado quem a si mesmo se
louva, mas, sim, aquele a quem YAHWEH louva.

Efés. 3:15 LUTERO 1522 d.C. = que é o Pai certo sobre tudo, o
que não é nomeado crianças no céu e na terra,

2 Cor. 11:2 KJV + EL = Porque estou justiça de vós com zelo;

Efés. 3:19 KJV + EL = E a conhecer o amor do Messias, que excede
todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de
YAHWEH.

2 Cor. 13:13+14 KJV + EL (2 Tes. 3:17, 18) = Saudação da minha

Fil. 2,6   KJV + EL = Que, sendo em forma de Elohim / Deus, não
teve por usurpação (uma coisa que deve ser aproveitada) o
ser igual a / com YAHWEH:

porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma
virgem pura (O ASSEMBLEIA) a um marido, a saber, ao Messias.

própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas
as epístolas; assim escrevo = ”A graça de nosso Senhor
Yahshua o Messias seja com todos vós."

"O tradutor: google.de":

Gál. 3:1 KJV + EL = Ó gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós,
que você não deve obedecer a verdade, ante cujos olhos Yahshua
o Messias foi evidentemente (abertamente) estabelecer, empalado
entre vós?
Gál. 3:17 KJV + EL = E digo isto, que o pacto, que foi confirmado antes
de YAHWEH em Messias, a lei, que veio quatrocentos e trinta anos
depois, não pode anular, que deve fazer a promessa de nenhum
efeito.
Gál. 4:7 KJV + EL = Portanto, você não é mais servo, mas filho, e, se
és filho, és também herdeiro de YAHWEH através do Messias.
Gál. 5:5 KJV + EL + LUTERO 1545 d.C. = Porque nós pelo Espírito
aguardamos a esperança da justiça pela fé.
Gál. 5:20 Abgötterei (Götzendienst), Zauberei, Feindschaft, Hader,
Neid, Zorn, Zank Zwietracht, Spaltung, Hass, Mord,
KJV + EL = Idolatria, feitiçaria (bruxaria), o ódio (inimizades),
emulações (ciúmes), iras, pelejas, dissensões, "heresias"
(tradução correta: Spaltungen (em alemão) = cisma / clivagem!
heresias: Ketzerei, Irrlehre
"heresia, herético" = catch-palavra da Igreja Católica, Lutero leva-lo
com freqüência, pois ele vem da Igreja Católica!!
Efés. 1:14 KJV + EL = Qual é o penhor da nossa herança, para redenção
da possessão de YAHWEH, para o louvor da sua glória.
Efés. 3:9 E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério,
que desde os séculos esteve oculto em Elohim / Deus, que tudo criou
por meio de Yahshua o Messias;

Col. 1:1 KJV + EL = Paulo, apóstolo de Yahshua o Messias, pela
vontade de YAHWEH, eo irmão Timóteo,
Col. 1:2 KJV + EL = A os santos e fiéis irmãos em Messias que estão
em Colossos: Graça a vós, e paz, da parte de YAHWEH, nosso Pai, e
do Senhor Yahshua o Messias.
Col. 2:9 ALBRECHT = Porque nele habita corporalmente toda a
plenitude da criatura divina (natureza) corporal.
ROTH AUS DEM ARAMÄISCHEN = Em quem habita toda a
plenitude de Elohim corporal.
observação: A concepção de "Deus: na dois ou três deus" é uma
doutrina pura pela regra dos homens, e vem da doutrina da trindade,
e não vem da Bíblia, e não pelo criador das Sagradas Escrituras
originais. Quanto a isso a concepção do "Deus Jesus Cristo!" Pura
doutrina de homens.
Col. 3:15 KJV + EL = E a paz de regra YAHWEH em seus corações,
para a qual também fostes chamados em um só corpo, e ser grato.
"nada de google.de":

Col. 3:16 A palavra do Messias habite em vós abundantemente, em
toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros,
com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a YAHWEH com
graça em vosso coração.
Col. 3:17 E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em
nome do Senhor Yahshua, dando por ele graças a YAHWEH, o Pai.
Col. 3:23 E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como a
YAHWEH, e não aos homens,
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Col. 3:24 Sabendo que recebereis de YAHWEH o galardão da herança,
porque ao Messias, o Senhor, servis.

1 Tim. 3:16 KJV + EL + LUTHER 1534 = E sem controvérsia grande é
o mistério da santidade: o que foi manifestado na carne, justificado
no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo,
recebido na glória.

"O tradutor: google.de":

1 Tes. 1:1 KJV + EL = Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos
tessalonicenses, que está no YAHWEH, o Pai e em Senhor Yahshua
o Messias: Graça a vós, e paz da parte de YAHWEH, nosso Pai, e do
Senhor Yahshua o Messias.
1 Tes. 1:3 KJV + EL = Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé,
do trabalho do amor, e da paciência da esperança em nosso Senhor /
Salvador Yahshua o Messias, à vista de El (Elohim) e nosso Pai;
1 Tes. 1:8 KJV + EL = Porque por vós soou a palavra de YAHWEH não
só na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa
fé para com Elohim / Deus se espalhou, de modo que não precisa
falar nada.
1 Tes. 4:6 KJV + EL = Que nenhum homem transgredir e errado seu
irmão no assunto: porque que YAHWEH é vingador de todas estas
coisas, como também antes vo-lo dissemos e testificamos.
1 Tes. 4:15 KJV + EL = Por isso, dizemos a vocês, pela palavra de
YAHWEH, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda de Yahshua
não impede os que dormem.
"nada de google.de":

1 Tes. 5:2
Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia de
YAHWEH virá como o ladrão de noite;
"O tradutor: google.de":

1 Tes. 5:19 KJV + EL = Não extingais o Espírito.
1 Tes. 5:20 KJV + EL = Não desprezeis as profecias.
1 Tim. 2:5 KJV + EL = Porque há um só El (Elohim) / Deus, e
um só Mediador entre YAHWEH e os homens, o homem o
Messias Yahshua.
1 Tim. 3:1 KJV + EL + ELBERFELDER 1871 = Esta é uma palavra fiel: se
alguém deseja o serviço de um capataz (chefe, anciãos), ele deseja
um bom trabalho.
1 Tim. 3:2 KJV + EL = Um guarda (cabeça, anciãos), em seguida, deve
ser irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, de bom
comportamento, hospitaleiro, apto para ensinar;

Hebreus 1:7 KJV + EL = E, quanto aos anjos, diz: Quem de seus anjos
faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo.
Hebreus 1:8 KJV + EL + LUTERO 1545 d.C. = Mas, do Filho [Yahshua],
Ó YAHWEH / Elohim (o Pai): Seu trono é para todo o sempre: um
cetro de justiça é o cetro do seu reino.
Observação: A instalação do nome de nosso único Poderoso, nosso
Elohim / Deus, o Pai, YAHWEH, para o lugar correto (ver judaica e
Bíblias em hebraico). Além de que a distinção é claramente afirmado
aqui: O nome do Pai 'Yahweh' e o nome de seu filho 'Yahshua o
Messias'.
Hebreus 1:9 KJV + EL + LUTERO 1522 d.C. = Amaste a justiça e
odiaste a iniqüidade / direito-pensamento, por isso Deus /
Elohim Yahweh (poderoso), te ungiu com o óleo da alegria
acima de seus companheiros.
KJV + EL = Amaste a justiça e odiaste a iniqüidade /
ilegalidade e, portanto Elohim / YAHWEH, mesmo Elohim /
YAHWEH (poderoso), te ungiu com o óleo da alegria acima
de seus companheiros.
Hebreus 5:7 KJV + EL = Quem, nos dias de sua carne, quando ofereceu
orações e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era
capaz de salvá-lo da morte, foi ouvido por seu santo temor.
Hebreus 7:21 KJV + EL = Para os sacerdotes foram feitas sem
juramento, mas este com juramento por aquele que lhe disse (Salmo
110:4): YAHWEH jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para
sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Hebreus 8:2 KJV + EL = Um ministro do santuário, e do verdadeiro
tabernáculo, que YAHWEH fundou, e não o homem.
Hebreus 8:8 KJV + EL = Porque repreendendo-os, lhes diz: Eis
que virão dias, diz YAHWEH, em que farei uma nova aliança
com a casa de Israel e com a casa de Judá;
Hebreus 8:9 KJV + EL = Não segundo o pacto que fiz com seus pais,
no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito,
porque não permaneceram naquele meu pacto, e eu para eles não,
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diz YAHWEH.
Hebreus 8:10 KJV + EL = Porque esta é a aliança que farei com
a casa de Israel depois daqueles dias, diz YAHWEH: Porei
as minhas leis no seu entendimento, e gravá-los em seu
coração, e eu serei para eles um Elohim / Deus, e eles será
o meu povo:
Hebreus 8:11 KJV + EL = E não ensinará cada um ao seu próximo, nem
cada um a seu irmão, dizendo: Conhece YAHWEH: porque todos me
conhecerão, desde o menor até o maior.
Hebreus 9:12 KJV + EL = Nem por sangue de bodes e bezerros,
mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário,
havendo efetuado uma eterna redenção para nós.
Hebreus 10:19 KJV + EL = Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no
santuário, pelo sangue de Yahshua,
"nada de google.de":

Hebreus 10:9 Então disse: Eis aqui venho, para fazer, ó YAHWEH,
a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo.
"O tradutor: google.de":

Hebreus 10:30 KJV + EL = Pois conhecemos aquele que disse
(Deut. 32:35, 36), Minha é a vingança, eu retribuirei, diz
YAHWEH. E, novamente, YAHWEH julgará o seu povo.
Hebreus 12:5 KJV + EL = e você esqueceu a exortação, o que fala com
você como a filhos: Filho meu, não desprezes a correção de
YAHWEH, nem te desanimes quando são repreendidos dele;
Hebreus 12:6 KJV + EL = Para quem YAHWEH ama, ele castiga e
castiga todo filho a quem recebe.
Hebreus 13:11 KJV + EL = Porque os corpos dos animais, cujo sangue
é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote para o
pecado, são queimados fora do arraial.
"nada de google.de":

Tiago / Jacob 4:10
exaltará.

Humilhai-vos perante YAHWEH, e ele vos

Tiago / Jacob 4:15 Em lugar do que devíeis dizer: Se YAHWEH
quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo.
Tiago / Jacob 5:10 Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e
paciência os profetas que falaram em nome de YAHWEH.
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Tiago / Jacob 5:11
Eis que temos por bem-aventurados os que
sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que
YAHWEH lhe deu; porque YAHWEH é muito misericordioso e piedoso.
1 Pedro 1:25 Mas a palavra de YAHWEH permanece para
sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada.
1 Pedro 2:3 Se é que já provastes que YAHWEH é benigno;
1 Pedro 3:12 Porque os olhos de YAHWEH estão sobre os justos, E
os seus ouvidos atentos às suas orações; Mas o rosto de YAHWEH é
contra os que fazem o mal.
1 Pedro 3:15 Antes, santificai a YAHWEH ELohim / Deus em
vossos corações; e estai sempre preparados para responder com
mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que
há em vós.
2 Pedro 2:9
Assim, sabe YAHWEH livrar da tentação os
piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para
serem castigados;
"O tradutor: google.de":

Apo. 1:8 KJV + EL = Eu sou o Aleph e o Tau, no início e as
terminações, diz YAHWEH Elohim / Deus, que é, que era e
que há de vir, o Todo-Poderoso.
Apo. 1:10 KJV + EL = Eu fui arrebatado em espírito no dia de YAHWEH
(mesmo dia de Yahshua, o Sabbath, o sábado), e ouvi por detrás de
mim uma grande voz, como de trombeta
Apo. 1:11 KJV + EL = Dizendo: Eu sou o Aleph eo Tau, o primeiro
eo último. E, o que você vê, escreve-o num livro, e envia-o
às sete assembleias que estão na Ásia: a Éfeso, ea Esmirna, ea
Pérgamo, ea Tiatira, ea Sardes, ea Filadélfia, ea Laodicéia.
Apo. 2:15 KJV + EL = Então, você tem também os que seguem a
doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio.
Apo. 4:8 KJV + EL = E os quatro animais tinham, cada um, seis
asas sobre ele, e eles estavam cheios de olhos dentro. e eles não
descansam dia e de noite, dizendo: Santo, santo, santo é YAHWEH
El Shaddai / o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir.
Apo. 4:11 KJV + EL = Tu és digno, nosso rei e nosso Elohim /
Deus, de receber glória, e honra, e poder: para você ter criado
todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas.
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Apo. 5:9 KJV + EL = E cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és
digno de receber o livro e de abrir os seus selos, porque
foste morto, e se comprar a YAHWEH pelo seu sangue de
toda a tribo, e língua, e povo e nação;

Apo. 15:3 KJV + EL = E cantavam o cântico de Moisés, servo de
YAHWEH, e o cântico do Cordeiro, dizendo: "Grandes e maravilhosas
são as tuas obras, ó YAHWEH El Shaddai / o Todo-Poderoso! Justos
e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos!

Apo. 5:10 KJV + EL = E fez-los ao nosso Elohim / Deus um reino
de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.

Apo. 15:4 KJV + EL = Quem não temerá, ó YAHWEH, e glorificar o seu
nome? Para você só são santos, porque todas as nações virão e se
prostrarão diante de ti, para os teus juízos são manifestos."

Apo. 6:10 KJV + EL = E clamavam com grande voz, dizendo: Até
quando, ó YAHWEH, santo e verdadeiro, não julgas e vingas
o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
Apo. 6:17 KJV + LUTERO 1545 d.C. = Para o grande dia da ira
deles, e quem poderá subsistir?
Apo. 7:17 KJV + EL = Porque o Cordeiro que está no meio do
trono os apascentará e os guiará para as fontes da água da
vida: e YAHWEH enxugará todas as lágrimas dos seus olhos.
Apo. 8:13 KJV + EL + LUTERO 1545 d.C. = E olhei, e ouvi um anjo
voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai, para os
moradores da terra por causa das outras vozes das trombetas dos
três anjos, que são ainda a soar!
Apo. 11:4 KJV + EL = Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais
que estão diante do Deus / Elohim da terra.
Apo. 11:15 KJV + EL = E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve
no céu grandes vozes, dizendo: Os reinos deste mundo
se tornarão os reinos de nosso YAHWEH, e do seu
Messias, e ele reinará para todo o sempre!
Apo. 11:16 KJV + EL = E os vinte e quatro anciãos, que se
sentaram diante de YAHWEH em seus tronos, caíram sobre
os seus rostos, e adoraram a YAHWEH,

Apo. 16:5 KJV + EL = E ouvi o anjo das águas dizer: Justo és,
ó YAHWEH, que é, e foi, e será, por ter julgado assim.
Apo. 16:7 KJV + EL = E ouvi outra (um anjo de) o altar, que dizia assim,
ó YAHWEH El Shaddai / o Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são
os teus juízos.
Apo. 16:14 KJV + EL = Porque eles são espíritos de demônios,
milagres de trabalho, que vão ao encontro dos reis da terra e de todo
o mundo, para os congregar para a guerra do Grande Dia de YAHWEH
Todo-Poderoso.
Apo. 16:21 KJV + EL = E sobre os homens caiu uma grande chuva
do céu, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de
YAHWEH por causa da praga da saraiva, porque a praga dele é muito
grande.
Apo. 17:16 KJV + EL = E os dez chifres que viste na besta são os

que odiarão a prostituta, ea farão devastada e nua, e comerão
a sua carne, ea queimarão no fogo.

Apo. 18:8 KJV + EL = Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte,
eo pranto, ea fome, e ela será queimada no fogo, porque poderoso é
YAHWEH Elohim / Deus que julga."

Apo. 11:17 KJV + EL = dizendo: Nós te damos graças, ó YAHWEH
El Shaddai / o Todo-Poderoso, que é, e era, e que há de vir,
porque você tomou para você o teu grande poder, e reinou.

Apo. 19:6 WESLEY + EL = E ouvi como que a voz de uma
grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz
de fortes trovões, dizendo: Halleluyah: porque YAHWEH nosso
Elohim / Deus, o Todo-Poderoso reina.

Apo. 12:17 KJV + EL = E o dragão ficou extremamente irritado
com a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente,
os que guardam os mandamentos de YAHWEH, e têm o
testemunho de Yahshua o Messias.

Apo. 19:10 KJV + EL = E eu caí a seus pés para adorá-lo. E ele me disse:
Vê-lo fazer isso não: eu sou teu conservo, e de teus irmãos
que têm o testemunho de Yahshua: YAHWEH adoração! Pois
o testemunho de Yahshua é o espírito de profecia.

Apo. 14:12 KJV + EL = Aqui está a paciência dos santos: aqui
estão os que guardam os mandamentos de YAHWEH, e a fé de
Yahshua!"

Apo. 19:13 KJV + EL = E estava vestido com um manto tinto de sangue,
eo seu nome é chamado a palavra de YAHWEH!
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Apo. 20:9 KJV + EL = E subiram sobre a largura da terra e
cercaram o acampamento dos santos ea cidade amada, e
desceu fogo da parte de YAHWEH do céu, e os devorou.
Apo. 21:3 KJV + EL = E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis
aqui o tabernáculo de YAHWEH está com os homens, e ele habitará
com eles, e eles serão o seu povo, e YAHWEH mesmo estará com
eles e será o seu Elohim / Deus:
Apo. 21:22 KJV + EL = E não vi templo nela: porque YAHWEH
El Shaddai / o Todo-Poderoso eo Cordeiro são o templo do
mesmo.
Apo. 22:5 KJV + EL = E ali não haverá mais noite, e não
necessitarão de luz de lâmpada nem de luz do sol, porque
YAHWEH Elohim / Deus deve dar-lhes luz, e eles reinarão
para todo o sempre.
Apo. 22:6 KJV + EL = E ele disse-me: Estas palavras são fiéis e
verdadeiras; e YAHWEH, o Elohim / Deus dos santos profetas,
enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas
que devem acontecer em breve.
Apo. 22:9 KJV + EL = Então ele me disse: Vê-lo fazer isso não,
porque eu sou um conservo com você e os seus irmãos,
os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro:
YAHWEH adoração!
Apo. 22:13 KJV + EL = Eu sou o Aleph e do Tau, no início e no
final, o primeiro e o último.
Apo. 22:14 KJV + EL = Bem-aventurados os que guardam os seus
mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e
possam entrar pelas portas na cidade.
...
ver no parte em englês: "Falsifications in the Bible"

Testemunhas de Jeová - Uma Testemunha da
Associação Torre de Vigia
Citações:
”A nossa Associação Torre de Vigia, porém, ensina que temos um só
Deus: Jeová, o SENHOR Onipotente.”
» Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para
quem nós vivemos; e um só Senhor, Yahshua o Messias, pelo qual
são todas as coisas, e nós por ele. «
1 Coríntios 8:6
» E a vida eterna é esta: que te conheçam,
a ti só, por único Deus verdadeiro,
e a Yahshua o Messias, a quem enviaste. «
João 17:3

Visitando Hella e Rolf:
”Anna, eu preciso aproveitar e perguntar como você pensa acerca de
Jesus Cristo. Eu acredito que os ensinos dos Testemunhas não concordam
com as Santas Escrituras, certo?”
Anna (Testemunha / Torre de Vigia): ”Mas sim, Jesus é a primeira e
mais alta criatura, criado por Jeová, que Ele designou como filho. Mas
ele não é um segundo Deus.”
Hella (respondendo): ”…mas na minha bíblia eu leio que Jesus não foi
criado como anjos e homens, mas que o Pai o gerou e concebeu, que ele
é o Primogênito.”
» O qual é a imagem de YAHWEH invisível, o primogênito de
toda a criatura. «
Colossenses 1:15 - J. F. A. d'Almeida-Bíblia 1681
e sabbat.biz-Bíblia
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"Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas" de Watchtower
Bíblia e Tract Society (Testemunhas de Jeová-Bíblia) - das escrituras
cristãs em grego; (mediante consulta ao antigo texto hebraico, aramaico
e grego) revisão de 1986:

» No Princípio era a Palavra, e a Palavra estava junto de YAHWEH,
e a Palavra era ente divino. «

Col. 1:15 T-N-M.: "Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de
toda a criação."
» Proclamarei o decreto: YAHWEH me disse:
Tu és meu Filho , eu hoje te gerei. «
Salmo 2:7
» E aquella Palavra se fez carne, e habitou entre nós,
E vimos a sua glória, a glória como do unigênito hijo do Pai,
cheio de graça e de verdade. «
João 1:14 - J. F. A. d'Almeida-Bíblia 1819
e sabbat.biz-Bíblia
» YAHWEH nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito,
que está no regaço do Pai, esse o revelou. «
João 1:18

Testemunhas de Jeová-Bíblia João 1:14: "... um filho unigênito dum
pai."
Hella: " ”Uma observação acerca de versículo 18: aí s u a bíblia o
chama de ’o deus unigênito’ - como podemos entender esta afirmação,
se os Testemunhas da Torre de Vigia não aceitam a Trindade, e desta
forma não aceitam a divindade de Jesus, como você confirmou. Não
seria isto uma contradição grave contra a doutrina própria?”
João 1:18 T-N-M.:
"Nenhum homem jamais viu a Deus; o deus
unigênito, que está [na posição] junto ao seio do Pai ..."
João 1:1 T-N-M.: "No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com
o Deus, e a Palavra era [um] deus."

João 1:1 - J. F. A. d'Almeida-Bíblia 1681 e sabbat.biz-Bíblia
(versão grego; também o tradutores: C. C. Torrey, Wiese, Curt Stage,
Hermann Menge - Bíblia)
» YAHWEH me possuiu no princípio de seus caminhos,
desde então, e antes de suas obras.
Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio,
antes do começo da terra.
Quando ainda não havia abismos, fui gerada (nascido),
quando ainda não havia fontes carregadas de águas.
Antes que os montes se houvessem assentado,
antes dos outeiros, eu fui gerada.
Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos,
nem o princípio do pó do mundo.
Quando ele preparava os céus, aí estava eu,
quando traçava o horizonte sobre a face do abismo;
Quando firmava as nuvens acima,
quando fortificava as fontes do abismo,
Quando fixava ao mar o seu termo,
para que as águas não traspassassem o seu mando,
quando compunha os fundamentos da terra.
Então eu estava com ele {LUTERO: Então eu era a mestre de
trabalho (master workman) por ele ! ...}, e era seu arquiteto; era cada
dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. «
Provérbios 8:22-30

Rolf: ”Antes que Deus criou qualquer coisa, Seu filho já tinha nascido!
Ele é … a única criatura gerado e concebido por Ele - de Deus, Seu
filho verdadeiro!”
Anna: ”Mas é mais importante para nós que em 1914 - quando terminou
o tempo para as nações - Jesus Cristo voltou e começou Seu reino no céu.
Para nós ele está reinando aqui, invisível; mas há também aqueles que
pertencem à classe dos 144.000, e que ressuscitaram e foram levados
para o céu. Assim nos ensina a Associação Torre de Vigia. Os outros,
porém, não o viram voltar, porque não tem os olhos espirituais.”
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>> Esta doutrina dos Testemunhas de Jeová não tem nenhum
embasamento nas Santas Escrituras!! <<

trata de uma classe de 144.000, pessoas que no momento já teriam
sido transfigurados para o céu há acerca de 100 anos. Paulo explicou
tal coisa?”
Anna: ”Não!”

Rolf:

A resposta bíblica, até também na tradução Novo Mundo dos
Testemunhas de Jeová, a respeito da volta do Senhor Jesus:
» Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem;
e então se lamentarão todas as tribos da terra,
e verão a o Filho do homem, que virá sobre as nuvens do
céu com grande poder e glória. «
Mateus 24:30 - J. F. A. d'Almeida-Bíblia 1681
e sabbat.biz-Bíblia

Mateus 24:30 T-N-M.: "Então aparecerá no céu o sinal do Filho do
homem, e todas as tribos da terra se baterão então em lamento, e verão
o Filho do homem vir nas nuvens do céu, com poder e grande glória."
Rolf: ”Se a doutrina da Torre de Vigia fosse certa, todas as tribos,
todas as nações, todas as pessoas teriam visto a volta gloriosa - isto foi
o caso??”
Anna: ”Não!”
Paulo descreva a exata sequência dos acontecimentos na vinda de Jesus:
1 Tessalonicenses 4:15-17 T-N-M.: "Pois, nós vos dizemos pela palavra
de Jeová o seguinte: que nós, os viventes, que sobrevivermos até a
presençã do Senhor, de modo algum precederemos os que adormeceram
[na morte]; porque o próprio Senhor descerá do céu com uma chamada
dominante, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que estão
mortos em união com Cristo se levantarão primeiro. Depois nós, os
viventes, que sobrevivermos, seremos juntamente com eles arrebatados
em nuvens, para encontrar o Senhor no ar; e assism estaremos sempre
com [o] Senhor."
Rolf: ”Então, querida Anna, preciso te perguntar novamente, se isto
tudo já acompanhou a suposta vinda de Jesus em 1914, e se aqui se

» Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os
mesmos que o traspassaram: e todas as tribos da terra se
lamentarão sobre ele. Sim. Amém. «
Apocalipse 1:7 - J. F. A. d'Almeida-Bíblia 1681
e sabbat.biz-Bíblia
» Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se
acabaram. Esta é a primeira ressurreição.
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira
ressurreição; sobre estes não tem poder a segunda morte;
mas serão sacerdotes de YAHWEH e do Messias, e reinarão
com ele mil anos.
E, acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão,
E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da
terra, Gogue e Magogue (Gog e Magog), cujo número é como a areia
do mar, para as ajuntar em batalha.
E subiram sobre a largura da terra, e cercaram a o campo
dos santos e a cidade amada; e de YAHWEH desceu fogo,
do céu, e os devorou. «
Apocalipse 20:5-9
#
» Ninguém de maneira alguma vos engane; porque até que
primeiro não venha a apostasia, e se manifeste o homem do
pecado, o filho da perdição,
O qual se opõe, e se levanta sobre tudo o que se chama
Deus / Elohim, ou é adorado; assi que como Elohim / Deus,
no templo de Elohim / Deus se assentará, fazendo se
parecer Elohim / Deus.
E então será manifestado o injusto / o iníquo / o anárquico,
a quem o Senhor desfará com o Espirito de sua boca, e pelo
aparecimento de sua vinda o destruirá. «
2 Tessalonicenses 2:3, 4, 8 - J. F. A. d'Almeida-Bíblia 1681
e sabbat.biz-Bíblia
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Rolf: ”Se estudarmos estes versículos no contexto, chegamos na convicção
que aqui se trata de uma profecia sobre o papado, naquela época ainda
no futuro. Se ’o iníquo’ há de ser aniquilado pelo esplendor da sua
vinda, isto também teria que ter acontecido em 1914, mas tal coisa não
aconteceu.” -

presença visível de Jesus ’está às portas’, enquanto a Torre de Vigia
afirma com toda definitividade que já há chegado a presença invisível
de Cristo. Mas eu já entendi que a doutrina da Torre de Vigia não tem
fundamento bíblico, enquanto seu conhecimento se baseia em textos
bíblicos claros.”

» Ora, a suma do que temos dito
(Ora a suma do nosso propósito)
é temos um sumo Pontifice tal, que está assentado à destra
do trono da Majestade nos céus,
Ministro do Santuário, e do verdadeiro Tabernáculo, o qual
YAHWEH fundou, e não o homem.
Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é
mediador de uma melhor Testamento (aliança) que está confirmada
(estabelecido) em melhores promessas.
Portanto, pode também salvar perfeitamente a os que por
ele se chegam a YAHWEH, vivendo sempre
para interceder por eles. «
Hebreus 8:1, 2, 6; 7:25 - J. F. A. d'Almeida-Bíblia 1681
e sabbat.biz-Bíblia

Rolf: ”Se seu ministério de sumo sacerdote tivesse encerrado em 1914,
seria-lhe impossível, como mediador, representar a alguém diante do
trono de Deus e interceder como sumo sacerdote. Isto significaria: desde
1914 ninguém poderia ser salvo. E também, quem afirmaria que desde
1914 todos os inimigos de Cristo foram postos por escabelo de seus pés”:
» Mas este, havendo oferecido para sempre um único
sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à
destra de YAHWEH,
Daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam
postos por escabelo de seus pés. «
Hebreus 10:12, 13 - J. F. A. d'Almeida-Bíblia 1681
e sabbat.biz-Bíblia

Anna: ”Essa explicação toda é plausível, Rolf, e parece ser a verdade.
Há aqui um confronto de dois pontos de vista contrários”, afirma
Anna. ”Você explica, sustentado por textos bíblicos, que a vinda ou

Citações de: ”Glaubensgespräch mit einer Wachturm-Zeugin /
Conversação sobre assuntos de fé com uma Testemunha de Jeová
da Torre de Vigia”, Círculo de Amigos Cristãos fiéis à Bíblia“, Jornal dos
Amigos N° 33, Junho - Julho 2013, pgs. 24-27

» Dizendo com grande voz: "Temei a YAHWEH, e dai-lhe glória:
porque é vinda a hora do seu juízo! E adorai aquele que fez
o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas!"
E outro Anjo seguiu, dizendo: "Caiu, caiu Babilônia, aquela
grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho
da ira da sua prostituição!"
E seguiu-os o terceiro Anjo, dizendo com grande voz: "Se alguém
adorar a Besta (VICARIUS FILII DEI, o papado, 666), e a sua
imagem (E.U.A.), e receber o sinal (domingo!) na sua testa,
ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de
YAHWEH, que se deitou, não misturado, no cálice da sua
ira; e será atormentado com fogo e enxofre diante dos
santos Anjos e diante do Cordeiro.
E clamou fortemente (outro Anjo) com grande voz, dizendo:
"Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de
demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de
toda ave imunda e odiável / hostil!
Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua
prostituição, e os Reis da terra se prostituíram com ela; e
os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância
de suas delícias."
E ouvi outra voz do céu, que dizia: "Sai dela, povo meu, para que
não sejas participante dos seus pecados, e para que não
incorras nas suas pragas.
Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e
YAHWEH se lembrou do sacrilégio / das iniqüidades dela. «
Apocalipse 14:7-10; 18:2-5
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M lavrador íntegro a de sentimentos honestos, que havia sido
levado a duvidar da autoridade divina das Escrituras, e que no
entanto desejava sinceramente conhecer a verdade, foi o homem
especialmente escolhido por Deus para iniciar a proclamação da
segunda, vinda do Messias. Como outros muitos reformadores,
Guilherme Miller lutou no princípio de sua vida com a pobreza,
aprendendo destarte as grandes lições de energia e renúncia. Os
membros da família de que proveio caracterizavam-se por um espírito
independente a amante da liberdade, pela capacidade de resistência
e ardente patriotismo, traços que também eram preeminentes em
seu caráter. Seu pal fôra capitão no exército da Revolução, e, aos
sacrifícios que fizera nas lutas e sofrimentos daquele tempestuoso
período, podem-se atribuir as circunstâncias embaraçosas dos
primeiros anos da vida de Miller.
Possuía êle robusta constituição física, a já na meninice dera
provas de fôrça intelectual superior à comum. Com o passar dos
anos tornou-se isto ainda mais notório. Seu espírito era ativo e bem
desenvolvido, a ardente sua sêde de saber. Conquanto não haurisse
as vantagens de uma educação superior, seu amor ao estudo e o
hábito de pensar cuidadosamente, bem como a aguda perspicácia,
tornaram-no um homem de perfeito discernimento e largueza de
vistas. Era dotado de irrepreensível caráter moral e nome invejável,
sendo geralmente estimado por sua integridade, frugalidade e
benevolência. À custa de energia e aplicação, adquiriu o necessário
para viver, conservando, no entanto, seus hábitos de estudo. Ocupou
com distinção vários cargos civis e militares, e as portas da riqueza e
honra pareciam-lhe abertas de par em par.
Sua mãe era mulher verdadeiramente piedosa, e na infância estivera
êle sujeito às impressões religiosas. No entanto, ao atingir o limiar da
idade adulta, foi levado a associar-se com deístas, cuja influência foi
tanto mais acentuada pelo fato de serem na maioria bons cidadãos,
e homens de disposições humanitárias e benevolentes. Vivendo,
como viviam, no meio de instituições cristãs, seu caráter tinha sido
até certo ponto moldado pelo ambiente. As boas qualidades que lhes
conquistaram respeito e confiança, deviam-nas à Bíblia; e, contudo,
êsses dons apreciáveis se haviam pervertido a ponto de exercer
influência contra a Palavra de Deus [YAHWEH]. Pela associação
com êsses homens, Miller foi levado a adotar seus sentimentos. As
interpretações corretas das Escrituras apresentavam dificuldades
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que lhe pareciam insuperáveis; todavia, sua nova crença, conquanto
pusesse de lado a Escritura Sagrada, nada oferecia de melhor para
substituí-la, e longe estava êle de sentir-se satisfeito. Continuou,
entretanto, a manter estas opiniões durante mais ou menos doze
anos. Mas com a idade de trinta a quatro anos, o Espírito Santo /
santo (o Espírito de YAHWEH) impressionou-lhe o coração com a
intuição de seu estado pecaminoso. Não encontrou em sua crença
anterior certeza alguma de felicidade além-túmulo. O futuro era negro
a tétrico. Referindo-se mais tarde aos seus sentimentos nesta época,
disse êle:
"O aniquilamento era um pensamento gélido a desalentador, e o
fato de ter o homem de responder por seus atos significava destruição
certa para todos. O céu era como bronze por sôbre a minha cabeça e
a terra como ferro sob os meus pés. A eternidade, que era? E a morte,
por que existia? Quanto mais raciocinava, mais longe me achava
da evidência. Quanto mais pensava, mais contraditórias eram as
minhas conclusões. Tentei deixar de pensar, mas meus pensamentos
não podiam ser dominados. Era verdadeiramente infeliz, mas não
compreendia a causa. Murmurava e queixava-me, sem saber de quem.
Sabia que algo havia de errado, mas não sabia como ou onde
encontrar o que era reto. Lamentava, mas sem esperança."
Neste estado continuou durante alguns meses. "Sùbitamente,"
diz êle, "gravou-se-me ao vivo no espírito o caráter de um
Salvador. Pareceu-me que bem poderia existir um ser tão

para os meu(s) pés e luz para o meu caminho. Meu espírito
tranqüilizou-se e ficou satisfeito. Achei que YAHWEH Elohim /
Deus é uma Rocha em meio do oceano da vida. A Bíblia tornouse então o meu estudo principal e, posso em verdade dizer,
pesquisava-a com grande deleite. Vi que a metade nunca se
me havia dito. Admirava-me de que me não tivesse apercebido
antes, de sua beleza e glória; e maravilhava-me de que já a
pudesse haver rejeitado. Tudo que o coração poderia desejar,
encontrei revelado, como um remédio para tôda enfermidade
da alma. Perdi todo o gôsto para outra leitura, e apliquei o
coração a obter a sabedoria de Deus." - Memórias de Guilherme

bom e compassivo que por nossas transgressões fizesse
expiação, livrando-nos, destarte, de sofrer a pena do pecado.
Compreendi desde logo quão amável êsse Ente deveria ser, a
imaginei poder lançar-me aos Seus braços, confiante em Sua
misericórdia. Mas surgiu a questão: Como se pode provar a
existência dêsse Ser? Afora a Bíblia, achei que não poderia
obter prova da existência de semelhante Salvador, nem sequer
de uma existência futura. . . .
"Vi que a Escritura Sagrada apresentava precisamente
um Salvador como o que necessitava; a fiquei perplexo por
ver como um livro não inspirado desenvolvia princípios tão
perfeitamente adaptados às necessidades de um mundo
decaído. Fui constrangido a admitir que as Escrituras devem
ser uma revelação de Deus. Tornaram-se elas o meu deleite;
a em Yahshua encontrei um amigo. O Salvador tornou-Se
para mim o primeiro entre dez mil; e as Escrituras, que antes
eram obscuras a contraditórias, tornaram-se agora a lâmpada

Miller, S. Bliss.
Miller professou pùblicamente sua fé na religião que antes
desprezara. Seus companheiros incrédulos, entretanto, não tardaram
em reproduzir todos os argumentos com que êle próprio insistira
contra a autoridade divina das Escrituras. Não estava então preparado
para responder a êles, mas raciocinava que, se a Bíblia é a revelação
de Deus, deve ser coerente consigo mesma; a que, como foi dada
para a instrução do homem, deve adaptar-se à sua compreensão.
Decidiu-se a estudar as Escrituras por si mesmo, e verificar se as
aparentes contradições não se poderiam harmonizar.
Esforçando-se por deixar de lado tôdas as opiniões preconcebidas,
dispensando comentários, comparou passagem com passagem, com
o auxilio das referências à margem e da concordância. Prosseguiu no
estudo de modo sistemático a metódico; começando com Gênesis, a
lendo versículo, por versículo, não ia (is) mais depressa do que se lhe
desvendava o sentido dais várias passagens, de modo a deixá-lo livre
de tôda dificuldade. Quando encontrava algum ponto obscuro, tinha
por costume compará-lo com todos os outros textos que pareciam
ter qualquer referência ao assunto em consideração. Permitia que
cada palavra tivesse a relação própria com o assunto do texto e,
quando harmonizava seu ponto-de-vista acêrca dessa passagem
com tôdas as referências da mesma, deixava de ser uma dificuldade.
Assim, quando quer que encontrasse passagem difícil de entender,
achava explicação em alguma outra parte das Escrituras. Estudando
com fervorosa oração para obter esclarecimentos da parte de Deus,
o que antes parecia obscuro à compreensão agora se fizera claro.
Experimentou a verdade das palavras do salmista: "A exposição

das Tuas palavras dá luz; dá entendimento aos símplices."

Salmo 119:130.
Com intenso interêsse estudou os livros de Daniel a Apocalipse,
empregando os mesmos princípios de interpretação que para as
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demais partes das Escrituras; e descobriu, para sua grande

Filho do homém, vindo sôbre as nuvens do céu, com poder e
grande glória." "Assim como o relâmpago sai do oriente e se
mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho
do homem." S. Mateus 24:30 e 27. Êle deverá ser acompanhado de
tôdas as hostes celestiais. O Filho do homem virá em Sua glória, "e
todos os santos anjos com Êle." S. Mateus 25:31. "Êle enviará os
Seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os
Seus escolhidos." S. Mateus 24:31.

alegria, que os símbolos proféticos podiam ser compreendidos.
Viu que as profecias já cumpridas tiveram cumprimento literal;
que tôdas as várias figuras, metáforas, parábolas, símiles
etc., ou eram explicados em seu contexto, ou os têrmos em
que eram expressos se achavam entendidos literalmente.

"Estava satisfeito," diz êle, "por ser a Escritura Sagrada um
conjunto de verdades reveladas, tão clara e simplesmente
apresentadas que o viandante, ainda que seja um louco,
não precisa errar." - Bliss. Elo após elo da cadeia da verdade
recompensava seus esforços, enquanto passo a passo divisava as
grandes linhas proféticas. Anjos celestiais estavam a guiar-lhe o
espírito e a abrir as Escrituras à sua compreensão.
Tomando a maneira por que as profecias se tinham cumprido no
passado como critério pelo qual julgar do cumprimento das que ainda
estavam no futuro, chegou à conclusão de que o conceito popular
acêrca do reino espiritual do Messias - o milênio temporal antes do
fim do mundo - não é apoiado pela Palavra de Deus [YAHWEH]. Essa
doutrina, falando em mil anos de justiça e paz antes da vinda pessoal
do Senhor, afasta para longe os terrores do dia de Deus [YAHWEH].
Mas, por agradável que seja, é contrária aos ensinos do
Messias a Seus apóstolos, que declaravam que o trigo
e o joio devem crescer juntos até à ceifa, o fim do mundo
(S. Mateus 13:30, 38-41); que "os homens maus a enganadores
irão de mal para pior;" que "nos últimos dias sobrevirão
tempos trabalhosos" (II Timóteo 3:13 e 1); e que o reino das trevas
continuará até o advento do Senhor, sendo consumido pelo espírito

de Sua bôca a destruído com o resplendor de Sua vinda.

(II Tessalonicenses 2:8.)
A doutrina da conversão do mundo e do reino espiritual
do Messias não era mantida pela igreja apostólica. Não foi
geralmente aceita pelos cristãos antes do comêço do século dezoito,
aproximadamente. Como todos os outros erros, seus resultados foram
maus. Ensinava os homens a afastarem para um longínquo futuro
a vinda do Senhor, e os impedia de prestar atenção aos sinais que
anunciavam Sua aproximação. Infundia um sentimento de confiança a
segurança que não era bem fundado, levando muitos a negligenciarem
o necessário preparo a fim de se encontrar com seu Senhor.
Miller achou que a vinda do Messias, literal, pessoal, é plenamente
ensinada nas Escrituras. Diz S. Paulo: "O mesmo Senhor descerá

do céu com alarido, a com voz de Arcanjo, a com trombeta de
YAHWEH." I Tessalonicenses 4:16. E o Salvador declara: "Verão o

A Sua vinda, os justos que estiverem mortos ressuscitarão,
os vivos serão transformados. "Nem todos dormiremos," diz
S. Paulo, "mas todos seremos transformados, num momento,

num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta; porque
a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
e nós seremos transformados. Porque convém que isto
que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto
que é mortal se revista da imortalidade." I Coríntios 15:51-53.

E em sue carte aos tessalonicenses, depois de descrever a vinda
do Senhor, diz êle: "Os que morreram no Messias ressuscitarão

primeiro. Depois nós os que ficarmos vivos, seremos
arrebatados juntamente com êles nas nuvens, a encontrar o
Senhor nos ares, a assim estaremos sempre com o Senhor."

I Tessalonicenses 4:16 e 17.
Não poderá o Seu povo receber o reino antes do advento pessoal
do Messias. Disse o Salvador: "E quando o Filho do homem

vier em Sua glória, a todos os santos anjos com Êle, então
Se assentará no trono da Sua glória; a tôdas as nações serão
reunidas diante dÊle, e apartará uns dos outros, como o pastor
aparta dos bodes as ovelhas; e porá as ovelhas à Sua direita,
mas os bodes à esquerda. Então dirá o Rei aos que estiverem
à Sua direita: Vinde, benditos de Meu Pai, possuí por herança
o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo."

S. Mateus 25:31-34. Vimos pelos textos citados, que, quando
o Filho do homem vier, os mortos serão ressuscitados
incorruptíveis, e os vivos serão transformados. Por esta
grande mudança ficam preparados pare receberem o reino; pois S.
Paulo diz: "A carne e o sangue não podem herdar o reino de
YAHWEH, nem a corrupção herda a incorrupção." I Coríntios
15:50. O homem, em seu estado presente, é mortal, corruptível; o
reino de Deus [YAHWEH], porém, será incorruptível, permanecendo
pare sempre. Portanto, o homem, em sua condição atual, não pode
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entrar no reino de Deus [YAHWEH]. Mas, em vindo Yahshua confere
a imortalidade a Seu povo; e então os chama para possuírem o reino
de que até ali têm sido apenas herdeiros.
Estas a outras passagens provaram claramente ao espírito de
Miller que os acontecimentos que geralmente se esperava ocorrerem
antes da vinda do Messias, como seja o reino universal de paz e o
estabelecimento do domínio de Deus sôbre a Terra, deveriam ser
subseqüentes ao segundo advento. Além disso, todos os sinais
dos tempos a as condições do mundo correspondiam à
descrição profética dos últimos dias. Foi levado, sòmente
pelo estudo das Escrituras, à conclusão de que estava
prestes a terminar o período de tempo concedido para a
existência da Terra em sua condição presente.
"Outra espécie de prova que vivamente me impressionava
o espírito," diz êle, "era a cronologia das Escrituras . . . Notei
que os acontecimentos preditos, que se haviam cumprido
no passado, muitas vêzes ocorreram dentro de um dado
tempo. Os cento e vinte anos do dilúvio (Gênesis 6:3), os sete
dias que o deviam preceder, com quarenta dias de chuva
predita (Gênesis 7:4), os quatrocentos anos da permanência
temporária da semente de Abraão (Gênesis 15:13), os três dias
do sonho do copeiro-mor e do padeiro-mor (Gênesis 40:12-20),
os sete anos de Faraó (Gênesis 41:28-54), os quarenta anos
no deserto (Números 14:34), os três anos a meio de fome
(I Reis 17:1; ver S. Lucas 4:25); o cativeiro de setenta anos
(Jeremias 25:11), os sete tempos de Nabucodonozor (Daniel
4:13-16), e as sete semanas, sessenta e duas semanas, e a
semana, perfazendo setenta semanas, determinadas aos
judeus (Daniel 9:24-27) - são tempos que limitaram acontecimentos
que antes eram apenas assuntos de profecia, cumprindo-se de acôrdo
com as predições." Bliss.
Quando, portanto, encontrou em seu estudo da Bíblia vários
períodos cronológicos que, segundo a sua compreensão dos
mesmos, se estendiam até à segunda vinda do Messias, não pôde
senão considerá-los como os "tempos já dantes ordenados," que
Deus revelou a Seus servos. "As coisas encobertas," diz Moisés,

mais estupendo a ocorrer na história da humanidade.
"Como eu estivesse plenamente convicto," diz Miller, "de que
'tôda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa'; de que ela
não veio nunca pela vontade do homem, mas foi escrita ao serem
homens santos inspirados pelo Espírito Santo / santo (o Espírito de
YAHWEH)) (II S. Pedro 1:21), e dada 'para nosso ensino', 'para que
pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança',
não poderia deixar de considerar as porções cronológicas da Bíblia
senão como uma pane da Palavra de Deus [YAHWEH], e com tanto
direito à nossa séria consideração como qualquer outra porção dela.
Senti, pois, que, esforçando-me por compreender o que Deus em Sua
misericórdia achou conveniente revelar-nos, eu não tinha direito de
omitir os períodos proféticos." - Bliss.
A profecia que mais claramente parecia revelar o tempo do
segundo advento, era a de Daniel 8:14: "Até duas mil a trezentas
tardes a manhãs; e o sàntuário será purificado." Seguindo sua
regra de fazer as Escrituras o seu próprio intérprete, Miller descobriu
que um dia na profecia simbólica representa um ano (Números 14:34;
Ezequiel 4:6); viu que o período de 2.300 dias proféticos, ou anos
literais, se estenderia muito além do final da dispensação judaica,
donde o não poder êle referir-se ao santuário daquela dispensação.
Miller aceitou a opinião geralmente acolhida, de que na era cristã
a Terra é o santuário, e, portanto, compreendeu que a purificação
do sántuário predita em Daniel 8:14 representa a purificação da
Terra pelo fogo, à segunda vinda do Messias. Se, pois, se pudesse
encontrar o exato ponto de partida para os 2.300 dias, concluiu que
se poderia facilmente determinar a ocasião do segundo advento.
Assim se revelaria o tempo daquela grande consumação, tempo em
que as condições presentes, com "todo o seu orgulho e poder, pompa
e vaidade, impiedade e opressão, viriam ao fim"; em que a maldição
"se removeria da Terra, a morte seria destruída, dar-se-ia o galardão
aos servos de Deus, os profetas e os santos, e aos que temem o Seu
nome, e seriam destruídos os que devastam a Terra." - Bliss.
Com um novo e mais profundo fervor, Miller continuou o exame das
profecias, dedicando dias e noites inteiras ao estudo do que agora
lhe parecia de tão estupenda inaportância e absorvente interêsse. No
capítulo oitavo de Daniel êle não pôde achar nenhum fio que guiasse
ao ponto de partida dos 2.300 dias; o anjo Gabriel, conquanto tivesse
recebido ordem de fazer com que Daniel compreendesse a visão, deulhe apenas uma explicação parcial. Quando a terrível perseguição a
recair sôbre a igreja foi desvendada à visão do profeta, abandonou-o
a fôrça física. Não pôde suportar mais, e o anjo o deixou por algum
tempo. Daniel enfraqueceu a estêve enfêrmo alguns dias. "Espantei-

"são para YAHWEH nosso Elohim / Deus: porém, as reveladas
são para nós a para nossos filhos para sempre" (Deuteronômio
29:29); e YAHWEH declara pelo profeta Amós que "não fará coisa
alguma, sem ter revelado o Seu segrêdo aos Seus servos,
os profetas." Amós 3:7. Assim, os que estudam a Palavra de

Deus podem confiantemente esperar que encontrarão nas
Escrituras da verdade, claramente indicado, o acontecimento
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me acêrca da visão," diz êle, "e não havia quem a entendesse."
Deus ordenou, contudo, a Seu mensageiro: "Dá a entender a êste
a visão." A incumbência devia ser satisfeita. Em obediência a ela, o
anjo, algum tempo depois, voltou a Daniel, dizendo: "Agora saí pare

decreto, deram-lhe a perfeição exigida pela profecia para assinalar
o início dos 2.300 anos. Tomando-se o ano 457 antes de Cristo,
tempo em que se completou o decreto, como data da ordem, viu-se
ter-se cumprido tôda a especifcação da profecia relativa ás setenta
semanas.
"Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar
Jerusalém, até o Messias, o Príncipe, sete semanas, e
sessenta e duas semanas" - a saber, sessenta e nove semanas
ou 483 anos. O decreto de Artaxerxes entrou em vigor no
outono de 457 antes de Cristo. A partir desta data, 483 anos
estendem-se até o outono do ano 27 de nossa era. (...) Naquele
tempo esta profecia se cumpriu. A palavra "Messias" significa o
"Ungido." No outono do ano 27 de nossa era, o Messias foi
batizado por João, e recebeu a unção do Espírito. O apóstolo
S. Pedro testifica que "YAHWEH ungiu a Yahshua de Nazaré com
o Espírito santo e com virtude." Atos 10:38. E o próprio Salvador
declarou: "O Espírito de YAHWEH é sobre Mim, pois que Me
ungiu para evangelizar os pobres." S. Lucas 4:18. Depois de
Seu batismo Êle foi para a Galiléia, "pregando o evangelho do

fazer-te entender o sentido;" "toma, pois, bem sentido na
palavra, e entende a visão." Daniel 9:22 a 23. Havia, na visão
do capítulo oito, um ponto importante que tinha sido deixado sem
explicação, a saber, o que se refere ao tempo, ou seja, ao período
dos 2.300 dias; portanto o anjo, reencetando a explicação, ocupa-se
principalmente do assunto do tempo:

"Setenta semanas estão determinadas sôbre o teu povo e
sôbra a tua santa cidade. . . . Sabe e entende: desde a saída da
ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias,
o Principe, sete semanas, e sessenta e duas semanas: as ruas
e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos.
E depois das sessenta e duas semanas será tirado o Messias,
e não será rnais. . . . E Êle firmará um concêrto com muitos por
uma semana: e na metade da semana fará cessar o sacrifício e
a oferta de manjares." Daniel 9:24-27.

O anjo fôra enviado a Daniel com o expresso fim de lhe explicar
o ponto que êle tinha deixado de compreender na visão do capítulo
oito, a saber, a declaração relativa ao tempo: "Até duas mil a trezentas
tardes e manhãs; e o santuário será purificado." Depois de mandar
Daniel tomar bem sentido na palavra e entender a visão, as primeiras
declarações do anjo foram: "Setenta semanas estão determinadas
sôbre o teu povo, a sôbre a tua santa cidade". A palavra aqui traduzida
"determinadas" significa literalmente "separadas". Setenta semanas,
representando 490 anos, declara o anjo estarem separadas, referindose especialmente aos judeus. Mas, separadas de quê? Como os 2.300
dias foram o único período de tempo mencionado no capítulo oito,
devem ser o período de que as setenta semanas se separaram; estas
devem ser, portanto, uma parte dos 2.300 dias, e os dois períodos
devem começar juntamente. Declara o anjo datarem as setenta
semanas da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Se
se pudesse encontrar a data desta ordem, estaria estabelecido o
ponto de partida do grande período dos 2.300 dias.
No sétimo capítulo de Esdras acha-se o decreto. (Esdras 7: 12-26).
Em sua forma completa foi promulgado por Artaxerxes, rei da Pérsia,
em 457 antes de Cristo. Mas em Esdras 6:14 se diz ter sido a casa de
YAHWEH em Jerusalém edificada "conforme o mandado [ou decreto,
como se poderia traduzir] de Ciro e de Dario, e de Artaxerxes, rei da
Pérsia." Êstes três reis, originando, confirmando e completando o

reino de YAHWEH, e dizendo: O tempo está cumprido."

S. Marcos 1:14 e 15.
"E Êle firmará concêrto com muitos por uma semana."
A "semana," a que há referência aqui, é a última das setenta, são os
últimos sete anos do período concedido especialmente aos judeus.
Durante êste tempo, que se estende do ano 27 ao ano 34 de nossa
era, o Messias, a princípio em pessoa e depois pelos Seus discípulos,
dirigiu o convite do evangelho especialmente aos judeus. Ao saírem
os apóstolos com
as boas novas do reino, a recomendação do Salvador era: "Não

ireis pelos caminhos das nações, nem entrareis em cidades de
samaritanos; mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel."

S. Mateus 10:5 e 6.

"Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de
manjares." No ano 31 de nossa era, três anos a meio depois

de Seu batismo, nosso Senhor foi crucificado. Com o grande
sacrifício oferecido sôbre o Calvário, terminou aquêle
sistema cerimonial de ofertas, que durante quatro mil anos
haviam apontado para o Cordeiro de Deus. O tipo alcançou
o antítipo, e todos os sacrifícios e ofertas daquele sistema
cerimonial deveriam cessar.
As setenta semanas, ou 490 anos, especialmente
conferidas aos judeus, terminaram, como vimos, no ano
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34. Naquele tempo, pelo ato do sinédrio judaico, a nação selou
sua recusa do evangelho, pelo martírio de Estêvão e perseguição
aos seguidores do Messias. Assim, a mensagem da salvação,
não mais restrita ao povo escolhido, foi dada ao mundo. Os
discípulos, forçados pela perseguição a fugir de Jerusalém, "iam
por tôda a parte, anunciando a Palavra." Filipe desceu à cidade de
Samaria e pregou ao Messias. S. Pedro, divinamente guiado, revelou
o evangelho ao centurião de Cesaréia, Cornélio, que era temente a
Deus; e o ardoroso S. Paulo, ganho à fé cristã, foi incumbido de levar
as alegres novas "a as nações de longe." Atos 8:4 e 5; 22:21.
Até aqui, cumpriram-se de maneira surpreendente tôdas
as especificações das profecias a fixa-se o início das
setenta semanas, inquestionàvelmente, no ano 457 antes
de Cristo, a seu têrmo no ano 34 de nossa era. Por êstes
dados não há dificuldade em achar-se o final dos 2.300 dias.
Tendo sido as setenta semanas - 490 dias - separadas dos
2.300 dias, ficaram restando 1.810 dias. Depois do fim dos
490 dias os 1.810 dias deveriam ainda cumprir-se. Contando
do ano 34 de nossa era, 1.810 anos se estendem a 1844.
Conseqüentemente, os 2.300 dias de Daniel 8:14 terminam
em 1844. Ao expirar êste grande período profético, "o santuário será
purificado," segundo o testemunho do anjo de Deus. Dêste modo
foi definitivamente indicado o tempo da purificação do santuário,
que quase universalmente se acreditava ocorresse por ocasião do
segundo advento.
Miller e seus companheiros a princípio creram que os 2.300 dias
terminariam na primavera de 1844, ao passo que a profecia indicava o
outono daquele ano. (...) A compreensão errônea dêste ponto trouxe
desapontamento e perplexidade aos que haviam fixado a primeira
daquelas dates para o tempo da vinda do Senhor. Isto, porém, não
afeto nem de leve a fôrça do argumento que mostrava terem os
2.300 dias terminado no ano 1844, e que o grande acontecimento
representado pela purificação do santuário deveria ocorrer então.
Devotando-se ao estudo das Escrituras, como fizera, a fim de
provar serem else uma revelação de Deus, Miller não tinha a princípio
a menor expectativa de atingir a conclusão a que chegara. A custo
podia êle mesmo dar crédito aos resultados de sua investigação. Mas
a prova das Escrituras era por demais clara e forte para que fôsse
posta de parte.
Dois anos dedicara êle ao estudo da Biblia, quando, em 1818,
chegou à solene conclusão de que dentro de vinte e cinco anos,
aproximadamente, o Messias apareceria para redenção de Seu povo.
"Não necessito falar," diz Miller, "do júbilo que me encheu o

Uma Profecia Muito Significativa

309

Citação:

de: "A Grande Controvérsia", de Ellen G. White, pág. 205,
ISBN 978-3-939979-23-4

310

311

Uma Profecia Muito Significativa

Uma Profecia Muito Significativa

coração em vista da deleitável perspectiva, nem do anelo
ardente de minha alma para participar das alegrias dos remidos.
A Bíblia era então para mim um livro novo. Considerava-a
verdadeiramente um festim para a razão; tudo que, em seus
ensinos, fôra ininteligível, místico ou obscuro para mim,
dissipara-se-me do espírito ante a clara luz que ora raiava de
suas páginas sagradas; e oh, quão brilhante e gloriosa se me
apresentava a verdade! Tôdas as contradições e incoerências
que eu antes encontrara na Palavra, desapareceram; e pôsto
que houvesse muitas partes de que eu não possuía uma
compreensão que me satisfizesse, tanta luz, contudo, dela
emanara para a iluminação de meu espírito antes obscurecido,
que senti, em estudar as Escrituras, um prazer que antes não
supunha pudesse ser delas derivado." - Bliss.

mão. Mas, quando to tiveres falado para desviar o ímpio do seu
caminho, para que se converta dêle, e êle se não converter de
seu caminho, êle morrerá na sua iniqüidade, mas tu livraste a
tua alma.' Ezequiel 33:8 e 9. Compreendi que, se os ímpios pudessem

"Solenemente convencido de que as Santas Escrituras anunciavam
o cumprimento de tão importantes acontecimentos em tão curto
espaço de tempo, surgiu com fôrça em minha alma a questão de
saber qual meu dever para com o mundo, em face da evidência que
comovera a meu próprio espírito." - Bliss. Não pôde deixar de sentir
que era seu dever comunicar a outros a luz que tinha recebido.
Esperava encontrar oposição por parte dos ímpios, mas confiava em
que todos os cristãos se regozijariam na esperança de ver o Salvador,
a quem professavam amar. Seu único temor era que, em sua grande
alegria ante a perspectiva do glorioso livramento, a consumar-se tão
breve, muitos recebessem a doutrina sem examinar suficientemente
as Escrituras em demonstração de sua verdade. Portanto, hesitou em
apresentá-la, receando que estivesse em êrro, a fôsse, assim, o meio
de transviar a outros. Foi levado, desta maneira, a rever as provas em
apoio das conclusões a que chegara, e a considerar cuidodosamente
tôda dificuldade que se lhe apresentava ao espírito. Viu que as
objeções se desvaneciam ante a luz da Palavra de Deus [YAHWEH],
como a névoa diante dos raios do Sol. Cinco anos despendidos desta
maneira, deixaram-no completamente convicto da correção de suas
opiniões.
E agora o dever de tornar conhecido a outros o que cria sér
ensinado tão claramente nas Escrituras, impunha-se-lhe com nova
fôrça. "Quando me achava em minha ocupação," disse êle, "soava
contìnuamente em meu ouvido: 'Vai falar ao mundo sôbre o perigo
que o ameaça.' Ocorria-me constantemente esta passagem: 'Se eu

disser ao ímpio: Ó ímpio, certamente morrerás; e tu não falares
para desviar o ímpio de seu caminho, morrerá êsse ímpio na
sua iniqüidade, mas o seu sangue Eu o demandarei da tua

ser devidamente advertidos, multidões dêles se arrependeriam; e
que, se êles não fôssem avisados, seu sangue poderia ser exigido de
minha mão." - Bliss.
Começou êle a apresentar suas opiniões em particular, quando se
lhe oferecia oportunidade, orando para que algum ministro pudesse
sentir a fôrça das mesmas a dedicar-se à sua promulgação. Mas não
pôde banir a convicção de que tinha um dever pessoal a cumprir, em
fazer a advertência. Ocorriam-lhe sempre ao espírito as palavras: "Vai
dizê-lo ao mundo; seu sangue requererei de tuas mãos." Durante nove
anos esperou, pesando-lhe sempre êste fardo sôbre a alma, até que
em 1831 pela primeira vez expôs pùblicamente as razões de sua fé.
Assim como Eliseu foi chamado quando à rabiça do arado
acompanhava os bois no campo de trabalho, a fim de receber o
manto da consagração ao ofício de profeta, também Guilherme Miller
foi chamado para deixar o arado e desvendar ao povo os mistérios do
reino de Deus [YAHWEH]. Cheio de temores, deu início ao trabalho,
levando seus ouvintes passo a passo, através dos períodos proféticos,
até o segundo aparecimento do Messias. Em cada preleção ganhava
êle energia e coragem, vendo o grande interêsse despertado por suas
palavras.
Foi sòmente às solicitações de seus irmãos, em cujas palavras
êle ouvia o chamado de Deus, que Miller consentiu em apresentar
suas opiniões em público. Contava então cinqüenta anos de idade,
não estava habituado a falar em público, a sentia-se oprimido ao
reconhecer sua incapacidade para a obra. Desde o princípio, porém,
seus trabalhos para a salvação das almas foram abençoados de modo
notável. Sua primeira conferência foi seguida de um despertamento
religioso, no qual se converteram treze famílias inteiras, com exceção
de duas pessoas. Foi imediatamente convidado a falar em outros
lugares, a quase em tôda parte seu trabalho resultava em avivamento
da obra de Deus. Convertiam-se pecadores, cristãos eram despertados
a maior consagração, e deístas e incrédulos reconheciam a verdade
da Bíblia e da religião cristã. O testemunho daqueles entre os quais
trabalhava, era: "Atingia a uma classe de espíritos fora da influência
de outros homens." - Bliss. Sua pregação era de molde a despertar o
espírito público aos grandes temas da religião, e sustar o crescente
mundanismo e sensualidade da época.
Em quase tôdas as cidades havia dezenas de conversos, e em
algumas, centenas, como resultado de sua pregação. Em muitos
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lugares as igrejas protestantes de quase tôdas as denominações
abriram-se-lhe amplamente; e os convites para nelas trabalhar vinham
geralmente dos ministros das várias congregações. Adoava como
regra invariável não trabalhar era qualquer lugar e que não fôsse
convidado; e, no entanto, logo se viu impossibilitado de atender à
metade dos pedidos que choviam sôbre êle.
Muitos que não aceitaram suas opiniões quanto ao tempo
exato do segundo advento, ficaram convencidos da certeza e
proximidade da vinda do Messias e de sua necessidade de preparo.
Em algumas das grandes cidades seu trabalho produziu impressão
extraordinária. Vendedores de bebidas abandonavam êste comércio
e transformavam suas lojas em salas de cultos; antros de jogo eram
fechados; corrigiam-se incrédulos, deístas, universalistas, e mesmo
os libertinos mais perdidos, alguns dos quais não haviam durante
anos entrado em uma casa de culto. Várias denominações efetuavam
reuniões de oração, em diferentes bairros, quase a todas as horas
do dia, reunindo-se os homens de negócios ao meio-dia para oração
de louvor. Não havia nenhuma excitação extravagante, mas sim uma
sensação de solenidade quase geral no espírito do povo. Sua obra,
como a dos primeiros reformadores, tendia antes para convencer o
entendimento e despertar a consciência do que a meramente excitar
as emoções.
Em 1833 Miller recebeu da igreja batista de que era membro uma
licença para pregar. Grande número dos ministros de sua denominação
aprovou-lhe também a obra, a foi com essa sanção formal que
continuou com os seus trabalhos. Pôsto que seus labôres pessoais
estivessem limitados principalmente à Nova Inglaterra a aos Estados
centrais, viajou e pregou incessantemente. Durante vários anos
suas despesas eram cobertas inteiramente por sua bôlsa particular
e posteriormente nunca recebeu o bastante para custear as viagens
aos lugares a que era convidado. Assim, seus trabalhos públicos,
longe de serem benefício pecuniário, eram-lhe pesado encargo às
posses, que gradualmente diminuíram durante êste período de sua
vida. Era chefe de numerosa família; mas como todos eram sóbrios a
industriosos, sua fazenda bastava para a manutenção de todos.
Em 1833, dois anos depois que Miller começou a apresentar em
público as provas da próxima vinda do Messias, apareceu o último
dos sinais que foram prometidos pelo Salvador como indícios de Seu
segundo advento. Disse Yahshua: "As estrêlas cairão do céu."
S. Mateus 24:29. E S. João, no Apocalipse, declarou, ao contemplar
em visão as cenas que deveriam anunciar o dia de Deus [YAHWEH]:

vento forte." Apocalipse 6:13. Esta profecia teve cumprimento

"E as estrêlas do céu caíram sôbre a Terra, como quando
a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um

surpreendente e impressionante na grande chuva meteórica de 13 de
novembro de 1833. Aquela foi a mais extensa a maravilhosa exibição
de estrêlas cadentes que já se tem registrado, "achando-se então

o firmamento inteiro, sôbre todos os Estados Unidos, durante
horas, em faiscante comoção! Neste país, desde que começou
a ser colonizado, nenhum fenômeno celeste já ocorreu que
fôsse visto com tão intensa admiração por uns ou com tanto
terror e alarma por outros." "Sua sublimidade e terrível beleza
ainda perdura em muitos espíritos. ... Raras vêzes caiu chuva
mais densa do que caíram os meteoros em direção à Terra;
leste, oeste, norte e sul, tudo era o mesmo. Em uma palavra,
o céu inteiro parecia em movimento. ... O espetáculo, como
o descreveu o diário do professor Silliman, foi visto por tôda
a América do Norte. ... Desde as duas horas até pleno dia,
estando o céu perfeitamente sereno e sem nuvens, um contínuo
jôgo de luzes deslumbrantemente fulgurantes se manteve
em todo o firmamento." - Progresso Amencano, ou Os Grandes

Acontecimentos do Maior dos Séculos, R. M. Devens.

"Nenhuma expressão, na verdade, pode, chegar à altura do
esplendor daquela exibição magnificente; ... pessoa alguma
que a não testemunhou pode ter uma concepção adequada
de sua glória. Dir-se-ia que tôdas as estrêlas se houvessem
reunido em um ponto próximo do zênite, a dali fôssem
simultâneamente arrojadas, com a velocidade do relâmpago, a
tôdas as partes do horizonte; e, no entanto, não se exauriam,
seguindo-se milhares cèleremente no rasto de milhares,
como se houvessem sido criadas para a ocasião." - F. Reed, no
Christian Advocate and journal, de 13 de dezembro de 1833. "Não
era possível contemplar-se um quadro mais fiel de uma figueira
lançando seus figos quando açoitada por um vento forte." -

The Old Countryman, no Advertiser, vespertino de Portland, de 26 de
novembro de 1833.
No Journal of Comerce, de Nova York, de 14 de novembro de 1833,
apareceu um longo artigo considerando êste maravilhoso fenômeno,
artigo que continha esta declaração: "Nenhum filósofo ou sábio

mencionou ou registou, suponho-o eu, um acontecimento
semelhante ao de ontem de manhã. Um profeta há mil e
oitocentos anos predisse-o exatamente - se não nos furtarmos
ao incômodo de compreender o chuveiro de estrêlas como a
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queda das mesmas, . . . no único sentido em que é possível ser
isso literalmente verdade."

pela meditação e estudo; e a êstes acrescentava a sabedoria do Céu,
pondo-se em ligação com a Fonte da sabedoria. Era um homem de
verdadeiro valor, que inspirava respeito e estima onde quer que
a integridade de caráter e a, excelência moral fôssem apreciadas.
Unindo a verdadeira bondade de coração à humildade cristã e ao
poder do domínio-próprio, era atento e afável para com todos, pronto
para ouvir as opiniões de outrem e pesar seus argumentos. Sem
paixão ou excitação, aferia tôdas as teorias e doutrinas pela Palavra de
Deus [YAHWEH]; e seu raciocínio são e o profundo conhecimento das
Escrituras habilitavam-no a refutar o êrro e desmascarar a falsidade.
Todavia, não prosseguiu êle o seu trabalho sem tenaz oposição.
Como acontecera com os primeiros reformadores, as verdades que
apresentava não eram recebidas favoràvelmente pelos ensinadores
populares da religião. Não podendo manter sua atitude pelas
Escrituras, viam-se obrigados a recorrer aos ditos e doutrinas de
homens, às tradições dos pais da igreja. A Palavra de Deus [YAHWEH],
porém, era o único testemunho aceito pelos pregadores da verdade
do advento. "A Bíblia, e a Biblia só," era a sua senha. A falta
de argumentos das Santas Escrituras, por parte dos oponentes,
supriam-na êles pelo ridículo e o escárnio. Empregavam tempo,
meios e talentos para difamar aqueles cuja única falta era
esperar com alegria a volta de seu Senhor, e esforçar-se por
viver vida santa e exortar aos demais a prepararem-se para
o Seu aparecimento.
Diligentes esforços se faziam para que o espírito do povo fôsse
desviado do assunto referente ao segundo advento. Procurava-se
dar a impressão de que estudar as profecias que se referem à vinda
do Messias e ao fim do mundo, fôsse pecado, algo de que os homens
deveriam envergonhar-se. Assim, o ministério popular minava a
fé na Palavra de Deus [YAHWEH]. Seu ensino tornava os homens
incrédulos, e muitos tomaram a liberdade de andar conforme seus
próprios desejos ímpios. Então os autores dêsse mal atribuíram-no
todo aos adventistas.
Se bem que Miller conseguia ter casas repletas de ouvintes
inteligentes e atentos, seu nome era raras vêzes mencionado
pela imprensa religiosa, exceto para fins de acusação e
ridículo. Os descuidados e ímpios, tornando-se audazes pela atitude
dos ensinadores religiosos, recorriam aos epítetos infamantes,
graçolas vis e blasfemas, em seu esfôrço de amontoar o ultraje sôbre
êle e sua obra. O homem de cabelos grisalhos, que deixara o lar
confortável para viajar a expensas próprias, de cidade em cidade,
de vila em vila, labutando incessantemente a fim de levar ao mundo
a solene advertência do juízo próximo, era vilmente acusado de

Assim se mostrou o último dos sinais de Sua vinda, relativamente
aos quais Yahshua declarou a Seus discípulos: "Quando virdes

tôdas estas coisas, sabei que está próximo às portas."

S. Mateus 24:33. Depois dêstes sinais S. João contemplou, como
o grande acontecimento a seguir imediatamente, o céu retirandose como pergaminho que se enrola, enquanto a Terra tremia,
montanhas e ilhas se removiam dos lugares, e os ímpios procuravam,
aterrorizados, fugir da presença do Filho do homem. (Apocalipse
6:12-17).
Muitos que testemunharam a queda das estrêlas, consideraramna um arauto do juízo vindouro - "sinal espantoso, precursor
certo, misericordioso prenúncio do grande a terrível dia." - The
Old Countryman. Dêste modo a atenção do povo foi dirigida para
o cumprimento da profecia, sendo muitos levados a dar atenção à
advertência do segundo advento.
No ano de 1840 outro notável cumprimento de profecia despertou
geral interêsse. Dois anos antes, Josias Litch, um dos principais
ministros que pregavam o segundo advento, publicou uma explicação
de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo
seus cálculos esta potência deveria ser subvertida "no ano de
1840, no mês de agosto;" e poucos dias apenas antes de seu
cumprimento escreveu : "Admitindo que o primeiro período, 150

anos, se cumpriu exatamente antes que Deacozes subisse ao
trono com permissão dos turcos, e que os 391 anos, quinze
dias, começaram no final do primeiro período, terminará no dia
11 de agôsto de 1840, quando se pode esperar seja abatido o
poderio otomano em Constantinopla. E isto, creio eu, verificarse-á ser o caso." - Josias Litch, artigo no Signs of the Times, and

Expositor of Prophecy, de 1° de agôsto de 1840.
No mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus
embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa,
e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento
cumpriu exatamente a predição. (...)
Quando isto se tornou
conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios
de interpretação profética adotados por Miller e seus companheiros,
e maravilhoso impulso foi dado ao movimento do advento. Homens
de saber a posição uniram-se a Miller, tanto para pregar como
para publicar suas opiniões, e de 1840 a 1844 a obra estendeu-se
rapidamente.
Guilherme Miller possuía grandes dotes intelectuais, disciplinados
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fanático, mentiroso e patife explorador.
O ridículo, a falsidade, o insulto acumulados sôbre êle, provocaram
indignados protestos, mesmo por parte da imprensa secular. "Tratar
um assunto de tão imponente majestade e terríveis conseqüências,"
com leviandade e linguagem baixa, declaravam mesmo homens
mundanos ser "não meramente brincar com os sentimentos de seus
propagadores e advogados," mas "fazer zombaria do dia de juízo,
escarnecer da própria Divindade, a desdenhar os terrores de Seu
tribunal." - Bliss.
O instigador de todo mal procurava não sômente contrariar o efeito
da mensagem do advento, mas destruir o próprio mensageiro. Miller
fazia aplicação prática da verdade das Escrituras ao coração
de seus ouvintes, reprovando-lhes os pecados e perturbandolhes a satisfação própria; e suas palavras claras e incisivas
despertaram inimizade. A oposição manifestada pelos membros
da igreja à sua mensagem, animava as classes inferiores a irem
mais longe; e conspiraram alguns dos inimigos para tirar-lhe a vida
quando saísse do local da reunião. Santos anjos, porém, estavam
na multidão, e um dêles, certa vez, sob a forma de homem, tomou o
braço dêsse servo do Senhor e pô-lo a salvo da turba enfurecida. Sua
obra ainda não estava terminada, e Satanás e seus emissários viram
seus planos frustrados.
A despeito de tôda a oposição, o interesse no movimento adventista
continuou a aumentar. As congregações cresceram das dezenas e
centenas para milhares. Grande aumento houve nas várias igrejas,
mas depois de algum tempo se manifestou o espírito de oposição
a êsses conversos, e as igrejas começaram a tomar providências
disciplinares contra os que tinham abraçado as opiniões de Miller.
Êste ato provocou uma resposta de sua pena, em escrito dirigido
aos cristãos de tôdas as denominações, insistindo em que, se suas
doutrinas eram falsas, se lhe mostrasse o êrro pelas Escrituras.
"Que temos nós crido," disse êle, "que não nos tenha sido
ordenado pela Palavra de Deus [YAHWEH], a qual, vós mesmos o
admitis, é a regra e a única regra de nossa fé e prática? Que temos
nós feito que provocasse tão virulentas acusações contra nós, do
púlpito e da imprensa, e vos desse motivo justo para excluir-nos [os
adventistas] de vossas igrejas e comunhão?" "Se estamos errados,
peço mostrar-nos em que consiste nosso erro. Mostrai-nos, pela
Palavra de Deus [YAHWEH], que estamos enganados. Temos sido
bastante ridicularizados; isso nunca nos poderá convencer de que
estamos em êrro; a Palavra de Deus [YAHWEH], ùnicamente, pode
mudar nossas opiniões. Chegámos às nossas conclusões
depois de refletir maduramente e muito orar, e ao vermos

sua evidência nas Escrituras." - Bliss.
Século após século as advertências que Deus enviou ao mundo por
Seus servos foram recebidas com igual incredulidade e descrença.
Quando a iniqüidade dos antedliluvianos O moveu a trazer o dilúvio
sôbre a Terra, primeiramente Êle lhes fêz saber Seu propósito, para
que pudessem ter oportunidade de abandonar seus maus caminhos.
Durante cento e vinte anos lhes soou aos ouvidos o aviso para que se
arrependessem, não acontecesse manifestar-se a ira de Deus a fim de
destruí-los. A mensagem parecialhes, porém, uma história ociosa, e
nela não creram. Fazendo-se audaciosos em sua impiedade, caçoavam
do mensageiro de Deus, recebiam frivolamente seus apelos e até o
acusavam de presunção. Como ousa um homem levantar-se contra
todos os grandes da Terra? Se a mensagem de Noé era verdadeira,
por que todo o mundo não o viu e creu? A palavra de um homem
contra a sabedoria de milhares! Não queriam dar crédito ao aviso,
nem buscar refúgio na arca.
Escarnecedores apontavam para as coisas da natureza - a sucessão
invariável das estações, o céu azul que nunca havia derramado chuva,
os campos verdejantes refrescados pelo brando orvalho da noite - e
exclamavam: "Fala êle parábolas?" Desdenhosamente declaravam
ser o pregador da justiça um rematado fanático; e continuavam mais
àvidamente na busca de prazeres, mais decididos em seus maus
caminhos do que nunca dantes. Mas a incredulidade que alimentavam
não impediu o acontecimento predito. Deus suportou por muito tempo
sua iniqüidade, dando-lhes ampla ocasião para o arrependimento; ao
tempo designado, porém, os juízos de YAHWEH caíram sôbre os que
haviam rejeitado Sua misericórdia.
O Messias declara que existirá idêntica incredulidade no tocante
à Sua segunda vinda. Como os contemporâneos de Noé não o
conheceram, "até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim
será também," nas palavras de nosso Salvador, "a vinda do Filho
do homem." S. Mateus 24:39. Quando o professo povo de Deus se
estiver unindo com o mundo, vivendo como vivem os do mundo, e
com êles gozando de prazeres proibidos; quando o luxo do mundo se
tornar o luxo da igreja; quando os sinos para casamentos estiverem
a tocar, e todos olharem para o futuro esperando muitos anos de
prosperidade temporal, sùbitamente então, como dos céus fulgura
o relâmpago, virá o fim de suas resplendentes visões e esperanças
ilusórias.
Assim como Deus enviou Seu servo para advertir o mundo do
dilúvio a vir, enviou também mensageiros escolhidos para tornar
conhecida a proximidade do juízo final. E como os contemporâneos
de Noé se riam com escárnio das predições do pregador
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da justiça, assim, no tempo de Miller, muitos, mesmo
dentre o povo professo de Deus, mofavam das palavras de
adveradvertência.
E por que foram a doutrina e pregação da segunda vinda
do Messias tão mal recebidas pelas igrejas? Ao passo que
para os ímpios o advento do Senhor traz miséria e desolação, para
os justos está repleto de alegria e esperança. Esta grande verdade
tem sido o consôlo dos fiéis de Deus através de todos os séculos.
Por que se tornou ela, como seu Autor, "uma pedra de tropêço e
rocha de escândalo" a Seu povo professo? Foi nosso Senhor mesmo
que prometeu a Seus discípulos: "Se Eu fôr, e vos preparar lugar,
virei outra vez, e vos levarei para Mim mesmo." S. João 14:3.
Foi o compassivo Salvador que, antecipando-Se aos sentimentos de
solidão e tristeza de Seus seguidores, incumbiu anjos de confortá-los
com a certeza de que Êle viria outra vez, em pessoa, assim como
fôra para o Céu. Estando os discípulos a olhar atentamente para
cima a fim de apanhar o último vislumbre dAquele a quem amavam,
sua atenção foi despertada pelas palavras: "Varões galileus, por

compreendiam que era tempo de assumir atitude decisiva. "As
coisas da eternidade assumiam para êles uma desusada
realidade. O Céu se lhes aproximava, e sentiam-se culpados
perante Deus." - Bliss. Os cristãos despertaram para nova vida
espiritual. Compenetraram-se de que o tempo era breve, de que o que
tinham a fazer pelos seus semelhantes deveria fazer-se rapidamente.
A Terra retrocedia, a eternidade parecia abrir-se perante êles, e a
alma, com tudo que diz respeito à sua felicidade ou miséria eterna,
sentia eclipsar-se todo o objetivo mundano. O Espírito de Deus
[YAHWEH] repousava sôbre êles conferindo poder aos
fervorosos apelos que faziam a seus irmãos e aos pecadores,
a fim de se prepararem para o dia de Deus [YAHWEH].
O testemunho silencioso de sua vida diária era constante reprovação
aos membros das igrejas, seguidores de formalidades e destituídos de
consagração. Êstes não desejavam ser perturbados em sua procura
de prazeres, seu desejo de ganho e ambição de honras mundanas.
Daí a inimizade e a oposição suscitadas contra a fé no advento e
contra os que, a proclamavam.
Como se verificassem irrefutáveis os argumentos baseados
nos períodos proféticos, os oponentes se esforçaram por
desacoroçoar a investigação dêste assunto, ensinando
que as profecias estavam fechadas. Assim seguiram os
protestantes nas pegadas dos romanistas. Enquanto a igreja
papal privava da Bíblia o povo, (...) as igrejas protestantes
alegavam que uma parte importante da Palavra Sagrada parte que apresentava verdades especialmente aplicáveis
ao nosso tempo - não podia ser compreendida.
Ministros e povo declaravam que as profecias de Daniel e
do Apocalipse eram mistérios incompreensíveis. O Messias,
porém, chamou a atenção de Seus discípulos para as
palavras do profeta Daniel, relativas aos acontecimentos
a ocorrerem na época dêles, e disse: "Quem lê, entenda."
S. Mateus 24:15 (Trad. Bras.). E a asserção de que o Apocalipse
é um mistério, que não pode ser compreendido, é contradita pelo
próprio título do livro: "Revelação de Yahshua o Messias, a qual

que estais olhando para o céu? Êsse Yahshua, que dentre
vós foi recebido em cima no Céu, há de vir assim como para
o céu O vistes ir." Atos 1:11. Pela mensagem do anjo acendeu-se
de novo a esperança. Os discípulos "tornaram com grande júbilo
para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e
bendizendo a YAHWEH." S. Lucas 24:52 e 53. Não se regozijavam

porque Yahshua dêles Se houvesse separado, e tivessem sido
deixados a lutar com as provações e tentações do mundo, mas por
causa da certeza dada pelo anjo de que Êle viria outra vez.
A proclamação da vinda do Messias deveria ser agora,
como quando fôra feita pelos anjos aos pastôres de Belém,
boas-novas de grande alegria. Os que realmente amam ao
Salvador saudarão com alegria o anúncio baseado na Palavra
de Deus [YAHWEH], de que Aquêle em quem se centralizam
as esperanças de vida eterna, vem outra vez, não para ser
insultado, desprezado e rejeitado, como se deu no primeiro
advento, mas com poder e glória, para remir Seu povo. Os que
não amam o Salvador é que não desejam Sua vinda; e não poderá
haver prova mais concludente de que as igrejas se afastaram de Deus
do que a irritação e animosidade despertada por esta mensagem
enviada pelo Céu.
Os que aceitaram a doutrina do advento aperceberam-se da
necessidade de arrependimento e humilhação perante Deus. Muitos
haviam por longo tempo vacilado entre o Messias e o mundo; agora

YAHWEH Lhe deu, para mostrar a Seus servos as coisas que
brevemente devem acontecer. . . . Bem-aventurado aquêle que
lê, a os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as
coisas que nela estão escritas; porque o tempo está próximo."

[Apocalipse 1:1-3]
Diz o profeta: "Bem-aventurado aquêle que lê" - há os que
não querem ler; a bênção não é para êstes. "E os que ouvem" - há
alguns, também, que se recusam a ouvir qualquer coisa relativa às
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profecias; a bênção não é para esta classe. "E guardam as coisas que
nela estão escritas" - muitos se recusam a atender às advertências e
instruções contidas no Apocalipse; nenhum dêsses pode pretender
a bênção prometida. Todos os que ridicularizam os assuntos da
profecia, zombando dos símbolos ali solenemente dados, todos os
que se recusam a reformar a vida e preparar-se para a vinda do Filho
do homem, não serão abençoados.
Em vista do testemunho da Inspiração, como ousam os homens
ensinar que o Apocalipse é um mistêrio, fora do alcance da inteligência
humana? É um mistério revelado, um livro aberto. O

estudo do Apocalipse encaminha o espírito às profecias
de Daniel, e ambos apresentam importantíssimas
instruções, dadas por Deus [YAHWEH] ao homem,
relativas a fatos a acontecerem no final da história
dêste mundo.

Foram reveladas a S. João cenas de profundo e palpitante
interêsse na experiência da assembleia (igreja). Viu êle a posição,
os perigos, os conflitos e o livramento final do povo de Deus. Êle
registra as mensagens finais que devem amadurecer a seara da Terra,
sejam os molhos para o celeiro celeste, ou os feixes para os fogos da
destruição. Assuntos de vasta importância lhe foram desvendados,
especialmente para a última assembleia (igreja), a fim de que os
que volvessem do êrro para a verdade pudessem ser instruídos em
relação aos perigos e conflitos que diante dêles estariam. Ninguém
necessita estar em trevas no que respeita àquilo que está para vir
sôbre a Terra.
Por que, pois, esta dilatada ignorância com respeito a
uma pane importante das Sagradas Escrituras? Por que esta
relutância geral em investigar-lhes os ensinos? É o resultado
de um esfôrço estudado do
príncipe das trevas para esconder dos homens o que revela
os seus enganos. Por esta razão, o Messias, o Revelador,
prevendo a luta que seria ferida contra o estudo do
Apocalipse, pronunciou uma bênção sôbre os que lessem,
ouvissem e observassem as palavras da profecia.
de: "Uma Profecia Muito Significativa", Ellen G. White, em Pôrto Alegre,
em 1935, São Paulo, Brasil, págs, 343-369
Editor: o nome sagredo de Deus YAHWEH, sua Filho nosso Senhor
Yahshua o Messias é no texto, e o palavra: Elohim ("nada correcto:
Deus!")
[...]

Ameaça à Consciência
O ROMANISMO é hoje olhado pelos protestantes com muito maior
favor do que anos atrás. Nos países em que o catolicismo não está na
ascendência, e os romanistas adotam uma política conciliatória a fim
de a conseguir, há crescente indiferença com relação às doutrinas que
separam as igrejas reformadas da hierarquia papal; ganha terreno a
opinião de que, em última análise, não diferimos tão grandemente em
pontos vitais como se supunha, e de que pequenas concessões de
nossa parte nos levarão a melhor entendimento com Roma. Houve
tempo em que os protestantes davam alto valor à liberdade
de consciência a tão elevado preço comprada. Ensinavam os
filhos a aborrecer o papismo, e sustentavam que buscar harmonia
com Roma seria deslealdade para com Deus. Mas quão diferentes
são os sentimentos hoje expressos.
Os defensores do papado asseveram que a igreja foi caluniada;
e o mundo protestante inclina-se a aceitar esta declaração. Muitos
insistem em que é injusto julgar a igreja de hoje pelas abominações e
absurdos que assinalaram seu domínio durante os séculos de
ignorância e trevas. Desculpam sua horrível crueldade como sendo
o resultado da barbárie dos tempos, e alegam que a influência da
civilização moderna lhe mudou os sentimentos.

Olvidaram estas pessoas a pretensão de infalibilidade
sustentada há oitocentos anos por êsse altivo poder?

Longe de ser abandonada, firmou-se esta pretensão no século
dezenove de modo mais positivo que nunca dantes. Visto como Roma
assevera que a igreja "nunca errou; nem, segundo as Escrituras,
errará jamais" (História Eclesiástica de Mosheim), como poderá
ela renunciar aos princípios que lhe nortearam a conduta
nas eras passadas?
A igreja papal nunca abandonará a sua pretensão à
infalibilidade. Tudo que tem feito em perseguição dos que lhe
rejeitam os dogmas, considera ela estar direito; e não repetiria os
mesmos atos se a oportunidade se lhe apresentasse? Removam-se

as restrições ora impostas pelos governos seculares,
reintegre-se Roma ao poderio anterior, e de pronto
ressurgirá a tirania e perseguição.

Bem conhecido escritor refere-se nos seguintes têrmos à atitude
da hierarquia papal no que respeita à liberdade de consciência, e
aos perigos que ameaçam especialmente os Estados Unidos [E.U.A.]
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pelo êxito de sua política:

"Há muitos que se dispõem a atribuir ao fanatismo ou à
puerilidade todo receio quanto ao catolicismo romano nos
Estados Unidos. Tais pessoas nada vêem no caráter e atitude do
romanismo que seja hostil às nossas instituições livres, ou nada
encontram de mau presságio no incremento que vai tomando.
Comparemos, pois, em primeiro lugar, alguns dos princípios
fundamentais de nosso govêrno com os da Igreja Católica.
"A Constituição dos Estados Unidos garante liberdade de
consciência. Nada se preza mais ou é de maior transcendência.
O papa Pio IX, na encíclica de 15 de agosto de 1854, disse: 'As
doutrinas ou extravagâncias absurdas e errôneas em
defesa da liberdade de consciência, são erro dos mais
perniciosos - uma peste que, dentre tôdas as outras,
mais deve ser temida no Estado.' O mesmo papa, na encíclica
de 8 de dezembro de 1864, anatematizou 'os que defendem a
liberdade de consciência e de culto' e também 'todos os que
afirmam que a igreja não pode empregar a fôrça'.
"O tom pacífico usado por Roma nos Estados Unidos não implica
mudança de coração. É tolerante onde é impotente. Diz o bispo
O'Connor: 'A liberdade religiosa é meramente suportada até
que o contrário possa ser levado a efeito sem perigo para o
mundo católico.' . . . O arcebispo de São Luís disse certa vez: 'A
heresia e a incredulidade são crimes; e em países cristãos
como a Itália e a Espanha, por exemplo, onde todo o povo é
católico, e onde a religião católica é parte essencial da lei
da nação, são elas punidas como os outros crimes'. . . .
"Todo cardeal, arcebispo e bispo da Igreja Católica, presta para
com o papa um juramento de fidelidade em que ocorrem as seguintes
palavras: 'Combaterei os hereges, cismáticos e rebeldes
ao dito senhor nosso (o papa), ou seus sucessores, e
persegui-los-ei com todo o meu poder'." - Our Country, do
Dr. Josias Strong.
É certo que há verdadeiros cristãos na comunhão católico-romana.
Milhares na dita igreja estão servindo a Deus segundo a melhor
luz que possuem. Não se lhes permite acesso à Sua Palavra, e,
portanto, não distinguem a verdade. Nunca viram o contraste entre
um verdadeiro culto prestado de coração e um conjunto de meras
formas e cerimônias. Deus olha para essas almas com compadecida
ternura, educadas como são em uma fé que é ilusória e não satisfaz.
Fará com que raios de luz penetrem as densas trevas que as cercam.
Revelar-lhes-á a verdade como ela é em Yahshua, e muitos anda se
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unirão ao Seu povo.
Mas o romanismo, como sistema não se acha hoje em harmonia
com o evangelho do Messias mais do que em qualquer época passada
de sua história. As igrejas protestantes estão em grandes trevas,
pois do contrário discerneriam os sinais dos tempos. São de grande
alcance os planos e modos de operar da Igreja de Roma. Emprega
todo expediente para estender a influência e aumentar o
poderio, preparando-se para um conflito feroz e decidido
a fim de (re-)adquirir o domínio do mundo, restabelecer a
perseguição e desfazer tudo que o protestantismo fêz.
O catolicismo está a ganhar terreno de todos os lados. Vêde o
número crescente de suas igrejas e capelas nos países protestantes.
Notai a, popularidade de seus colégios e seminários na América,
tão extensamente patrocinados pelos protestantes. Pensai no
crescimento do ritualismo na Inglaterra, e nas freqüentes deserções
para as fileiras dos católicos. Estas coisas deveriam despertar a
ansiedade de todos os que prezam os puros princípios do evangelho.
Os protestantes têm-se intrometido com o papado, patrocinando-o;
têm usado de transigência e feito concessões que os próprios
romanistas se surpreendem de ver e não compreendem. Os homens
cerram os olhos ao verdadeiro caráter do romanismo, e aos perigos
que se devem recear com a sua supremacia. O povo necessita ser
despertado a fim de resistir aos avanços dêste perigosíssimo inimigo
da liberdade civil e religiosa.
Muitos protestantes supõem que a religião católica não é atrativa,
e que seu culto é um conjunto de cerimônias, fastidioso e sem sentido.
Enganam-se, porém. Embora o romanismo se baseie no engano, não é
impostura grosseira e desprovida de arte. O serviço religioso da

Igreja Romana é um cerimonial assaz impressionante.
O brilho de sua ostentação e a solenidade dos ritos
fascinam os sentidos do povo, fazendo silenciar a voz
da razão e da consciência. Os olhos ficam encantados. Igrejas

magnificentes, imponentes procissões, altares de ouro, relicários com
pedras preciosas, quadros finos e artísticas esculturas apelam para
o amor do belo. O ouvido também é cativado. A música é inexcedível.
As belas e graves notas do órgão, misturando-se à melodia de muitas
vozes a ressoarem pelas elevadas abóbadas e naves ornamentadas
de colunas, das grandiosas catedrais, não podem deixar de
impressionar a mente com profundo respeito e reverência.

Êste esplendor, pompa e cerimônias exteriores, que
apenas zombam dos anelos da alma ferida pelo pecado,
são evidência da corrução interna. A religião do Messias
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não necessita de semelhantes atrativos para se fazer recomendável.
À luz que promana da cruz, o verdadeiro cristianismo apresenta-se
tão puro e adorável que decorações externas nenhumas poderão
encarecer-lhe o verdadeiro valor. É a beleza da santidade, o

cadeias, do que crucificar os desejos carnais. Pesado é o fardo que
o coração carnal deseja levar de preferência a curvar-se ao jugo
do Messias.

O fulgor do estilo não é necessàriamente índice de pensamento
puro, elevado. Altas concepções de arte, delicado apuro de gôsto,
existem amiúde em espíritos que são terrenos e sensuais. São
freqüentemente empregados por Satanás a fim de levar homens a
esquecer-se das necessidades da alma, a perder de vista o futuro e
a vida imortal, a desviar-se do infinito Auxiliador e a viver para êste
mundo ùnicamente.
Uma religião de exibições externas é atraente ao coração
não renovado. A pompa e cerimonial do culto católico têm um
sedutor, fascinante poder, pelos quais são enganados muitos,
que chegam a considerar a Igreja Romana como a própria porta do
Céu. Ninguém, a não ser os que têm os pés firmados nos
fundamentos da verdade, e o coração renovado pelo Espírito
de Deus, se acha ao abrigo de sua influência. Milhares que
não têm um conhecimento experimental de Cristo serão levados a
aceitar as formas da piedade sem a sua eficácia. Esta é a religião que
precisamente desejam as multidões.
A pretensão da igreja ao direito de perdoar, leva o romanista a
sentir-se com liberdade de pecar; e a ordenança da confissão,
sem a qual o perdão não é conferido, tende igualmente a dar livre
curso ao mal. O que se ajoelha diante de um mortal e revela
em confissão os pensamentos e imaginações secretos do
coração, está aviltando a sua varonilidade, degradando todo
nobre instinto da alma. Desvendando os pecados de sua vida a um
sacerdote - mortal falível, pecador, e mui freqüentemente corrompido
pelo vinho e licenciosidade -- sua norma de caráter é rebaixada, e,
como conseqüência, fica contaminado. Seu conceito acêrca de Deus
é degradado à semelhança da humanidade decaída; pois o padre se
acha como representante de Deus. Esta degradante confissão

todos os princípios da lei de Deus, eram exteriormente rigorosos na
observância de seus preceitos, sobrecarregando-a com exorbitâncias
e tradições que tornavam difícil e penosa a obediência. Assim
como os judeus professavam reverenciar a lei, pretendem
os romanistas reverenciar a cruz. Exaltam o símbolo dos
sofrimentos do Messias, enquanto no viver negam Aquêle a quem ela
representa.
Os romanistas colocam cruzes sôbre as igrejas, sôbre os altares
e sobre as vestes. Por tôda parte se vê a insígnia da cruz. Por tôda
parte é ela exteriormente honrada e exaltada. Mas os ensinos do

espírito manso e quieto, que é precioso diante de
Deus.

de homem para homem é a fonte secreta donde têm
fluído muitos dos males que aviltam o mundo e o
preparam para a destruição final. Todavia, para o que

ama a satisfação-própria, é mais agradável confessar a um
semelhante mortal do que abrir a alma a Deus. Fica mais a
gôsto da natureza humana fazer penitência do que renunciar ao
pecado; é mais fácil mortificar a carne com cilício, urtigas e aflitivas

Existia notável semelhança entre a Igreja de Roma
e a igreja judaica, ao tempo do primeiro advento do
Messias. Ao passo que os judeus secretamente conculcavam

Messias [do Cristo da Igreja, um outro Cristo] estão
sepultados sob um montão de tradições destituídas de
sentido, falsas interpretações e rigorosas exigências.

As palavras do Salvador relativas aos fanáticos judeus, aplicam-se
com maior fôrça ainda aos chefes da Igreja Católica, Romana: "Atam

fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros
dos homens; êles, porém, nem com o dedo os querem mover."

S. Mateus 23:4. Almas conscienciosas são conservadas em constante
terror, temendo a ira de um Deus que foi ofendido, enquanto muitos
dos dignitários da igreja estão a viver no luxo e em prazeres
sensuais.

O culto das imagens e relíquias, a invocação dos
santos e a exaltação do papa, são ardis de Satanás
para desviar de Deus e de Seu Filho a mente do
povo. Para efetuar sua ruína, esforça-se por arredar sua atenção

dAquele por meio de quem ùnicamente podem encontrar salvação
[o Messias: ùnico sòzinho]. Dirigirá as almas para qualquer objeto
pelo qual possa ser substituído Aquêle que disse: "Vinde a Mim,

todos os que estais cansados e oprimidos, e Eu vos aliviarei."

S. Mateus 11:28.
É o constante esfôrço de Satanás representar falsamente
o caráter de Deus, a natureza do pecado e os resultados finais
em jôgo no grande conflito. Seus sofismas diminuem a obrigação
da lei divina dando o homem licença para pecar. Ao mesmo tempo
fá-lo Satanás acariciar falsas concepeões acerca de Deus, de maneira
que O considera com temor e ódio, em vez de amor. A crueldade
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inerente ao seu próprio caráter é atribuída ao Criador; aparece
incorporada aos vários sistemas de religião e expressa
nas diversas formas de culto. Sucede assim que a mente dos
homens é cegada e Satanás dêles se aproveita como agentes para
guerrear contra Deus. Por meio de concepções pervertidas acêrca
dos atributos divinos, foram as nações gentílicas levadas a crer
serem os sacrifícios humanos necessários para alcançar o favor
da Divindade; e horríveis crueldades têm sido perpetradas sob as
várias formas de idolatria.
A Igreja Católica, Romana, unindo as formas do paganismo com
as do cristianismo, e, à semelhança do primeiro, representando
falsamente o caráter de Deus, tem recorrido a práticas não menos
cruéis e revoltantes. Nos dias da supremacia de Roma, houve

compreender o motivo de ter tão grande aversão à Escritura Sagrada.

instrumentos de tortura para forçar o assentimento a
suas doutrinas. Houve a fogueira para os que não queriam

admitir suas exigências. Houve massacres em proporções
que jamais serão conhecidos até que se revelem no dia do
juízo. Os dignitários da igreja, dirigidos por seu chefe Satanás,
dedicavam-se a inventar meios para produzir a maior tortura possível
antes de pôr têrmo à vida das vítimas. Em muitos casos o processo

infernal era repetido ao limite extremo da resistência humana, até
que a natureza capitulava na luta e o sofredor saudava a morte
como doce alívio.
Esta era a sorte dos que discordavam de Roma. Para os seus
adeptos tinha ela a disciplina do açoite, da fome, das austeridades
corporais de tôdas as formas imagináveis, cujo aspecto punge o
coração. Para conseguir o favor do Céu, os penitentes violavam as leis
de Deus transgredindo as leis da natureza. Eram ensinados a romper
com os laços que Êle fizera para abençoar e alegrar a permanência
do homem na Terra. Os cemitérios das igrejas contêm milhões de
vítimas que passaram a vida em vãos esforços para subjugar as
afeições naturais, para reprimir, como se fôsse ofensivo a Deus, todo
pensamento e sentimento de simpatia para com o semelhante.
Se quisermos compreender a decidida crueldade de Satanás,
manifestada no transcurso dos séculos, não entre os que jamais
ouviram algo acêrca de Deus, mas no próprio coração da cristandade
e através da mesma em tôda a sua extensão, temos apenas de olhar
para a história do romanismo. Por meio dêste gigantesco
sistema de engano, o príncipe do mal leva a efeito seu
propósito de acarretar a desonra a Deus e a desgraça
ao homem. E, vendo nós como consegue disfarçar-se e realizar a
sua obra por intermédio dos dirigentes da igreja, melhor podemos

Se êste Livro fôr lido, a misericórdia e amor de Deus
serão revelados; ver-se-á que Êle não impõe aos homens
nenhum dêsses pesados fardos. Tudo que requer é um
coração quebrantado e contrito, um espírito humilde e
obediente.
O Messias não dá em Sua vida nenhum exemplo que autorize os
homens e mulheres a se encerrarem em mosteiros sob pretexto de
se prepararem para o Céu. Jamais ensinou que o amor e a simpatia
devem ser reprimidos. O coração de Yahshua transbordava

de amor. Quanto mais o homem se aproxima da perfeição
moral, mais acentuada é sua sensibilidade, mais aguda
a percepção do pecado e mais profunda a simpatia para
com os aflitos. O papa pretende ser o vigário de Cristo;
mas como se poderá comparar o seu caráter com o
de nosso Salvador? Viu-se alguma vez o Messias condenar
homens à prisão ou ao instrumento de tortura, porque não Lhe
renderam homenagem como Rei do Céu? Acaso foi Sua voz
ouvida a sentenciar à morte os que O não aceitaram? Quando
foi menosprezado pelo povo da aldeia samaritana, o apóstolo S. João
se encheu de ira e perguntou: "Senhor, queres que digamos que
desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fêz?"
Yahshua olhou, compassivo, para os discípulos e censurou-lhe a
severidade, dizendo: "O Filho do homem não veio para

destruir as almas dos homens, mas para salvá-las."
S. Lucas 9:54 e 56. Quão diferente do espírito manifestado

por o Messias é o de Seu professo vigário!
A Igreja de Roma apresenta hoje ao mundo uma fronte serena,
cobrindo de justificações o registo de suas horríveis crueldades.
Vestiu-se com roupagens de aspecto cristão; não mudou, porém /
porém realidade não mudou. Todos os princípios
formulados pelo papado em épocas passadas, existem
ainda hoje. As doutrinas inventadas nas tenebrosas eras ainda
são mantidas. Ninguém se deve iludir. O papado que os
protestantes hoje se acham tão prontos para honrar é o mesmo
que governou o mundo rios dias da Reforma quando homens
de Deus se levantaram, com perigo de vida, a fim de denunciar
sua iniqüidade. Possui o mesmo orgulho e arrogante presunção
que dêle fizeram senhor sôbre reis e príncipes, e reclamaram
as prerrogativas de Deus. Seu espírito não é menos cruel e
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despótico hoje do que quando arruinou a liberdade humana e
matou os santos do Altíssimo.
O papado é exatamente o que a profecia declarou que havia
de ser: a apostasia dos últimos tempos (II Tessalonicenses
2:3 e 4). Faz parte de sua política assumir o caráter que melhor

humildemente buscar a Deus para que possam ser levados à verdade.
Pôsto que se orgulhando de sua ilustração, são ignorantes tanto
sôbre as Escrituras como a respeito do poder de Deus. Precisam
de algum meio de acalmar a consciência; e buscam o que menos
espiritual e humilhante é. O que desejam é um modo de se esquecer
de Deus, que passe por um modo de lembrar-se dÊle. O papado está
bem adaptado a satisfazer às necessidades de todos êstes. Está
preparado para duas classes da humanidade, abrangendo o
mundo quase todo: os que desejam salvar-se pelos próprios
méritos, e os que desejam ser salvos em seus pecados. Eis

cumpra o seu propósito; mas sob a aparência variável do camaleão,
oculta o invariável veneno da serpente. "Não se deve manter a

palavra empenhada aos hereges, nem com pessoas suspeitas
de heresias," declara Roma. - História do Concílio de Constança,
de Lenfant. Deverá esta potência, cujo registo milenar
se acha escrito com o sangue dos santos, ser- hoje
reconhecida como parte da igreja do Messias?
Não é sem motivo que se tem feito nos países protestantes a
alegação de que o catolicismo difere hoje menos do protestantismo
do que nos tempos passados. Houve uma mudança; mas esta não se
verificou no papado. O catolicismo na verdade em muito se assemelha
ao protestantismo que hoje existe; pois o protestantismo moderno
muito se distancia daquele dos dias da Reforma.
Tendo estado as igrejas protestantes à procura do favor do mundo,
a falsa caridade lhes cegou os olhos. Não vêem senão que é direito
julgar bem de todo o mal; e, como resultado inevitável, julgarão
finalmente mal de todo o bem. Em vez de permaneceremem defesa da
fé que uma vez foi entregue aos santos, estão hoje, por assim dizer,
justificando Roma, por motivo de sua opinião inclemente para com
ela, e rogando perdão pelo seu fanatismo.
Uma numerosa classe, mesmo dentre os que consideram o
romanismo sem favor, pouco perigo percebe em seu poderio e
influência. Muitos insistem em que as trevas intelectuais e morais
que prevaleceram durante a Idade Média favoreceram a propagação
de seus dogmas, superstições e opressão, e que a inteligência maior
dos tempos modernos, a difusão geral do saber e a crescente
liberalidade em matéria de religião, vedam o avivamento da intolerância
e tirania. O próprio pensamento de que tal estado de coisas venha a
existir nesta era esclarecida, é ridicularizado. É verdade que grande
luz intelectual, moral e religiosa resplandece sôbre esta geração. Das
páginas abertas da santa Palavra de Deus, tem-se derramado luz do
Céu sobre o mundo. Mas cumpre lembrar que quanto maior a luz
concedida, maiores as trevas dos que a pervertem ou rejeitam.
Um estudo da Escritura Sagrada, feito com oração,
mostraria aos protestantes o verdadeiro caráter do
papado, e os faria aborrecê-lo e evitá-lo; mas muitos são tão
sábios em seu próprio conceito que não sentem necessidade de

aqui o segrêdo de seu poder.

Uma época de grandes trevas intelectuais demonstrou-se favorável
ao êxito do papado. Provar-se-á ainda que um tempo de grande luz
intelectual é igualmente favorável a seu triunfo. Nos séculos antigos,
quando os homens estavam sem a Palavra de Deus e sem
conhecimento da verdade, seus olhos estavam vendados, e milhares
se enredavam, não vendo a cilada que lhes era armada sob os pés.
Nesta geração muitos há cujos olhos se tornam ofuscados pelo
resplendor das especulações humanas — da "falsamente chamada
ciência;" não percebem a rêde e nela caem tão facilmente como se
estivessem de olhos vendados. É o intuito de Deus que as faculdades
intelectuais do homem sejam tidas na conta de um dom proveniente
de seu Criador, e empregadas no serviço da verdade e da justiça;
mas, quando são acariciados o orgulho e a ambição, e os homens
exaltam as suas próprias teorias acima da Palavra de Deus, pode
então a inteligência causar maior dano que a ignorância. Assim a
falsa ciência da atualidade que mina a fé nas Escrituras
Sagradas, mostrar-se-á tão bem sucedida no preparar o
caminho para a aceitação do papado com seu formalismo
aprazível, como o fez a retenção do saber ao abrir o
caminho para o seu engrandecimento na Idade Média.

No movimento ora em ação nos Estados Unidos a fim
de conseguir para as instituições e úsos da igreja o apoio
do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos
romanistas. Na verdade, mais que isto, estão abrindo a porta
para o papado a fim de adquirir na América protestante a
supremacia que perdeu no Velho Mundo. E o que dá maior
significação a êste movimento é o fato de que o principal
objeto visado é a obrigatoriedade da observância do domingo,
prática que se originou com Roma, e que ela alega como
sinal de sua autoridade. É o espírito do papado - espírito de
conformidade com os costumes mundanos, com a veneração
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das tradições humanas acima dos mandamentos de Deus - que
está embebendo as igrejas protestantes e levando-as a fazer a
mesma obra de exaltação do domingo, a qual antes delas fêz
o papado.

proceder, no domingo, a julgamentos em qualquer questão civil. Logo
depois, ordenava-se a tôdas as pessoas, de qualquer classe, absterse do trabalho usual, sob pena de multa aos livres, e açoites no
caso de serem servos. Mais tarde foi decretado que os ricos fôssem
punidos com a perda da metade dos bens; e. finalmente, que, se se
obstinassem, fôssem escravizados. As classes inferiores deveriam
sofrer banimento perpétuo.
Recorreu-se também aos milagres. Entre outros prodígios foi
referido que estando um lavrador, em dia de domingo, a limpar o arado
com um ferro para em seguida lavrar o campo, o ferro cravou-selhe firmemente na mão, e durante dois anos êle o carregou consigo,
"para a sua grande dor e vergonha." - Discurso Histórico e Prático
Sôbre o Dia do Senhor, de Francis West.
Mais tarde o papa deu instruções para que o padre da paróquia
admoestasse os violadores do domingo, e fizesse com que fôssem à
igreja dizer suas orações, não acontecesse trouxessem êles alguma
grande calamidade sôbre si mesmos e os vizinhos. Um concílio
eclesiástico apresentou o argumento, desde então tão largamente
empregado, mesmo pelos protestantes, de que, tendo pessoas sido
fulminadas por raios enquanto trabalhavam no domingo, deve êste
ser o dia de repouso. "É evidente," diziam os prelados, "quão grande

Se o leitor deseja compreender as agências (agentes) que atuarão
na luta prestes a vir, não tem senão que investigar o relato dos meios
que Roma empregou com o mesmo fito nos séculos passados. Se
quiser saber como romanistas e protestantes, unidos, tratarão os
que rejeitarem seus dogmas, veja o espírito que Roma manifestou
em relação ao sábado é seus defensores.

Editos reais, concílios gerais e ordenanças eclesiásticas,
apoiadas pelo poder secular, foram os passos por que a
festividade pagã alcançou posição de honra no mundo cristão.
A primeira medida de ordem pública impondo a observância
do domingo foi a lei feita por Constantino. (No ano 321.) Êste
edito exigia que o povo da cidade repousasse no "venerável
dia do Sol," mas permitia aos homens do campo continuarem
com suas fainas agrícolas. Posto que virtualmente um estatuto
pagão, foi imposto pelo imperador depois de ser nominalmente
aceito pelo cristianismo.

Como a ordem real não parecia substituir de modo suficiente a
autoridade divina, Eusébio, bispo que procurava o favor dos príncipes
e que era amigo íntimo e adulador de Constantino, propôs a alegação

de que o Messias / Cristo transferira o sábado para o domingo.

Nenhum testemunho das Escrituras, sequer, foi aduzido em prova da
nova doutrina. O próprio Eusébio inadvertidamente reconhece
sua falsidade, e indica os verdadeiros autores da mudança.

"Tôdas as coisas," diz êle, "que se deveriam fazer no sábado, nós
as transferimos para o dia do Senhor [Editor-Bíblia e Lutero e
Erasmo: o dia do Senhor é Sábado nada Domingo!!]." - Leis e
Deveres Sabáticos, de R. Cox. Mas o argumento do domingo,
infundado como era, serviu de acoroçoar os homens
a conculcarem o sábado de YAHWEH (e nosso Senhor
Yahshua). Todos os que desejavam ser honrados pelo mundo,
aceitaram a festividade popular.
Com o firme estabelecimento do papado, a obra da
exaltação do domingo continuou. Durante algum tempo o
povo se ocupou com trabalho agrícola fora das horas de culto, e
o sétimo dia, o sábado, continuou a ser considerado como
dia de repouso. Lenta e seguramente, porém, se foi efetuando
a mudança. Aos que se achavam em cargos sagrados era vedado

foi o desprazer de Deus pela sua negligência quanto a êste dia."
Fêz-se então ó apêlo para que padres e ministros, reis e príncipes, e
todo o povo fiel, "empregassem os maiores esforços e cuidado a
fim de que o dia fôsse restabelecido à sua honra e, para crédito
do cristianismo, mais dedicadamente observado no futuro." Discurso em Seis Diálogos Sôbre o Nome, Noção e Observância do
Dia do Senhor, de T. Morer.
Mostrando-se insuficientes os decretos dos concílios, foi
rogado às autoridades seculares que promulgassem um edito que
inspirasse terror ao povo, e o obrigasse a abster-se do trabalho
no domingo. Num sínodo realizado em Roma, tôdas as decisões
anteriores foram reafirmadas, com maior fôrça e solenidade.
Foram também incorporadas à lei eclesiástica, e impostas
pelas autoridades civis, através de quase tôda a cristandade. Hístória do Sábado, de Heylyn.
A ausência de autoridade escriturística para a guarda do
domingo ainda ocasionava não pequenas dificuldades. O povo
punha em dúvida o direito de seus instrutores de deixarem de lado
a positiva declaração de YAHWEH: "o sétimo dia é o sábado
de YAHWEH teu Elohim / Deus," para honrar o dia do Sol.
A fim de suprir a falta de testemunho bíblico, foram necessários
outros expedientes. Um zeloso defensor do domingo, que pelos fins
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do século XII visitou as igrejas da Inglaterra, encontrou resistência
por parte de fiéis testemunhas da verdade; e tão infrutíferos foram os
seus esforços que se retirou do país por algum tempo, em busca de
meios para fazer valer os seus ensinos. Ao voltar, a falta foi suprida,
e em seus trabalhos posteriores obteve maior êxito. Trouxe consigo
um rôlo que dizia provir do próprio Deus, e conter a necessária
ordem para a observância do domingo, com terríveis ameaças para
amedrontar o desobediente. Êste precioso documento - fraude tão vil
como a instituição que apoiava, dizia-se haver caído do Céu, e sido
achado em Jerusalém, sôbre o altar de S. Simeão, no Gólgota. Mas,

plenamente: "Lembrem-se todos os cristãos de que o sétimo dia
foi consagrado por Deus, recebido e observado, não sòmente
pelos judeus mas por todos os outros que pretendiam adorar a
Deus, embora nós, os cristãos, tenhamos mudado o seu sábado
para o dia do Senhor [domingo é falso: as antigas Escrituras
Sagradas disse: Sábado!!]." - Idem. Os que estavam a se intrometer
com a lei divina, não ignoravam o caráter de sua obra. Achavam-se
deliberadamente colocando-se acima de Deus.
Exemplo notável da política de Roma para com os que dela
discordavam, foi dado na longa e sanguinolenta perseguição
dos valdenses, alguns dos quais eram observadores do
sábado. Outros sofreram de modo semelhante pela sua fidelidade
para com o quarto mandamento. A história das igrejas da Etiópia é
especialmente significativa. Em meio das trevas da Idade Média, os
cristãos da Africa Central foram perdidos de vista e esquecidos pelo
mundo, e durante muitos séculos gozaram liberdade no exercício de
sua fé. Mas finalmente Roma soube de sua existência, e o imperador
da Abissínia foi logo induzido a reconhecer o papa como vigário de
Cristo. Seguiram-se outras concessões.
Foi promulgado um edito proibindo a observância do
sábado, sob as mais severas penas. - História Eclesiástica da
Etiópia, de Michael Geddes. Mas a tirania papal se tornou logo
um jugo tão amargo, que os abissíniós resolveram sacudilo de seu pescoço. Depois de luta terrível, os romanistas
foram banidos de seus domínios, restabelecendo-se
a antiga fé. As igrejas regozijaram-se com a liberdade, e jamais
olvidaram a lição que aprenderam concernente aos enganos,
fanatismo e poder despótico de Roma. Estavam contentes por
permanecerem dentro de seu reino solitário, desconhecidos para o
resto da cristandade.
As igrejas da África observavam o sábado como êste fôra
guardado pela igreja papal antes de sua completa apostasia.
Enquanto guardavam o sétimo dia em obediência ao mandamento de
Deus, abstinham-se de trabalhar no domingo, em conformidade com
o costume da igreja. Obtendo poder supremo, Roma pisou sôbre o
sábado do Senhor para exalltar o seu próprio; mas as igrejas da África,
ocultas quase durante mil anos, não participaram desta apostasia.
Quando postas sob o domínio de Roma, foram obrigadas
a deixar de lado o verdadeiro sábado e exaltar o falso;
porém, mal (re-)adquiriram a independência, voltaram
a obedecer ao quarto mandamento.
Êstes relatos do passado revelam claramente a inimizade de

em realidade, o palácio pontifical em Roma foi a fonte
donde procedeu. Fraudes e falsificações para promover
o poderio e prosperidade da igreja têm sido em todos
os séculos consideradas lícitas pela hierarquia papal.

O rôlo proibia o trabalho desde a hora nona, três horas da tarde,
do sábado, até ao nascer do Sol na segunda-feira; e declarava-se
ser a sua autoridade confirmada por muitos milagres. Referia-se que
pessoas que trabalharam além da hora indicada, foram atacadas de
paralisia. Certo moleiro que tentou moer o trigo, viu, em lugar da
farinha, sair uma torrente de sangue, e a mó ficar parada apesar do
forte ímpeto da água. Uma mulher que pusera massa de pão ao forno,
achou-a crua quando foi tirada, embora o forno estivesse muito
quente. Outra que tinha massa preparada para cozer à hora nona,
mas resolvera deixá-la de lado até segunda-feira, encontrou-a no dia
seguinte transformada em pães e estava cozida pelo poder divino.
Um homem que cozeu o pão depois da hora nona no sábado, achou,
ao parti-lo na manhã seguinte, que do mesmo saía sangue. Por meio
de tais invencionices absurdas e supersticiosas, esforçaramse os
defensores do domingo por estabelecer a santidade dêste. - Anais,
de Rogério de Hoveden.
Na Escócia, assim como na Inglaterra, conseguiu-se consideração
maior pelo domingo, unindo-se-lhe uma parte do antigo sábado. Mas
o tempo que se exigia fôsse santificado, variava. Um edito do rei da
Escócia declarou que "se deveria considerar santo desde o meiodia de sábado," e que ninguém, desde aquela hora até segundafeira de manhã, deveria ocupar-se em trabalhos seculares. - Diálogos
Sôbre o Dia do Senhor, de Morer.

Mas, apesar de todos os esforços para estabelecer
a santidade do domingo, os próprios romanistas
publicamente confessavam a autoridade divina do
sábado, e a origem humana da instituição pela qual foi
êle suplantado. No século dezesseis, um concílio papal declarou
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Roma para com o sábado legítimo e seus defensores, e os meios
que emprega para honrar a instituição por ela criada. A Palavra de
Deus ensina que estas cenas devem repetir-se, quando os católicos
romanos e protestantes se unirem para a exaltação do domingo.
A profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder
representado pela bêsta de cornos semelhantes aos do cordeiro fará
com que a "Terra e os que nela habitam" adorem o papado, ali
simbolizado pela bêsta "semelhante ao leopardo." A bêsta de dois
cornos dirá também "aos que habitam na Terra que façam uma
imagem à bêsta;" e, ainda mais, mandará a todos, "pequenos e
grandes, ricos e pobres, livres e servos," que recebam o "sinal
da bêsta." Apocalipse 13:11-16. Mostrou-se que os Estados Unidos
são o poder representado pela bêsta de cornos semelhantes aos do
cordeiro, e que esta profecia se cumprirá quando aquela nação
impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um
reconhecimento especial de sua supremacia. Mas nesta homenagem
ao papado os Estados Unidos não estarão sós. A influência de Roma
nos países que uma vez já lhe reconheceram o domínio, está ainda
longe de ser destruída. E a profecia prevê uma restauração de seu
poder. "Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua

repetida. Já se ouvem vozes neste sentido. E o movimento para
impor a observância do domingo está rapidamente
ganhando terreno.

chaga mortal foi curada; e tôda a Terra se maravilhou após a
bêsta." Apocalipse 13:3. A inflição da chaga mortal indica a queda
do papado em 1798. Depois disto, diz o profeta: "A sua chaga
mortal foi curada; e tôda a Terra se maravilhou após a bêsta."

S. Paulo declara expressamente que o homem do pecado perdurará
até ao segundo advento. (II Tessalonicenses 2:8). Até mesmo ao final
do tempo prosseguirá com a sua obra de engano. E diz o escritor do
Apocalipse, referindo-se também ao papado: "Adoraram-na todos

os que habitam sôbre a Terra, êsses cujos nomes não estão
escritos no livro da vida." Apocalipse 13:8. Tanto no Velho
como no Novo Mundo o papado receberá homenagem
pela honra prestada à instituição do domingo, que
repousa unicamente na autoridade da Igreja de Roma.

Durante mais de meio século, investigadores das profecias nos
Estados Unidos têm apresentado ao mundo êste testemunho. Nos
acontecimentos que ora estão a ocorrer, percebe-se rápido progresso
no sentido do cumprimento da profecia. Com os ensinadores
protestantes há a mesma pretensão de autoridade divina para
a guarda do domingo, e a mesma falta de provas bíblicas, que há
com os chefes papais que forjaram os milagres para suprir a falta
do mandamento de Deus. A asserção de que os juízos divinos caem
sôbre os homens por motivo de violarem o repouso dominical, será

A sagacidade e astúcia da Igreja de Roma são surpreendentes.
Ela sabe ler o futuro. Aguarda o seu tempo, vendo que as igrejas
protestantes lhe estão prestando homenagem com o aceitar do falso
sábado, e que se preparam para impô-lo pelos mesmos meios que
ela própria empregou em tempos. passados. Os que rejeitam a luz
da verdade procurarão ainda o auxílio dêste poder que a si mesmo
se intitula infalível, a fim de exaltarem uma instituição que com
êle se originou. Quão prontamente virá êsse poder em auxílio dos
protestantes nesta obra, não é difícil imaginar. Quem compreende

melhor do que os dirigentes papais como tratar com os
que são desobedientes à igreja?
A Igreja Católica, Romana, com tôdas as suas ramificações
pelo mundo inteiro, forma vasta organização, dirigida da sé
papal, e destinada a servir aos interêsses desta. Seus milhões
de adeptos, em todos os países do globo, são instruídos a
se manterem sob obrigação de obedecer ao papa. Qualquer
que seja a sua nacionalidade ou govêrno, devem considerar a
autoridade da igreja acima de qualquer outra autoridade. Ainda
que façam juramento prometendo lealdade ao Estado, por trás
disto, todavia, jaz o voto de obediência a Roma, absolvendo-os
de tôda obrigação contrária aos interêsses dela.
A história testifica de seus esforços, astutos e persistentes,
no sentido de insinuar-se nos negócios das nações; e, havendo
conseguido pé firme, nada mais faz que favorecer seus
próprios interêsses, mesmo com a ruína de príncipes e
povo. No ano 1204, o papa Inocêncio III arrancou de Pedro II, rei
de Aragão, o seguinte e extraordinário juramento: "Eu, Pedro,

rei dos aragoneses, declaro e prometo ser sempre fiel e
obediente a meu senhor, o papa Inocêncio, a seus sucessores
católicos, e à Igreja Romana, e fielmente preservar meu reino
em sua obediência, defendendo a fé católica, e perseguindo a
corrupção herética." - História do Romanismo, de Dowling. Isso
está em harmonia com as pretensões relativas ao poder do pontífice
romano, de que "lhe é lícito depor imperadores," e de que

"pode absolver os súditos, de sua fidelidade para com os
governantes ímpios." — História Eclesiástica, de Mosheim.
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E, convém lembrar, Roma jacta-se de que nunca muda. Os
princípios de Gregório VII e Inocêncio III ainda são os
princípios da Igreja Católica, Romana. E tivesse ela tão
sòmente o poder, pô-los-ia em prática com tanto vigor agora
como nos séculos passados. Pouco sabem os protestantes do

que estão fazendo ao se proporem aceitar o auxílio de Roma na obra
da exaltação do domingo. Enquanto se aplicam à realização

de seu propósito, Roma está visando a restabelecer
o seu poder, para recuperar a supremacia perdida.
Estabeleça-se nos Estados Unidos o princípio de que a
igreja possa empregar ou dirigir o poder do Estado; de que
as observâncias religiosas possam ser impostas pelas leis
seculares; em suma, que a autoridade da igreja e do Estado
devem dominar a consciência, e Roma terá assegurado o
triunfo naquele país.

A Palavra de Deus deu aviso do perigo iminente; se
êste for desatendido, o mundo protestante saberá quais
são realmente os propósitos de Roma, apenas quando
fôr demasiado tarde para escapar da cilada. Ela está
silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas
estão a exercer influência nas assembléias legislativas,
nas igrejas e no coração dos homens. Está a erguer suas
altaneiras e maciças estruturas, em cujos secretos recessos
se repetirão as anteriores perseguições. Sorrateiramente,
e sem despertar suspeitas, está aumentando suas fôrças
para realizar seus objetivos ao chegar o tempo de dar o
golpe. Tudo que deseja é a oportunidade, e esta já lhe está
sendo dada. Logo veremos e sentiremos qual é o propósito
do rornanismo. Quem quer que creia na Palavra de Deus
e a ela obedeça, incorrerá por êsse motivo em censura e
perseguição.

de: "Ameaça à Consciência", Ellen G. White, em Pôrto Alegre, em 1935,
São Paulo, Brasil, págs, 611-629
Editor: o nome de Deus YAHWEH, sua Filho Yahshua o Messias é no
texto, e o palavra: Elohim ("nada correcto: Deus!")
[...]

"No espírito e poder de Elias."
"O tradutor: google.de" e editor:

Através dos longos séculos que se passaram desde a época de Elias,
o registro de sua obra de vida trouxe inspiração e coragem para aqueles
que foram chamados para defender a direita no meio da apostasia. E para
nós, "para quem já são chegados os fins dos séculos" (1 Coríntios
10:11.) Tem um significado especial . A história está se repetindo . O
mundo de hoje tem suas Acabes e suas Jezebels . A época atual é um
dos idolatria, tão verdadeiramente como foi aquela em que Elias morava.
No santuário exterior pode ser visível , não pode haver nenhuma imagem
para o olho para descansar em cima, ainda milhares estão seguindo

após os deuses deste mundo, - depois de riquezas , fama,
prazer, e as fábulas agradáveis que

permitem ao homem seguir
as inclinações de o coração não regenerado. Multidões têm
uma concepção errada de Elohim / Deus e Seus atributos , e
são tão verdadeiramente servindo a um falso deus como os
adoradores de Baal. Muitos até mesmo daqueles que se dizem cristãos
se aliaram com influências que são inalteravelmente oposição a Elohim /
Deus e Sua verdade . Assim, eles são levados a afastar-se

do divino, e para exaltar o ser humano.

O espírito dominante do nosso tempo é uma das infidelidade e
da apostasia , - um espírito de iluminação declarado por causa de um
conhecimento da verdade, mas na realidade da presunção cega . Teorias
humanas são exaltadas , e colocado onde Elohim / Deus e Sua lei deveria
ser. Satanás tenta os homens e mulheres a desobedecer , com a promessa
de que em desobediência eles vão encontrar liberdade e liberdade que irá
torná-los como deuses. Não se vê um espírito de oposição à

clara Palavra de Elohim / Deus , de exaltação idólatra
da sabedoria humana acima da revelação divina.

Homens têm permitido a mente para tornar-se tão escuro e confuso com
a conformidade com os costumes mundanos e influências, que eles

parecem ter perdido todo o poder de discriminar entre a luz e
as trevas, a verdade e o erro. Até agora já partiram o caminho certo
que detêm as opiniões dos poucos filósofos , os chamados , a ser mais
confiáveis do que as verdades da Bíblia. As súplicas e promessas de /
a palavra de Elohim / de Deus, suas ameaças contra a desobediência e
idolatria , - estes parecem impotentes para derreter seus corações. A fé ,
como atuado Paulo, Pedro e João, eles consideram como old-fashioned ,
mística e indigna da inteligência dos pensadores modernos.
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No princípio Elohim / Deus deu Sua lei para a humanidade como um
meio de alcançar a felicidade ea vida eterna. Única esperança de frustrar
o propósito de Elohim / Deus de Satanás é levar homens e mulheres a
desobedecer essa lei, e seu constante esforço tem sido o de deturpar
os seus ensinamentos e menosprezar a sua importância. Seu golpe de
mestre foi uma tentativa de mudar a lei em si, de modo a levar os homens
a violar seus preceitos enquanto professam obedecê-la.
Um escritor comparou a tentativa de mudar a lei de Elohim / Deus
a uma antiga prática maliciosa de virar na direção errada uma placa
erguida em um importante entroncamento onde duas estradas atendidas.
A perplexidade e harship que esta prática muitas vezes causada, foi ótimo.
Um poste de sinalização foi erguido por Elohim / Deus para aqueles
viajando por este mundo. Um braço deste poste de sinalização apontou
obediência voluntária ao Criador como o caminho para a felicidade ea
vida, enquanto o outro braço indicado desobediência como o caminho
para a miséria e morte. O caminho para a felicidade foi tão claramente
definida como foi o caminho para a cidade de refúgio sob a dispensação
judaica. Mas, em má hora para a nossa raça, o grande inimigo de todo o
bem virou o poste de sinalização ao redor, e multidões têm confundido o
caminho.
Através de Moisés YAHWEH instruiu os israelitas: "Certamente

toda a sua obra, que tinha feito", "Elohim / Deus abençoou o
dia sétimo, e o santificou." (Gênesis 2:1-3).

guardareis Meus Sábados; porquanto isso é um sinal entre
Mim e vós nas vossas gerações; para que saibais que eu sou
YAHWEH, que vos santifica. Portanto guardareis o sábado,
porque santo é para vós; aquele que o profanar certamente
morrerá; porque qualquer que nele fizer alguma obra / para
quem faz todo o trabalho ... no dia de sábado, ele certamente
será morto / certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os
filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança
perpétua. Entre Mim e os filhos de Israel será um sinal para
sempre; porque em seis dias fez YAHWEH os céus e a terra, e
ao sétimo dia descansou, e restaurou-se." (Ex. 31:13-17.)
Nestas palavras YAHWEH claramente definido obediência
como o caminho para a cidade de Elohim / Deus, mas o homem
do pecado mudou o letreiro, tornando-se apontar na direção
errada. Ele criou um falso sábado, e fez com que homens e
mulheres a pensar que repousando sobre ela eles estavam
obedecendo o comando do Criador.
Elohim / Deus declarou que o sétimo dia é o sábado de YAHWEH.
Quando "os céus e a terra foram terminados", Ele exaltou este dia
como um memorial de Sua obra criadora. Descanso no sétimo dia " de

Na época do êxodo do Egito, a instituição do sábado foi trazido de
forma proeminente diante do povo de Elohim / Deus. Enquanto eles
ainda estavam no cativeiro, os seus capatazes tinham tentado forçá-los
ao trabalho no sábado, aumentando a quantidade de trabalho necessária
a cada semana. Uma e outra vez as condições de trabalho tinha sido
feito mais difícil e mais exigente. Mas os israelitas foram libertos da
escravidão, e trouxe a um lugar onde eles podem observar sem serem
molestados todos os preceitos de YAHWEH. No Sinai, a lei foi falado; e
uma cópia do mesmo, em duas tábuas de pedra, “escritas pelo dedo
de Elohim / Deus" (Ex. 31:18.), foi entregue a Moisés. E através de
quase quarenta anos de peregrinação, os israelitas foram constantemente
lembrados / designado dia de descanso de Deus de Elohim, pela retenção
do maná cada sétimo dia, e para a preservação milagrosa da porção
dupla que caiu no dia da preparação.
Antes de entrar na terra prometida , os israelitas foram admoestados
por Moisés para " guarda o dia de sábado, para o santificar." (Deut.
5:12) YAHWEH concebido que por uma fiel observância do mandamento do
sábado , Israel deve ser continuamente lembrado de sua responsabilidade
a Ele como seu Criador e Redentor. Enquanto eles devem guardar o
sábado com o espírito apropriado , a idolatria não poderia existir , mas
se as reivindicações deste preceito do Decálogo ser posta de lado como
não vinculativo , o Criador seria esquecido , e os homens adorariam
outros deuses. "Eu lhes dei os meus sábados," Elohim / Deus
declarou: "para que servissem de sinal entre Mim e eles; para que
soubessem que eu sou YAHWEH que os santifica." No entanto,

"rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus estatutos,
e profanaram os meus sábados; porque o seu coração andava
após os seus ídolos." E, em seu apelo a eles para voltar para Ele ,

Ele chamou a sua atenção novamente para a importância de manter o
santo sábado . "Eu sou YAHWEH vosso Deus / Deus", Ele
disse: " 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 YAHWEH vosso
Elohim / Deus." ( Ez 20:12, 16, 19, 20).

Ao chamar a atenção de Judá, para os pecados que finalmente trouxe
sobre eles o cativeiro babilônico, YAHWEH declarou: "Você ... os meus

sábados profanaste." "Por isso eu derramei sobre eles a minha
indignação; com o fogo do meu furor os consumi; fiz que o seu
caminho recaísse sobre a sua cabeça." (Ez. 22:8, 31).
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Na restauração de Jerusalém, nos dias de Neemias, o sábado de quebra
foi recebido com o inquérito popa, "Porventura não fizeram vossos

"Através do meu vigário, vou exaltar a mim mesmo.
No primeiro dia será exaltado , eo mundo protestante
receberá este sábado espúrio como genuíno. Através da
nonoberservance / não observância do sábado que Elohim /
Deus instituiu, vou trazer a Sua lei em desprezo. A palavras:
'Um sinal entre mim e vós nas vossas gerações,'
eu vou fazer para servir ao lado do meu sábado.
"Assim, o mundo se tornará meu. Eu serei o governador
da Terra, o príncipe do mundo. Eu vou assim controlar
as mentes sob meu poder que o sábado de Elohim /
de Deus deve ser um objeto especial de desprezo. Um
sinal...? - Vou fazer a observância do sétimo dia um sinal
de deslealdade para com as autoridades da terra. As
leis humanas serão feitas tão rigorosos que homens e
mulheres não se atrevem a observar o sábado do sétimo
dia. Com medo de querer alimentos e roupas, eles irá
juntar-se com o mundo em transgressão da lei de Elohim /
de Deus. A terra será totalmente sob o meu domínio."

pais assim, e não trouxe o nosso Elohim / Deus todo este mal
sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o
ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado." (Ne. 13:18).

O Messias, durante Seu ministério terreno, enfatizou as reivindicações
de ligação do sábado, em todo o Seu ensino Ele mostrou reverência pela
instituição que Ele mesmo havia dado. Em Seus dias o sábado tinha se
tornado tão pervertido que sua observância refletia o caráter de homens
egoístas e arbitrários, em vez de o caráter de Elohim / Deus. O Messias
anular o falso ensino pelo qual aqueles que afirmaram conhecer Elohim /
Deus havia deturpado ele. Embora seguido com hostilidade implacável
pelos rabinos, Ele nem sequer parecem estar de acordo com as suas
necessidades, mas foi direto para a frente mantendo o sábado de acordo
com a lei de Elohim / Deus.
Em linguagem inconfundível Ele testemunhou a Sua atenção para com
a lei de YAHWEH. " Não cuideis que vim destruir a lei ou os
profetas:" Ele disse: "Eu não vim ab-rogar / destruir, mas

cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o
céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá
da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que
violar um destes mandamentos, por menor que seja, e
assim ensinar aos homens, será chamado o menor no
reino dos céus; aquele, porém, que os cumprir e ensinar
será chamado grande no reino dos céus." (Mateus 5:17-19).
Durante a dispensação cristã, o grande inimigo da felicidade
do homem fez do sábado do quarto mandamento um objeto de
ataque especial. Satanás diz: "Vou trabalhar com propósitos

cruzados com Elohim / Deus. Me irá capacitar os meus
seguidores para anular Memorial de Elohim / de Deus , o
sábado do sétimo dia. Assim eu vou mostrar ao mundo
que o dia santificado e abençoado por Elohim / Deus foi
alterado. Esse dia não viverá nas mentes das pessoas.
Vou obliterar a memória dele. Vou colocar em seu lugar
um dia que não dá as credenciais de Elohim / Deus, um
dia que não pode ser um sinal entre Elohim / Deus e Seu
povo. Vou levar aqueles que aceitam este dia para colocar
sobre ela a santidade que Elohim / Deus colocou sobre o
sétimo dia.

Através da criação de um falso sábado, o inimigo pensou em
mudar os tempos e as leis. Mas se ele realmente conseguiu mudar

a lei de Elohim / de Deus? As palavras do trigésimo primeiro capítulo do
Êxodo são a resposta. Ele, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre,
declarou do sábado do sétimo dia: "Isso é um sinal entre Mim

e vós nas vossas gerações." "É um sinal ... para
sempre." (Ex. 31:13, 17.) O poste de sinalização alterado é apontando

o caminho errado, mas Elohim / Deus não mudou. Ele é o poderoso stell
Elohim / Deus de Israel. "Eis que as nações são consideradas

por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das
balanças; eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa
pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo,
nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas
as nações são como nada perante ele; ele as considera
menos do que nada e como uma coisa vã." (Isaías 40:15-17).

E Ele é tão zeloso de Sua lei agora como era nos dias de Acabe e Elias.

Mas como é que a lei desconsiderado! Eis que o mundo

hoje em rebelião aberta contra Elohim / Deus. Este é, na
verdade, uma geração perversa, cheia de ingratidão, o
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formalismo, a insinceridade, orgulho e apostasia. Homens
negligenciar a Bíblia e ódio verdade. Yahshua vê Sua lei

e negação. O espírito de mundanismo pode contaminar a imagem e
controlar a alguns, a causa de Elohim / Deus pode manter o seu terreno
apenas pelo grande esforço e sacrifício contínuo, ainda no final a verdade
triunfará gloriosamente.

rejeitado, Seu amor desprezado, Seus embaixadores tratados
com indiferença. Ele tem falado por suas misericórdias, mas
estes têm sido não reconhecida; Ele tem falado por avisos,
mas estes têm sido ignorado. Os pátios do templo da

alma humana foram transformados em locais de tráfego
profano. O egoísmo, inveja, orgulho, malícia, - todos são
acarinhados.
Muitos não hesitam em zombar da palavra de Elohim / Deus.
Aqueles que acreditam que a palavra como se lê são mantidos
até a ridicularizar. Há um crescente desprezo pela lei e ordem,
diretamente rastreável a uma violação dos claros mandamentos
de YAHWEH. Violência e crime são o resultado de desviar

do caminho da obediência. Eis a miséria ea miséria de
multidões que adoram no santuário de ídolos, e que
procuram em vão por felicidade e paz.

Eis o desrespeito quase universal do mandamento do sábado. Eis
também a impiedade ousadia daqueles que, enquanto promulgação
de leis para proteger o suposto santificar o primeiro dia da semana, ao
mesmo tempo, estão fazendo leis que legalizam o comércio de bebidas.
Sábio acima do que está escrito, eles tentam coerse as consciências dos
homens, enquanto emprestando sua sanção para um mal que brutaliza
e destrói os seres criados à imagem de Elohim / Deus. É o próprio
Satanás, que inspira essa legislação. Ele bem sabe que a maldição
do Elohim / Deus repousará sobre os que exaltam decretos humanos
acima do divino, e ele faz tudo em seu poder para levar os homens para o
caminho largo que termina é a destruição.
Assim por muito tempo têm os homens cultuado opiniões humanas
e as instituições humanas que quase todo o mundo está a seguir
depois de ídolos. E aquele que tem se esforçado para mudar a lei de
Elohim / de Deus está usando todos os artifícios enganosos para induzir
homens e mulheres à disposição se contra Elohim / Deus e contra o sinal
pelo qual os justos são conhecidos. Mas YAHWEH não vai
sempre sofrer. Sua lei para ser quebrado e desprezada com
impunidade. Há um tempo vem, quando "os olhos altivos dos homens

serão abatidos, e a sua altivez será humilhada; e só YAHWEH
será exaltado naquele dia." (Isaías 2:11). Ceticismo pode tratar as
reivindicações da lei de Elohim / de Deus com brincadeira, escárnio,

No trabalho de encerramento do Elohim / Deus na Terra,
a norma de Sua lei será novamente exaltado. A religião falsa
pode prevalecer, a iniqüidade abunde, o amor de muitos
esfriará pode, a cruz do Calvário pode ser perdida de vista,
e as trevas, como um manto de morte, pode se espalhar pelo
mundo inteiro, toda a força da corrente popular maio voltarse contra a verdade; trama após trama pode ser formada para
derrubar o povo de Elohim / Deus, mas na hora auf maior perigo,
o Elohim / Deus de Elias levantarei instrumentos humanos
para dar uma mensagem que não será silenciada. Nas cidades
populosas do país, e nos lugares onde os homens foram para
os maiores comprimentos de falar contra o Altíssimo, a voz de
severa repreensão será ouvida. Corajosamente, os homens de
nomeação de Elohim / de Deus denunciar a união da Igreja com
o mundo. Sinceramente eles vão chamar os homens e mulheres
para transformar a partir da observância de uma instituição
criada pelo homem para a observância do verdadeiro sábado.
"Temei a YAHWEH, e dai-lhe glória," eles vão
proclamar a toda nação, " porque é vinda a hora do seu

juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o
mar, e as fontes das águas. ... Se alguém adorar
a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua
testa, ou na sua mão, também este beberá do vinho
da ira de YAHWEH, que se deitou, não misturado,
no cálice da sua ira."(Apocalipse 14:7-10).

Elohim / Deus não vai quebrar o seu pacto, nem alterarei o que
saiu de Seus lábios. Sua palavra permanecerá firme para sempre,
como inalterável como Seu trono. No julgamento, esta aliança será
levado adiante, claramente escrito com o dedo de Elohim / Deus
eo mundo será citado perante o tribunal da Justiça Infinita para
receber a sentença.

Hoje, como nos dias de Elias, a linha de demarcação entre
povo observador dos mandamentos de Elohim / de Deus e os
adoradores de falsos deuses está claramente desenhado. "Até
quando coxeareis entre dois pensamentos?" Elias gritou: "Se
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YAHWEH é Elohim / Deus, segui-o, e se Baal, segui-o." -

YAHWEH. Mas quando ele disse: "e só eu fiquei; e buscam a
minha vida Eu, eu mesmo só, fiquei, e buscam a minha vida",
a palavra de YAHWEH o surpreendeu, "Também deixei
ficar (No entanto, eu deixei-me) em Israel sete mil:

(1 Reis 18:21). E a mensagem de hoje é: " Caiu, caiu a grande
Babilônia. ... Sai dela, povo Meu, para que não
sejas participante dos seus pecados, e para que
não incorras nas suas pragas. Porque já os seus
pecados se acumularam até ao céu, e YAHWEH se
lembrou das iniqüidades dela." - (Ap. 18:2, 4, 5).

O tempo não está muito distante, quando o teste virá para cada
alma. A observância do falso sábado será instado sobre nós. A
competição será entre os mandamentos de Elohim / Deus e os
mandamentos dos homens. Aqueles que têm rendido passo a passo
para as demandas do mundo, e se sujeitaram a costumes mundanos,
então ceder aos poderes constituídos, em vez de submeter-se a
zombaria, insulto, ameaças de prisão e morte. Nessa altura, o ouro
será separado da escória. A verdadeira piedade [santidade] vai ser
claramente distinguida da aparência e os enfeites do mesmo. Muitas
estrelas que temos admirado por seu brilho, então, ir para fora na
escuridão. Aqueles que assumiram os ornamentos do santuário, mas
não estão vestidos com a justiça do Messias, então aparecerá na
vergonha de sua própria nudez.
Entre os habitantes do mundo, espalhados por toda a terra , há
aqueles que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim como as
estrelas do céu , que aparecem apenas à noite, esses fiéis brilharão
quando as trevas cobrem a terra ea escuridão os povos . Na África
pagã, nas terras católicas da Europa e da América do Sul , na China,
na Índia , nas ilhas do mar , e em todos os cantos escuros da terra,
Elohim / Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos que ainda
vai brilhar em meio às trevas , revelando claramente a um mundo
apóstata o poder transformador da obediência a Sua lei. Mesmo agora
eles estão aparecendo em toda nação, entre toda língua [ idioma] e as
pessoas , e na hora da mais profunda apostasia , quando o supremo
esforço de Satanás é feito para provocar "a todos, pequenos e
grandes, ricos e pobres, livres e servos," (Apocalipse 13:16.)
para receber , sob pena de morte, o sinal de fidelidade a um dia de
descanso falsos, esses fiéis, "irrepreensíveis e sinceros , filhos
de Elohim / Deus, sem repreensão (inculpáveis)," irá "brilhar
(resplandeceis) como astros no mundo." - (Filipenses 2:15.)
Quanto mais escura a noite , mais brilhante será que vão brilhar.

Que estranha obra Elias teria feito na numeração Israel no
momento em que os juízos de Elohim / de Deus estavam caindo
sobre as pessoas infiéis! Ele podia contar apenas um lado de

todos os joelhos que não se dobraram a Baal." -

(1 Reis 19:14, 18).
Em seguida, o homem não tentativa de numerar Israel hoje,
mas que cada um tem um coração de carne, um coração de
terna simpatia, um coração que, como o coração do Messias,
estende a mão para a salvação de um mundo perdido.

de: "Profetas e Reis", de Ellen G. White, 1917 e 1937; págs. 177-189
Editor: inserir o santo nome de nosso Deus: YAHWEH; o nome de nosso
Senhor: Yahshua o Messias; o título de Deus em: Elohim / Deus: o nome
de Elias: EliYah. "Yah" é a forma abreviada do nome do santo "Yahweh",
do nosso santo Pai. E: [...]
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O grande conflito entre o Messias e Satanás, que tem
prosseguido durante quase seis mil anos, logo deve terminar; e o
maligno redobra seus esforços para frustrar a obra do Messias em
prol do homem, e prender as almas em suas ciladas. Reter o povo em
trevas e impenitência, até que termine a mediação do Salvador e não
mais haja sacrifício polo pecado, é o objetivo que êle procura realizar.
Não se fazendo um esfôrço especial para resistir ao seu poder,
prevalecendo a indiferença na igreja / assembleia e no mundo, Satanás
não se preocupa; pois que não se acha em perigo de perder os que está
levando em cativeiro, à sua vontade. Mas ao ser chamada a atenção
para as coisas eternas, a almas indagarem: "Que é necessário que eu
faça para me salvar?" êle está a postos, procurando opor seu poder
ao do Messias, e neutralizar a influência do Espírito santo.
As Escrituras declaram que em certa ocasião, em que os anjos
de Elohim / Deus foram apresentar-se perante o Senhor, Satanás foi
também entre êles (Jó 1:6), não para curvar-se perante o Rei eterno,
mas para favorecer seus maldosos intentos contra os justos. Com o
mesmo objetivo está êle presente quando os homens se congregam
para o culto a Elohim / Deus. Pôsto que oculto das vistas, está êle a
trabalhar com tôda a diligência para dirigir o espírito dos adoradores.
Semelhante a um hábil general, formula de antemão seus planos.
Vendo êle o mensageiro de Elohim / Deus examinando as Escrituras,
toma nota do assunto a ser apresentado ao povo. Emprega então o
todo o seu engano a astúcia no sentido de amoldar as circunstâncias, a
fim de que a mensagem não atinja aquêles a quem êle está enganando
a respeito daquele mesmo ponto. Alguém que mais necessite da
advertência estará empenhado em alguma transação comercial, que
requer a sue presença ou de algum outro modo será impedido de
ouvir as palavras que se lhe poderiam demonstrar um cheiro de vida
para vida.
Outrossim, vê Satanás os servos do Senhor // de YAHWEH opressos
por causa das trevas espirituais que envolvem o povo. Ouve suas
fervorosas orações rogando graça e poder divinos para quebrar a
fascinação da indiferença, descuido e apatia. Então, com renovado
zêlo desenvolve suas artimanhas. Tenta os homens à satisfação
do apetite ou a alguma outra forma de condescendência própria,
embotando assim a sua sensibilidade, de maneira que deixem de
ouvir precisamente as coisas que mais necessitam aprender.
Satanás bem sabe que todos quantos êle pode levar a negligenciar
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a oração e o exame das Escrituras, serão vencidos por seus ataques.
Portanto, inventa todo artifício possível para ocupar a mente. Sempre
houve uma classe que, mostrando-se embora muito piedosos, ao
invés de prosseguir no conhecimento da verdade, fazem consistir sua
religião em procurar algum defeito de caráter ou êrro de fé naqueles
com quem não concordam. Tais pessoas são a mão direita de
Satanás. Os acusadores dos irmãos não são poucos; e estão sempre
em atividade quando Elohim / Deus está a operar e Seus servos Lhe
estão prestando verdadeira homenagem. Êles darão interpretação
falsa às palavras e atos dos que amam a verdade e lhe obedecem.
Representarão os mais ardorosos, zelosos e abnegados servos do
Messias como estando enganados ou sendo enganadores. É sua
obra representar falsamente os intuitos de tôda ação verdadeira e
nobre, fazer circular insinuaçóes e despertar suspeitas no espírito
dos inexperientes. De todo modo imaginável procurarão fazer com
que o que é puro e justo seja considerado detestável e enganador.
Ninguém, todavia, necessita ser enganado em relação a êles. Podese fàcilmente ver de quem são filhos, o exemplo de quem seguem, e
a obra de quem fazem. "Pelos seus frutos os conhecereis." Mat.7:16.
Seu procedimento assemelha-se ao de Satanás, o odioso caluniador,
"o acusador de nossos irmãos." Apocalipse 12:10.
O grande enganador tem muitos agentes prontos para apresentar
tôda e qualquer espécie de êrro, a fim de enredar as almas: heresies
preparadas para se adaptarem aos vários gostos e capacidades
dos que êle deseja arruinar. É plano seu lever para a assembleia
elementos insinceros, não regenerados, que acoroçoarão a dúvida
e a incredulidade, estorvando a todos os que desejem ver a obra de
Elohim / Deus progredir, a com ela queiram avançar. Muitos que não
têm fé verdadeira em Elohim / Deus ou em Sua Palavra, concordam
com certos princípios da verdade e passam por cristãos; e assim
estão aptos para introduzir seus erros como doutrinas das Escrituras.
A opinião de que não é de conseqüência alguma o que os homens
creiam, é um dos enganos mais bem sucedidos de Satanás. Êle sabe
que a verdade, recebida por amor à mesma, santifica a alma de quem
a recebe; portanto, está constantemente a procurer substituí-la por
falsas teorias a fábulas, ou por outro evangelho. Desde o princípio

santos defensores da verdade.
As interpretações vagas e imaginosas das Escrituras, as muitas
teorias contraditórias concernentes à fé religiosa, as quais se
encontram no mundo cristão, são obra de nosso grande adversário
pare confundir o espírito de tal maneira que não saiba distinguir a
verdade. E a discórdia e divisão que há entre as igrejas / assembleias
da cristandade são em grande parte devidas ao costume que prevalece
de torcer as Escrituras, a fim de apoiar uma teoria favorita. Em vez
de estudar cuidadosamente a Palavra de Deus / de YAHWEH com
humildade de coração, a fim de obter conhecimento de Sua vontade,
muitos procuram apenas descobrir algo singular ou original.
Com o intuito de sustentar doutrinas errôneas ou práticas
anticristãs, alguns apanham passagens das Escrituras separadas
do contexto, citando talvez a metade de um simples versículo, como
prova de seu ponto de vista, quando a parte restante mostraria ser
bem contrário o sentido. Com a astúcia da serpente, entrincheiramse por trás de declarações desconexas, interpretadas de maneira
a convir a seus desejos carnais. Muitos assim voluntàriamente
pervertem a Palavra de Deus / de YAHWEH. Outros, possuindo
ativa imaginação, lançam mão das figuras e símbolos das Escrituras
Sagradas, interpretam-nos a seu bel-prazer, tendo em pouca conta
o testemunho das Escrituras como seu próprio intérprete, e então
apresentam suas fantasias como ensinos da Bíblia.
Quando quer que o estudo das Escrituras se inicie sem espírito de
oração, humildade e docilidade, as passagens mais claras e simples,
bem como as mais difíceis, serão torcidas do seu verdadeiro sentido.
Os dirigentes papais escolhem as partes das Escrituras que melhor
servem a seu propósito, interpretam-nas de modo a lhes convirem, e
então as apresentam ao povo, ao mesmo tempo em que lhe negam o
privilégio de estudar a Escritura Sagrada e compreender por si
mesmos suas santas verdades. A Bíblia inteira deveria ser dada ao
povo tal qual é. Melhor lhe seria não ter nenhuma instrução bíblica
do que receber os ensinos das Santas Escrituras tão grosseiramente
desvirtuados.
A Bíblia foi destinada a ser guia a todos os que desejassem
familiarizar-se com a vontade de seu Criador. Elohim / Deus deu aos
homens a segura Palavra da profecia; os anjos e mesmo o proprio
Messias vieram para tornar conhecidas a Daniel e S. João as coisas
que em breve deveriam acontecer. Os importantes assuntos que
dizem respeito à nossa salvação não foram deixados envoltos em
mistério. Não foram revelados de tal maneira a tornar perplexo e
transviar o honesto pesquisador da verdade. Disse YAHWEH pelo
profeta Habacuc: "Escreve a visão, e torna-a bem legível . . . para

os servos de Elohim / Deus têm contendido com os falsos
ensinadores, não meramente como homens corruptos, mas
como inculcadores de falsidades que seriam fatais à alma.

Elias, Jeremias, S. Paulo, firme e destemidamente se opunham aos
que estavam desviando os homens da Palavra de Deus / de YAHWEH.
A liberalidade que considera como sendo sem importância uma fé
religiosa correta, não encontrava apoio algum por parte daqueles
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que a possa ler o que correndo passa." Habacuc 2:2. A Palavra
de Deus / de YAHWEH é clara a todos os que a estudam com coração
devoto. Tôda alma verdadeiramente sincera virá à luz da verdade.
"A luz semeia-se para o justo." Salmo 97:11. E nenhuma assembleia
poderá progredir na santificação a menos que seus membros estejam
fervorosamente em busca da verdade, como de um tesouro escondido.
Ao brado de - liberalidade - os homens se tornam cegos aos ardis
do adversário, enquanto êle se acha em todo o tempo trabalhando
com perseverança pare a realização de seu objetivo. Ao ser bem

Satanás conservar o espírito humano a pesquisar e conjeturar com
relação àquilo que Elohim / Deus não tornou conhecido, e que não é
desígnio Seu que cornpreendamos. Foi assim que Lúcifer perdeu seu
lugar no Céu. Tornou-se descontente porque nem todos os segredos
dos propósitos de Elohim / Deus lhe eram confiados, e desatendeu
inteiramente àquilo que foi revelado com respeito à sua própria
obra na elevada posição a êle designada. Suscitando o mesmo
descontentamento nos anjos sob o seu comando, determinoulhes a queda. Agora procura imbuir a mente dos homens do
mesmo espírito, levando-os também a desatender aos diretos
preceitos / a violar os rectos mandamentos de Elohim / Deus.
Os que estão indispostos a aceitar as verdades claras e incisivas
da Bíblia, procuram contìnuamente fábulas agradáveis, que acalmem
a consciência. Quanto menos espirituais, altruísticas e humilhadoras
forem as doutrinas apresentadas, tanto maior será o favor com que
são recebidas. Tais pessoas degradam as faculdades intelectuais de
modo a servirem aos seus desejos carnais. Demasiado sábios em
seu próprio conceito para examinarem as Escrituras com contrição
de alma e fervorosa oração rogando a guia divina, não têm escudo
contra o engano. Satanás está pronto para suprir o desejo do coração,
e apresenta suas burlas / suas astúcias em lugar da verdade. Foi
assim que o papado alcançou seu poderio sôbre o entendimento
dos homens; e, pela rejeição da verdade, visto implica uma cruz,
os protestantes estão seguindo o mesmo caminho. Todos os que

sucedido em suplantar a Bíblia por meio de especulações
humanas, a lei de Deus / YAHWEH é posta de parte e as igrejas
se encontram sob a servidão do pecado, ao mesmo tempo em
que declaram estar livres.
Para muitos, as pesquisas científicas se tornaram uma
desgraça. Elohim / Deus permitiu que uma inundação de luz fôsse

derramada sôbre o mundo, em descobertas científicas e artísticas;
mas mesmo os maiores espíritos, se não forem guiados pela Palavra
de Deus / de YAHWEH em sues pesquisas, desencaminhar-se-ão em
suas tentativas de investigar as relações entre a ciência e a revelação.
O saber humano tanto das coisas materiais como das espirituais
é parcial e imperfeito; portanto, muitos são incapazes de harmonizar
com as declarações das Escrituras suas opiniões sôbre a ciência.
Muitos aceitam meras teorias e especulações como fatos científicos
e julgam qua a Palavra de Deus / de YAHWEH deve ser provada pelos
ensinos da "falsamente chamada ciência." I Timóteo 6:20. O Criador
e Suas obras estão além de sua compreensão; e, por não poderem
explicar isto pelas leis naturais, a história bíblica é considerada
indigna de confiança. Os que duvidam da fidedignidade dos relatos do
Velho e Novo Testamentos, muito amiúde vão um passo além, pondo
em dúvida a existência de Elohim / Deus e atribuindo à natureza o
poder infinito. Tendo perdido sua âncora, são deixados ao léu das
ondas da incredulidade.
Assim muitos se desviam da fé, a são seduzidos pelo diabo.
Os homens têm-se esforçado por ser mais sábios do qua o seu
Criador; a filosofia humana tem tentado devassar e explicar
mistérios que jamais serão revelados por tôdas as eras eternal.

Se os homens tão somente pesquisassem e compreendessem
o que Elohim / Deus tornou conhecido a respeito de Si mesmo
e de Seus propósitos, obteriam uma perspectiva tal da glória,
majestade e poder de YAHWEH, que se compenetrariam de sua
própria pequenez, contentando-se com aquilo que foi revelado
para êles mesmos e seus filhos. É a obra prima dos enganos de

negligenciam a Palavra de Elohim / Deus a fim de estudarem
conveniências e expedientes para que se não achem em
desacôrdo com o mundo, serão deixados a acolher condenável
heresia em lugar de verdade religiosa. Tôda forma imaginável

de êrro será aceita pelos que voluntariamente rejeitam a verdade.
Quem olha com horror para um engano, receberá facilmente outro.
O apóstolo S. Paulo, falando de uma classe de pessoas que “não
receberam o amor da verdade para se salvarem”, declara: “Por

isso YAHWEH lhes enviará a operação do êrro, para que creiam
a mentira; para que sejam julgados todos os que não creram
a verdade, antes tiveram prazer na iniqüidade”. II Tess. 2:10-12.

Com tal advertência diante de nós, cumpre-nos estar de sobreaviso a
respeito de quais doutrinas recebemos.

Entre as operações de maior êxito do grande enganador,
encontram-se os ensinos ilusórios e prodígios de mentira do
espiritismo. Disfarçado em anjo de luz, estende suas redes onde
menos se espera. Se os homens tão-somente estudassem
o Livro de Deus / de YAHWEH com fervorosa oração a
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fim de o poderem compreender, não seriam deixados em
trevas, à mercê das doutrinas falsas. Mas, rejeitando
êles a verdade, são prêsa da ilusão.

Não foram operados milagres por o Messias e por Seus apóstolos? O
mesmo compassivo Salvador vive hoje, e está tão disposto a escutar
a oração da fé, como quando andava visìvelmente entre os homens.
O natural coopera com o sobrenatural. Faz parte do plano de Elohim /
Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que Êle não
outorgaria se o não pedíssemos assim.

Outro êrro perigoso é a doutrina que nega a divindade do Messias
[divino!], pretendendo que Êle não tivera existência antes de Seu
advento a êste mundo. Esta teoria é recebida com favor por uma
vasta classe que professa crer na Escritura Sagrada; diretamente
contradiz, todavia, as mais compreensíveis declarações de nosso
Salvador com respeito à Sua relação com o Pai, Seu caráter divino
e Sua preexistência. Não pode ser entretida sem a mais injustificada
violência às Escrituras. Não sòmente rebaixa as concepções do
homem acêrca da obra da redenção, mas solapa a fé na Bíblia como
revelação de Elohim / Deus. Ao mesmo tempo que isto a torna mais
perigosa, torna-a também mais difícil de ser enfrentada. Se os homens
rejeitam o testemunho das Escrituras inspiradas concernente à
divindade do Messias [divino!], é debalde arguir com êles sôbre
êste ponto; pois nenhum argumento, por mais conclusivo, poderia
convencê-los. “O homem natural não compreende as coisas

do Espírito de YAHWEH, porque lhe parecem loucura; e não
pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.”

I Cor. 2:14. Pessoa alguma que alimente êste êrro pode ter exato
conceito do caráter ou missão do Messias, nem do grande plano de
Deus / YAHWEH para a redenção do homem.

Ainda outro êrro sutil e nocivo é a crença, que ràpidamente
se espalha, de que Satanás não existe como ser pessoal; de
que êste nome é empregado nas Escrituras meramente para
representar os maus pensamentos e desejos do homem.

O ensino tão extensamente exposto dos púlpitos populares,

de que o segundo advento do Messias é a Sua vinda a cada
indivíduo por ocasião da morte, é um ardil para desviar a
mente dos homens de Sua vinda pessoal nas nuvens do céu.

Durante anos Satanás tem estado assim a dizer: “Eis que Êle está no
interior da casa” (Mat. 24:23-26); e muitas almas se têm perdido

por aceitarem este engano.
Outrossim, ensina a sabedoria mundana que a oração
não é essencial. Homens de ciência pretendem que a oração não

pode, na verdade, ser atendida; que isto seria uma violação da lei,
um milagre, e que os milagres não existem. O universo dizem êles, é
governado por leis fixas, e o próprio Elohim / Deus nada faz contrário
a essas leis. Assim representam a Elohim / Deus governado por Suas
próprias leis, como se a operação das leis divinas pudesse excluir a
liberdade divina. Tal ensino se opõe ao testemunho das Escrituras.

Inumeráveis são as doutrinas errôneas e as
fantasiosas idéias que estão ganhando terreno entre as
igrejas da cristandade. É impossível avaliar os maus resultados

de remover um dos marcos que foram fixados pela Palavra de Deus /
YAHWEH. Poucos dos que se arriscam a fazer isto param com a
rejeição de uma única verdade. A maioria continua a pôr de lado, um
após outro, os princípios da verdade, até que se tornam efetivamente
incrédulos.

Os erros da teologia popular têm arrastado ao cepticismo
muitas almas que poderiam de outra maneira ter sido crentes
nas Escrituras. Impossível lhes é aceitarem doutrinas que lhes

ofendem o senso de justiça, misericórdia e benevolência; e, desde
que tais são apresentadas como ensinos da Bíblia, recusam-se a
recebê-la como a Palavra de Deus / YAHWEH.

E êste é o objetivo que Satanás procura realizar. Nada
há que êle mais deseje do que destruir a confiança em
Deus / YAHWEH e em Sua Palavra. Satanás está à frente do

grande exército dos que duvidam, e trabalha em sua máxima fôrça
para aliciar as almas para suas fileiras. Duvidar está-se tornando

moda. Há uma classe numerosa pela qual a Palavra de Deus /
YAHWEH é olhada com desconfiança, pela mesma razão por
que o foi o seu Autor: porque ela reprova e condena o pecado.
Os que estão indispostos a obedecer-lhe aos preceitos,
esforçam-se por subverter a sua autoridade. Lêem a Escritura,

ou ouvem os seus ensinos como são apresentados do púlpito
sagrado, meramente para encontrar defeito, nela ou no sermão. Não
poucos se tornam incrédulos a fim de justificar-se ou desculparse da negligência do dever. Outros adotam princípios cépticos por
orgulho ou indolência. Demasiado amantes da comodidade para
se distinguirem no cumprimento de qualquer coisa digna de honra,
que requeira esfôrço e abnegação, visam conseguir fama de uma
sabedoria superior criticando a Bíblia. Há nela muita coisa que a
mente finita, não iluminada pela sabedoria divina, é impotente para
compreender; e assim encontram ensejo para criticar. Muitos há que
parecem entender ser virtude achar-se do lado da descrença, do
cepticismo e da incredulidade. Mas, sob aparência de sinceridade,
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ver-se-á que tais pessoas são movidas pela confiança própria e
orgulho. Muitos se deleitam em encontrar nas Escrituras alguma
coisa que confunda o espírito de outros. Alguns a princípio criticam
e sofismam, por simples amor à controvérsia. Não compreendem
que se estão assim enredando nas ciladas do passarinheiro. Tendo,

Deus deu a fim de sustentar sua fé, se permitirem discutir e cavilar,
verão que suas dúvidas se tornam constantemente mais acentuadas.
Mas os que duvidam das promessas de Elohim / Deus e não confiam
na segurança de Sua graça, estão a desonrá-Lo; e sua influência,
em vez de atrair outros ao Messias, tende a repeli-los dÊle. São
árvores infrutíferas, que estendem amplamente seus escuros ramos,
excluindo da luz do Sol outras plantas, e fazendo-as atrofiar-se e
morrer na fria sombra. O trabalho de tais pessoas aparecerá como
uma constante testemunha contra aquelas. Estão a lançar sementes
de dúvida e cepticismo, que produzirão infalível messe [colheita].
Apenas um caminho há a seguir, para quantos desejem
sinceramente livrar-se das dúvidas. Em vez de questionar e cavilar
com relação àquilo que não compreendem, atendam à luz que já
resplandece sôbre êles, e receberão maior luz. Cumpram todo dever
que já se lhes fêz claro à compreensão, e estarão aptos a compreender
e cumprir aquêles sôbre os quais estão agora em dúvida.
Satanás pode apresentar uma contrafação tão parecida com
a verdade, que engane aos que estão dispostos a ser enganados,
aos que desejam excluir a abnegação e o sacrifício exigidos pela
verdade; impossível lhe é, porém, reter sob o seu poder uma só alma
que sinceramente deseje conhecer a verdade, custe o que custar.

porém, expresso abertamente descrença, entendem que devem
manter sua atitude. Assim se unem êles aos ímpios, e fecham
para si mesmos as portas do Paraíso.
Deus / YAHWEH deu em Sua Palavra evidência bastante
do caráter divino da mesma. As grandes verdades que
dizem respeito à nossa redenção, estão claramente
apresentadas. Pelo auxílio do Espírito santo [Espírito de YAHWEH],

que é prometido a todos os que O buscam com sinceridade, cada qual
pode compreender por si estas verdades. Elohim / Deus concedeu
aos homens um firme fundamento sôbre que repousar a fé.
Contudo, a mente finita dos homens não está adaptada a
compreender completamente os planos e propósitos do Ser infinito.
Jamais poderemos por meio de pesquisas encontrar a Elohim / Deus.
Não devemos tentar erguer com mãos presunçosas o véu com o qual
Êle vela Sua majestade. O apóstolo exclama: “Quão insondáveis

são os Seus juízos, e quão inescrutáveis os Seus caminhos!”
Rom. 11:33. Podemos compreender Seu trato para conosco e os
motivos que O movem até ao ponto em que nos é possível discernir o
amor e a misericórdia ilimitados em união com o poder infinito. Nosso
Pai celestial tudo determina em sabedoria e justiça, e não devemos
estar descontentes e destituídos de confiança, antes curvar-nos em
submissão reverente. De seus propósitos Êle nos revelará tanto
quanto é para o nosso bem saber, e, além disto, devemos confiar na
Mão que é onipotente, no Coração que está repleto de amor.
Ao mesmo tempo em que Elohim / Deus deu prova ampla para a
fé, nunca removeu toda desculpa para a descrença. Todos os que

buscam ganchos em que pendurar suas dúvidas, encontrá-losão. E todos os que se recusam a aceitar a Palavra de Deus /
YAHWEH e lhe obedecer antes que tôda objeção tenha sido
removida, e não mais haja lugar para a dúvida, jamais virão à
luz.

A desconfiança em Elohim / Deus é produto natural do coração não
renovado, que está em inimizade com Êle. A fé, porém, é inspirada
pelo Espírito santo [o Espírito de YAHWEH], e ùnicamente florescerá
à medida que fôr acalentada. Ninguém se pode tornar forte na fé sem
esfôrço decidido. A incredulidade é fortalecida ao ser incentivada; e,
se os homens, em vez de se ocuparem com as provas que Elohim /

O Messias é a verdade, e a “luz que alumia a todo o homem
que vem ao mundo”. João 1:9. O Espírito da verdade foi enviado
para guiar os homens em tôda a verdade. E pela autoridade do Filho
de Elohim / Deus se acha declarado: “Buscai, e encontrareis.”

“Se alguém quiser fazer a vontade dÊle, pela mesma doutrina
conhecerá se ela é de Elohim / Deus.” Mateus 7:7; João 7:17.

Os seguidores do Messias pouco sabem das tramas que Satanás
e suas hostes contra êles estão formando. Aquêle, porém, que Se
assenta nos Céus, encaminhará todos êsses estratagemas para o
cumprimento de Seus profundos desígnios. O Senhor permite que
Seu povo seja submetido à atroz prova da tentação, não porque
tenha prazer em sua aflição e angústia, mas porque tal operação é
indispensável à sua vitória final. Êle não poderia, de maneira coerente
com Sua própria glória, escudá-los da tentação; pois o objetivo da
prova é prepará-los para resistirem a tôdas as seduções do mal.
Nem homens ímpios nem demônios podem embaraçar a obra de
Elohim / Deus, ou excluir a Sua presença de Seu povo, se êste, com
coração submisso e contrito, confessar e abandonar seus pecados, e
com fé reclamar as promessas divinas. Tôda tentação, tôda influência
adversa, quer manifesta quer secreta, pode com êxito ser vencida,

“não por fôrça, nem por violência, mas pelo Meu Espírito, diz
YAHWEH Sabaoth / dos exércitos”. Zacarias 4:6.
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“Os olhos de YAHWEH estão sôbre os justos, e os Seus
ouvidos atentos às suas orações. … E qual é aquêle que vos
fará mal, se fôrdes zelosos do bem?” I S. Pedro 3:12 e 13. Quando

Balaão, seduzido pela promessa das ricas recompensas, praticou
encantos contra Israel, e por meio de sacrifícios a YAHWEH procurou
invocar maldição sobre o Seu povo, o Espírito de YAHWEH vedou
o mal que ele anelava pronunciar, e Balaão foi forçado a dizer:

“Como amaldiçoarei o que Elohim / Deus não amaldiçoa? e
como detestarei quando YAHWEH não detesta?” Números 23:8.
“A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim
como o seu." Quando novamente foi oferecido o sacrifício, declarou
o ímpio profeta: “Eis que recebi mandado de abençoar: pois Êle
tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniqüidade
em Israel nem contemplou maldade em Jacó; YAHWEH seu
Elohim / Deus é com êle, e nêle, e entre êles se ouve o alarido
de um Rei.” “Pois contra Jacó não vale encantamento, nem
adivinhação contra Israel: neste tempo se dirá de Jacó e de Israel:
Que coisas Elohim / Deus tem obrado!” Números 23:8, 10, 21 e
23. Contudo se erigiram altares pela terceira vez, e novamente Balaão
tentou pronunciar uma maldição. Mas, mediante os obstinados lábios
do profeta, o Espírito de Deus / YAHWEH declarou a prosperidade
de Seus escolhidos, e repreendeu a loucura e malignidade de seus
adversários: “Benditos os que te abençoarem, e malditos os
que te amaldiçoarem.” Números 24:9.
O povo de Israel era nesse tempo fiel a Elohim / Deus; e, enquanto
permanecessem em obediência à Sua lei, nenhum poder na Terra
ou no inferno poderia prevalecer contra êles. Mas a maldição que a
Balaão não foi permitido pronunciar contra o povo de Elohim / Deus,
conseguiu finalmente trazer sôbre êles, seduzindo-os ao pecado.
Ao transgredirem os mandamentos de Deus / YAHWEH, separam-se
então dÊle, sendo deixados a sentir o poder do destruidor.

Satanás está bem ciente de que a mais débil alma que
permaneça no Messias é mais que suficiente para competir
com as hostes das trevas, e que, caso êle se revelasse
abertamente, seria enfrentado e vencido. Portanto, procura

retirar das suas potentes fortificações os soldados da cruz, enquanto
jaz de emboscada com as suas fôrças, pronto para destruir todos os
que se arriscam a penetrar em seu terreno. Ùnicamente com

humilde confiança em Deus / YAHWEH, e obediência
a todos os Seus mandamentos, poderemos achar-
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nos seguros.

Ninguém, sem oração, se encontra livre de perigo durante
um dia ou uma hora que seja. Especialmente devemos rogar a
YAHWEH sabedoria para compreender a Sua Palavra. Ali estão

revelados as estratagemas do tentador, e os meios pelos quais se
pode a êle resistir com êxito. Satanás é perito em citar as Escrituras,
dando sua própria interpretação às passagens pelas quais espera
fazer-nos tropeçar. Devemos estudar a Bíblia com humildade de
coração, nunca perdendo de vista nossa sujeição a Elohim / Deus.
Ao mesmo tempo em que nos devemos guardar constantemente
contra os ardis de Satanás, cumpre com fé orar sempre: “Não nos
deixes cair
guardar-se
em tentação AND LEAD US NOT / SAVE US(!) INTO TEMPTATION.”
Mateus 6:13.
de: "O Conflito dos Séculos", Ellen G. White, em Pôrto Alegre, em 1935,
São Paulo, Brasil, págs, 561-573 e 574 (na página 336 o imagem de pág.
574)
Editor: o nome de Deus YAHWEH, sua Filho Yahshua o Messias é no
texto, e o palavra: Elohim ("nada correcto: Deus!")
[...]
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A Imutável Lei de Deus
O Futuro dos Estados Unidos
"ABRIU-SE no Céu o templo de YAHWEH, e a arca do Seu concerto
foi vista no Seu templo." Apocalipse 11:19. A arca do concêrto de
Elohim / Deus está no santo dos santos, ou lugar santíssimo, que é o
segundo compartimento do santuário. No ministério do tabernáculo
terrestre, que servia como "exemplar e sombra das coisas celestiais,"
êste compartimento se abria sòmente no grande dia da expiação,
para a purificação do santuário. Portanto, o anúncio de que o templo
de Elohim / Deus se abrira no Céu, e de que fôra vista a arca de Seu
concêrto, indica a abertura do lugar santíssimo do santuário celestial,
em 1844, ao entrar o Messias ali para efetuar a obra finalizadora da
expiação. Os que pela fé seguiram seu Sumo Sacerdote, ao iniciar Êle
o ministério no lugar santíssimo, contemplaram a arca de Seu
concêrto. Como houvessem estudado o assunto do santuário,
chegaram a compreender a mudança operada no ministério do
Salvador, e viram que Êle agora oficiava diante da arca de Elohim /
Deus, pleiteando com Seu sangue em favor dos pecadores.
citacoe:
"A arca que estava no tabernáculo terrestre continha as duas
tábuas de pedra, ondo estavam escritos os preceitos da lei de
Elohim / Deus. A arca era um mero receptáculo das tábuas da
lei, a presença desses preceitos divinos é que lhes dava valor
a santidade. Quando foi aberto o templo de Elohim / Deus no
Céu, foi vista a arca do Seu concerto. No lugar santíssimo,
no santuário celestial, é onde se encontra inviolavelmente
encerrada a lei divina - lei promulgada pelo próprio Elohim /
Deus entre os trovões do Sinai, e escrita com o Seu próprio
dedo nas tábuas de pedra."
de: "O Grande Controvérsia", Ellen White, 1888, Gihon Publishing
A lei de Elohim / Deus no santuário celeste é o grande original, de
que os preceitos inscritos nas tábuas de pedra, registados por Moisés
no Pentateuco, eram uma transcrição exata. Os que chegaram à

compreensão dêste ponto importante, foram assim levados a
ver o caráter sagrado e imutável da lei divina. Viram, como nunca
dantes, a fôrça das palavras do Salvador: "Até que o céu e a
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Terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei."

havia aberto, a abrir a que Êle fechara. Mas "O que abre, e ninguém
fecha; e fecha, e ninguém abre," tinha declarado: "Eis que diante de
ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar." Apocalipse 3:7 e 8.
O Messias abrira a porta, ou o ministério, do lugar santíssimo;
resplandecia a luz por aquela porta aberta do santuário celestial, e
dernonstrou-se estar o quarto mandamento incluído na lei que ali
se acha encerrada; o que Elohim / Deus estabeleceu ninguém pode
derribair.
Os que aceitaram a luz relative à mediação do Messias e à
perpetuidade da lei de Elohim / Deus, acharam que estas eram as
verdades apresentadas no capítulo 14 de Apocalipse. As mensagens
dêste capítulo constituem uma tríplice advertência (Ver Apêndice),

S. Mateus 5:18. A lei de Elohim / Deus, sendo a revelação de Sua
vontade, a transcrição de Seu caráter, deve permanecer para sempre,
"como uma feel testemunha no Céu." Nenhum mandamento
foi anulado; nenhum jota ou til se mudou. Diz o salmista: "Para

sempre, ó YAHWEH, a Tua palavra permanece no Céu."

São "fiéis todos os Seus mandamentos. Permanecem firmes
para todo o sempre." Salmo 119:89; 111:7 e 8.
No próprio centro do decálogo está o quarto mandamento,
conforme foi a princípio proclamado: "Lembra-te do dia do

sábado para o santificar. Seis dial trabalharás, a farás
tôda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado de YAHWEH
teu Elohim / Deus: não farás nenhuma obra, nem tu,
nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua
serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que
está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fêz
YAHWEH os céus e a Terra, o mar a tudo que nêles há, e
ao sétimo dia descansou: portanto abençoou YAHWEH
o dia do sábado, e o santificou." Êxodo 20:8-11.
O Espírito de Elohim / Deus tocou o coraçáo dos que estudavam
a Sua Palavra. Impressionava-os a convicção de que haviam
ignorantemente transgredido êste preceito, deixando de tomar em
consideração o dia de repouso do Criador. Começaram a examinar
as razões para a observância do primeiro dia da semana em lugar do
dia que Elohim / Deus havia santificado. Não puderam achar nas
Escrituras prova alguma de que o quarto mandamento tivesse sido
abolido, ou de que o sábado fôra mudado; a bênção que a princípio
aureolava o sétimo dia nunca fôra removida. Sinceramente tinham
estado a procurar conhecer a fazer a vontade de Elohim / Deus;
agora, como se vissem transgressores de Sua lei, encheu-se-lhes o
coração de tristeza, e manifestaram lealdade pare com Elohim / Deus,
santificando Seu sábado.
Muitos e tenazes foram os esforços feitos pare subverter-lhes
a fé. Ninguém poderia deixar de ver que, se o santuário terrestre
era uma figura ou modêlo do celestial, a lei depositada na arca, na
Terra, era uma transcrição exata da lei na arca, que está no Céu;
e que a aceitação da verdade concernente ao santuário celeste
envolvia o reconhecimento dos requisitos da lei de Elohim / Deus,
e da obrigatoriedade do sábado do quarto mandamento. Aí estava
o segrêdo da oposição atroz a decidida à exposição harmoniosa
das Escrituras, que revelavam o ministério do Messias no santuário
celestial. Os homens procuravam fechar a porta que Elohim / Deus

que deve preparar os habitantes da Terra pare a segunda vinda
do Senhor. O anúncio: — "Vinda é a hora do Seu juízo" — aponta

pare a obra finalizadora do ministério do Messias para a salvação
dos homens. Anuncia uma verdade que deve ser proclamada até que
cesse a intercessão do Salvador, a Êle volte à Terra para receber o
Seu povo. A obra do juízo que começou em 1844, deve continuar até
que os casos de todos estejam decididos, tanto dos vivos como dos
mortos; disso se conclui que ela se estenderá até ao final do tempo de
graça pare a humanidade. A fim de que os homens possam prepararse para estar em pé no juízo, a mensagem lhes ordena temer a Elohim /
Deus a dar-Lhe glória, "e adorar Aquêle que fêz o céu e a
Terra, e o mar, e as fontes das águas." O resultado da
aceitação destas mensagens é dado nestas palavras: "Aqui estão

os que guardam os mandamentos de YAHWEH, e a
fé de Yahshua." A fim de se prepararem para o juízo, é necessário

que os homens guardem a lei de Elohim / Deus. Esta lei será a norma
de caráter no juízo. Declara o apóstolo S. Paulo: "Todos os que sob

a lei pecaram pela lei serão julgados. . . . No dia em que Elohim /
Deus há de julgar os segredos dos homens por Yahshua o
Messias." E ele diz que "os que praticam a lei hão de ser
justificados." Romanos 2:12-16. A fé é essencial a fim de guardarse a lei de Elohim / Deus; pois "sem fé é impossível agradarLhe." "E tudo que não é de fé, é pecado." Hebreus 11:6;

Romanos 14:23.
Pelo primeiro anjo os homens são chamados a temer a Elohim /
Deus e dar-Lhe glória, e adorá-Lo como o Criador do céu e da Terra. A fim
de fazer isto devem obedecer à Sua lei. Diz o sábio: "Teme a Deus /

YAHWEH Elohim, a guarda os Seus mandamentos;
porque êste é o dever de todo o homem." Eclesiastes

362

363

A Imutável Lei de Deus

A Imutável Lei de Deus

12:13. Sem a obediência a Seus mandamentos nenhum culto pode
ser agradável a Elohim / Deus. "Êste é o amor de YAHWEH:

conservar sempre presente o verdadeiro motivo de se render culto
a Elohim / Deus" - porque Êle é o Criador, a nós as Suas criaturas.
"O sábado, portanto, está no fundamento mesmo du culto divino,
pois ensina esta grande verdade da maneira mais impressionante, e
nenhuma outra instituição faz isso. O vedadeiro fundamento para o
culto divino, não meramente o daquele que se realiza no sétimo dia,
mas de todo o culto, encontra-se na distinção entre o Criador a Suas
criaturas. Êste fato capital jamais poderá tornar-se obsoleto, a jamais
deverá ser esquecido." - História do Sábado, J. N. Andrews. Foi para
conservar esta verdade sempre perante o espírito dos homens que
Elohim / Deus instituiu o sábado no Éden; e, enquanto o fato de que
Êle é o nosso Criador continuar a ser razão por que O devamos adorar,
permanecerá o sábado como sinal a memória disto. Tivesse sido o
sábado universalmente guardado, os pensamentos a afeições dos
homens teriam sido dirigidos ao Criador como objeto de reverência
e culto, jamais tendo havido idólatra, ateu, ou incrédulo. A guarda
do sábado é um sinal de lealdade para com o verdadeiro Elohim /
Deus, "Aquêle que fêz o céu, e a Terra, e o mar, a as fontes das
águas." Segue-se que a mensagem que ordena aos homens adorar a
Elohim / Deus a guardar Seus mandamentos, apelará especialmente
para que observemos o quarto mandamento.
Em contraste com os que guardam os mandamentos de Elohim /
Deus / de YAHWEH e têm a fé de Yahshua, o terceiro anjo indica outra
classe, contra cujos erros profere solene e terrível advertência: "Se

que guardemos os Seus mandamentos." "O que
desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua
oração será abominável." I S. João 5:3; Provérbios 28:9.

O dever de adorar a Elohim / Deus se baseia no fato de que Êle é o
Criador, a que a Êle todos os outros sêres devem a existência. E, onde
quer que se apresente, na Bíblia, Seu direito à reverência e adoração,
acima dos deuses dos pagãos, enumeram-se as provas de Seu poder
criador. "Todos os deuses dos povos são coisas vãs;
mas YAHWEH fez os céus." Salmo 96:5. "A quern pois

Me fareis semelhante, para que lhe seja semelhante?
diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos, a vêde
quem criou estas coisas." "Assim diz YAHWEH que tens
criado os céus, o Elohim / Deus que formou a Terra, e a
fêz; . . . Eu sou YAHWEH, e não há outro." Isaías 40:25 e 26;
45:18. Diz o salmista: "Sabei que YAHWEH é Elohim / Deus:
foi Êle, a não nós, que nos fêz povo Seu." "ó, vinde,
adoremos, a prostremo-nos; ajoelhemo-nos diante de
YAHWEH que nos criou." Salmo 100:3; 95:6. E os sêres santos
que adoram a Elohim / Deus nos Céus, declaram porque Lhe é devida
sua homenagem: "Digno és, Elohim / Deus, de receber

glória, e honra, e poder; porque Tu criaste tôdas as
coisas." Apocalipse 4:11.

No capítulo 14 de Apocalipse, os homens são convidados a
adorar o Criador; e a profecia revela uma classe de pessoas que,
como resultado da tríplice mensagem, observam os mandamentos
de Elohim / Deus. Um dêsses mandamentos aponta diretamente para
Elohim / Deus como sendo o Criador. O quarto preceito declara:

"O sétimo dia é o sábado de YAHWEH teu Elohim /
Deus . . . porque em seis dias fêz YAHWEH os céus
e a Terra, o mar e tudo que nêles há, e ao sétimo
dia descansou; portanto ahençoou YAHWEH o dia do
sábado, e o santificou." Êxodo 20:10 e 11. Acêrca do sábado,
diz mais YAHWEH ser êle "um sinal, . . . para que saibais que
Eu sou YAHWEH vosso Elohim / Deus." Ezequiel 20:20. E a

"Porque em seis dias fêz YAHWEH
os céus e a Terra, e ao sétimo dia descansou a
restaurou-Se." Êxodo 31:17.

razão apresentada é:

"A importância do sábado como memória da criação consiste em

alguém adorar a bêsta, e a sua imagem, e receber
o sinal na sua testa, ou na sua mão, também o
tal beberá do vinho da ira de YAHWEH." Apocalipse

14:9 e 10. Para a compreensão desta mensagem é necessária uma
interpretação correta dos símbolos empregados. Que se representa
pela besta, pela imagem e pelo sinal?
A cadeia de profecias na qual se encontram êstes símbolos, começa
no capítulo 12 de Apocalipse, com o dragão qua procurava destruir
de Messias em Seu nascimento. Declara-se qua o dragão é Satanás
(Apocalipse 12:9); foi êle que atuou sôbre Herodes a fim de matar o
Salvador. Mas o principal agente de Satanás, ao fazer guerra contra
o Messias e Seu povo, durante os primeiros séculos da era cristã, foi
o Império Romano, no qual o paganismo era a religião dominante.
Assim, conquanto o dragão represente primeiramente Satanás, é, em
sentido secundário, símbolo de Roma pagã.
No capítulo 13 (vers. 1-10), descreve-se a bêsta "semelhante
ao leopardo," à qual o dragão deu "o seu poder, o seu trono, e
grande poderio." Êste símbolo, como a maioria dos protestantes
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tem crido, representa o papado, que se sucedeu no poder, trono e
poderio uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Declarase quanto à bêsta semelhante ao leopardo: "Foi-lhe dada uma

surgir entre as nacionalidades populosas e agitadas do Velho Mundo
- êsse mar turbulento de "povos, e multidões, e nações, e línguas."
Deve ser procurada no Continente Ocidental.
Que nação do Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo ao
poder, apresentando indícios de fôrça e grandeza, e atraindo a
atenção do mundo? A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma
nação, e apenas uma, satisfaz às especificações desta profecia; esta
aponta insofismàvelmente para os Estados Unidos da América do
Norte. Reiteradas vêzes, ao descreverem a origem e o crescimento
desta nação, oradores e escritores têm emitido inconscientemente
o mesmo pensamento e quase que empregado as mesmas palavras
do escritor sagrado. A bêsta foi vista a "subir da terra"; e, segundo
os tradutores, a palavra aqui traduzida "subir" significa literalmente
"crescer ou brotar como uma planta." E, como vimos, a nação
deveria surgir em território prèviamente desocupado. Escritor
preeminente, descrevendo a origem dos Estados Unidos, fala do
"mistério de sua procedência do nada" (G. A. Towsend, O Novo Mundo
Comparado com o Velho), a diz: "Semelhando a semente silenciosa,
desenvolvemo-nos em império." Um jornal europeu, em 1850, referiuse aos Estados Unidos como um império maravilhoso, que estava
"emergindo" e "no silêncio da terra aumentando diàriamente seu
poder e orgulho." - The Dublin Nation. Eduardo Everett, em discurso
sôbre os peregrinos, fundadores desta nação, disse: "Procuraram
um local afastado, inofensivo por sua obscuridade, e seguro pela
distância, onde a pequena igreja de Leyden pudesse gozar da
liberdade de consciência? Eis as imensas regiões sôbre as quais,
em conquista pacífica, . . . implantaram os estandartes da cruz!' Discurso pronunciado em Plymouth, Mass., em 22 de dezembro de
1824.
"E tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro." Os
cornos semelhantes aos do cordeiro indicam juventude, inocência e
brandura, o que apropriadamente representa o caráter dos Estados
Unidos, quando apresentados ao profeta como estando a "subir"
em 1798. Entre os exilados cristãos que primeiro fugiram para a
América e buscaram asilo contra a opressão real e a intolerância dos
sacerdotes, muitos havia que se decidiram a estabelecer um govêrno
sôbre o amplo fundamento da liberdade civil e religiosa. Suas idéias
tiveram guarida na Declaração da lndependência, que estabeleceu
a grande verdade de que ''todos os homens são criados iguais,"
e dotados de inalienável direito à "vida, liberdade, e procura da
felicidade." E a Constituição garante ao povo o direito de governar-se
a si próprio, estipulando que os representantes eleitos pelo voto do
povo façam e administrem as leis. Foi também concedida liberdade

bôca para proferir grandes coisas e blasfêmias. . . . E
abriu a sua bôca em blasfêmias contra YAHWEH, para
blasfemar do Seu nome, a do Seu tabernáculo, e dos
clue habitam no Céu. E foi-lhe permitido fazer guerra
aos santos, a vencê-los; a deu-se-lhe poder sôbre tôda
a tribo, e lingua, e nação." Apocalipse 13:6 e 7. Esta profecia,

que é quase idêntica à descrição da ponta pequena de Daniel 7,
refere-se inquestionàvelmente ao papado.

"Deu-se-lhe poder para continuar por quarenta a dois
meses." E, diz o profeta, "vi uma de suas cabeças como ferida
de morte." E, mais, "se alguém leva em cativeiro, em cativeiro
irá; se alguém matar à espada, necessário é que à espada
seja morto." Os quarenta a dois meses são o mesmo que "tempo,
tempos, e metade de um tempo," três anos e meio, ou 1.260 dias,

de Daniel 7, tempo durante o qual o poder papal deveria oprimir o
povo de Elohim / Deus. Êste período, conforme se declara nos
capítulos precedentes, começou com a supremacia do papado, no
ano 538 de nossa era, e terminou em 1798. Nesta ocasião o papa foi
aprisionado pelo exército francês, e o poder papal recebeu a chaga
mortal, cumprindo-se a predição: "Se alguém leva em cativeiro,

em cativeiro irá."

Neste ponto é introduzido outro símbolo. Diz o profeta: "Vi subir
da Terra outra bêsta, a tinha dois chifres semelhantes aos de
um cordeiro." Apocalipse 13:11. Tanto a aparência desta bêsta como

a maneira por que surgiu, indicam que a nação por ela representada é
dissemelhante das qua são mostradas sob os símbolos precedentes.
Os grandes reinos que têm governado o mundo foram apresentados
ao profeta Daniel como feras rapinantes, que surgiam quando "os
quatro ventos do céu combatiam no mar grande." Daniel 7:2. Em
Apocalipse 17, um anjo explicou que águas representam "povos, e
multidões, e nações, e línguas" (verso 15). Ventos são símbolos
de contendas. Os quatro ventos do céu a combaterem no mar grande,
representam as terríveis cenas de conquista e revolução, pelas quais
os reinos têm atingido o poder.
Mas a bêsta de cornos semelhantes aos do cordeiro foi vista a "subir
da terra." Em vez de subverter outras potências para estabelecer-se,
a nação assim representada deve surgir em território anteriormente
desocupado, crescendo gradual e pacificamente. Não poderia, pois,
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de fé religiosa, sendo permitido a todo homem adorar a Elohim /
Deus segundo os ditames de sua consciência. Republicanismo e
protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação.
Êstes princípios são o segrêdo de seu poder e prosperidade. Os
oprimidos e conculcados de tôda a cristandade têm-se volvido
para esta terra com interêsse e esperança. Milhões têm aportado às
suas praias, e os Estados Unidos alcançaram lugar entre as mais
poderosas nações da Terra.
Mas a bêsta de cornos semelhantes aos do cordeiro "falava

como o dragão.
"Dizendo aos que habitam na Terra qua fizessem uma imagem à
bêsta." Aqui se representa claramente a forma de govêrno em que o
poder legislativo emana do povo; uma prova das mais convincentes
de que os Estados Unidos são a nação indicada na profecia.
Mas o que é a "imagem à bêsta?" e como será ela formada? A
imagem é feita pela bêsta de dois cornos, e é uma imagem à primeira
bêsta. E também chamada imagem da bêsta. Portanto, pare sabermos
o que é a imagem, e como será formada, devemos estudar os
característicos da própria bêsta - o papado.
Quando se corrompeu a primitive igreja, afastando-se da
simplicidade do evangelho a aceitando ritos a costumes pagãos,
perdeu o Espírito e o poder de Elohim / Deus; e, para que pudesse
governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular.
Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e
o empregava para favorecer aos seus próprios fins, especialmente
na punição da "heresia." A fim de formarem os Estados Unidos uma
imagem da bêsta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o govêrno
civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja
para realizar os seus próprios fins.

como o dragão. E exerce todo o poder da primeira
bêsta na sua presença, e faz que a Terra e os que nela
habitam adorem a primeira bêsta, cuja chaga mortal
fôra curada. E . . . dizendo aos que habitam na Terra que
fizessem uma imagem à bêsta que recebera a ferida da
espada e vivia." Apocalipse 13:11-14.

Os cornos semelhantes aos do cordeiro e a voz de dragão dêste
símbolo indicam contradição flagrante entre o que professa e pratica
a nação assim representada. A "fala" da nação são os atos de suas
autoridades legislativas e judiciárias. Por êsses atos desmentirá os
princípios liberais a pacíficos que estabeleceu como fundamento de
sua política. A predição de falar "como o dragão," e exercer "todo o
poder da primeira bêsta", claramente anuncia o desenvolvimento do
espírito de intolerância e perseguição que manifestaram as nações
representadas pelo dragão e pela bêsta semelhante ao leopardo. E a
declaração de que a bêsta de dois cornos faz com "que a Terra a os
que nela habitam adorem a primeira bêsta," indica que a autoridade
desta nação deve ser exercida impondo ela alguma observância que
constituirá ato de homenagem ao papado.
Semelhante atitude seria abertamente contrária aos princípios
dêste govêrno, ao espírito de suas instituições livres, às afirmações
insofismáveis e solenes da Declaração da Independência, e à
Constituição. Os fundadores da nação procuraram sàbiamente
prevenir o emprêgo do poder secular por parte da igreja, com seu
inevitável resultado - intolerância e perseguição. A Magna Carta
estipula que "o Congresso não fará lei quanto a oficializar alguma
religião, ou proibir o seu livre exercício," e que "nenhuma prova de
natureza religiosa será jamais exigida como requisito para qualquer
cargo de confiança pública nos Estados Unidos." Sòmente em
flagrante violação destas garantias à liberdade da nação, poderá
qualquer observância religiosa ser imposta pela autoridade civil.
Mas a incoerência de tal procedimento não é maior do que o que se
encontra representado no símbolo. É a bêsta de cornos semelhantes
aos do cordeiro - professando-se pura, suave e inofensiva - qua fala

Quando quer que a igreja tenha obtido o poder
secular, empregou-o ela para punir a discordância às
suas doutrinas. As igrejas protestantes que seguiram os passos de

Roma, formando aliança com os poderes do mundo, têm manifestado
desejo semelhante de restringir a liberdade de consciência. Dá-se
um milhares de ministros não conformistas foram obrigados a deixar
exemplo disto na prolongada perseguição aos dissidentes, feita
pela Igreja Anglicana. Durante os séculos dezesseis e dezessete, as
igrejas, e muitos, tanto
pastôres como do povo em geral, foram submetidos a multa, prisão,
tortura a martírio.
Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do
governo civil, e isto preparou o caminho para o desenvolvimento do
papado - a bêsta. Disse S. Paulo: "... sem que antes venha

a apostasia, e se manifeste o homem do pecado".

II Tessalonicenses 2:3. Assim a apostasia na igreja preparará o
caminho para a imagem à bêsta.
A Escritura Sagrada declara que antes da vinda do Senhor existirá
um estado de decadência religiosa semelhante à dos primeiros
séculos. "Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos.

Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos,
presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais a
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mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis,
caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os
bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos
deleites do que amigos de YAHWEH, tendo aparência de piedade,
mas negando a eficácia dela." II Timóteo 3:1-5. "Mas o Espírito
expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns
da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas
de demônios." I Timóteo 4:1. Satanás operará "com todo o
poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o
engano da injustiça." E todos os que "não receberam o amor
da verdade para se salvarem," serão abandonados à mercê da
"operação do êrro para que creiam a mentira." II Tessalonicenses

América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia
romana, e a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado
inevitável.

2:9-11. Quando fôr atingido tal estado de impiedade, ver-se-ão os
mesmos resultados que nos primeiros séculos.
A vasta diversidade de crenças nas igrejas protestantes é por
muitos considerada como prova decisiva de que jamais se poderá
fazer esfôrço algum para se conseguir uma uniformidade obrigatória.
Há anos, porém, que nas igrejas protestantes se vem manifestando
poderoso e crescente sentimento em favor de uma união baseada
em pontos comuns de doutrinas. Para conseguir tal união, devese necessàriamente evitar tôda discussão de assuntos em que não
estejam todos de acôrdo, independentemente de sua importância do
ponto de vista bíblico.
Carlos Beecher, em sermão pronunciado em 1846, declarou que o
ministério das denominações evangélicas protestantes "não somente

é formado sob terrível pressão do mero terror humano, mas
também vive, move-se e respira num meio totalmente corrupto,
e que cada instante apela para todo o elemento mais viI de sua
natureza, a fim de ocultar a verdade a curvar os joelhos ao
poder da apostasia. Não foi desta maneira que as coisas

se passaram com Roma? Não estamos nós desandando
pelo mesmo caminho? E que vemos precisamente diante
de nós? Outro concílio geral! Uma convenção
mundial! Aliança evangélica, e credo universal!" -

Sermão sôbre: A Bíblia Como um Credo Suficiente, pronunciado em
Fort Wayne, Ind., a 22 de fev. de 1846. Quando, pois, se conseguir isto
nos esforços para se obter completa uniformidade, apenas um passo
haverá para que se recorra à fôrça.
Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em
pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado
para que imponha seus decretos e lhes apóie as instituições, a

A bêsta de dois chifres "faz que a todos, pequenos e
grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja pôsto
um sinal na sua mão direita ou nas suas testes; para que
ninguém possa comprar ou vender, senão aquêle que
tiver o sinal, ou o nome da bêsta, ou o número do seu
nome." Apocalipse 13:16 e 17. A advertência do terceiro anjo é: "Se

alguém adorar a bêsta, e a Sua imagem, e receber
o sinal na sue testa, ou na sua mão, também o tal
beberá do vinho da ira de YAHWEH." Apocalipse 14:9,10.

" A b ê s t a " mencionada nesta mensagem, cuja adoração é imposta

pela bêsta de dois cornos, é a primeira, ou a bêsta semelhante ao
leopardo, do capítulo 13 do Apocalipse - o p a p a d o. A "imagem
da bêsta" representa a forma de protestantismo apóstata que

se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o
auxílio do poder civil para imposição de seus dogmas. Resta
definir ainda o "sinal da bêsta."
Depois da advertência contra o culto à bêsta e sua
imagem, declara a profecia: "Aqui estão os que guardam

os mandamentos de YAHWEH, e a fé de Yahshua."

Apocalipse 14:12. Visto os que guardam os mandamentos de Elohim /
Deus serem assim colocados em contraste com os que adoram a
bêsta e sua imagem, e recebem o seu sinal, é claro que a guarda
da lei de Deus / YAHWEH, por um lado, e sua violação, por outro,
deverão assinalar a distinção entre os adoradores de Deus / YAHWEH
e os da bêsta.
O característico especial da bêsta, e, portanto, de sua imagem,
é a violação dos mandamentos de Deus / YAHWEH. Diz Daniel a
respeito da ponta pequena, o papado: "Cuidará em mudar
os tempos e a lei." Daniel 7:25. E S. Paulo intitulou o mesmo
poder: "o homem do pecado," que deveria exaltar-se acima de
Elohim / Deus. Uma profecia é o complemento da outra. Unicamente
mudando a lei de Deus / YAHWEH poderia o papado exaltar-se acima
de Elohim / Deus; quem quer que conscientemente guarde a lei assim
modificada, estará a prestar suprema honra ao poder pelo qual se
efetuou a mudança. Tal ato de obediência às leis papais seria um
sinal de vassalagem ao papa em lugar de Elohim / Deus.
O papado tentou mudar a lei de Deus / YAHWEH. O segundo
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mandamento, que proíbe o culto às imagens, foi omitido da lei, e o
quarto foi mudado de molde a autorizar a observância do primeiro dia
em vez do sétimo, como sábado. Mas os romanistas aduzem como
razão para omitir o segundo mandamento ser êle desnecessário,
achando-se incluído no primeiro, e que estão a dar a lei exatamente
como era o desígnio de Elohim / Deus fôsse ela compreendida. Esta
não pode ser a mudança predita pelo profeta. É apresentada uma
mudança intencional, com deliberação. "Cuidará em mudar
os tempos e a lei." A mudança no quarto mandamento cumpre
exatamente a profecia. Para isto a única autoridade alegada é a da
igreja. Aqui o pader papal se coloca abertamente acima de Elohim /
Deus.
Enquanto os adoradores de Elohim / Deus se distinguirão
especialmente pelo respeito ao quarto mandamento - dado o fato de
ser êste o sinal de Seu poder criador, a testemunha de Seu direito
à reverência e homenagem do homem - os adoradores da bêsta
salientar-se-ão por seus esforços para derribar o monumento do
Criador e exaltar a instituição de Roma. Foi por sua atitude a favor do
domingo que o papado começou a ostentar arrogantes pretensões
(Ver Apêndice); seu primeiro recurso ao poder do Estado foi para

Americana de Tratados e pela União Americana das Escolas
Dominicais. Uma dessas obras reconhece "o completo silêncio do

impor a observância do domingo como "o dia de Senhor."
A Escritura Sagrada, porém, indica o sétimo dia, e não o
primeiro, como o dia de YAHWEH. Disse o Messias: "O Filho
do homem é Senhor até do sábado." O quarto mandamento

Novo Testamento no que respeita a um mandamento explícito
para o domingo ou a regras defïnidas para a sua observância." -

The Abiding Sabbath, Jorge Elliott, pág. 184.
Outra diz: "Até ao tempo da morte do Messias nenhuma mudança
havia sido feita no dia" (O Dia do Senhor, A. E. Waffle); e, "pelo que
se depreende do relato sagrado, êles [os apóstolos] não deram . . .
nenhum mandamento explícito ordenando o abandono do repouso
do sétimo dia, a sua observância no primeiro dia da semana." - Idem.
Os católicos romanos reconhecem que a mudança do sábado foï
feita pela sua igreja, e declaram que os protestantes, observando
o domingo, estão reconhecendo o poder desta. No "Catecismo
Católico da Religião Cristã," em resposta a uma pergunta sôbre o
dia a ser observado em obediência ao quarto mandamento, faz-se
esta declaração: "Enquanto vigorou a antiga lei, o sábado

era o dia santifìcado, mas a igreja, instruída por Yahshua
o Messias, e dirigida pelo Espírito de Deus, substituiu
o sábado pelo domingo; assim, santificamos agora o
primeiro dia, e não o sétimo dia. Domingo guer dizer, e
agora é, dia do Senhor."

declara: "O sétimo dia é o sábado de YAHWEH."
E pelo profeta Isaías YAHWEH the chama: "Meu Santo dia."
S. Marcos 2:28; Isaías 58:13.
A alegação tantas vêzes feita, de que o Messias mudou o sábado, é
refutada por Suas próprias palavras. Em Seu sermão no monte, disse
Êle: "Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas: não

vim ab-rogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo
que, até que o céu e a Terra passem, nem um jota ou um til
se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer
pois que violar um dêstes mais pequenios mandamentos,
e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no
reino dos Céus; aquêle, porém, que os cumprir e ensinar
será chamado grande no reino dos Céus." S. Mateus 5:17-19.

É fato geralmente admitido por protestantes que as Escrituras
não autorizam em nenhuma parte a mudança do sábado. Isto se acha
plenamente declarado nas publicações editadas pela Sociedade

== >>
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OS DEZ MANDAMENTOS - Êxodo 20: (2) 3-17

Deus: não farás nenhuma obra, nem tu,
nem teu filho, nem tua filha, nem o teu
servo, nem a tua serva, nem o teu animal,
nem o teu estrangeiro, que está dentro
das tuas portas. Porque em seis dias fez
YAHWEH os céus e a terra, o mar e tudo
que neles há, e ao sétimo dia descansou:
portanto abençoou YAHWEH o dia do
sábado / Sabbath, e o santificou.

A LEI DE ELOHIM / DEUS

I
EU sou YAHWEH teu elohim / deus, ... Não
terás outros deuses diante de Mim.
II
Não farás para ti imagem de escultura,
nem alguma semelhança do que há em
cima nos céus, nem em baixo na terra,
nem nas águas debaixo da terra. Não to
encurvarás a elas nem as servirás: porque
Eu, YAHWEH teu Elohim / Deus, sou Elohim /

V
Honra a teu pai e a tua mãe, pare que
se prolonguem os teus dias na Terra que
YAHWEH teu Elohim / Deus te dá.
VI

Deus zeloso, que visito a maldade dos
pais nos filhos até a terceira e quarta
geração daqueles que me aborrecem, e
faço misericórdia em milhares aos que Me
amam e guardam os Meus mandamentos.
III
Não tomarás o nome de YAHWEH teu
Elohim / Deus em vão: porque YAHWEH não
terá por inocente o que tomar o Seu
nome em vão.
IV
Lembra-te do dia do sábado / Sabbath,
para o santificar . Seis diAs trabalharás, a
farás toda a tua obra; mas o sétimo dia é
o sábado / Sabbath de YAHWEH teu Elohim /

Não matarás / assassinarás (!).
VII
Não adulterarás.
VIII
Não furtarás.
IX
Não dirás falso testemunho contra
o teu próximo.
X
Não cobiçarás a casa do teu próximo,
não cobiçarás a mulher do teu próximo,
nem o seu servo, nem a sua serva, nem o
seu boi, nem o seu jumento, nem coisa
alguma do teu próximo.
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Editor: ===>>>

OS DEZ MANDAMENTOS

OS DEZ MANDAMENTOS - Êxodo 20: (2) 3-17

Conforme o Segundo Catecismo da Doutrina Cristã, pág. 9,
Edição Oficial, 1930.

A LEI DE ELOHIM / DE DEUS ? ?

"Imaginará de si que pole mudar os tempos e as leis."
Daniel 7:25, Trad. do Pe. Figueiredo.

I
Amar a Deus sobre todas as coisas.
II
Não tomar o Seu santo nome em vão.
III
Guardar domingos e festas.
IV
Honrar pai e mãe.
V
Não matar.
VI
Não pecar contra a castidade.
VII
Não furtar.
VIII
Não levantar falso testemunho.
IX
Não desejar a mulher do próximo.
X
Não cobiçar as coisas alheias.
===>>>

I
EU sou YAHWEH teu elohim / deus, ... Não
terás outros deuses diante de Mim
II
Não
farás
para
ti
imagem
de
escultura, nem alguma semelhança
do que há em cima nos céus, nem
em baixo na terra, nem nas águas
debaixo da terra. Não to encurvarás
a elas nem as servirás: porque Eu,
YAHWEH teu Elohim / Deus, sou Elohim /
Deus zeloso, que visito a maldade dos
pais nos filhos até a terceira e quarta
geração daqueles que me aborrecem,
e faço misericórdia em milhares aos
que Me amam e guardam os Meus
mandamentos.
III
Não tomarás o nome de YAHWEH teu
Elohim / Deus em vão: porque YAHWEH não
terá por inocente o que tomar o Seu
nome em vão.
IV
Lembra-te do dia do sábado /
Sabbath, para o santificar . Seis diAs
trabalharás, a farás toda a tua
obra ; mas o sétimo dia é o sábado /
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Sabbath
de
YAHWEH
teu
Elohim
/
Deus: não farás nenhuma obra , nem
tu, nem teu filho, nem tua filha , nem
o teu servo, nem a tua serva , nem o teu
animal, nem o teu estrangeiro, que
está dentro das tuas portas. Porque em
seis dias fez YAHWEH os céus e a terra ,
o mar e tudo que neles há, e ao sétimo
dia descansou: portanto abençoou
YAHWEH o dia do sábado / Sabbath, e o
santificou.

Como sinal da autoridade da Igreja Católica, os escritores
romanistas citam "o próprio ato da mudança do sábado para o

V
Honra a teu pai e a tua mãe, pare que
se prolonguem os teus dias na Terra que
YAHWEH teu Elohim / Deus te dá.
VI
Não matarás / assassinarás (!).
VII
Não adulterarás. ...
VIII
Não furtarás.
IX
Não dirás falso testemunho contra
o teu próximo.
X
Não cobiçarás a casa do teu próximo,
não cobiçarás a mulher do teu próximo,
nem o seu servo, nem a sua serva, nem o
seu boi, nem o seu jumento, nem coisa
alguma do teu próximo.
<<<===

domingo, que os protestantes admitem; . . . porque, guardando
o domingo, reconhecem o poder da igreja para ordenar dias
santos e impor sua observância sob pena de incorrer em
pecado." - Resumo da Doutrina Crista, H. Tuberville. Que é, pois, a
mudança do sábado senão o sinal da autoridade da Igreja de Roma
ou "o sinal da bêsta?"
A igreja de Roma não renunciou a suas pretensões à supremacia;
e, se o mundo e as igrejas protestantes aceitam um die de repouso
de sue criação, ao mesmo tempo em qua rejeitam o sábado biblico,
acatam virtualmente estas pretensões. Podem alegar a autoridade da
tradição e dos pais da igreja pare a mudança, mas, assim fazendo,
ignoram o próprio princípio que os separa de Roma, de que - "a Bíblia,
e a Bíblia só, é a religião dos protestantes." Os romanistas podem ver
que estão enganando a si mesmos, fechando voluntàriamente os olhos
para os fatos em relação ao caso. À medida que ganha terreno o

movimento em favor do repouso dominical obrigatório, êles se
regozijam, na certeza de que, por fim, todo o mundo protestante
será reunido sob a bandeira de Roma.
Os romanistas declaram que "a observância do domingo
pelos protestantes é uma homenagem que prestam, mau
grado seu, à autoridade da Igreja [Católica]." Plain Talks about

Protestantism. A imposição da guarda do domingo por parte das
igrejas protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado — à
bêsta. Os que, compreendendo as exigências do quarto mandamento,
preferem observer o sábado espúrio em lugar do verdadeiro, estão
desta maneira a prestar homenagem ao poder pelo qual somente é
êle ordenado. Mays, no próprio ato de impor um dever religioso por
meio do poder secular, fomariam as igrejas mesmas uma imagem
à bêsta; daí a obrigatoriedade da guards do domingo nos Estados
Unidos equivaler a impor a adoração à bêsta e à sua imagem.

Mas os cristãos das gerações passadas observaram o
domingo, supondo que em assim fazendo estavam a guardar
o sábado bíblico; e hoje existem verdadeiros cristãos em
tôdas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana,
que crêem sinceramente ser o domingo o dia de repouso
divinamente instituído. Elohim / Deus aceita a sinceridade de
propósito de tais pessoas e sua integridade. Quando, porém,
a observância do domingo fôr imposta por lei, e o mundo fôr
esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado,
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quem então transgredir o mandamento de Deus / YAHWEH para
obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a
de Roma, honrará desta maneira ao papado mais do que a
Deus / YAHWEH. Prestará homenagem a Roma, e ao poder que
impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a bêsta e a
sua imagem. Ao rejeitarem os homens a instituição que Deus /
YAHWEH declarou ser o sinal de Sua autoridade, e honrarem em
seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia,
aceitarão, de fato, o sinal de fidelidade para com Roma - "o
sinal da bêsta." E sòmente depois que esta situação esteja
assim plenamente exposta perante o povo, e êste seja levado
a optar entre os mandamentos de Deus / YAHWEH e os dos
homens, é que, então, aquêles que continuam a transgredir
hão de receber "o sinal da bêsta."
A mais terrível ameaça que já foi dirigida aos mortais, achase contida na mensagem do terceiro anjo. Deverá ser um terrível
pecado que acarretará a ira de Deus / YAHWEH, sem mistura de
misericórdia. Os homens não deverão ser deixados em trevas
quanto a êste importante assunto; a advertência contra tal
pecado deve ser dada ao mundo antes da visitação dos juízos
de Deus / YAHWEH, a fim de que todos possam saber porque
êsses juízos são infligidos, e tenham oportunidade de escapar.
A profecia declara que o primeiro anjo faria o anúncio a "tôda
a nação, e tribo, e língua, e povo." A advertência do terceiro
anjo, que faz parte da mesma tríplice mensagem, deve ser
não menos difundida. É representada na profecia como sendo
proclamada com grande voz, por um anjo voando pelo meio do
céu; e se imporá à atenção do mundo.
No desfecho desta controvérsia, tôda a cristandade estará
dividida em duas grandes classes - os que guardam os
mandamentos de Deus / YAHWEH e a fé de Yahshua, e os
que adoram a bêsta e sua imagem, a recebem o seu sinal. Se

YAHWEH. E cantavam o cântico de Moisés, . . . e o cântico
do Cordeiro." Apocalipse 15:2 e 3.

bem que a igreja e o Estado reúnam o seu poder a fim de obrigar
"a todos, pequenos a grandes, ricos e pobres, livres e
servos," a receberem "o sinal da bêsta" (Apocalipse 13:16), o
povo de Elohim / Deus, no entanto, não o receberá. O profeta de
Patmos contempla "os que saíram vitoriosos da bêsta, a da

sua imagem, a do seu sinal, e do número de seu nome,
que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de

de: "O Conflito dos Séculos", Ellen G. White, em Pôrto Alegre, em 1935,
São Paulo, Brasil, págs, 469-487
Editor: o nome de Deus YAHWEH, sua Filho Yahshua o Messias é no
texto, e o palavra: Elohim ("não correcto: Deus!")
[...]

» De tudo o que se tem ouvido, o fim é:
Teme a Elohim / Deus,
e guarda os seus mandamentos;
porque isto é o dever de todo o homem.
Porque Elohim / Deus há de trazer a juízo
toda a obra, e até tudo o que está encoberto,
quer seja bom, quer seja mau. «
Eclesiastes 12:13+14
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A obra da reforma do sábado a realizar-se nos últimos tempos
acha-se predita na profecia de Isaías: “Assim diz YAHWEH:

Mantende o juízo, e fazei justiça, porque a Minha
salvação está prestes a vir, e a Minha justiça a
manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto,
e o filho do homem que lançar mão disto; que se guarda
de profanar o sábado, e guarda a sua mão de perpetrar
algum mal.” “Aos filhos dos estrangeiros que se
chegarem a YAHWEH, para O servirem, e para amarem
o nome de YAHWEH, sendo dêste modo servos Seus,
todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e
os que abraçarem o Meu concêrto, também os levarei
ao Meu santo monte, e os festejarei na Minha casa de
oração.” Isaías 56:1, 2, 6 e 7.
Estas palavras se aplicam à era cristã, como se vê pelo contexto:

“Assim diz YAHWEH, que ajunta os dispersos de Israel: Ainda
ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram.” Isaías 56:8. Aqui está

prefigurado o ajuntamento dos gentios / dos nações pelo evangelho.
E sôbre os que então honram o sábado, é pronunciada uma bênção.
Destarte, o dever relativo ao quarto mandamento estende-se através
da crucifixão, ressurreição e ascensão do Messias, até ao tempo em
que os Seus servos deveriam pregar a tôdas as nações a mensagem
das alegres novas.
YAHWEH ordena pelo mesmo profeta: “Liga o testemunho,
sela a lei entre os Meus discípulos.” Isaías 8:16. O sêlo da

lei de Deus / YAHWEH se encontra no quarto
mandamento. Ùnicamente êste, entre todos os dez, apresenta
não só o nome mas o título do Legislador. Declara ser Êle o Criador
dos céus e da Terra, e mostra, assim, o Seu direito à reverência e
culto, acima de todos. Afora êste preceito, nada há no decálogo
para mostrar por que autoridade a lei é dada. Quando o sábado foi

mudado pelo poder papal, o sêlo foi tirado da lei. Os discípulos
de Yahshua são chamados para que o restabeleçam, exaltando
o sábado do quarto mandamento à sua devida posição como
monumento do Criador e sinal de Sua autoridade.
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“À Lei e ao Testemunho!” Ao mesmo tempo em que são
abundantes as doutrinas e teorias contraditórias entre si, a lei de
Deus / YAHWEH é a única regra infalível pela qual tôdas as opiniões,
doutrinas e teorias devem ser provadas. Diz o profeta: “Se eles não

proclamou-a com terrível majestade à multidão reunida, para que
conhecesse a Sua vontade, e a Êle temesse e obedecesse para
sempre.
Desde aquele dia até o presente, o conhecimento da lei de
Deus / YAHWEH tem-se preservado na Terra, e o sábado do quarto
mandamento tem sido guardado. Pôsto que o “homem do pecado”

falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva [o luz da
verdade].” Isaías 8:20.
De novo é dada a ordem: “Clama em alta voz, não te detenhas,
levanta a tua voz como a trombeta e anuncia a Meu povo a
sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados.” Não é

o mundo ímpio, mas são aquêles a quem YAHWEH designa como
“Meu povo”, os que devem ser reprovados por suas transgressões.
Declara Êle ainda: “Todavia, Me procuram cada dia, tomam

prazer em saber os Meus caminhos, como um povo que pratica
a justiça, e não deixa a ordenança do seu Elohim / Deus.” Isaías
58:1 e 2. Aqui se faz referência a uma classe que se julga justa, que
parece manifestar grande interêsse no serviço de Elohim / Deus; mas
a repreensão severa e solene dAquele que examina os corações,
prova que se acham a calcar a pés os preceitos divinos.
Desta maneira indica o profeta a ordenança que tem estado
esquecida: - “Levantarás os fundamentos de geração em

geração: e chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador
de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de
fazer a tua vontade no Meu santo dia, e se chamares ao sábado
deleitoso, e santo dia de YAHWEH, digno de honra, e o honrares,
não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua
própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então
te deleitarás em YAHWEH.” Isaías 58:12-14. Esta profecia

também se aplica a nosso tempo. A rotura foi feita
na lei de Deus / YAHWEH, quando o sábado foi
mudado pelo poder romano. Ch e g o u , p o r é m , o te m p o

par a que esta ins tituição divina s e j a r e s ta b e l e c i d a . A
r o t ur a deve ser repa rada , e le v a n ta d o o fu n d a m e n to d e
ger ação em ge ração.

Santificado pelo descanso e bênção do Criador, o sábado foi
guardado por Adão em sua inocência no santo Éden; por Adão, depois
de caído mas arrependido, quando expulso de sua feliz morada. Foi
guardado por todos os patriarcas, desde Abel até o justo Noé, até
Abraão, Jacó. Quando o povo escolhido estêve em cativeiro no Egito,
muitos, em meio da idolatria imperante, perderam o conhecimento
da lei de Deus / YAHWEH; mas, quando o Senhor libertou Israel,

conseguisse calcar a pés o santo dia de Deus / YAHWEH,
houve, contudo, mesmo no período de sua supremacia,
ocultas nos lugares solitários, almas fiéis que lhe dispensavam
honra. Desde a Reforma, alguns tem havido, em cada geração,
a manterem-lhe a observância. Embora freqüentemente em meio

de ignomínia e perseguição, constante testemunho tem sido dado
da perpetuidade da lei de Deus / YAHWEH e da obrigação sagrada
relativa ao sábado da Criação.
Estas verdades, conforme são apresentadas no capítulo 14 de
Apocalipse, em relação com “o evangelho eterno”, distinguirão
a igreja / assembleia do Messias ao tempo de Seu aparecimento. Pois,
como resultado da tríplice mensagem, é anunciado: “Aqui

estão
os que guardam os mandamentos de YAHWEH,
e a fé de Yahshua.” E esta mensagem é a última a ser
dada antes da vinda do Senhor. Seguindo-se imediatamente à
sua proclamação, pelo profeta é visto o Filho do homem vindo
em glória, para ceifar a messe da Terra.

Os que receberam a luz concernente ao santuário e à imutabilidade
da lei de Deus / YAHWEH, encheram-se de alegria e admiração, ao
verem a beleza e harmonia do conjunto de verdades que se lhes
desvendaram ao entendimento. Desejaram que a luz que lhes parecia
tão preciosa fôsse comunicada a todos os cristãos; e criam que seria
alegremente aceita. Mas as verdades que os poriam em discordância
com o mundo não foram bem recebidas por muitos que pretendiam
ser seguidores do Messias. A obediência ao quarto mandamento

exigia sacrifício, ante o qual a maioria das pessoas recuava.

Ao serem apresentadas as exigências do sábado, muitos
raciocinavam do ponto de vista mundano. Diziam: “Sempre
guardámos o domingo, nossos pais o observaram, e muitos homens
bons e piedosos morreram felizes enquanto o guardavam. Se tinham
razão, também nós a temos. A guarda do sábado do sétimo dia nos
poria em desacôrdo com o mundo, e não teríamos influência alguma
sôbre êle. Que pode um pequeno grupo, a guardar o sétimo dia,
esperar fazer contra todo o mundo que guarda o domingo?” Foi com
argumentos semelhantes que os judeus se esforçaram para justificar
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sua rejeição do Messias. Seus pais tinham sido aceitos por Elohim /
Deus, ao apresentarem ofertas de sacrifícios; e por que não poderiam
os filhos encontrar salvação continuando com o mesmo modo
de agir? Semelhantemente, no tempo de Lutero, raciocinavam os
romanistas que cristãos verdadeiros tinham morrido na fé católica; e
portanto, essa religião era suficiente para a salvação. Tal raciocínio
se mostrava uma barreira eficaz contra todo o progresso na fé ou
prática religiosa.
Muitos insistiam em que a guarda do domingo tinha sido,
por muitos séculos, uma doutrina estabelecida e generalizado
costume da igreja. Contra êste argumento se mostrou

ser que estejais certos, e que todos os homens de saber no mundo
se achem em êrro.”
Para refutar êsses argumentos era o bastante citar os ensinos das
Escrituras e a história do trato de YAHWEH para com o Seu povo em
todos os tempos. Elohim / Deus opera por intermédio dos que ouvem
a Sua voz e Lhe obedecem, e que, sendo necessário, falam verdades
desagradáveis, e não temem reprovar pecados populares. A razão
por que Ele não escolhe mais vêzes homens de saber e alta posição
para dirigir os movimentos da Reforma, é o confiarem êles em seus
credos, teorias e sistemas teológicos, e não sentirem a necessidade
de ser ensinados por Elohim / Deus. Ùnicamente os que têm ligação

que o sábado e sua observância eram mais antigos e
generalizados, sendo mesmo tão velhos como o próprio
mundo, e trazendo a sanção tanto dos anjos como de Elohim /
Deus. Quando foram postos os fundamentos da Terra, quando as
estrêlas da alva juntamente cantavam, e todos os filhos de Elohim /
Deus rejubilavam, foi então lançado o fundamento do sábado
(Jó 38:6 e 7; Gênesis 2:1-3). Bem pode esta instituição reclamar

a nossa reverência; não foi ordenada por nenhuma autoridade
humana, e não repousa sôbre tradições humanas; foi
estabelecida pelo Ancião de Dias e ordenada por Sua eterna
Palavra.

Ao ser a atenção do povo chamada para o assunto da reforma
do sábado, ministros populares perverteram a Palavra de Deus /
YAHWEH, interpretando-a de modo a melhor tranqüilizar os espíritos
inquiridores. E os que não investigavam por si mesmos as

Escrituras, contentavam-se com aceitar conclusões que
se achavam de acordo com os seus desejos. Por meio
de argumentos, sofismas, tradições dos pais da igreja
e autoridades eclesiásticas, muitos se esforçaram para
subverter a verdade. Os defensores desta foram compelidos à

Sagrada Escritura para defender a validade do quarto mandamento.
Homens humildes, armados ùnicamente com a Palavra da verdade,
resistiram aos ataques de homens de saber, que, com surprêsa e
ira, perceberam a inanidade (ineficácia) de seus eloqüentes sofismas
contra o raciocínio simples, direto, daqueles que eram versados nas
Escrituras ao invés de sê-lo nas subtilezas filosóficas.
Na ausência de testemunho das Escrituras Sagradas a seu favor,
muitos, esquecendo-se de que o mesmo raciocínio fôra empregado
contra o Messias e Seus apóstolos, insistiam com incansável
persistência: “Por que não compreendem os nossos grandes homens
esta questão do sábado? Poucos, apenas, crêem como vós. Não pode

pessoal com a fonte da sabedoria são capazes de compreender
ou explicar as Escrituras. Homens que têm pouca instrução colegial

são por vêzes chamados para anunciar a verdade, não porque sejam
ignorantes, mas porque não são demasiado pretensiosos para ser
por Elohim / Deus ensinados. Aprendem na escola do Messias, e

sua humildade e obediência os torna grandes. Confiando-lhes
o conhecimento de Sua verdade, Elohim / Deus lhes confere
uma honra, em comparação com a qual as honras terrestres e
a grandeza humana se reduzem à insignificância.

A maioria dos adventistas rejeitaram as verdades atinentes ao
santuário e à lei de Deus / YAHWEH; muitos, também, renunciaram à fé
no movimento adventista, adotando idéias errôneas e contraditórias
acêrca das profecias que se aplicavam àquela obra. Alguns foram
levados ao êrro de fixar repetidas vêzes um tempo definido para a
vinda do Messias. A luz que então brilhava do assunto do santuário
ter-lhes-ia mostrado que nenhum período profético se estende
até ao segundo advento; que o tempo exato para esta ocorrência
não está predito. Mas, desviando-se da luz, continuaram a marcar
repetidamente o tempo da vinda do Senhor, e outras tantas vêzes
foram desapontados.
Quando a igreja de Tessalônica recebeu idéias errôneas no tocante
à vinda do Messias, o apóstolo S. Paulo aconselhou-a a provar
cuidadosamente suas esperanças e expectativas pela Palavra de
Deus / YAHWEH. Citou-lhes profecias que revelavam acontecimentos
a ocorrerem antes que o Messias viesse, e mostrou-lhes que não
tinham base para O esperarem em sua época. “Ninguém de
maneira alguma vos engane!” (II Tess. 2:3), são suas
palavras de aviso. Se acariciassem expectativas destituídas da
sanção das Escrituras, seriam levados a um modo errado de se
conduzirem; o desapontamento os exporia à mofa (ao escárnio) dos
incrédulos, e correriam perigo de se entregar ao desânimo, sendo
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tentados a duvidar das verdades essenciais à salvação. A advertência
do apóstolo aos tessalonicenses contém uma lição importante aos
que vivem nos últimos dias. Muitos adventistas têm julgado que, a
menos que pudessem fixar a fé em um tempo definido para a vinda
do Senhor, não poderiam ser zelosos e diligentes na obra de preparo.
Mas, como suas esperanças são reiteradas vêzes suscitadas, apenas
para serem destruídas, sua fé sofre abalo tal que se lhes torna quase
impossível se impressionarem com as grandes verdades da profecia.
A pregação de um tempo definido para o juízo, na proclamação da
primeira mensagem, foi ordenada por Elohim / Deus. O cômputo dos

Heb. 3:19. Por sua reincidência e apostasia, pereceram os
impenitentes no deserto, e levantaram-se outros para entrarem na
terra prometida. Semelhantemente, não era a vontade de Elohim /
Deus que a vinda do Messias fôsse tão demorada, e que Seu povo
permanecesse tantos anos neste mundo de pecado e tristeza.
A incredulidade, porém, os separou de Elohim / Deus. Como se
recusassem a fazer a obra que lhes havia designado, outros se
levantaram para proclamar a mensagem. Usando de misericórdia

períodos proféticos nos quais se baseava aquela mensagem,
localizando o final dos 2.300 dias no outono de 1844, paira
acima de qualquer contestação. Os repetidos esforços por

encontrar novas datas para o começo e fim dos períodos proféticos,
e o raciocínio falaz que era necessário para apoiar êste modo de
ver, não somente transviaram da verdade presente os espíritos, mas
lançaram o opróbrio sôbre todos os esforços para se explicarem as
profecias. Quanto mais freqüentemente se marcar um tempo definido
para o segundo advento, e mais amplamente for êle ensinado, tanto
mais se satisfazem os propósitos de Satanás. Depois que se passa
o tempo, êle provoca o ridículo e o desdém aos seus defensores,
lançando assim o opróbrio sôbre o grande movimento adventista de
1843 e 1844. Os que persistem neste êrro, fixarão finalmente uma
data para a vinda do Messias num futuro demasiado longínquo.
Serão levados, assim, a descansar em falsa segurança, e muitos se
desenganarão tarde demais.
A história do antigo Israel é um exemplo frisante da passada
experiência dos adventistas. Elohim / Deus guiou Seu povo no
movimento adventista, assim como guiara os filhos de Israel ao
saírem do Egito. No grande desapontamento fôra provada a sua
fé, como o foi a dos hebreus no Mar Vermelho. Houvessem ainda
confiado na mão guiadora que com êles estivera em sua experiência
anterior, e teriam visto a salvação de Elohim / Deus. Se todos os que
trabalharam unidos na obra em 1844 tivessem recebido a mensagem
do terceiro anjo, proclamando-a no poder do Espírito santo, YAHWEH
teria poderosamente operado por seus esforços. Caudais de luz terse-iam derramado sôbre o mundo. Haveria anos que os habitantes
da Terra teriam sido avisados, a obra final estaria consumada, e o
Messias teria vindo para a redenção de Seu povo.
Não foi a vontade de Elohim / Deus que os filhos de Israel
vagueassem durante quarenta anos no deserto: desejava Êle levá-los
diretamente à terra de Canaã e ali os estabelecer como um povo santo,
feliz. Mas “não puderam entrar por causa da sua incredulidade”.

para com o mundo, Yahshua retarda a Sua vinda, para que
pecadores possam ter oportunidade de ouvir a advertência, e
encontrar nÊle refúgio antes que a ira de Elohim / Deus seja
derramada.
Hoje, como nos séculos anteriores, a apresentação de
qualquer verdade que reprove os pecados e erros dos tempos,
suscitará oposição. “Todo aquêle que faz o mal aborrece a
luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam
reprovadas.” João 3:20. Ao verem os homens que não podem

sustentar sua atitude pelas Escrituras, decidir-se-ão muitos a mantêla a todo transe, e, com espírito malévolo, atacam o caráter e intuitos
dos que permanecem na defesa da verdade impopular. É o mesmo
expediente que tem sido adotado em todos os tempos. Elias foi
acusado de ser o perturbador de Israel, Jeremias de traidor, Paulo
de profanador do templo. Desde aquele tempo até hoje, os

que desejam ser fiéis à verdade têm sido denunciados
como sediciosos, hereges ou facciosos. Multidões que
são demasiado incrédulas para aceitar a segura palavra da profecia,
receberão com ilimitada credulidade a acusação contra os que ousam
reprovar os pecados em voga. Êste espírito aumentará mais e mais.

E a Bíblia claramente ensina que se aproxima um tempo em
que as leis do Estado se encontrarão em tal conflito com a lei
de Deus / YAHWEH, que, quem desejar obedecer a todos os
preceitos divinos, deverá afrontar o opróbrio e o castigo, como
malfeitor.

Em vista disto, qual é o dever do mensageiro da verdade? Concluirá
êle que a verdade não deve ser apresentada, visto que muitas vêzes
seu único efeito é levar os homens a se evadirem de seus requisitos ou
a êles resistir? Não; êle não tem mais motivos para reter o testemunho
da Palavra de Deus / YAHWEH, porque êste levanta oposição, do que
tiveram os primitivos reformadores. A confissão de fé, feita pelos
santos e mártires, foi registrada para o benefício das gerações que se
seguiram. Aquêles vivos exemplos de santidade e firme integridade
vieram até nós para infundir coragem nos que hoje são chamados
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Receberam
graça e verdade, não para si apenas, mas para que, por
seu intermédio, o conhecimento de Elohim / Deus pudesse
iluminar a Terra. Tem Elohim / Deus proporcionado luz a
Seus servos nesta geração? Então devem êles deixá-la
brilhar ao mundo.

escolher o direito, porque é direito, e com Elohim / Deus deixar as
conseqüências. A homens de princípios, fé e ousadia, deve o mundo
as grandes reformas. Por tais homens tem de ser levada avante a
obra de reforma para êste tempo.
Assim diz YAHWEH: “Ouvi-Me, vós que conheceis a justiça, vós,
povo, em cujo coração está a Minha lei: não temais o opróbrio dos
homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os
roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã: mas a
Minha justiça durará para sempre, e a Minha salvação de geração em
geração.” Isaías 51:7 e 8.

a estar em pé como testemunhas de Elohim / Deus.

Antigamente YAHWEH declarou a alguém que falava em Seu nome:

“A casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não Me
querem dar ouvidos.” Não obstante, disse Êle: “Tu lhes dirás as
Minhas palavras, quer ouçam quer deixem de ouvir.” Ezeq. 3:7;

2:7. Ao servo de Elohim / Deus, no presente, é dirigida esta ordem:

“Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao Meu povo a
Sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados.” Is. 58:1.

Tanto quanto as oportunidades o permitam, cada um que haja
recebido a luz da verdade se encontra sob a mesma responsabilidade
solene e terrível em que estêve o profeta de Israel, a quem viera a
palavra de YAHWEH, dizendo: “A ti pois, ó filho do homem, te

constituí por vigia sôbre a casa de Israel; tu, pois, ouvirás a
palavra da Minha bôca, e lha anunciarás da Minha parte. Se
Eu disser ao ímpio: Ó ímpio, certamente morrerás; e tu não
falares, para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá êsse
ímpio na sua iniqüidade, mas o seu sangue Eu o demandarei da
tua mão. Mas, quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do
seu caminho, para que se converta dêle, e êle se não converter
do seu caminho, êle morrerá na sua iniqüidade, mas tu livraste
a tua alma.” Ezeq. 33:7-9.

O grande obstáculo tanto para a aceitação como para a promulgação
da verdade, é o fato de que isto implica incômodo e vitupério. Êste é
o único argumento contra a verdade que os seus defensores nunca
puderam refutar. Mas isto não dissuade os verdadeiros seguidores
do Messias. Êstes não esperam que a verdade se torne popular.
Estando convictos do dever, aceitam deliberadamente a cruz,
contando, juntamente com o apóstolo S. Paulo, que “nossa leve

e momentânea tribulação produz para nós um pêso eterno
de glória mui excelente” (II Cor. 4:17), “tendo”, como alguém da
antiguidade, “por maiores riquezas o vitupério do Messias do
que os tesouros do Egito”. Heb. 11:26.
Ùnicamente os que, de coração, se fazem servos do mundo,
qualquer que seja a sua profissão religiosa, é que agem, em matéria
de religião, por expedientes ao em vez de princípios. Devemos

de: "O Conflito dos Séculos", Ellen G. White, em Pôrto Alegre, em 1935,
São Paulo, Brasil, págs, 489-498
Editor: o nome de Deus YAHWEH, sua Filho Yahshua o Messias é no
texto, e o palavra: Elohim ("nada correcto: Deus!")
[...]
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povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome; e as
nações saberão que eu sou YAHWEH, o Santo em Israel.

Você sabia que o nome de nosso Deus não é SENHOR e que ele é
mencionado no Antigo Testamento 6828 vezes? Quando escrito no
Antigo Testamento como Senhor, está na base do texto hebraico o
tetragrama YHWH (YAHWEH), O santo Nome do nosso Deus.
Tradutores da Bíblia traduziram errado o santo Nome de Deus
como Senhor, assim para que os fiéis não mais conheçam e O
reconheçam. O que diz a Escritura? Deuteronômio 12:32 Tudo
o que eu te ordeno, observarás; nada lhe acrescentarás nem
diminuirás Provérbios 30:5,6 Toda palavra de Deus é pura; ele é
um escudo para os que nele confiam. V.6 Nada acrescentes às suas
palavras, para que ele não te repreenda e tu sejas achado mentiroso.
Eclesiastes 3:14 Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente;
nada se lhe pode acrescentar, e nada se lhe pode tirar; e isso Deus faz
para que os homens temam diante dele:
O que Deus diz do Seu santo nome? Êxodo 3:15 E Deus disse
mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: YAHWEH, o Deus
de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de
Jacó, me enviou a vós; este é o meu nome eternamente, e este é o
meu memorial de geração em geração. Isaias 42:8 Eu sou YAHWEH;
este é o meu nome; a minha glória, pois, a outrem não darei, nem
o meu louvor às imagens esculpidas. Jeremias 33:2 Assim diz
YAHWEH que faz isto, YAHWEH que forma isto, para o estabelecer;
YAHWEH é o seu nome. Isaias 12:4 E direis naquele dia: Dai graças
à YAHWEH, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre
os povos, proclamai quão excelso é o seu nome. Zacarias 13:9
E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se
purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu
nome, e eu a ouvirei; direi: É meu povo; e ela dirá: YAHWEH é meu Deus.
Salmos 91:14 Pois que tanto me amou, eu o livrarei; pô-loei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Na oração
que Jesus (Yahshua), ensinou aos seus discípulos, está em
Mateus 6:9 Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos
céus, santificado seja o teu nome; Como podemos conhecer o santo
nome de Deus, se não sabemos, porque ELE foi tirado em todas as
Bíblias e substituído pelo SENHOR. Isaias 29:23 Mas quando virem
seus filhos a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu
nome; sim santificarão ao Santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel.
Ezequiel 39:7 E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu

O nome do Filho de Deus: Yahshua
Provérbios 30:4 Quem subiu ao céu e desceu? quem encerrou os
ventos nos seus punhos? mas amarrou as águas no seu manto? quem
estabeleceu todas as extremidades da terra? qual é o seu nome, e qual
é o nome de seu filho? Certamente o sabes! Também, o verdadeiro
nome do Filho de Deus está oculto a nós pela tradução grega do
Novo Testamento. Os Evangelhos e as cartas para as igrejas eram
originalmente escrito em hebraico e aramaico.
Quando o anjo apareceu a José em um sonho de Deus para
anunciar
o nascimento do Filho de Deus, Ele falou com
certeza na língua materna de José, em hebraico e não no grego.
(Mateus 1:20-25) E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu
um anjo de YAHWEH, dizendo: José, filho de Davi, não temas
receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do espírito
santo; V.21 ela dará à luz um filho, a quem chamarás YAHSHUA;
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. V. 22 Ora, tudo
isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte de
YAHWEH pelo profeta: V.23 Eis que a virgem conceberá e dará à luz
um filho, o qual será chamado EMANUEL, que traduzido é: Deus
conosco. V.24 E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo de
YAHWEH lhe ordenara, e recebeu sua mulher; V.25 e não a conheceu
enquanto ela não deu à luz um filho; e pôs-lhe o nome de YAHSHUA.
O nome hebraico de nosso Senhor é YAHSHUA e não Jesus.
Paulo também ouviu a voz do Senhor em hebraico falar com ele.
Atos 26:14,15 E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me dizia
em língua hebráica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa
te é recalcitrar contra os aguilhões. 15. Disse eu: Quem és, Senhor?
Respondeu o Senhor: Eu sou YAHSHUA, a quem tu persegues; Aqui o
nosso próprio Senhor declarou que o seu nome hebraico é YAHSHUA.
Atos 21:40
E, havendo-lho permitido o comandante, Paulo,
em pé na escada, fez sinal ao povo com a mão; e, feito grande
silêncio, falou em língua hebraica, dizendo: Atos 22:1,2 Irmãos
e pais, ouvi a minha defesa, que agora faço perante vós. V. 2 Ora,
quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram
ainda maior silêncio. E ele prosseguiu. Paulo fala para as
pessoas na língua hebraica e mencionou o nome de YAHSHUA,
nosso Senhor. Na língua hebraica, os nomes das pessoas tem um
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sentido. Yashua fala “Yah” inclui o nome de Deus e “shua” significa
salvador ou salvação. Isso significa que o nome YAHSHUA,
em YAHWEH é salvação ou YAHWEH salva. Atos 4:2 E em
nenhum outro há salvação; porque debaixo do céu nenhum
outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser
salvos. Atos 10:43 A ele todos os profetas dão testemunho de
que todo o que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo
seu nome. Somente no nome de Yashua é a salvação e a cura.
Filipenses 2:9-11 Pelo que também Deus o exaltou soberanamente,
e lhe deu o nome que é sobre todo nome; V.10 para que ao nome de
YAHSHUA se dobre todo joelho dos que estão nos céus, e na terra,
e debaixo da terra, V.11 e toda língua confesse que YAHSHUA Ha
Mashiach é Senhor, para glória de Deus Pai.

sou, e não há outro deus além de mim; eu faço morrer e eu faço viver;
eu firo e eu saro; e não há quem possa livrar da minha mão. 1.Samuel
2:2 Ninguém há santo como YAHWEH; não há outro fora de ti; não há
rocha como a nosso Deus. Salmos 83:18 para que saibam que só tu, cujo
nome é YAHWEH, és o Altíssimo sobre toda a terra. Isaias 43:11-13
Eu, eu sou YAHWEH, e fora de mim não há salvador. V.12 Eu anunciei,
e eu salvei, e eu o mostrei; e deus estranho não houve entre vós;
portanto vós sois as minhas testemunhas, diz YAHWEH. V.13 Eu sou
Deus; também de hoje em diante, eu o sou; e ninguém há que possa
fazer escapar das minhas mãos; operando eu, quem impedirá? Isaías
44:6-8 Assim diz YAHWEH, Rei de Israel, seu Redentor, YAHWEH
dos exércitos: Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim
não há Deus.   V.7 Quem há como eu? Que o proclame e o exponha
perante mim! Quem tem anunciado desde os tempos antigos as coisas
vindouras? Que nos anuncie as que ainda hão de vir. V.8 Não vos
assombreis, nem temais; porventura não vo-lo declarei há muito tempo,
e não vo-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas! Acaso há outro
Deus além de mim? Não, não há Rocha; não conheço nenhuma. Isaias
45:5,6,21 Eu sou YAHWEH, e não há outro; fora de mim não há Deus;
eu te cinjo, ainda que tu não me conheças. V.6 Para que se saiba desde
o nascente do sol, e desde o poente, que fora de mim não há outro; eu
sou YAHWEH, e não há outro. Anunciai e apresentai as razões: tomai
conselho todos juntos. Quem mostrou isso desde a antigüidade?
quem de há muito o anunciou? Porventura não sou eu, YAHWEH?
Pois não há outro Deus senão eu; Deus justo e Salvador não há além de
mim. Oséias 13:4 Todavia, eu sou YAHWEH teu Deus desde a terra
do Egito; portanto não conhecerás outro deus além de mim, porque
não há salvador senão eu. e no Novo Testamento João 17:3 E a vida
eterna é esta: que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro,
e à Yahshua Ha Mashiach, aquele que tu enviaste. 1 Coríntios 8:4,6
Quanto, pois, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos
que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um
só. V.6 todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas
as coisas e para quem nós vivemos; e um só Senhor, YAHSHUA Ha
Mashiach, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós também.
Gálatas 3:20 Ora, o mediador não o é de um só, mas Deus é um só.
Efésios 4:6 um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos
e em todos. 1 Timóteo 1:17 Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível,
ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém.
1 Timóteo 2:5 Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus
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Ouve, ó Israel! (Povo de Deus) Há um só Deus:
YAHWEH
Marcos 12:28-34 Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira
discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntoulhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? V.29 Respondeu
YAHSHUA: O primeiro é: Ouve, Israel, YAHWEH é nosso Deus,
YAHWEH é único. V.30 Amarás, pois, ao YAHWEH teu Deus de
todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento
e de todas as tuas forças. V.31 E o segundo é este: Amarás ao teu
próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do
que esses.V.32 Ao que lhe disse o escriba: Muito bem, Mestre; com
verdade disseste que ele é um, e fora dele não há outro; V.33 e que
amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as
forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos
os holocaustos e sacrifícios. V.34 E YAHSHUA, vendo que havia
respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de
Deus. E ninguém ousava mais interrogá-lo. Deuteronômio 6:4-5
Ouve, ó Israel; YAHWEH é nosso Deus, YAHWEH é único. V.5
Amarás, pois, à YAHWEH teu Deus de todo o teu coração, de toda a
tua alma e de todas as tuas forças. Êxodo 20:1-3,7 Então falou Deus
todas estas palavras, dizendo: V.2 Eu sou YAHWEH teu Deus, que te
tirei da terra do Egito, da casa da servidão. V.3 Não terás outros deuses
diante de mim. V.7 Não tomarás o nome de YAHWEH teu Deus em
vão; porque YAHWEH não terá por inocente aquele que tomar o seu
nome em vão. A Bíblia diz claramente que há um só Deus e que é o
Deus vivo YAHWEH. Deuteronônio 32:39 Vede agora que eu, eu o

393

O Santo Nome do nosso Deus, YAHWEH

O Santo Nome do nosso Deus, YAHWEH

e os homens, YAHSHUA Ha Mashiach, homem, Tiago 2:19 Crês
tu que Deus é um só? Fazes bem; os demônios também o crêem, e
estremecem. Apocalipse 4:2,8 Imediatamente fui arrebatado em
espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado
sobre o trono; V.8 Os quatro seres viventes tinham, cada um, seis
asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos; e não têm
descanso nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é YAHWEH
Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir.
Apocalipse 5:13 Ouvi também a toda criatura que está no céu, e
na terra, e debaixo da terra, e no mar, e a todas as coisas que neles
há, dizerem: Ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro,
seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos
séculos: Apocalipse 7:10 e clamavam com grande voz: Salvação
ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro.
Apocalipse 21:22 Nela não vi santuário, porque o seu santuário é
YAHWEH, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro.

porque ainda não subi ao Pai; mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu
subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Romanos 15:6
Para que unânimes, e a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso
Senhor Yahshua Ha Mashiach. 2 Coríntios 1:3 Bendito seja o Deus e
Pai de nosso Senhor Yahshua Ha Mashiach, o Pai das misericórdias
e Deus de toda a consolação, 2 Coríntios 11:31 O Deus e Pai do
Senhor Yahshua, que é eternamente bendito, sabe que não minto.
Efésios 1:3,17 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Yahshua Ha
Mashiach, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas
regiões celestes em Mashiach; V.17 para que o Deus de nosso Senhor
Yahshua Ha Mashiach, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria
e de revelação no pleno conhecimento dele; Colossenses 1:3 Graças
damos a Deus, Pai de nosso Senhor Yahshua Ha Mashiach, orando
sempre por vós, Hebreus 10:7 Então eu disse: Eis-me aqui (no rol do
livro está escrito de mim) para fazer, ó Deus, a tua vontade. 1 Pedro
1:3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Yahshua Ha Mashiach,
que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva
esperança, pela ressurreição de Yahshua Ha Mashiach dentre os mortos,
Apocalipse 1:6 e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai,
a ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Apocalipse 3:12 A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu
Deus, donde jamais sairá; e escreverei sobre ele o nome do meu Deus,
e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu,
da parte do meu Deus, e também o meu novo nome.
1 João 1:3 sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos,
para que vós também tenhais comunhão conosco; e a nossa
comunhão é com o Pai (YAHWEH), e com seu Filho Jesus Cristo
(Yahshua Ha Mashiach).
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YAHWEH é também o Deus e Pai de nosso Senhor YAHSHUA
Malaquias 5:4 E ele permanecerá, e apascentará o povo na força
de YAHWEH, na excelência do nome de YAHWEH seu Deus; e eles
permanecerão, porque agora ele será grande até os fins da terra.
Zacarias 6:12,13 e fala-lhe, dizendo: Assim diz YAHWEH dos exércitos:
Eis aqui o homem cujo nome é Renovo; ele brotará do seu lugar, e edificará
o templo de YAHWEH. V.13 Ele mesmo edificará o templo de YAHWEH;
receberá a honra real, assentar-se-á no seu trono, e dominará.
E Josué, o sacerdote, ficará à sua direita; e haverá entre os dois
o conselho de paz. Salmos 40:7-9 Então disse eu: Eis aqui venho;
no rolo do livro está escrito a meu respeito: V.8 Deleito-me
em fazer a tua vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei está dentro
do meu coração. V.9 Tenho proclamado boas-novas de justiça
na grande congregação; eis que não retive os meus lábios;
Isaias 49:4,5 Mas eu disse: Debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente
gastei as minhas forças; todavia o meu direito está perante YAHWEH,
e o meu galardão perante o meu Deus. V.5 E agora diz YAHWEH, que
me formou desde o ventre para ser o seu servo, para tornar a trazerlhe Jacó, e para reunir Israel a ele (pois aos olhos de YAHWEH sou
glorificado, e o meu Deus se fez a minha força). e no Novo Testamento.
Mateus 27:46 Cerca da hora nona, bradou Yahshua em alta voz,
dizendo: Eli, Eli, lamá sabactani; isto é, Deus meu, Deus meu, por que
me desamparaste? João 20:17 Disse-lhe Yahshua: Deixa de me tocar,
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Você tem perguntas sobre o folheto que recebeu? Ou gostaria de
estudar conosco a palavra de Deus?
Escreva para o seguinte endereço:
Amigos de YAHSHUA ~ João 15:14,15
Visite-nos no site: www.eliyahu.jimdo.com
Desejamos muitas bençãos do nosso Deus YAHWEH
1 João 1:3
sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós
também tenhais comunhão conosco; e a nossa comunhão é com o
Pai (YAHWEH), e com seu Filho Yahshua Ha Mashiach.
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MENSAGEM DO PRIMEIRO ANJO
“ Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para
pregar a todos que se assentam sobre a terra, e a cada nações, e tribos,
e línguas, e povo; dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória,
pois é chegada a hora do seu juízo: e adorai aquele que fez o céu, a terra,
o mar e as fontes das águas.” (Apoc. 14:6 -7)” No pricípio, criou Deus
(YAHWEH) os céus e a terra (Gen. 1:1). Crês tu que Deus (YAHWEH) é
um só? Fazes bem pois os demônios crêem e tremem” (Tiago 2:19). “Eu
sou Deus (YAHWEH), e não há outro; além de mim não há Deus;... além de
mim não há outro (Isa. 45:5-6)”. “A vida eternaé esta, que conheçam a Ti
como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, quem enviaste”(João 17:3):
“todavia, para nós há um só Deus (YAHWEH), o Pai, de quem são todas
as coisas e para quem existimos: e um só Senhor, Jesus Cristo (Yahshua
Ha Mashiach), pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele.”
(I Cor. 8:6). “Mas vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros
adoradores adorarão o PAI em espírito e em verdade: porque são esses
que o PAI procura para seus adoradores”(João 4:23). “ a qual em suas
épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único Soberano, o
Rei dos reis e Senhor dos senhores; o único que possui imortalidade,...”(I
Tim. 6:15-16).” ...Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta...”
(Tiago 1:13). Há um único Deus (YAHWEH), o Pai, o único que possui
a imortalidade, e o único que não pode ser tentado.Jesus (Yahshua) é
o Filho de Deus (YAHWEH), foi gerado do Pai, antes no céu e depois
na terra (Heb. 1:5-6; I João 5:1). Um dia ele nasceu.(I Cor. 1:24;
Prov. 8:22-30); Jesus (Yahshua) foi tentado (Luc 4:2), Todo o
nosso culto é ao Pai, em nome de Jesus (Yahshua), nosso único
intercessor (I João 2:1). Em nenhum lugar na Bíblia encontraremos
que devemos adorar uma trindade, pois a trindade é pagã. Obs: o
texto: Ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
(Mat. 28:19), foi modificado por Tertuliano, ver: Enciclopédia Britãnica
11° edição Vol.03. Enciclopédia da Religião-Canney, pag.53. YAHWEH
o Pai, é o Criador e fez todas as coisas, tanto no céu como na terra.
(Isaias 44:24). O Batismo é feito em nome de Jesus (Yahshua)
(Atos 10:48, 19:5).
Nestes últimos dias Deus (YAHWEH) terá um povo que conhecerá que
somente YAHWEH é DEUS único, e JESUS CRISTO (YAHSHUA HA
MASHIACH) é filho de DEUS (I Cor. 8:5-6)
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MENSAGEM DO SEGUNDO
ANJO
“Seguiu-se outro anjo, o segundo,
dizendo: Caiu, caiu a grande
Babilônia que tem dado de beber
a todas as nações do vinho
da fúria da sua prostituição”.
(Apoc. 14:8). Babilônia deriva de
Babel que significa confusão ou
desordem. O 2° anjo do Apocalipse
está afirmando que em virtude da
perfeita compreenção da primeira
mensagem Angélica que acabamos
de estudar, a grande confusão
caiu. Hoje há muita confusão
de religião, de doutrinas, cada
um interpretando a bíblia da sua
maneira quando existe uma maneira
correta que é ESTA ESCRITO.
(Mat. 4:4). Se não estiver escrito não
podemos aceitar. O apóstolo Paulo
profetizou: “Ora, o aparecimento
do iniquo é segundo a eficácia de
Satanás, com todo poder, e sinais,
e prodígios da mentira, e com
todo engano de injustiça aos que
parecem, porque não escolheram
o amor da verdade, da Bíblia
(João
17:17)
para
serem
salvos. (II Tess. 2:9-10). O
MAIOR
ENGANO
ESTÁ
NA
ADORAÇÃO E NA GUARDA DOS
MANDAMENTOS. “O principal de
todos os mandamentos é: Ouve ò
Israel, o Senhor (YAHWEH) nosso
Deus é o único Senhor(YAHWEH)!
Amarás o Senhor teu Deus de
todo o teu coração”... (Mar. 12:29;
Deut. 6:4). “Aquele que guarda
os meus Mandamentos esse é
o que me ama”. (João 14:21).
DEVEMOS GUARDAR APENAS
OS MANDAMENTOS DE DEUS.

(que estão em Exôdo 20:2-17),
Não
de
homens,
nem
de
padres, nem de pastores. “Em
vão
me
adoram,
ensinando
doutrinas que são preceitos de
homens.
“Neglicenciando,
o
mandamento de Deus (YAHWEH),
guardais tradição de homens”.
(Mar. 7:7 e 8). O povo de Deus
(YAHWEH) são aqueles que
guardam os mandamentos de
Deus, e mantém a fé de Jesus
(Yahshua) (Apoc. 12:17).
MENSAGEM DO TERCEIRO
ANJO
Seguiu-se outro anjo, o terceiro,
dizendo, em grande voz: Se alguém
adora a besta e a sua imagem
e recebe a sua marca na fronte
ou sobre a mão, também esse
beberá do vinho da cólera de Deus,
preparado sem mistura, do cálice
da sua ira, e será atormentado com
fogo e enxofre, diante dos santos
anjos e na presença do Cordeiro”.
(Apoc. 14:9 e 10). A Besta é um
animal, e biblicamente significa:
rei, reino e poder (Dan. 7:17 e 23),
é também o quarto poder citado
no livro de Daniel (Dan. 7:7).
Quem é esse poder? Conforme
a história mundial, o quarto poder
a dominar o mundo, a partir de
Daniel foi Roma. Segundo o livro
de Daniel, a besta, esse poder.
Cuidará de mudar as tempos e
a Lei... (Dan. 7:25). E também
se assentará no trono de Deus
(YAHWEH) ostentando-se como se
fosse o próprio Deus(YAHWEH),
(II Tess. 2:3-4). O poder romano
através do imperador Constantino
no dia 7 de março de 321 D.C.,
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no concílio de Nicéia, promulgou
o decreto dominial mudando a
santificação do sábado bíblico
para o domingo pagão (SundayEm inglês = dia do sol). Os
pagãos adoradores do deus sol
santificavam o domingo “o domingo
é nossa marca de autoridade...
A igreja católica está acima da
Bíblia, e essa transferência da
observância do Sábado é prova
desse fato”. Arquivo Católico de
01/09/1923,
Catecismo
Título:
Os 10 mandamnetos, também
nesse concílio, e no concilio de
Constantinopla em 381 d.c., foi
promulgada a adoração ao deus
trino, é paganismo. “A Adoração a
trindade é a doutrina central da fé
católica” Catecismo do católico de
hoje. Pag.11.
SELO, SINAL OU MARCA DE
DEUS
“E vi outro anjo subir do lado do sol
nascente, tendo o selo do DEUS
vivo; e chamou com grande voz
aos quatro anjos... Não danifiqueis
a terra, nem o mar, nem as
árvores, até que selemos na sua
fronte os servos do nosso DEUS”.
(Apoc.
7:2-3).
“Selado
na
fronte, não é algum selo ou
sinal que possa ser visto, mas a
consolidação da verdade, tanto
intelectual como espiritualmente,
de modo que não possam ser
abalados”. SDA Bible Commentary,
vol 4, pag.1161. Veja biblicamente
o selo de DEUS (YAHWEH): “E
santificai os meus sábados; eles
servirão de sinal entre mim e vós
para que saibas que eu sou o
Senhor (YAHWEH) vosso DEUS”.
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(Ezeq.
20:12);
“Lembra-te
do
sábado,
para
santificar...
por
isso
abençoou
o
dia
de sábado, e o santificou”.
(Exôdo 20:3-17; Gen. 2:3). Outro
selo de Deus (YAHWEH): “Olhei, e
eis o Cordeiro em pé sobre o monte
Sião, e com ele cento e quarenta
e quatro mil, tendo na fronte o
seu nome e o nome de seu Pai.
(Apoc. 14:1) Conclusão: o selo de
Deus (YAHWEH) é o sábado, e o
entendimento que só YAHWEH
e Jesus Cristo (Yahshua Ha
Mashiach) podem ser adorados. E
YAHWEH, que é o Unico DEUS, e o
único digno de culto.
SELO, SINAL OU MARCA DA
BESTA
Vimos que o selo de DEUS
(YAHWEH) é o SÁBADO, e a
adoração é somente a YAHWEH
e a Jesus CRISTO (Yahshua Ha
Mashiach) seu filho, e que existe
um Único DEUS, YAHWEH, e
que a besta o quarto poder que
foi Roma, cuidaria de mudar a lei
(Dan. 7:7-25). A igreja de roma,
mudou a guarda do sábado para
o domingo e a adoração ao DEUS
único para um deus trino, no
Concílio de Nicéia em 325 d.c. e
Constantinopla em 381 d.c., fica
claro que o domingo e a trindade
são a marca ou selo da besta,
paganismo é anti-bíblico e todos
os que invocam o deus trino e
guardam o domingo irão receber a
marca da besta.
de:
http://www.adventistashistoricos.com/arquivos/Ult_Conv_
Texto.jpg; www.eliyahu.jimdo.com
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Resumo
Na base da lei e do evangelho,
assim como da graça e do juízo (julgamento)

1. O decreto de Elohim / Deus na criação (lançamento) do
mundo
Rom. 16:25 Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo
o meu evangelho e a pregação de Yahshua o Messias, conforme a
revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto,
Rom. 16:26
Mas que se manifestou agora, e se notificou pelas
Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Elohim / Deus
eterno, a todas as nações para obediência da fé;
Rom. 16:27 Ao único Elohim / Deus, sábio, seja dada glória por
Yahshua o Messias para todo o sempre. Amém.
1 Cor. 2:7   Mas falamos a sabedoria de YAHWEH, oculta em mistério,
a qual YAHWEH ordenou antes dos séculos para nossa glória.
Col. 1:25   Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação
de YAHWEH, que me foi concedida para convosco, para cumprir a
palavra de YAHWEH;
Col. 1:26   O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em
todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos;
Col. 1:27   Aos quais YAHWEH quis fazer conhecer quais são as
riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é o Messias
em vós, esperança da glória.
Efésios 1:4   Como também nos elegeu nele antes da fundação do
mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em
amor;
Efésios 1:9   Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o
seu beneplácito, que propusera em si mesmo,
Efésios 1:10   De tornar a congregar em o Messias todas as coisas, na
dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus
como as que estão na terra.
Efésios 3:8   A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta
graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as
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riquezas incompreensíveis
Messias,

do

Efésios 3:9
E demonstrar a
todos qual seja a dispensação do
mistério, que desde os séculos
esteve oculto em Elohim / Deus,
que tudo criou por meio de
Yahshua o Messias.
Efésios 3:10   Para que agora, pela
igreja, a multiforme sabedoria de
Elohim / Deus seja conhecida
dos principados e potestades
nos céus,
Efésios 3:11   Segundo o eterno
propósito que fez em o Messias
Yahshua nosso Senhor,
Efésios 3:12   No qual temos
ousadia e acesso com confiança,
pela nossa fé nele.
1 Pedro 1:20   O qual, na verdade,
em outro tempo foi conhecido,
ainda antes da fundação do
mundo, mas manifestado nestes
últimos tempos por amor de vós.

2. A tragédia no céu. A rebelião
de Lúcifer.
Ezequiel 28:15   Perfeito eras
nos teus caminhos, desde o dia
em que foste criado, até que se
achou iniqüidade em ti.

Ezequiel 28:16   Na multiplicação
do teu comércio encheram o teu
interior de violência, e pecaste;
por isso te lancei, profanado, do
monte de Elohim / Deus, e te fiz
perecer, ó querubim cobridor, do
meio das pedras afogueadas.

Ezequiel 28:17   Elevou-se o
teu coração por causa da tua
formosura, corrompeste a tua
sabedoria por causa do teu
resplendor; por terra te lancei,
diante dos reis te pus, para que
olhem para ti.
Isaías 14:12   Como caíste desde
o céu, ó estrela da manhã, filha
da alva! Como foste cortado
por terra, tu que debilitavas as
nações!
Isaías 14:13   E tu dizias no teu
coração: Eu subirei ao céu,
acima das estrelas de Deus
exaltarei o meu trono, e no monte
da congregação me assentarei,
aos lados do norte.
Isaías 14:14   Subirei sobre as
alturas das nuvens, e serei
semelhante ao Altíssimo.
Isaías 14:15   E contudo levado
serás ao inferno, ao mais
profundo do abismo.
Apocalipse 12:7   E houve batalha
no céu; Miguel e os seus anjos
batalhavam contra o dragão, e
batalhavam o dragão e os seus
anjos;
Apocalipse 12:8   Mas não
prevaleceram, nem mais o seu
lugar se achou nos céus.
Apocalipse 12:9   Y E foi
precipitado o grande dragão,
a antiga serpente, chamada o
Diabo, e Satanás, que engana
todo o mundo; ele foi precipitado
na terra, e os seus anjos foram
lançados com ele.
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3. O paraíso na terra.
Genêsis 1:31 E viu Elohim / Deus
tudo quanto tinha feito, e eis que
era muito bom; e foi a tarde e a
manhã, o dia sexto.
Genêsis 2:7   E formou YAHWEH,
[nosso] Elohim / Deus o homem
do pó da terra, e soprou em suas
narinas o fôlego da vida; e o
homem foi feito alma vivente.
Genêsis 2:8   E plantou YAHWEH,
[nosso] Elohim / Deus um jardim
no Éden, do lado oriental; e pôs
ali o homem que tinha formado.
Genêsis 2:9   E YAHWEH, [nosso]
Elohim / Deus fez brotar da terra
toda a árvore agradável à vista,
e boa para comida; e a árvore
da vida no meio do jardim, e a
árvore do conhecimento do bem
e do mal.
Genêsis 2:15   E tomou YAHWEH,
[nosso] Elohim / Deus o homem,
e o pôs no jardim do Éden para o
lavrar e o guardar.

4. A lei: A vida é obediente, a
morte é rebelde
Genêsis 2:16
E ordenou
YAHWEH, [nosso] Elohim / Deus
ao homem, dizendo: De toda
a árvore do jardim comerás
livremente,
Genêsis 2:17 Mas da árvore do
conhecimento do bem e do mal,
dela não comerás; porque no dia
em que dela comeres, certamente
morrerás.
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5. O pecado original e suas
consequências
Genêsis 3:1
Ora, a serpente
era mais astuta que todas
as alimárias do campo que
YAHWEH, [nosso] Elohim / Deus
tinha feito. E esta disse à mulher:
É assim que Elohim / Deus disse:
Não comereis de toda a árvore
do jardim?
Genêsis 3:13   E disse YAHWEH,
[nosso] Elohim / Deus à mulher:
Por que fizeste isto? E disse a
mulher: A serpente me enganou,
e eu comi.
Genêsis 3:17   E a Adão disse:
Porquanto deste ouvidos à voz de
tua mulher, e comeste da árvore
de que te ordenei, dizendo: Não
comerás dela, maldita é a terra
por causa de ti; com dor comerás
dela todos os dias da tua vida.
Genêsis 3:18   Espinhos, e cardos
também, te produzirá; e comerás
a erva do campo.
Genêsis 3:19   No suor do teu
rosto comerás o teu pão, até que
te tornes à terra; porque dela
foste tomado; porquanto és pó e
em pó te tornarás.

6. O EVANGELHO
Genêsis 3:15 E porei inimizade
entre ti e a mulher, e entre a tua
semente e a sua semente; esta te
ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o
calcanhar.
João 3:16 Porque YAHWEH amou
o mundo de tal maneira que deu

404

O Plano de Salvação de YAHWEH

o seu Filho unigênito, para que
todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna.
Lucas 19:10 Porque o Filho do
homem veio buscar e salvar o
que se havia perdido.
2 Cor. 5:21
Àquele que não
conheceu pecado, o fez pecado
por nós; para que nele fôssemos
feitos justiça de YAHWEH.
1 Tim 1:15 Esta é uma palavra
fiel, e digna de toda a aceitação,
que o Messias Yahshua veio ao
mundo, para salvar os pecadores,
dos quais eu sou o principal.

7.
A
proclamação
evangelho

do

Genêsis 4:26   E a Sete também
nasceu um filho; e chamou o seu
nome Enos; então se começou a
invocar o nome de YAHWEH.
Genêsis 12:8   E moveu-se dali
para a montanha do lado oriental
de Betel, e armou a sua tenda,
tendo Betel ao ocidente, e Ai ao
oriente; e edificou ali um altar a
YAHWEH, e invocou o nome de
YAHWEH.
Neemias 8:6   E Esdras louvou
a YAHWEH, o grande Elohim /
Deus; e todo o povo respondeu:
Amém, Amém! levantando as
suas mãos; e inclinaram suas
cabeças, e adoraram a YAHWEH,
com os rostos em terra.
Mateus 24:14   E este evangelho
do reino será pregado em todo o
mundo, em testemunho a todas
as nações, e então virá o fim.

Apocalipse 14:6 E vi outro anjo
voar pelo meio do céu, e tinha
o evangelho eterno, para o
proclamar aos que habitam sobre
a terra, e a toda a nação, e tribo,
e língua, e povo,
Apocalipse 14:7
Dizendo com
grande voz: Temei a YAHWEH,
e dai-lhe glória; porque é vinda
a hora do seu juízo. E adorai
aquele que fez o céu, e a terra, e
o mar, e as fontes das águas.
Apocalipse 14:8
E outro - 2. anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu
Babilônia (vati cano), aquela
grande cidade, que a todas as
nações deu a beber do vinho da
ira da sua prostituição.
Apocalipse 14:9
E seguiu-os o
terceiro - 3. - anjo, dizendo com
grande voz: Se alguém adorar
a besta (VICARIUS FILII DEI 666 - Apocalipse 13:18), e a sua
imagem, e receber o sinal na sua
testa, ou na sua mão,
Apocalipse 14:10
Também
este beberá do vinho da ira de
YAHWEH, que se deitou, não
misturado, no cálice da sua ira;
e será atormentado com fogo e
enxofre diante dos santos anjos
e diante do Cordeiro.
Apocalipse 14:11
E a fumaça
do seu tormento sobe para todo
o sempre; e não têm repouso
nem de dia nem de noite os que
adoram a besta e a sua imagem,
e aquele que receber o sinal do
seu nome.
Apocalipse 14:12
Aqui está a
paciência dos santos; aqui estão
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os que guardam os mandamentos
de YAHWEH e a fé em Yahshua.

405

8. O santuário terrestre

estava preparado, o primeiro,
em que havia o candelabro, e a
mesa, e os pães da proposição;
ao que se chama o santuário.

Êxodo 25:8   E me farão um
santuário, e habitarei no meio
deles.

Hebr 9:3 Mas depois do segundo
véu estava o tabernáculo que se
chama o santo dos santos,

Êxodo 25:9 Conforme a tudo o
que eu te mostrar para modelo
do tabernáculo, e para modelo de
todos os seus pertences, assim
mesmo o fareis.

Hebr 9:4 Que tinha o incensário
de ouro, e a arca da aliança,
coberta de ouro toda em redor;
em que estava um vaso de ouro,
que continha o maná, e a vara de
Arão, que tinha florescido, e as
tábuas da aliança;

Êxodo 25:40   Atenta, pois, que o
faças conforme ao seu modelo,
que te foi mostrado no monte.
Êxodo 26:30   Então levantarás o
tabernáculo conforme ao modelo
que te foi mostrado no monte.
Êxodo 26,33   Pendurarás o véu
debaixo dos colchetes, e porás
a arca do testemunho ali dentro
do véu; e este véu vos fará
separação entre o santuário e o
lugar santíssimo,
Êxodo 26,34   E porás a coberta
do propiciatório sobre a arca do
testemunho no lugar santíssimo.
Hebr 8:5
Os quais servem de
exemplo e sombra das coisas
celestiais, como Moisés foi
avisado, estando já para acabar o
tabernáculo; porque foi YAHWEH
dito (Êxodo 25:40): Olha, faze
tudo conforme o modelo que no
monte se te mostrou.
Hebr 9:1 Ora, também a primeira
tinha ordenanças de culto divino,
e um santuário terrestre.
Hebr 9:2 Porque um tabernáculo

Hebr 9:5
E sobre a arca os
querubins da glória, que faziam
sombra no propiciatório; das
quais coisas não falaremos
agora particularmente.
Hebr 9:6
Ora, estando estas
coisas assim preparadas, a todo
o tempo entravam os sacerdotes
no
primeiro
tabernáculo,
cumprindo os serviços;
Hebr 9:7 Mas, no segundo, só o
sumo sacerdote, uma vez no ano,
não sem sangue, que oferecia
por si mesmo e pelas culpas do
povo.

9.
O
sacrifício
e
seu
significado:
Os
símbolos
referindo-se sobre (apontando
para) o Messias prometido.
Hebr 10:3
Nesses sacrifícios,
porém,
cada
ano
se
faz
comemoração dos pecados,
Hebr 10:4 Porque é impossível
que o sangue dos touros e dos
bodes tire os pecados.
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Hebr 11:11
Pela fé também a
mesma Sara recebeu a virtude
de conceber, e deu à luz já fora
da idade; porquanto teve por fiel
aquele que lho tinha prometido.

10. O verdadeiro Cordeiro da
Pascal: O Messias é Yahshua
de Nazaré
João 1:29 No dia seguinte João
viu a Yahshua, que vinha para
ele, e disse: Eis o Cordeiro de
YAHWEH, que tira o pecado do
mundo.
Gál 4:4 Mas, vindo a plenitude
dos tempos, YAHWEH enviou
seu Filho, nascido de mulher,
nascido sob a lei,
Gál 4:5
Para remir os que
estavam debaixo da lei, a fim de
recebermos a adoção de filhos.

11. A hora da verdade em
Getsêmani
Mateus 26:36
Então chegou
Yahshua com eles a um lugar
chamado Getsêmani, e disse a
seus discípulos: Assentai-vos
aqui, enquanto vou além orar.
Mateus 26:37
E, levando
consigo Pedro e os dois filhos de
Zebedeu, começou a entristecerse e a angustiar-se muito.
Mateus 26:38
Então Yahshua
disse: A minha alma está cheia
de tristeza até a morte; ficai aqui,
e velai comigo.
Mateus 26:39 E, indo um pouco
mais para diante, prostrou-se
sobre o seu rosto, orando e

dizendo: Meu Pai, se é possível,
passe de mim este cálice;
todavia, não seja como eu quero,
mas como tu queres.
Mateus 26:40 E, voltando para
os seus discípulos, achou-os
adormecidos; e disse a Pedro:
Então nem uma hora pudeste
velar comigo?
Mateus 26:41 Vigiai e orai, para
que não entreis em tentação; na
verdade, o espírito está pronto,
mas a carne é fraca.
Mateus 26:42
E, indo segunda
vez, orou, dizendo: Pai meu, se
este cálice não pode passar de
mim sem eu o beber, faça-se a
tua vontade.
Marcos 14:32 E foram a um lugar
chamado Getsêmani, e disse aos
seus discípulos: Assentai-vos
aqui, enquanto eu oro.
Marcos 14:33 E tomou consigo
a Pedro, e a Tiago, e a João,
e começou a ter pavor, e a
angustiar-se.
Marcos 14:34
E disse-lhes: A
minha alma está profundamente
triste até a morte; ficai aqui, e
vigiai.
Marcos 14:35
E, tendo ido um
pouco mais adiante, prostrouse em terra; e orou para que, se
fosse possível, passasse dele
aquela hora.
Lucas 22:41 E apartou-se deles
cerca de um tiro de pedra; e,
pondo-se de joelhos, orava,
Lucas 22:42

Dizendo: Pai, se
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queres, passa de mim este
cálice; todavia não se faça a
minha vontade, mas a tua.
Lucas 22:43 E apareceu-lhe um
anjo do céu, que o fortalecia.
Lucas 22:44 E, posto em agonia,
orava mais intensamente. E o
seu suor tornou-se em grandes
gotas de sangue, que corriam até
ao chão.

12. O grande sacrifício do
Gólgota: O destaque do
plano de salvação "Está
consumado!"
João 19:30 (bruise his heel herirás el calcañar: Genêsis 3:15)
E, quando Yahshua tomou o
vinagre, disse: Está consumado.
E, inclinando a cabeça, entregou
o espírito.
Isaías 53:4
Verdadeiramente
ele tomou sobre si as nossas
enfermidades, e as nossas
dores levou sobre si; e nós o
reputávamos por aflito, ferido de
Elohim / Deus, e oprimido.
Isaías 53:5 Mas ele foi ferido por
causa das nossas transgressões,
e moído por causa das nossas
iniqüidades; o castigo que nos
traz a paz estava sobre ele, e
pelas suas pisaduras fomos
sarados.
Isaías 53:6
Todos nós
andávamos desgarrados como
ovelhas; cada um se desviava
pelo seu caminho; mas YAHWEH
fez cair sobre ele a iniqüidade de
nós todos.
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Isaías 53:7
Ele foi oprimido e
afligido, mas não abriu a sua
boca; como um cordeiro foi
levado ao matadouro, e como
a ovelha muda perante os seus
tosquiadores, assim ele não
abriu a sua boca.
Isaías 53:8
Da opressão e do
juízo foi tirado; e quem contará
o tempo da sua vida? Porquanto
foi cortado da terra dos viventes;
pela transgressão do meu povo
ele foi atingido.
Isaías 53:9
E puseram a sua
sepultura com os ímpios, e com
o rico na sua morte; ainda que
nunca cometeu injustiça, nem
houve engano na sua boca.
Isaías 53:10 Todavia, a YAHWEH
agradou
moê-lo,
fazendo-o
enfermar; quando a sua alma
se puser por expiação do
pecado, verá a sua posteridade,
prolongará os seus dias; e o bom
prazer de YAHWEH prosperará
na sua mão.
Isaías 53:11
Ele verá o fruto
do trabalho da sua alma, e
ficará satisfeito; com o seu
conhecimento o meu servo, o
justo, justificará a muitos; porque
as iniqüidades deles levará sobre
si.
Isaías 53:12
Por isso lhe
darei a parte de muitos, e com
os poderosos repartirá ele o
despojo; porquanto derramou a
sua alma na morte, e foi contado
com os transgressores; mas
ele levou sobre si o pecado
de muitos, e intercedeu pelos
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transgressores.
Gál 3:13
E o Messias nos
resgatou da maldição da lei,
fazendo-se maldição por nós;
porque está escrito: Maldito todo
aquele que for pendurado no
madeiro.
1 Pedro 2:24
Levando ele
mesmo em seu corpo os nossos
pecados sobre o madeiro, para
que, mortos para os pecados,
pudéssemos viver para a justiça;
e pelas suas feridas fostes
sarados.
1 Pedro 1:18 Sabendo que não
foi com coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que fostes
resgatados da vossa vã maneira
de viver que por tradição
recebestes dos vossos pais,
1 Pedro 1:19
Mas com o
precioso sangue do Messias,
como de um cordeiro imaculado
e incontaminado.

13. O vencedor! Yahshua vive!
Marcos 16:1 E, quando o
dia de sábado / SABBATH
passou*, MIRIAM (em grego:
MARIA) de Magdala (de
Magdala = texto original grego +
de o tradutor ‘MENGE’), Miriam
(em grego: MARIA), Mae de
Jacó e Salomé compraram
especiarias, as quais elas
adquiriram e o ungeriram.
Lucas 23:50-56.

* Nota: Neste versículo afirma-se
que o sábado “já havia passado”,
enquanto o versículo 2 está

falando claramente com base nas
evidências de “muito cedo em
um sábado / Sabbat // pois o sol
nascia”. Também o ato de compra
“depois do sabbat” é mencionado
neste verso. Em Lucas 23:56 está
escrito claramente na preparação
das especiarias pelas mulheres
antes do “sábado / Sabbat”
logo depois da grave renúncia
de Yahshua. Devido as essas
circunstâncias, é claro que o
grande
sábado em 15 Nisan
estava no fim e no dia seguinte,
um normal sábado semanal,
sábado, tinha começado após o
por do sol.
Marcos 16:2 Lutero 1545 + Bíblias
em grego e hebraico = E o Sr.
veio para o túmulo em um
Sabbat (significa: em um dos
dias de sábados / Sabbate)
MUITO CEDO // ao nascer do
sol .*
Marcos 16:2 BÍBLIA
CONCORDANTE 1964 + 1980 =
Então eles chegaram no túmulo
em um dos dias de sábados /
Sabbate bem cedo pela manhã,
ao nascer do sol.*
Ver 9; Matheus 28:1; Lucas 24:1;
João 19:31; 20:1,19; 1 Coríntios
16:2; ver também: “texto Conkordant
grego” e “Vulgata - juxta VULGATAM
CLEMENTINAM”.

* Explicação / citação de Heinrich
Ramisch: Para o ensino ímpio
da
Ressurreição
de
Jesus
[Yahshua] no sábado, ao pôr do
sol, há também duas versões da
aparição das Marias diante do
túmulo de Jesus [Yahshua]:
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Uma vez alegou que as Marias
[Editor: grego: Marien] / Miriams
teriam chegado logo após o final
do sábado / Sabbat, no início do
primeiro dia da semana, logo após
do pôr do sol, ao túmulo. - Desta
forma deveria ter acontecido na
escuridão o rolar da pedra do
túmulo e da unção do cadáver
de Jesus [Yahshua]. - Em outras
palavras, todos os eventos que
encontramos em Mateus 28:1-15
teriam ocorrido na escuridão da
noite.
A palavra bíblica o contradiz e diz
que a Sua ressurreição, e tudo em
Mateus 28:1-8 (João 20:11-19) ao
nascer do sol e depois – durante
o dia - ocorreu. O outras vezes,
quando citando os documentos
revistos, as Marias
[Miriams]
foram diante do túmulo de Cristo
[o Messias] pela manhã, ao
nascer do sol no primeiro dia
da semana, que, por outro lado
Jesus [Yahshua], já havia subido
na primeira versão, já antes do
final do sábado / Sabbat, ou seja,
pelo menos 12 horas antes.
Onde estava Jesus [Yahshua]
neste momento? - Está Escrito
porém, que Jesus [Yahshua]
Maria de Magdalena [Miriam de
Magdala] o encontra no sábado
de manhã, ao nascer do sol, e
disse para ela: “Não me toque!
... “ - Então, Ele subiu ao Pai
no céu, e voltou novamente
no mesmo sábado / Sabbath.
Ele
finalmente
apareceu
aos discípulos de Emaús! João 20,15-17; Lucas 24,13-31.
Aqui também se pode reconhecer
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que
as
especiarias
foram
preparadas em 14. Nissan e
durante o Grande Sábado /
Sabbath, elas ficaram em silêncio
de acordo com a Lei, Lucas
23:54-56.
As Marias [grego: Marien] /
Miriams não vieram ao túmulo
ao anoitecer ou na escuridão ou
cedo pela manha, no primeiro dia
da semana, mas:
“E muito cedo, pela manhã,
em um dos dias de sábados /
Sabbate, elas vêm ao túmulo
quando nascer do sol.” Marcos
16:2, Bíblia concordante 1964.
E pouco tempo antes, no 16.
Nisan, o sábado / Sabbat semanal,
o dia das Primícias [no dia do
molho das primícias], Levítico
23:10-11, no ano 31 d.C., no início
da manhã, é o Cristo [Editor = de
Messias] com o ressuscitaldo
dos mortos! Marcos 16, 9; Bíblia
concordantes.
de: “O Simbolo de Jona - A
Ressurreição de Jesus - A
ressurreição de Jesus ocorreu
em um dia de sábado / Sabbat da
semana”
Marcos 16:3 E diziam umas às
outras: Quem nos revolverá a
pedra da porta do sepulcro?
Marcos 16:4 E, olhando, viram
que já a pedra estava revolvida;
e era ela muito grande.
Marcos 16:5
E, entrando no
sepulcro,
viram
um
jovem
assentado à direita, vestido de
uma roupa comprida, branca; e
ficaram espantadas.
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Marcos 16:6 Ele, porém, disselhes: Não vos assusteis; buscais
a Yahshua Nazareno, que foi
crucificado; já ressuscitou, não
está aqui; eis aqui o lugar onde
o puseram.
Marcos 16:7 Mas ide, dizei a seus
discípulos, e a Pedro, que ele vai
adiante de vós para a Galiléia; ali
o vereis, como ele vos disse.
Marcos 16:8
E, saindo elas
apressadamente, fugiram do
sepulcro,
porque
estavam
possuídas de temor e assombro;
e nada diziam a ninguém porque
temiam.

Cefas, e depois pelos doze.
1 Cor. 15:6
Depois foi visto,
uma vez, por mais de quinhentos
irmãos, dos quais vive ainda
a maior parte, mas alguns já
dormem também.
1 Cor. 15:7
Depois foi visto
por Tiago, depois por todos os
apóstolos.
1 Cor. 15:8 E por derradeiro de
todos me apareceu também a
mim, como a um abortivo.
João 11:25 Disse-lhe Yahshua:
Eu sou a ressurreição e a vida;
quem crê em mim, ainda que
esteja morto, viverá.

Atos 3:13
O Elohim / Deus de
Abraão, de Isaque e de Jacó, o
Elohim / Deus de nossos pais,
glorificou a seu filho Yahshua, a
quem vós entregastes e perante
a face de Pilatos negastes, tendo
ele determinado que fosse solto.

14. A viagem para o céu do
Messias

Atos 3:14
Mas vós negastes
o Santo e o Justo, e pedistes
que se vos desse um homem
homicida.

Atos 1:9
E, quando dizia isto,
vendo-o eles, foi elevado às
alturas, e uma nuvem o recebeu,
ocultando-o a seus olhos.

Atos 3:15 E matastes o Príncipe
da vida, ao qual YAHWEH
ressuscitou dentre os mortos, do
que nós somos testemunhas.

Atos 1:10
E, estando com os
olhos fitos no céu, enquanto ele
subia, eis que junto deles se
puseram dois homens vestidos
de branco.

1 Cor. 15:3 Porque primeiramente
vos entreguei o que também
recebi: que o Messias morreu
por nossos pecados, segundo as
Escrituras,
1 Cor. 15:4 E que foi sepultado,
e que ressuscitou ao terceiro dia,
segundo as Escrituras.
1 Cor. 15:5

E que foi visto por

João 11:26
E todo aquele que
vive, e crê em mim, nunca
morrerá.

Atos 1:11
Os quais lhes
disseram: Homens galileus, por
que estais olhando para o céu?
Esse Yahshua, que dentre vós
foi recebido em cima no céu, há
de vir assim como para o céu o
vistes ir.
Lucas 24:50

E levou-os fora, até
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Betânia; e, levantando as suas
mãos, os abençoou.
Lucas 24:51
E aconteceu que,
abençoando-os ele, se apartou
deles e foi elevado ao céu.

15. A pregação de Pedro no
dia de Pentecostes
Atos 2:29 Homens irmãos, sejame lícito dizer-vos livremente
acerca do patriarca Davi, que ele
morreu e foi sepultado, e entre
nós está até hoje a sua sepultura.
Atos 2:30
A Sendo, pois,
ele profeta, e sabendo que
YAHWEH lhe havia prometido
com juramento que do fruto de
seus lombos, segundo a carne,
levantaria o Messias, para o
assentar sobre o seu trono,
Atos 2:31 Nesta previsão, disse
da ressurreição do Messias, que
a sua alma não foi deixada no
inferno, nem a sua carne viu a
corrupção.
Atos 2:32 YAHWEH ressuscitou
a este Yahshua, do que todos
nós somos testemunhas.
Atos 2:33 De sorte que, exaltado
pela destra de Elohim / Deus, e
tendo recebido do Pai a promessa
do Espírito santo, derramou isto
que vós agora vedes e ouvis.
Atos 2:34 Porque Davi não subiu
aos céus, mas ele próprio diz:
Disse YAHWEH ao meu Senhor:
Assenta-te à minha direita,
Atos 2:35 Até que ponha os teus
inimigos por escabelo de teus
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pés.
Atos 2:36
Saiba, pois, com
certeza toda a casa de Israel
que a esse Yahshua, a quem
vós crucificastes, YAHWEH o fez
Senhor e Messias.

16. O Sumo Sacerdote no
Santuário Celestial!
Hebr 5:7 O qual, nos dias da sua
carne, oferecendo, com grande
clamor e lágrimas, orações e
súplicas ao que o podia livrar da
morte, foi ouvido quanto ao que
temia.
Hebr 5:8
Ainda que era Filho,
aprendeu a obediência, por
aquilo que padeceu.
Hebr 5:9
E, sendo ele
consumado, veio a ser a causa
da eterna salvação para todos os
que lhe obedecem;
Hebr 5:10 Chamado por YAHWEH
sumo sacerdote, segundo a
ordem de Melquisedeque.
Hebr 8:1
Ora, a suma do que
temos dito é que temos um sumo
sacerdote tal, que está assentado
nos céus à destra do trono da
majestade,
Hebr 8:2 Ministro do santuário,
e do verdadeiro tabernáculo, o
qual YAHWEH fundou, e não o
homem.
Hebr 9:11 Mas, vindo o Messias,
o sumo sacerdote dos bens
futuros, por um maior e mais
perfeito tabernáculo, não feito
por mãos, isto é, não desta
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criação,
Hebr 9:12 Nem por sangue de
bodes e bezerros, mas por seu
próprio sangue, entrou uma vez
no santuário, havendo efetuado
uma eterna redenção.
Hebr 9:23 De sorte que era bem
necessário que as figuras das
coisas que estão no céu assim
se purificassem; mas as próprias
coisas celestiais com sacrifícios
melhores do que estes.
Hebr 9:24
Porque o Messias
não entrou num santuário feito
por mãos, figura do verdadeiro,
porém no mesmo céu, para agora
comparecer por nós perante a
face de YAHWEH;
Hebr 9:25 Nem também para a
si mesmo se oferecer muitas
vezes, como o sumo sacerdote
cada ano entra no santuário com
sangue alheio;
Hebr 9:26
De outra maneira,
necessário lhe fora padecer
muitas vezes desde a fundação
do mundo. Mas agora na
consumação dos séculos uma
vez se manifestou, para aniquilar
o pecado pelo sacrifício de si
mesmo.
Hebr 9:27 E, como aos homens
está ordenado morrerem uma
vez, vindo depois disso o juízo,
Hebr 9:28
Assim também o
Messias, oferecendo-se uma vez
para tirar os pecados de muitos,
aparecerá segunda vez, sem
pecado, aos que o esperam para
salvação.

Hebr 10:12 Mas este, havendo
oferecido para sempre um único
sacrifício pelos pecados, está
assentado à destra de YAHWEH,
Hebr 10:13
Daqui em diante
esperando até que os seus
inimigos sejam postos por
escabelo de seus pés.
Hebr 10:14 Porque com uma só
oblação aperfeiçoou para sempre
os que são santificados.

17. Yahshua na majestade do
céu (indicação: Levítico 16:2)
Hebr 6:17
Por isso, querendo
YAHWEH
mostrar
mais
abundantemente a imutabilidade
do seu conselho aos herdeiros
da promessa, se interpôs com
juramento;
Hebr 6:18
Para que por duas
coisas imutáveis, nas quais é
impossível que YAHWEH minta,
tenhamos a firme consolação,
nós, os que pomos o nosso
refúgio em reter a esperança
proposta;
Hebr 6:19
A qual temos como
âncora da alma, segura e firme,
e que penetra até ao interior do
véu,
Hebr 6:20
Onde Yahshua,
nosso precursor, entrou por
nós, feito eternamente sumo
sacerdote, segundo a ordem de
Melquisedeque.
Dan 7:13 Eu estava olhando nas
minhas visões da noite, e eis
que vinha nas nuvens do céu um
como o filho do homem; e dirigiu-
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se ao ancião de dias, e o fizeram
chegar até ele.
Dan 7:14
Y E foi-lhe dado o
domínio, e a honra, e o reino,
para que todos os povos, nações
e línguas o servissem; o seu
domínio é um domínio eterno,
que não passará, e o seu reino
tal, que não será destruído.
Apocalipse 22:11 Quem é injusto,
faça injustiça ainda; e quem está
sujo, suje-se ainda; e quem é
justo, faça justiça ainda; e quem
é santo, seja santificado ainda.

18. O tribunal de inquérito
1 Pedro 4:17 Porque já é tempo
que comece o julgamento pela
casa de Elohim / Deus; e, se
primeiro começa por nós, qual
será o fim daqueles que são
desobedientes ao evangelho de
YAHWEH?
Ezequiel 9:4
E disse-lhe
YAHWEH: Passa pelo meio da
cidade, pelo meio de Jerusalém,
e marca com um sinal as testas
dos homens que suspiram e que
gemem por causa de todas as
abominações que se cometem no
meio dela.
Dan 7:9 Eu continuei olhando,
até que foram postos uns tronos,
e um ancião de dias se assentou;
a sua veste era branca como a
neve, e o cabelo da sua cabeça
como a pura lã; e seu trono era
de chamas de fogo, e as suas
rodas de fogo ardente.
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Dan 7:10 Um rio de fogo manava
e saía de diante dele; milhares de
milhares o serviam, e milhões de
milhões assistiam diante dele;
assentou-se o juízo, e abriram-se
os livros.
Dan 7:21 Eu olhava, e eis que
este chifre fazia guerra contra os
santos, e prevaleceu contra eles.
Dan 7:22 Até que veio o ancião
de dias, e fez justiça aos santos
do Altíssimo; e chegou o tempo
em que os santos possuíram o
reino.
Apocalipse 7:2
E vi outro anjo
subir do lado do sol nascente, e
que tinha o selo do Elohim / Deus
vivo; e clamou com grande voz
aos quatro anjos, a quem fora
dado o poder de danificar a terra
e o mar,
Apocalipse 7:3
Dizendo: Não
danifiqueis a terra, nem o mar,
nem as árvores, até que hajamos
assinalado nas suas testas os
servos do nosso Elohim / Deus.
Apocalipse 14:7 d Dizendo com
grande voz: Temei a YAHWEH,
e dai-lhe glória; porque é vinda
a hora do seu juízo. E adorai
aquele que fez o céu, e a terra, e
o mar, e as fontes das águas.

19.
A
CASAMENTO
CORDEIRO

DE

Mateus 22:7 E o rei, tendo notícia
disto, encolerizou-se e, enviando
os seus exércitos, destruiu
aqueles homicidas, e incendiou a
sua cidade.
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Mateus 22:8
Então diz aos
servos: As bodas, na verdade,
estão
preparadas,
mas
os
convidados não eram dignos.
Mateus 22:9 Ide, pois, às saídas
dos
caminhos,
e
convidai
para as bodas a todos os que
encontrardes.
Mateus 22:10 E os servos, saindo
pelos
caminhos,
ajuntaram
todos
quantos
encontraram,
tanto maus como bons; e a festa
nupcial foi cheia de convidados.
Mateus 22:11 E o rei, entrando
para ver os convidados, viu
ali um homem que não estava
trajado com veste de núpcias.
Mateus 22:12 E disse-lhe: Amigo,
como entraste aqui, não tendo
veste nupcial? E ele emudeceu.
Mateus 22:13
Disse, então, o
rei aos servos: Amarrai-o de
pés e mãos, levai-o, e lançai-o
nas trevas exteriores; ali haverá
pranto e ranger de dentes.
Meteo 22:14
Porque muitos
são chamados, mas poucos
escolhidos.
Mateus 25:5
E, tardando o
esposo, tosquenejaram todas, e
adormeceram.
Mateus 25:6
Mas à meia-noite
ouviu-se um clamor: Aí vem o
esposo, saí-lhe ao encontro.
Mateus 25:7
Então todas
aquelas virgens se levantaram, e
prepararam as suas lâmpadas.
Mateus 25:8
disseram às

E as loucas
prudentes: Dai-

nos do vosso azeite, porque as
nossas lâmpadas se apagam.
Mateus 25:9 Mas as prudentes
responderam, dizendo: Não seja
caso que nos falte a nós e a vós,
ide antes aos que o vendem, e
comprai-o para vós.
Mateus 25:10 E, tendo elas ido
comprá-lo, chegou o esposo,
e as que estavam preparadas
entraram com ele para as bodas,
e fechou-se a porta.
Mateus 25:11 E depois chegaram
também as outras virgens,
dizendo: Senhor, Senhor, abrenos.
Mateus 25:12 E ele, respondendo,
disse: Em verdade vos digo que
vos não conheço.
Mateus 25:13 Vigiai, pois, porque
não sabeis o dia nem a hora em
que o Filho do homem há de vir.
Lucas 12:35
Estejam cingidos
os vossos lombos, e acesas as
vossas candeias.
Lucas 12:36
E sede vós
semelhantes aos homens que
esperam o seu senhor, quando
houver de voltar das bodas, para
que, quando vier, e bater, logo
possam abrir-lhe.
Lucas 12:37
Bem-aventurados
aqueles servos, os quais, quando
o Senhor vier, achar vigiando!
Em verdade vos digo que se
cingirá, e os fará assentar à mesa
e, chegando-se, os servirá.
Lucas 12:38
E, se vier na
segunda vigília, e se vier na
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terceira vigília, e os achar assim,
bem-aventurados são os tais
servos.
Lucas 12:39 Sabei, porém, isto:
que, se o pai de família soubesse
a que hora havia de vir o ladrão,
vigiaria, e não deixaria minar a
sua casa.
Lucas 12:40 Portanto, estai vós
também apercebidos; porque
virá o Filho do homem à hora que
não imaginais.
Apocalipse 19:6 E ouvi como que
a voz de uma grande multidão, e
como que a voz de muitas águas,
e como que a voz de grandes
trovões, que dizia: Aleluia! pois
já YAHWEH, Elohim / Deus TodoPoderoso reina!
Apocalipse 19:7
Regozijemonos, e alegremo-nos, e demoslhe glória; porque vindas são as
bodas do Cordeiro, e já a sua
esposa se aprontou.
Apocalipse 19:8
E foi-lhe dado
que se vestisse de linho fino,
puro e resplandecente; porque
o linho fino são as justiças dos
santos.
Apocalipse 19:9
E disse-me:
Escreve:
Bem-aventurados
aqueles que são chamados à ceia
das bodas do Cordeiro. E disseme: Estas são as verdadeiras
palavras de YAHWEH.
1. Cita: El "I consideró que
Yahshua
en el todo-más
santo con la nueva Jerusalén
(la
novia)
estuvo
casado.
2. Cita: "… los santos contados y
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sellos - la boda del cordero había
sido lograda.
De: Experiencia y caras: de Elena
G. White, página 272, 273

20. O retorno do Messias
Dan 12:1
E naquele tempo
se levantará Miguel, o grande
príncipe, que se levanta a favor
dos filhos do teu povo, e haverá
um tempo de angústia, qual
nunca houve, desde que houve
nação até àquele tempo; mas
naquele tempo livrar-se-á o teu
povo, todo aquele que for achado
escrito no livro.
Mateus 24:23 Então, se alguém
vos disser: Eis que o Messias
está aqui, ou ali, não lhe deis
crédito;
Mateus 24:24 P Porque surgirão
falsos messias e falsos profetas,
e farão tão grandes sinais e
prodígios que, se possível fora,
enganariam até os escolhidos.
Mateus 24:25 Eis que eu vo-lo
tenho predito.
Mateus 24:26 Portanto, se vos
disserem: Eis que ele está no
deserto, não saiais. Eis que ele
está no interior da casa; não
acrediteis.
Mateus 24:27
Porque, assim
como o relâmpago sai do oriente
e se mostra até ao ocidente,
assim será também a vinda do
Filho do homem.
Mateus 24:36 Mas daquele dia e
hora ninguém sabe, nem os anjos
do céu, mas unicamente meu Pai.
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Lucas 21:27
E então verão vir
o Filho do homem numa nuvem,
com poder e grande glória.

quebrantada a terra, de todo
está rompida a terra, e de todo é
movida a terra.

Lucas 21:28 Ora, quando estas
coisas começarem a acontecer,
olhai para cima e levantai as
vossas cabeças, porque a vossa
redenção está próxima.

Isaías 24:20 De todo cambaleará
a terra como o ébrio, e será
movida e removida como a choça
de noite; e a sua transgressão
se agravará sobre ela, e cairá, e
nunca mais se levantará.

1 Tes. 4:13 Não quero, porém,
irmãos, que sejais ignorantes
acerca dos que já dormem,
para que não vos entristeçais,
como os demais, que não têm
esperança.
1 Tes. 4:14 Porque, se cremos que
Yahshua morreu e ressuscitou,
assim também aos que em
Yahshua dormem, Elohim /
Deus os tornará a trazer com ele.
1 Tes. 4:15
Dizemo-vos, pois,
isto, pela palavra de YAHWEH:
que nós, os que ficarmos
vivos para a vinda do Senhor
[Yahshua], não precederemos os
que dormem.
1 Tes. 4:16
Porque o mesmo
Senhor [Yahshua] descerá do
céu com alarido, e com voz de
arcanjo, e com a trombeta de
YAHWEH; e os que morreram
em o Messias ressuscitarão
primeiro.
1 Tes. 4:17
Depois nós, os
que ficarmos vivos, seremos
arrebatados juntamente com
eles nas nuvens, a encontrar o
Senhor [Yahshua] nos ares, e
assim estaremos sempre com o
Senhor [Yahshua].
Isaías 24:19

De todo está

Isaías 51:6 E ponho as minhas
palavras na tua boca, e te cubro
com a sombra da minha mão;
para plantar os céus, e para
fundar a terra, e para dizer a
Sião: Tu és o meu povo.

21. O juízo (julgamento) final Os mil anos
Apocalipse 20:1 E vi descer do
céu um anjo, que tinha a chave
do abismo, e uma grande cadeia
na sua mão.
Apocalipse 20:2
Ele prendeu o
dragão, a antiga serpente, que é
o Diabo e Satanás, e amarrou-o
por mil anos.
Apocalipse 20:3
E lançou-o no
abismo, e ali o encerrou, e pôs
selo sobre ele, para que não
mais engane as nações, até que
os mil anos se acabem. E depois
importa que seja solto por um
pouco de tempo.
Apocalipse 20:4
E vi tronos; e
assentaram-se sobre eles, e foilhes dado o poder de julgar; e
vi as almas daqueles que foram
degolados
pelo
testemunho
de Yahshua, e pela palavra de
YAHWEH, e que não adoraram a
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besta, nem a sua imagem, e não
receberam o sinal em suas testas
nem em suas mãos; e viveram, e
reinaram com o Messias durante
mil anos.
Apocalipse 20:5 Mas os outros
mortos não reviveram, até que os
mil anos se acabaram. Esta é a
primeira ressurreição.
Apocalipse 20:6 Bem-aventurado
e santo aquele que tem parte
na primeira ressurreição; sobre
estes não tem poder a segunda
morte; mas serão sacerdotes
de YAHWEH e do Messias, e
reinarão com ele mil anos.
Apocalipse 20:11 E vi um grande
trono branco, e o que estava
assentado sobre ele, de cuja
presença fugiu a terra e o céu; e
não se achou lugar para eles.
Apocalipse 20:12 E vi os mortos,
grandes
e
pequenos,
que
estavam diante de Elohim / Deus,
e abriram-se os livros; e abriuse outro livro, que é o da vida. E
os mortos foram julgados pelas
coisas que estavam escritas nos
livros, segundo as suas obras.
Apocalipse 20:13 E deu o mar os
mortos que nele havia; e a morte
e o inferno deram os mortos que
neles havia; e foram julgados
cada um segundo as suas obras.
Isaías 24:21 E será que naquele
dia
YAHWEH
castigará
os
exércitos do alto nas alturas, e
os reis da terra sobre a terra.
Isaías 24:22 E serão ajuntados
como presos numa masmorra, e
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serão encerrados num cárcere;
e outra vez serão castigados
depois de muitos dias.
Jeremías 25:33 E serão os mortos
de YAHWEH, naquele dia, desde
uma extremidade da terra até
à outra; não serão pranteados,
nem recolhidos, nem sepultados;
mas serão por esterco sobre a
face da terra.

22. A destruição, o extermínio
do descrer, daqueles sem
deus / dos sem lei - a segunda
morte.
Apocalipse 20:7 E, acabando-se
os mil anos, Satanás será solto
da sua prisão,
Apocalipse 20:8 E sairá a enganar
as nações que estão sobre os
quatro cantos da terra, Gogue e
Magogue, cujo número é como a
areia do mar, para as ajuntar em
batalha.
Apocalipse 20:9 E subiram sobre
a largura da terra, e cercaram
o arraial dos santos e a cidade
amada; e de YAHWEH desceu
fogo, do céu, e os devorou.
Apocalipse 20:10 E o diabo, que
os enganava, foi lançado no lago
de fogo e enxofre, onde está a
besta e o falso profeta; e de dia
e de noite serão atormentados
para todo o sempre.
Apocalipse 20:14 E a morte e o
inferno foram lançados no lago
de fogo. Esta é a segunda morte.
Apocalipse 20:15 E aquele que
não foi achado escrito no livro da
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vida foi lançado no lago de fogo.
Apocalipse 1:7
Eis que vem
com as nuvens, e todo o olho
o verá, até os mesmos que o
traspassaram; e todas as tribos
da terra se lamentarão sobre ele.
Sim. Amém.
Apocalipse 21:8 Mas, quanto aos
tímidos, e aos incrédulos, e aos
abomináveis, e aos homicidas,
e aos fornicadores, e aos
feiticeiros, e aos idólatras e a
todos os mentirosos, a sua parte
será no lago que arde com fogo
e enxofre; o que é a segunda
morte.
Malaq 3:19 (4:1) Porque eis que
aquele dia vem ardendo como
fornalha; todos os soberbos,
e todos os que cometem
impiedade, serão como a palha;
e o dia que está para vir os
abrasará, diz YAHWEH Sabaoth,
de sorte que lhes não deixará
nem raiz nem ramo.
Malaq 3:20 (4:2) Mas para vós, os
que temeis o meu nome, nascerá
o sol da justiça, e cura trará nas
suas asas; e saireis e saltareis
como bezerros da estrebaria.
Malaq 3:21 (4:3)
E pisareis
os ímpios, porque se farão
cinza debaixo das plantas de
vossos pés, naquele dia que
estou preparando, diz YAHWEH
Sabaoth.

23. Novo céu, uma nova terra,
e novas pessoas.
Apocalipse 21:1 E vi um novo
céu, e uma nova terra. Porque já
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o primeiro céu e a primeira terra
passaram, e o mar já não existe.

Vem, mostrar-te-ei a esposa, a
mulher do Cordeiro.

Apocalipse 21:2 E eu, João, vi a
santa cidade, a nova Jerusalém,
que de YAHWEH descia do céu,
adereçada como uma esposa
ataviada para o seu marido.

Apocalipse 21:10
E levou-me
em espírito a um grande e alto
monte, e mostrou-me a grande
cidade, a santa Jerusalém, que
de Elohim / Deus descia do céu.

Apocalipse 21:3
E ouvi uma
grande voz do céu, que dizia: Eis
aqui o tabernáculo de YAHWEH
com os homens, pois com eles
habitará, e eles serão o seu povo,
e o mesmo YAHWEH estará com
eles, e será o seu Elohim / Deus.

Apocalipse 21:11
E tinha a
glória de YAHWEH; e a sua
luz era semelhante a uma
pedra preciosíssima, como a
pedra de jaspe, como o cristal
resplandecente.

Apocalipse 21:4
E YAHWEH
limpará de seus olhos toda
a lágrima; e não haverá mais
morte, nem pranto, nem clamor,
nem dor; porque já as primeiras
coisas são passadas.
Apocalipse 21:5 E o que estava
assentado sobre o trono disse:
Eis que faço novas todas as
coisas. E disse-me: Escreve;
porque estas palavras são
verdadeiras e fiéis.
Apocalipse 21:6
Y E disse-me
mais: Está cumprido. Eu sou o
Aleph e o Tau, o princípio e o fim.
A quem quer que tiver sede, de
graça lhe darei da fonte da água
da vida.

Apocalipse 21:12
E tinha um
grande e alto muro com doze
portas, e nas portas doze anjos,
e nomes escritos sobre elas, que
são os nomes das doze tribos
dos filhos de Israel.
Apocalipse 21:13
Do lado do
levante tinha três portas, do lado
do norte, três portas, do lado
do sul, três portas, do lado do
poente, três portas.
Apocalipse 21:14
E o muro da
cidade tinha doze fundamentos,
e neles os nomes dos doze
apóstolos do Cordeiro.

Apocalipse 21:7
Quem vencer,
herdará todas as coisas; e eu
serei seu Elohim / Deus, e ele
será meu filho.

Apocalipse 15:2 E vi um como mar
de vidro misturado com fogo; e
também os que saíram vitoriosos
da besta, e da sua imagem, e do
seu sinal, e do número do seu
nome, que estavam junto ao mar
de vidro, e tinham as harpas de
YAHWEH.

Apocalipse 21:9 E veio a mim um
dos sete anjos que tinham as sete
taças cheias das últimas sete
pragas, e falou comigo, dizendo:

Apocalipse 15:3
E cantavam
o cântico de Moisés, servo de
Elohim / Deus, e o cântico do
Cordeiro, dizendo: Grandes e
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maravilhosas são as tuas obras,
YAHWEH, Elohim / Deus TodoPoderoso! Justos e verdadeiros
são os teus caminhos, ó Rei dos
santos.
Apocalipse 15:4
Quem te não
temerá, ó YAHWEH, e não
magnificará o teu nome? Porque
só tu és santo; por isso todas
as nações virão, e se prostrarão
diante de ti, porque os teus juízos
são manifestos.
Isaías 65:17 Porque, eis que eu
crio novos céus e nova terra; e
não haverá mais lembrança das
coisas passadas, nem mais se
recordarão.
Isaías 66:22
Porque, como os
novos céus, e a nova terra, que
hei de fazer, estarão diante da
minha face, diz YAHWEH, assim
também há de estar a vossa
posteridade e o vosso nome.
Isaías 66:23 E será que desde
uma lua nova até à outra, e desde
um sábado até ao outro, virá toda
a carne a adorar perante mim, diz
YAHWEH.
2 Pedro 3:13 Mas nós, segundo
a sua promessa, aguardamos
novos céus e nova terra, em que
habita a justiça. AMEN!
“Desafio de Roma (www.immaculateheart.
com / mary online - Dezembro de 2003)”:
“A maioria dos cristãos pensam que
se eles santificam o domingo, que eles
santificam o dia santo biblico. A Igreja
Católica Romana protestou. Ela passou
o dia de Sabbat / sábado bíblico para o
domingo e para argumentar que esta
mudança é confirmada na Bíblia é tanto
desonesta e uma negação da autoridade
católica. Se o protestantismo deseja
estabelecer sua fé na Bíblia, então eles
precisam manter o sábado. “
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Matar, assassinar, o cheiro do tabaco e as bebidas
embriagantes
Muitas pessoas têm sido denunciadas no mundo inteiro desde o início
do século por causa de sua fé, foram perseguidos e mortos, porque eles
apenas aceitaram as Sagradas Escrituras, a Palavra divina de Deus,
e distanciaram-se dos ensinamentos humanos que são contrários às
Sagradas Escrituras.
Basicamente é valido:
“Aquele que por exemplo mata ou este ato comete em nome de outro,
ou através de instituições do Estado este ato executa: ‘Este indivíduo é
a encarnacao do espírito de Satanás em plena expressão!’”
“Doutrinas humanas, a quais devem ser executada à forca, sao
imbuidas pelo espírito de Satanás!”

Outro ponto que não é pregado nas igrejas,
como deveria ser proclamado:
~ Efésios 5:18; Tito 2:3; Provérbios 9:4-6; 20:1; 23:20, 29-35 ~

“Para aquele que bebe, fuma, e usa drogas – aqui tambem faz parte
O ÁLCOOL, que abusa e corrompe o próprio corpo, o corpo, que é o
templo do Espírito santo [ou seja, o templo de Deus]. Isto significa que
Deus está destruindo a si mesmo”.
Essas pessoas colocam-se sob um espírito diferente que não vem de
cima, mas a partir de baixo.
1 Coríntios 6,19 tradutor MENGE = Ou não sabeis que o vosso
corpo é o templo do Espírito santo, que habita em vós, que
foi recebido por voces de YAHWEH, e que não pertece a vós
mesmos?
1 Coríntios 6,20 PORQUE VOS SOIS caro de se adquirir;
por este motivo YAHWEH louva o vosso corpo e no
vosso espírito, que são de Deus (YAHWEH).
1 Coríntios 3,17 Então alguém corrompe o templo de
YAHWEH, YAHWEH o destruirá, porque o templo de
YAHWEH É SANTO, QUE SOIS VÓS.

Interpretação da Pré-Reforma
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INTERPRETAÇÃO E USO DESTAS PROFECIAS
NO PERÍODO DA PRÉ-REFORMA
Deixem-nos PRIMEIRAMENTE dar uma olhada na história da interpretação
das profecias do período apostólico até o período da queda do império romano
no século cinco. Este era o tempo dos ditos cujos padres da igreja crista.
Inúmeras escrituras permaneceram, não apenas com as inúmeras indicações a
respeito do período das profecias em questão, mas com comentários completos
sobre Daniel e o Apocalipse. Afirma-se corajosamente que os padres dos
primeiros cinco séculos se baseavam nas interpretações futurísticas destes
livros. Nós negamos a exatidão desta posição e afirmamos que os padres dos
primeiros cinco séculos faziam parte das escolas históricas de interpretação.
Era impossível para eles, em virtude da posição anterior que estavam, aceitar
a maneira correta das dimensões e avaliar o cumprimento destas profecias
maravilhosas; mas nas dimensões que as circunstâncias permitiam, eles
respeitavam o significado geral e obedeciam as interpretações, que a profecia
previa o decurso ao todo da guerra religiosa dos primeiros séculos até a
representação do segundo advento.
Neste tempo era impossível fazer mais além do que um curto resumo
atual das opiniões dos padres quanto a este tema, citar e indicar suas obras.
1. Os padres interpretaram os quatro animais selvagens das profecias
como representantes dos quatro poderes: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma.
Aqui temos o fundamento histórico da interpretação da profecia. Tomamos
como exemplo a palavra de Hipólito sobra a grande imagem e dos quatro
animais ferozes de Daniel: “A cabeça de ouro da imagem”, diz ele, “é
idêntico ao leão pelo qual os Babilônicos eram representados, os ombros,
e os braços de prata são os mesmos dos ursos dos Persas e Medos; a
barriga e as coxas de cobres são do leopardo dos Gregos, começando com
o reinado de Alexandre, as pernas de ferro são de um animal terrível e
espantoso, que se refere ao atual governo dos romanos os dedos dos pés de
barro e ferro são os dez chifres existentes, e um outro pequeno chifre no
meio que representa o anticristo, a pedra, que esmaga a imagem e quebra
em pedaços e que enche o mundo todo, é Cristo, que vem do céu e traz o
juízo sobre a terra.” (Hippolyt: ... Obra I., pág. 447)
Esta declaração é notável pela sua clareza, precisão e concisão, que ainda
representa a opinião da escola histórica
Hipólito diz, em seu tratado sobre “Cristo e o anticristo”. “Alegre-se
Daniel, vos não estavas engado, todas estas coisas aconteceram” (pág. 19).
“Já as regras de ferro, trazem todos aqueles dispostos a se render e quebram
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tudo em pedaços; já podemos ver isto com nossos olhos. Portanto, instruídos
por eles, louvamos a Deus”(pág. 20).
2. Os padres afirmam que, que os animais de dez chifres de Daniel e
João sejam idênticos. Como exemplo, diz Irineu, em seu livro “Contra as
heresias ”, cap. XXVI: “Em Apocalipse João nos explica o que os dez
chifres significam, os quais Daniel tinha visto.“
3. Os padres ficaram com a interpretação histórica de apocalipse. Como
diz Elliot, nenhum dos pais “ cogitou a ideia em pular, o espaço temporal das
profecias de apocalipse para que pudesse se envolver imediatamente com os
tempos da consumação.” (Elliott: “Ouçam Apocalíptica, “obra. IV., pág. 299,
4. edição.). Aqui por exemplo o comentário de Vitorino do Apocalipse de João
que foi escrito no final do terceiro século. Este é o mais antigo comentário
inteiro sobre o apocalipse que sobrou. Neste foi interpretado o cavalo
branco que estava cavalgando como o selo da vitória do evangelho do
primeiro século. Este ponto de vista percebe-se que, inclui a interpretação
histórica do completo livro da Revelação. Vitorino comparava a mulher, a
qual está vestida com o sol, com a lua debaixo de seus pés, e a coroa com doze
estrelas em sua mão, em sofrimento com suas dores como “ a igreja antiga
dos padres”, profetas, santos e apóstolos”, em outras palavras, o corpo cristão
judeu dos santos. É claro que ele ainda não poderia apontar a consumação,
nesta fase inicial ainda estavam no futuro, mas ele reconheceu o princípio.
4. Os padres afirmavam que o pequeno chifre de Daniel, que Paulo
profetizou como o homem do pecado e por João a profetizada ressuscitada
coroa do reinado romano, representariam o único e o mesmo poder, e
eles consideravam isto como o poder do anticristo. Como por exemplo,
Orígenes expressa o seguinte em seu famoso livro “Against Celsus” (livro
VI. cap. XLVI.). Contando que quase a profecia completa de Paulo escrita
no 2 Tessalonicenses sobre o homem do pecado, este que ele supõe como o
anticristo, ele diz: “Como Celsos recusa qualquer citação sobre o anticristo
como se diz, sem ter lido, que não estava no livro de Daniel, nem nas
escrituras de Paulo falou sobre ele, nem sobre a vinda do redentor profetizada
e citada nos evangelhos, temos que fazer algumas considerações... Paulo fala a
respeito daquele, que é considerado o anticristo, ele descreve, mesmo que não
abertamente assim como o meio como também o tempo e também o motivo
de sua vinda. ...A profecia, a qual diz respeito ao anticristo , também é citada
no livro de Daniel e permite a um leitor inteligente e honesto, admirar as
palavras como verdadeiramente divinas e proféticas.”
Em seu comentário ao livro de Daniel (cap. VII.) Jerome diz a respeito
pequeno chifre, que um tem uma boca que fala grandes coisas, e ele é “um
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homem do pecado, o filho da perdição que tem coragem de se sentar no
templo de Deus e se considerar como Deus.” (“ Est enim homo peccati,
filius perditionis, ita ut in templo Dei sedere audeat, faciens se quasi
Deum“).
5. Os padres afirmavam que o império romano era a “Entrada”, ou um
obstáculo que impedia a revelação do “homem do pecado” conforme Paulo
em no 2 Tessalonicenses. Nesta época isto tinha um grande significado.
Paulo fala claramente que ele sabia, e que os Tessalonicenses também sabiam
o que era o obstáculo, por isso este também existia. Através das escrituras
dos padres da igreja, a igreja primitiva nos relatou tudo o que sabia sobre
este tema e é confirmado com uma unanimidade notável que esta “Entrada”
ou este obstáculo representaria O IMPÉRIO ROMANO NO REINADO
DE CESAR; por isso era impossível para os profecias do ANTICRISTO,
enquanto o poder do reinado de Cesar permanecia, REVELAR tudo isto.
Isto aconteceria depois da queda de César. Aqui temos um ponto na qual
Paulo confirma a existência do conhecimento na igreja crista. A igreja
primitiva, diz ele, conhecia este obstáculo. A igreja primitiva
nos diz, o que ela sabia realmente a respeito deste tema e ninguém nestes
tempos estava em condições, em contradizer os ditos de Paulo, o que ele falou
aos Tessalonicenses em segredo. Este é um ponto no qual somente a velha
tradição pode se basear. Uma especulação moderna se mostraria em ralação
a uma tal resistência como uma impertinência positiva.¹
1
O que diz respeito ao “deixar” ou obstáculos quanto a revelação do
“homem do pecado”, como está descrito no 2 Tessalonicenses II. o senhor
Elliott diz: “Temos a este respeito o testemunho da aprovação dos padres da
igreja primitiva, de Irineu, o discípulo do discípulo João, e João Crisóstomo
e São Jerônimo, temos o seguinte comentário, isto é considerado o poder do
governo existente em Roma e o império romano ”-” Ouçam Apocalíptica,
“vol. III., pág. 92.

TERTULLIANS “Apologia” descreve os costumes da igreja cristã do
segundo século dizendo que deveriam orar pela segurança do império
romano, sabendo que em caso da queda deste, SERIA A CATÁSTROFE DO
REINADO DO ANTICRISTO COMO TAMBÉM IRIA SIGNIFICAR O
FIM DO MUNDO. Endereçado ao “governo do império romano”, ele diz: “
Esta oração é para a segurança de nossos príncipes do eterno, verdadeiro Deus
vivo, cuja favor eles vão querer mais do que qualquer outra coisa... Para lá
nós levantamos nossos olhos, de mãos estendidas, porque estamos livres do
pecado, com a cabeça descoberta, porque não temos nada que se envergonhar,
e finalmente, sem um guarda, porque oramos com o coração. Oramos
constantemente para todos os nossos imperadores. Oramos para a renovação
da vida, para a segurança do Império ... Nossas mãos estendidas para cima, para
Deus, rasgam-nos nos com suas garras de ferro nos coloca na cruz, envolvenos em chamas, pegue a nossa cabeça com a espada, solte sobre os animais
selvagens, - a atitude real da oração de um cristão é se preparar para todas as
penalidades. Que este seja o trabalho, vós bons governantes, para arrancar de
nós a alma, rogar a Deus em nome do Imperador. Define a marca do crime sobre
a verdade de Deus e a devoção ao seu nome. ... Há também outra e uma maior
necessidade de nossas orações em nome do Imperador, não, para a estabilidade
geral do império, e para os interesses romanos em geral PORQUE NÓS
SABEMOS QUE UM GRANDE E PODEROSO CHOQUE AMEACA A
TERRA - realmente, no final da existência, nos aguardam sofrimentos terríveis
- SO É RETARDO COM A PERMANENCIA DO IMPÉRIO ROMANO.
Não é nosso desejo de serem flagrados por esses terríveis acontecimentos,
por isso oramos para que sua vinda seja atrasada, contribuímos para a
existência continua do Império Romano com “-” desculpe-me “, § 30-32 ...
(“Est et anderem maior necessitas nobis orandi pro imperatoribus, etiam
pro omni statu imperii rebusque Romanis, qui vim manimam universo orbi
imminentem ipsamque clausulam saeculi acerbitates horrendas comminantem
ROMANI IMPERII commeatu scimus retardari.” - Tertullian: “Apologeticum”,
§ 32).
JERONIMUS escreve a mesma coisa em seu comentário 2 Tessalonicenses
II:. “Quem deixa ou atrapalha” “Ut qui nunc Grundsatz teneat, etc. Donec
REGNUM QUOD NUNC TENET, de Medeo auferatur, prius qua Antichristus
reveletur”.
Qual foi o ponto de vista da igreja primitiva? Vejam as palavras de
Tertuliano. Uma citação de Tessalonicenses: “Agora você sabe o que
restringe a eles que ele em seu tempo que é divulgada, que o segredo dos
sem lei já está trabalhando, só quem o impede agora, tem que impedir
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Irineu afirmou que, a divisão do império romano em dez impérios iria
anteceder em seguida a manifestação do anticristo. Em sua obra “Contra
as heresias”, Livro V, cap. XXX, ele diz: “Deixe-as vir em primeira linha a
divisão do império em dez, então, o princípio, e quando estes reis estiverem
reinando e começam a regular as suas questões e estabilizar seus reinados ,
estes deixam transparecer, que aquele, que virá, afim de tomar o império
para si, e estes filhos e homens, dos quais já falamos , serão atemorizados,
com um nome que terá o número acima citado (666) será realmente a pura
abominação e desolação.” Assim ele exige, conforme Irineu, a afirmação do
anticristo, por primeiro a queda do então império romano.
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tanto tempo, até que está fora do caminho. Que há um obstáculo, exceto
o Império Romano; a desintegração da revelação do Anticristo, significa
que o império será espalhado em dez reinos... que o anticristo animal, o
falso profeta, pode levar a guerra contra a igreja de Deus?1
Em sua grandiosa “Apologia” aos governantes do Império Romano,
Tertuliano diz, e não ele mesmo, mas a igreja cristã orava para o imperador
e para a estabilidade do Império Romano, porque eles sabiam“, QUE UM
PODEROSO CHOQUE A AMEAÇA TODA A TERRA - Na verdade,
todos NO FINAL DA EXISTÊNCIA ESPERA UM SOFRIMENTO
TERRÍVEL -. APENAS retardado pela sobrevivência do Império
Romano.” (“Apologia”, § 32).
Leiam as palavras Chrysostomus em seu comentário sobre
2 Tessalonicenses: “Pode-se naturalmente perguntar primeiro, o que o impediu
então se sabia tudo, por que Paulo se exprime tão vagamente... Quem deixa
agora, deixa, até que ele é retirado do caminho. Quando o império
romano for retirado do caminho, ele virá; e naturalmente,
enquanto durar o medo deste império, ninguém poderá se glorificar sem mais
ou menos, mas quando o império for dissolvido, entrará em vigor a anarquia, e
se esforçará, em obter o domínio sobre os homens e também sobre Deus. Assim
como os impérios foram destruídos- a Babilônia pela Pérsia, os Pérsia pela
Macedônia e a Macedônia por Roma, assim também assim é o procedimento
do anticristo, e SERÁ DESTRUIDO POR CRISTO.”
Devido à reticência de Paulo em alusão a este ponto, ele acrescenta “Porque
ele afirmou isto a respeito do império romano, é claro que ele só jogou uma
olhada nisto e disse, secretamente, porque ele não criar inimizades e perigos
evitáveis. Se ele tivesse dito que depois de um tempo, o império romano
seria dissolvido, ele seria classificado como uma pessoa perigosa e todos os
crentes seriam designados como guerreiros vivos até o fim “(Chrysostomus:
Homilie IV. “para a guerra da igreja. 2 Tessalonicenses II.”)
De Irineu, que vivia no tempo bem próximo depois dos discípulos, até
Chrysostomus e Heronymus, os padres ensinavam que o poder, que revelava
“O HOMEM PECAMINOSO” foi segurado, este que era representado por
Cesar o qual reinava no império romano. Os padres, portanto, pertenciam
a histórica e não a futurística escola de interpretação, porque os futuristas
imaginavam que o impedimento da revelação do homem pecaminoso ainda
fosse existente, mesmo que Cesar já estivesse morto há muito tempo.
6. Os padres alegavam que a queda do Império Romano seria iminente,
e, portanto, a manifestação do Anticristo estaria perto. Justino o Mártir, por
exemplo, um dos primeiros dos padres, em seu “Diálogo com Trifão” cap.

XXXII, diz: A pessoa a quem Daniel profetizou que ele iria reinar
por um longo tempo, está pronta “na porta” para falar coisas blasfemas e
coisas ousadas contra o Altíssimo.”
Cipriano, em sua “Exortação ao martírio”, diz: “Contando que... o tempo
cheio de ódio do Anticristo está se aproximando, gostaria de recolher a
partir das Escrituras algumas exortações para preparar e consolidar o
espírito dos irmãos, e eu poderia animar os soldados de Cristo para a
batalha celestial e espiritual.“ (Tratado XI .)
7. Os padres alegavam que o “homem do pecado” ou o Anticristo,
seria um governante do império Romano. Um exemplo
marcante para tal é a interpretação de Irineu e Hipólito o misterioso número
666, o número da cabeça do animal ressuscitado ou do anticristo. Como
interpretação Irineu cita a palavra dos LATINOS. Ele diz: “Latinos é o
número 666, e é muito provável (solução) que é o nome do último reino,
porque os latinos são predominantes no momento. (Irineu: “Contra as
heresias”, livro V., cap. XXX.) Hipólito fornece a mesma solução em seu
tratado sobre “Cristo e Anticristo.”
8. Os padres alegaram que a Babilônia do Apocalipse significava
ROMA. Além desse ponto, eles estavam todos de acordo, e sua unanimidade
é um selo de certificação desta explicação. Tertuliano, por exemplo, em
sua resposta quanto aos judeus diz: “Babilônia, em nosso próprio Joao[no
livro da revelação], É UMA FIGURA DA CIDADE DE ROMA, DO MESMO
TAMANHO E ORGULHOSO QUE SEU GOVERNO; E TRIUNFANTE
SOBRE OS SANTOS” (Cap. ix.). Victorino, em seu primeiro comentário
sobre o Apocalipse escreveu, referindo-se a Revelação. XVII: “As sete
cabeças são sete montes, sobre os quais está sentada
a mulher– Esta é cidade de Roma.”
Hipólito diz: “ Diga-me, bem-aventurado João, apóstolo e discípulo do
Senhor, o que você ouviu e viu sobre Babilônia ? Levante e fale, pois senão
será perseguido. (O tratado de Cristo e anticristo “, § 36). Você pode ver aqui
a visão de que Roma, a cidade que baniu o apóstolo João, que a Babilônia
é o Apocalipse.
Augustino diz: “ROMA, A SEGUNDA BABILONIA e a filha da
primeira, que Deus dá a bênção, para subjugar o mundo inteiro a fim de
trazer e estabelecer um só reinado, e já foi estabelecido. ” (“City of God”,
livro xviii . cap. XXII.)
“No cap XXVIII designa Roma como a “Babilônia ocidental.” No cap. XLI
ele diz: “Não foi em vão, QUE ESTA CIDADE RECEBEU O NOME
MISTERIOSO DE “BABILONIA”; porque Babilônia significa confusão
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como já foi citado em um outro lugar.”
Desta citação podemos entender claramente , que os padres não
interpretavam a Babilônia do Apocalipse/da Revelação nem literalmente
falando da cidade de Babilônia no Eufrates, nem como uma grande cidade na
França ou Inglaterra, mas no entanto como ROMA. E isto é a interpretação
da escola histórica, mesmo que nos últimos 800 anos os acontecimentos
comprovaram, que Babilônia não representava a cidade de Roma em sua
forma PAGÃ, mas no entanto em sua forma PAPAL.
Observa-se o seguinte, que nenhum dos padres se baseava na lacuna
futurística, que o livro da revelação ultrapassa quase que 18 séculos da
história crista, no qual se mergulha imediatamente em um futuro distante e
se dedica completamente nas predestinações dos acontecimentos dos últimos
anos desta libertação. O que diz respeito ao anticristo, houve entre eles uma
acordo em comum sobre a ideia geral das profecias , embora houvesse
diferenças nos detalhes, que acima de tudo partiam da ideia , que o anticristo
seria de um certo modo um judeu como também um romano. Esta certo
que eles pensavam que o ANTICRISTO era UMA ÚNICA PESSOA. Sua
posição inicial justifica isto o suficiente. Eles não tinham ideia e não tinha a
menor ideia da verdadeira natureza e extensão têm esta enorme apostasia ,
que veio sobre a igreja cristã. Eles não eram profetas e não podiam imaginar
que a igreja ficou por dezenove séculos no deserto, e sofrem perseguição longa
e amarga de um número de supostos membros nomeados pelos governantes
cristãos apóstatas, que adotaram o lugar do antigo César, e realizaram seus atos
anticristãos. Se soubessem isso, poderíamos ter certeza de que suas opiniões
são totalmente comparáveis com os dos intérpretes históricos e harmonizadas
com as épocas posteriores. Os padres foram tão longe quanto podiam no
sentido em que os intérpretes históricos dos últimos dias já se foram. Muito
mais tarde, o que ficou claro para eles na profecia, à luz da perfeição, seus
sucessores tornaram-se claras. A providência divina jogou a luz, sobre a
profecia divina, como poderia ser de outra forma.
Verificamos, no entanto, na segunda linha brevemente a história da
explicação da profecia, o tempo entre a queda do Império Romano do Ocidente
e do desenvolvimento da teocracia papal no século XI, sob Gregório VII.
Os intérpretes pertenciam, como os padres a escola histórica. Eles interpretaram o Apocalipse / Revelação como uma profecia sobre todo o curso
dos acontecimentos desde a primeira aparição até a conclusão.
Os seguintes autores que viveram nesse intervalo de tempo escreveram
comentários sobre Apocalipse completo Primasius, Beda Venerabilis,
Anspert, Haymo, Andreas, Arethras e Berengaud.

Primasius, que vivia na metade do sexto século, interpretou as “cento
e quarenta e quatro mil ” pessoas seladas do Apocalipse / Revelação, como
igreja cristã. Ele alegou que o Anticristo iria fingir-se de Cristo e blasfemar
sua dignidade, e que A CIDADE DOS SETE MONTES SERIA ROMA.
O honrado Beda, que vivia no norte da Inglaterra nos fins dos sétimo
século era um intérprete histórico de apocalipse /revelação. Aqui temos uma
cópia de seu comentário. Ele usa o primeiro selo a fim de representar os
triunfos da igreja primitiva. Ele indicava UM ANIMAL PARECIDO COM
UM CORDEIRO da revelação xiii. [XIII] como um PSEUDO-CRISTAO
E PROFETA FALSO.
Ambrose Anspert descreve amplamente em seu comentário sobre o
apocalipse / revelação na metade do oitavo século. Ele compreende a segunda
besta do Apocalipse XIII como pregador e servo do Anticristo, e ensina
que o Anticristo “pro Cristo” é, em outras palavras, “substituto de Cristo”.
É um fato notável que ele declara a “ferida” ou úlcera, que é derramado
da primeira carcaça, como infidelidade Esta era a visão geral atual entre os
intérpretes históricos Eles viam esta infidelidade da Revolução Francesa como
o cumprimento deste ira.
De Haymos do século nove, há comentários escritos, é em grande parte
uma versão curta de Anspert.
De Andreas, o bispo de Cesaréia, afirma-se em todos os casos, o Apocalipse /
Revelação seja uma profecia das coisas que irão acontecer entre a primeira
vinda de Cristo até a consumação . Ele interpretou o significado das “das
cento e quarenta e quatro mil” como cristãos verdadeiros, e o anticristo
como um REI ROMANO e “PSEUDO-CRISTO” ou CRISTO FALSO.
Arethras, este que escreveu no nono século, segue o Andreas ocidental.
Berengauds em seu comentário sobre o Apocalipse / Revelação escrito
no mesmo século, é o menos satisfatório de todos. Ele era um monge
beneditino e vivia nos tempos da “escuridão” A ideia dele era que o anticristo
foi UM PROFESSOR INFIEL E UM ADEPTO ABERTO DA VIDA
DESENFREADA. O quanto se sabe ele era o primeiro intérprete que defendia
esta ideia.
No período em que estes intérpretes viviam era conhecida como em
crescimento contínuo, mas não em sua manifestação completa do papado.
Duas visões têm contribuído poderosamente, que a profecia “O HOMEM
DO PECADO” não é detectado no imperfeito papado. Eles pensaram que
se o Império Oriental de Roma, com sede em Constantinopla, ainda existe,
fica também o “deixar” ou o obstáculo da revelação do Anticristo pelo fato
de estar completamente esquecido, que o poder anticristão profetizado, estava
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definitivamente ligado com OS SETE MONTES DE ROMA e assim a queda
do império romano ocidental, e a apostasia da igreja latina ou ocidental.
Em seguida foram espiritualizadas e retiradas muitas das coisas da profecia.
Eles achavam que vivendo no milênio, o Anticristo não seria revelado, apenas
brevemente em um pequeno período de maldade até o final do milênio. Esta
ideia errada levou-os a consequências fatais. Embora estes intérpretes,
juntamente com a generalidade dos cristãos do seu tempo para a data da vinda
do “homem do pecado” procuravam no futuro distante despercebidos nos
rebanhos desatentos no meio despercebidos [entrar sem perceber], e tomou
o lugar de Cristo.
Antes de deixarmos este período medieval, existem três testemunhos
notáveis para a qual devemos chamar a sua atenção. No sexto século Gregório
o grande explicou o seguinte quanto ao cristianismo: “Quem se designa
como bispo universal ou um sacerdote universal é um
pré anticristo.” Sem dúvida alguma isto correspondeu absolutamente a
verdade. Quando Bonifácio III., pouco depois da morte de Gregório, assumiu
seu título em 607, ele foi o precursor do Anticristo, que se tornou público sob
Bonifácio VIII.

Antes do ano 1000 Gherbert von Reims disse que o papa que está
sentado em seu trono de ouro e púrpura, seria um anticristo,
que está sentado no templo de Deus.
Finalmente Berenger reforçou no décimo primeiro século,
indicando na proposta do papa e nos tempos dos ENSINAMENTOS
DA TRANSUBSTANCIACAO; QUE O TRONO ROMANO NAO
É O TRONO APOSTÓLICO; MAS O TRONO DE SATANAS.

Assim pouco a pouco houve uma compreensão do verdadeiro caráter
do papado para a Igreja Cristã destes tempos.
de: “ROMANISMO E A REFORMA ” de H. Grattan Guinness, Londres, 1887,
pág. 116-126
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Previsões de João sobre o Romanismo,
O CATOLICISMO ROMANO
Nas três palestras anteriores consideramos em primeiro plano o
CARÁTER POLÍTICO e RELAÇÕES do catolicismo romano, como
prenunciado nas profecias de Daniel; e, em seguida, seu CARÁCTER
RELIGIOSO (da Igreja) e RELAÇÕES, como relatado nas cartas de Paulo.
Nós aqui neste momento desejamos considerar a combinação desses
dois aspectos, ou seja, o caráter político-religioso do catolicismo
romano, conforme apresentado nas profecias de João. O Apocalipse, ou
“Revelação de Jesus Cristo,” é uma previsão de todas as outras profecias.
Aqui se conta a história completa do reino de Cristo, apresentando
tanto de um ponto de vista externo e interno, mostrando sua história política
e eclesiástica (da Igreja). Em sua fiel reflexao sobre o futuro, ele dá um
significado central para o poder romano, e para a apostasia (resíduos/lixo).
Neste tema ele entra em detalhes, mostrado as relações mútuas entre a
Igreja Latina e o Estado romano, usando como personagens espelhados –
alguns personagens, abordando o aspecto político do catolicismo e como
um governo secular, ou seja a representacao de um outro aspecto religioso
do sistema eclesiástico.
Duas grandes previsões sobre o CATOLICISMO ROMANO sao
dadas no Apocalipse/ Revelação: uma é a de sua ascensao e soberania no
Capítulo XIII, e a relacao do seu declínio e queda. Capítulo XVII-XIX ...
Antes de considerar a interpretação destas visões apocalípticas
maravilhosas, será necessário alguns minutos para perceber a relação entre
a profecia de Daniel e as João. Nós apresentamos as previsões do
CATOLICISMO ROMANO representando como um todo e, portanto, é
necessário seguir a ligação simples, mas profunda entre as previsões, a fim
de entender (seguir) o profeta judeu na Babilônia nos dias de Nabucodonosor
e Belsazar, e tendo em vista o Apóstolo cristão em Patmos, nos dias de
Domiciano / Domitian. AS PROFECIAS DE DANIEL E O LIVRO DA
REVELAçãO podem ser considerados como duas partes de uma única
profecia, com o mesmo objeto e símbolos. Eles mostram o progresso dos
cruéis, idólatra impérios pagãos, seguido pelo eterno reino de Deus, sendo
assim desta forma os mesmos símbolos utilizados. Daniel mostrou os quatro
reinos, e João apenas o quarto reino, pois para os três primeiros já haviam
passado em seu tempo. A Babilônia, a Pérsia, e a Grécia haviam caído;
Roma, no entanto, estava ainda no seu auge, o qual determinou por muitos
séculos a sobrevivência e governança, até mesmo hoje em nossos dias,
ela ainda é uma grande parte da raça humana. João mostra portanto com
considerável riqueza o futuro do poder romano. O Apocalipse / Revelação
contém uma profecia maravilhosa sobre o nascimento, ascensao, decadência
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e declínio e queda do papado romano, assim como os sofrimentos e
triunfos do Santo Deus durante a sua permanencia (ciclo de vida), e o
sua elevacao no final. O Império Romano foi representado por Daniel e
Johannes (João) com o mesmo símbolo marcante, que foi UM ANIMAL
SELVAGEM COM DEZ CHIFRES. Daniel representou o Império MedoPersa como um carneiro de dois chifres sendo um chifre maior que o outro
(Daniel VIII, 3). Ele viu o império grego como um bode de quatro chifres
(Daniel VIII, 8 - 22), e ele viu o Império Romano como uma besta com
dez chifres. Assim Daniel visualizou estes tres impérios como sendo
animais com dois-, quatro- e dez- chifres. Este fato é notável e fácil de
se associar. Para Daniel aparece a besta de dez chifres no apocalipse /
Revelação. Este é um importante elo de ligação entre a o Antigo e
Novo Testamento, e também uma indicação da importância do
último livro da Escritura Sagrada. Vamos tentar ficar claros neste ponto.
Os quatro animais selvagens representam Babilônia, Pérsia, Grécia e
Roma. O quarto animal é representado com 10 chifres. Esta besta de dez
chifres de Daniel aparece no Apocalipse / Revelação, este é símbolo dado
por Deus para o quarto e último reino terreno. Os Srs. Podem observar
esta passagem nos capítulos XII, XIII e XVII do Livro da Revelação.
Favor comparar com a passagem. ...
Primeiramente há uma interpretação inspirada de carácter muito
detalhado, no que diz respeito a face e quatro imagens. Você se lembra
das palavras, com que as quais ela inicia:
“Este é o sonho e a sua interpretação, queremos anunciar ao rei.“
Então, diante dos quatro animais, há a interpretação a qual começa com
estas palavras: “Entao ele me contou e deixou-me saber a interpretação
desta coisa.” Assim, há uma interpretação da face do segundo e terceiro
reinado em Daniel VIII. Daniel diz: “Eu escuto a voz de um homen…., a
qual chama e diz, Gabriel, deixe este homem entender a face,” e assim por
diante. O mesmo método foi utilizado no Apocalipce/ Revelacao. A face
dos sete iluminados será explicada lá. Voce se lembra das palavras: “Os
Sete Iluminados, os quais voce viu, sao as sete Igrejas (Revelacao 1,20;
exatamente Ed. Bethel: as setes Comunidades). "E da mesma forma rosto
da mulher que se senta, no Capitulo XVII, sobre sete-cabecas da besta com
dez-chifres”, assim significa: cada parte dela será interpretada. Observe
por favor as palavras do anjo: “ Eu vou dizer para voce o segredo da
mulher e do animal, o qual ela leva, as sete cabecas e os dez chifres”.
Marque em sua Bíblia, se voce desejar, estas quatro cenas na
interpretação do anjo:

ESTAS QUATRO FRASES SAO A CHAVE PARA O APOCALIPSE /
DA REVELAçãO. O animal, os chifres, a água, a mulher – tudo isto será
interpretado, e a sua interpretacao em si contem, ou involve a interpretacao
do Apocalipse/ Revelação. As sete cabecas do animal também serao
interpretadas, e assim representando o símbolo do Império Romano.
Pois os anjos que foram mencionados sao uma indicação importante da
época, ele fala sobre as “sete cabeças“, cinco já tinham caído, e uma
ainda está lá, e a outra ainda não chegou.“ As cabecas deste animal foram
reveladas então como uma visão do passado, do presente e do futuro;
cinco símbolizaram o passado, a sexta foi dada, e a sétima ainda não
havia chegado/ acontecido. Isso demonstra a questao em pauta, o poder do
Império Romano. O poder então dominante no papado de Johannes (João)
foi simbolizada pela chegada da sexta cabeça de uma besta de sete cabeças.
Isto é certo. E o poder dominante então foi o Imperador da Roma pagã.
Isso fica claro aqui também. Por este motivo é que o Imperador Romano
foi simbolizado como sendo a sexta cabeca do animal (besta). Agora, com
a finalidade de segurança dupla, marque a frase chave na interpretação
do anjo: “A MULHER QUE VOCE VIU É ESTA CIDADE, A QUAL
REGE ACIMA DOS REIS DA TERRA”. Por favor observar a palavra “a
regencia”, ou em latim “que habet regnum”. A formulacao em “Vulgata” é:
“Et mulier quam vidisti, est civitas magna, quae habet regnum Super reges
terrae”: “e a mulher que voce viu é a grande cidade, a qual tem o Reino
(ou regime) e está (ou pensa estar) acima dos Reis do mundo.” A grande
cidade rege, “ela governa” e ela nao governou, nao, ela deve governar, e
nao governa”, ou simplesmente governou. Qual foi a grande cidade que
simplesmente governou no passado acima do Rei da Terra ? ROMA, e
nenhuma outra cidade. Roma é entao o porder, que é aqui abordado ....
VIII. Elas terminam da mesma forma e na mesma época. Com isto
se tem aqui a prova de sua identidade. O chifre que é perseguido
(buscado). [Editor: um Reino, um poder] no julgamento e na glória do
seu reino foi imposto / assassinado pelo Ancião em dias (Dan. 7: 9-11,
22). A CABEÇA / MESTRE buscada [Editor: um Poder, um animal]
é destruída pelo “Rei dos reis e Senhor dos senhores”, como divulgado
no julgamento no qual ELE o lagar do vinho do furor e da ira do Deus
Todo-Poderoso. O veredicto é o mesmo (Apocalipse 19: 11, 20).
O “PEQUENO CHIFRE” e “cabeça / o mestre” de animação são de
igual lugar, tempo, caracter, autoridade, medidas de perseguição, duração
e destruição. Elas ocorrem no mesmo lugar que eles existem no mesmo
período, eles têm os mesmos factos, eles TERMINAM no mesmo instante
e através DA MESMA REVELACAO DE Cristo na glória de seu
império. Eles não podem ter dois, , em todos esses pontos é exatamente
os mesmos poderes, que previu UM e o MESMO. Mesmo a IGREJA DE
ROMA admite a sua identidade. Ela ensina que os dois símbolos têm o

434

“O animal, que voce viu“
“os dez chifres que voce viu“
“A água que voce viu.”
“A mulher que voce viu“

435

Previsões de João sobre o Romanismo

Previsões de João sobre o Romanismo

mesmo poder da grande perseguição.
Agora está claro como a INTERPRETAçãO desta profecia deve
ser considerada. Na verdade já é determinada por esta identificação. O
chifre pequeno de Daniel indica o PAPADO DE ROMA, como já provou
anteriormente. Então faz com isso o mestre da animação / cabeça. Vamos
rever brevemente a evidência de se levantar essa conclusão; mas porque
já temos delineada a história, não precisamos parar em todos os ponto.
No consideramos as qualidades proféticas na ordem em que já foram
apresentadas, considerando-se o primeiro fato que com a ascensão, e
apenas aqueles associados com o poder / potência.
Então chegamos primeiramente a ascensão. A cabeça profetizada/
mestre / cifre vem do Império Romano. Então ele é romano. E assim
como o Papado. Temos um sistema que tem um papa como chefe,
chamado Catolicismo Romano, porque ele está situado na cidade
das sete colinas.
Em segundo lugar, previu-se o poder perseguido a crescer na segunda
fase da história romana. É a sétima cabeça ou o último revivido do antigo
império. É a sétima cabeça ou o último revivido do antigo império. Assim
esta é a posição exata do papado. O papado é a segunda fase do império
cristão ou romano. Ele cresceu sob seus chifres ou reinos góticos. Foi
o renascimento de um poder que havia sucumbido. Quando o império
pagão [Roma] foi derrubado, o Papa continuou em seu lugar. Primeiro,
o imperador regeu em Roma, depois os papas. Os godos derrubaram o
Império Romano no século V, Rômulo Augusto, 476 dC previsto a
dignidade do imperador. Esta foi a “ferida mortal” da sétima cabeça. Deste
ponto em diante o papado cresce em paz, sob os chifres ou reinos góticos.
Favor observar que - o papado é o SEGUNDO IMPÉRIO ROMANO OU
CRISTIAO. Foi um chifre dos cornos góticos. Era uma mente ocupada.
O poder do imperador viveu novamente na regra universal dos papas.
O papado era no início pequeno, mas cresceu em uma grande potência,
o papado conseguiu ganhar a mesma dimensao do Estado com os
imperadores, toda a Europa está sujeita a seu poder, e ainda alega que seu
reinado é sem rival, ou fronteiras. Hallam, como já falado, diz do século
XIII, que o centro do poder papal: “ROMA PROVA NESTA ÉPOCA
TODO O TERROR DE SEU ANTIGO NOME; E OS REIS ERAM
SEUS VASSALOS”. (HALLAM: “A História da Idade Média“,4. Edicao,
Pag. 368). - Você se lembra o título orgulhoso dos Papas, REITOR ORBIS
- governante do mundo. Também aqui cumpre a profecia do
Papado. Em segundo lugar, perceba que o recurso extraordinário, tanto
em Daniel e como no Apocalipse / Revelação, a boca desse poder. Tanto
o chifre em Daniel, como a cabeca (o chefe / diretor) em João tem uma
boca ... “A boca que fala grandes coisas.” “ Que boca tem esse governante
latino! Que falastrão! Que professor! Que trovejante! Como ele louva e

glorifica a si mesmo, além de amaldiçoar e excomungar a todos aqueles
que resistiram a ele? Será que o mundo já viu um igual a este ? Todos
os reis gótico eram seus humildes servos. Ele foi e é - em seu exclusivo
critério - Vigário de Cristo, de Deus, o governante do mundo, munido de
todos os poderes de Cristo na terra, no céu e no inferno. Ele é infalível,
seus decretos são imutáveis. A boca é, na verdade, ele , uma
boca que falava grandes coisas!
Note, em terceiro lugar, a sua guerra com os santos.
Na Apocalipse / Revelação lemos: “Foi-lhe permitido , discutir com
os Santos e ultrapassa-los.“ Eu não hei-de fazer mais nada neste sitio ,
que lembrar-lhes , que tão horrivel como os Santos sofreram debaixo do
poder do imperador pagão de Roma , sofreram muito mais debaixo da
Roma papal . Deixem o massacre dos Albigensos , dos Waldensos ,
dos Hussitas , o massacre na Holanda e na Niederlanda , o massacre
de S. Bartolomeu , o massacre na Irlanda em 1641, a tortura da
inquisição , o fogo da fogueira , que foi acendido a toda a hora na
Europa – deixam essas acções falar e revelar da realização da profecia.
Sim, o papado chefiava uma guerra com os Santos ,
e ultrapassava-a, aproveitava-a , e a esmagava e destruia totalmente ,
apesar de mão suportada e força reanimada de Deus . Na sua extença,
cruel e universal perseguição dos Santos realizou o papado esta
profecia solene .
Tome em conta , quarto , o previsto periodo deste poder perseguido .
Daniel proclamou a sua duração misteriosa por três tempos e meio , João
por 42 meses . O carater simbólico da profecia , mas também a vastidão
do tema , proibem-nos, levar esta declaração de tempo à letra. Assim
como o animal só é um simbolo , e sa suas partes separadas simbólicas,
também é o tempo da cabeça perseguida só simbólica (Editor : poder).
Este espaço de tempo foi mençionado por Daniel e na Apocalipse /
Revelação sete vezes mais , isto é 1260 dias , 42 meses , e também três
“ tempos “ e meio . Estes pontos que nós referimos , representam o
mesmo espaço de tempo . Calculem voçes próprios , e voçes hão-de ver.
Então , tanto na lei assim como também nos profetas , é um dia
utilisado como simbolo dum ano . Moisés , Heseciel , Daniel utilisavamno assim . As setenta semanas de Daniel , ou 490 dias até ao Messias,
foram realisados como 490 anos , isto significa foram concluidos
na escala ano – mês . Nesta escala são os 42 meses ou os 1260 dias
1260 anos . Nós perguntamo-nos depois , resistiu então o papado este
tempo? Se se analisa a sua subida no sexto século , foram os 1260 anos ,
por um decreto do imperador Justinian 533 a.C colocado o bispo de

436

437

Previsões de João sobre o Romanismo

Previsões de João sobre o Romanismo

Roma como cardeal de todas as igrejas cristãs ,que se prolongou até ao
ano 1793 , a data da grande queda papal durante a revolução francesa.
[A grande luta / O grande conflito, Elena G. White, p. 266, 579: Os
1260 anos da supremacia papal começaram 538 a. C , e terminam por
isso no ano 1798 . – A causa duma ferida indica a queda do papado
no ano 1798] ....o papado atinge o limite máximo , por que jamais
podia ambicionar , de da infatibilidade e perdeu a imperial soberania ,
que mantinha hà mais de mil anos . Assim foi atingido o espaço de
tempo profetizado . Mas que prova !
O papado cumpriu a profetização , não só na sua posição
geográfica e histórica , também no seu carater moral , no seu poder
político, as suas pretensões blasfémicas , a sua carreira tirãnica,
também na sua cronologia , - no ponto da sua ascensão , o tempo da
sua duração , o tempo da sua decadênçia , o auge do seu exterminio .
Nós já dirigimos a sua atenção ao facto que o papado representa
uma força complexa, e exige simbolos complexos
para a sua representação . É não só uma força terrestre mas também
uma força eclesiástica, e o poder da igreja reservou-se o direito
de criar o poder mundano , ou dotá-la com autoridade divina,
e igualmente com o objectivo de utilisar a força do poder terrestre perante
a perseguição dos seus fins não sagrados .
Revelação XIII representa estas organizações como “bestas” . Uma é
representada através da besta com dez chifres , a outra através da besta
com dois chifres .
A primeira sai , assim como todos os animais de Daniel do mar , a
outra sai da terra . Um tem origem na tempestade , o outro no silêncio .
Ventos ambicionados e conflitos bélicos acompanham o nascimento dum,
o outro cresce sossegado duma humilde e terrestre origem , como a hera
duma erva daninha prejudicial . Os dez chifres dum são reinos férreos
fortes ; os dois chifres do outro são afáveis e meigos como um cordeiro.
Os dois animais estão um ao lado do outro , em tudo reagem juntos . O
animal nascido na terra é o “profeta” do animal nascido no mar e é um
“profeta falso” . Ele extorque a subjugação do poder mundano , sobretudo
do novo cardinal , que foi abatido e reanimado . Ele cria adoração de
ídolos a este cardinal , ou a subjugação deste cardinal como autoridade
divina . Ele “pratica” todo o poder do animal com dez chifres , na
sua luta contra OS SANTOS E OS CRIADOS DE DEUS . Ele cria
feridas falsas , executa milagres falsos e até traz fogo à terra , para seguir
o profeta do SENHOR [YAHWEH , o nosso Elohim ] , isto significa ,

ele cria sentenças [dogmas], para soltar estes àqueles , que fizessem
resistênçia . Ele utilisa o instrumento da excomunhão , uma arma que (ao
que parece ) autoridade divinal , e exerce-a com uma eficáçia horrivel.
Ele põe reinos em proibição e nações em pena de excomunhão . Ele põe
obrigatório a adoração dos ídolos , fornece ao braço terrestre todos , que
se recusam , de modo que eles SERÃO MORTOS . Ele proibe todos os
negócios com os denominados “hereges” , a circulação e comunidade
total . ELE NÃO AUTORIZA A NINGUÉM A COMPRAR DELES , E A
NINGUÉM A VENDER A ELES . Ele implanta um sistema ,que hoje tem
o nome “boicote” , um sistema da perseguição , que foi exercida livre na
idade média na sacerdotisa papal , e como nós sabemos , em certas regiões
papais ainda é aplicada .
Como podiam as relações mútuas dos poderes políticos e eclesiásticos
do império romano rebelde ser melhor representadas que através destes
simbolos extraordinários ? Aqui estão a monarquia e o sacerdócio
numa relação eminente e vergonhosa ; o sacerdócio consagra a
monarquia , serve-a , aproveita-a. Juntos governam e perseguem-na.
Nenhum simbolo pode representar tudo , nenhuma parábola pode em
todos os aspetos satisfazer a realidade que é descrita. É seguramente
suficiente, quando as caracteristicas essenciais e as relações primárias
são refletidas através do simbolo ou da parábola . É exactamente isso,
o que é o caso na profecia Apocalipse / Revelação . Veja bem os factos. O
papado já tem o poder político há mais de mil anos . Os papas de Roma eram
monarcas terrestres . Eles eram latifundiários , lançavam impostos ,
instituiam leis , possuiam exércitos e faziam guerras . A monarquia
papal é há séculos uma parte importante do império
romano . O papado foi também um poder sacerdócio, e ainda o
é. Enquanto o seu governo provisório caiu , fica o seu espiritual conservado.
Além disso é o papado representado através duma organisação
sacerdócia extensa , que abrange mais ou menos mil bispos e meio
milhão de padres . Esta organisação controla as convicções e ações de 200
milhões de pessoas de mais de trinta nações. Quando o melhor simbolo
pelo que o império romano for representado com os seus soberanos , é a
besta de dez chifres...e como Moisés e Elias gritava para baixo o fogo de
castigo de Deus sobre os inimigos de Israel , não enviou esta hirarquia na
opinião de milhões , a toda a hora o castigo de Deus para aqueles , igual
se pessoas únicas ou nações, que resistiram à sua vontade ?Não foi esta
uma das suas armas mais poderosas e írresistiveis ? Leia a história da
idade média e do século dezasseis . Qual nação na Europa não sofreu
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de tempo em tempo debaixo da proibição papal e desta maneira
subjugado às decisões do papa romano ? E não foi o sacerdócio
o autor e precursor do grande sistema de adoração de ídolos e
perseguição ? Não aproveitou o poder do estado na impregnação
da adoração de ídolos e matou milhões de crentes cruelmente , que
não queriam fazer a vénia perante o Moderno baal ? Tudo junto
corresponde esta história demasiado fiel a profecia , profundidade chama
profundidade , e as declarações da inspiração são recuperadas e mantidas
através da experiência de gerações . As vozes dos profetas voltam no
trovão na corrente do tempo , e a prova , que Deus falou , ressoa em todo
o mundo .
Depois de ter-mos estudado em breve a profecia de João sobre a subida e
soberania do poder papal , chegamos agora ao prognóstico da sua QUEDA
E REVOLUÇÃO. Isto há-de você encontrar na Revelação XVII até XIX.
Não temos tempo agora de ler este capitulo ; sem dúvida que você terá
conhecimento , fará bem em estudá-las cuidadosamente e pormenorizada.
Elas contêm as duas complexas ou duplas profecias sobre o catolicismo
– o desenvolvimento e o castigo dos “ GRANDES DA BABILÓNIA “.
Nesta profecia observa João a animal (besta) com dez
CHIFRES, que representa o império romano , e profere a mulher
mistica, que está vestida com purpura e escarlatina , enfeitada com
ouro , pedras preciosas e pérolas , uma puta e mãe da prostituição e
todos os horrores , a amada culpada dos reis , o perseguidor cruel dos
santos ; embriagado , mas não com vinho – embriagado do sangue dos
santos e dos mártires de Jesus [Yahshua] . Que visão ! Que profecia !
Lembra-se da interpretação da cara deste anjo : “ A mulher que tu viste ,
é a grande cidade , que reina sobre os reis da Terra . “ Nós mostrámos ,
que a cidade de Roma , foi indiscutivelmente Roma . Que Babilónia
significa a grande Roma , confessam própriamente os romanistas .
O cardinal Bellarmin diz , que “ Roma no Apocalipse / Revelação
Babilónica “ está descrito . “ O Cardinal Baronius reconhece , que
“ Todas as pessoas confessam , que Roma é descrita com o nome
Babilónia no Apocalipse / Revelação de João . “
Bossuet observa , que “As carateristicas são assim descritas ,
que Roma na figura de Babilónia é fácil de decifrar ( Rome sous
la figure de Babylone ) . Ao mesmo tempo confessava ele todavia ,
que Babilónia a grande , sentada nas sete colinas , é Roma.
Interpretes papais afirmam , que foi cidade pagã , e que não significa a
Roma cristã : o imperador de Roma , e não a dos Papas .

Como resposta em seguida respondemos em primeiro lugar , que na testa
da puta está “ segredo “ , e a Roma pagã não era segredo . O carater verdadeiro
da Roma pagã não foi ocultado . Por outro lado é a Roma cristã um
“segredo “ ; não é aquilo que parece . Na confissão ela é divina ;
no caráter - satánico .
Nós dizemos , em segundo lugar , que há uma clara e internacional
oposição no Apocalipse / Revelação entre as duas cidades Babilónia
e Jerusalém , que não é vista pela interpretação papal . A Babilónia do
Apocalipse / Revelação é uma cidade e uma puta ; no mesmo livro
é Jerusalém uma cidade e uma noiva . A primeira é a companheira
corrupta dos reis terrestres , a segunda é uma igreja ; a primeira não é
portanto sómente um metrópole pagão . Há um contraste entre duas
igrejas, da igreja crente ( editor : a comunidade crente ) e a igreja infiel .
Em terceiro lugar referimo-nos ao facto, que o castigo descrito na
revelação XVIII refere-se à Babilónia, quando os seus pecados atingiam
o céu, isto significa, na parte mais escura da sua confissão.
Mas depois que Alarich , destruiu Roma , em 410 a. Cr. , a cidade
melhorou , em que ficou cristã ; ela foi limpa naquele tempo da adoração
dos seus ídolos pagãos . Ela também não foi reduzida à escuridão do
papado . Não foi no quinto século , que Roma atingiu o grau máximo
dos seus atos horrorosos . A conquista da cidade através dos soldados de
Alarich , quando a cidade nem era pagã nem papal , não se podia aqui
profetizar o castigo .
Em quarto lugar chamamos a atenção ao facto , que a no Apocalipse /
Revelação profetizada destruição da Babilónia é total e
definitiva ; como uma mó ameaçada que é deitada para a profundidade,
não haverá salvação . Isto não se pode referir sómente ao incêndio de
Roma em 410 a. Cr. , pois este acontecimento foi rápidamente seguido
pela restauração completa da cidade . Quando a Babilónia da Revelação
XVIII vai abaixo , desaparece para sempre o fumo do seu fogo ; não
será encontrado mais .
Em quinto lugar , referimo-nos ao facto , que a destrui , que a
destruição anunciada da Babilónia será efetuada através dos chifres
ou governos , que até agora estavam debaixo do domínio deles.
Nós confessamos sinceramente, que os Godos destruiram a antiga
Roma , mas os Godos não estiveram até aí debaixo de Roma . As
nações Godas não estavam em primeiro obedientes subjugadas a Roma,
e livraram-se depois , sacrificaram-na , pisaram-na com os pés e
destruiram-na. Tudo isto fizeram todavia estas nações com a Roma papal.
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Há séculos que sofriam debaixo da sua soberania , livraram-se dela . Veja
a revolução françesa ; veja os atos da França . Veja Itália no ano 1870 .
Veja o Continente hoje .
Em sexto lugar chamamos a atenção , que a anunciada destruição
da Babilónia foi seguida diretamente pelo “ bodas do Cordeiro“.
Isto é claramente profetizado na revelação XIX . Mas a conquista
de Roma através de Alarich não foi seguida por este acontecimento.
Alarich conquistou Roma hà quinze séculos , enquanto que o
matrimónio do cordeiro ainda está no futuro . Isto exclui totalmente
a ideia , que a destruição de Roma através de Alarich é o previsto
castigo , e que a GRANDE BABILÓNIA representa a Roma pagã .
E visto que a GRANDE BABILÓNIA não representa a Roma pagã , tem
que a substituir a ROMA PAPAL , não há outra alternativa.
Agora leia por fim esta maravilhosa profecia sobre a “ GRANDE
BABILÓNIA “ na clara e totalmente carateristica luz da história . Peço
àqueles que leram a história dos últimos dezoito séculos , se a Roma cristã
não foi uma puta ? Não se juntou a Roma papal com os reis mundanos ?
Não se glorificou ela própria como uma rainha , e designou-se Senhora
do Muundo ? Não montou ela a animal (besta) ou o quarto reino , em
que ela tinha os seus atos durante séculos controlados ? Não vestiu ela
a própria Roma papal com purpúra e escarlatina , e cobriu-se com
com ouro , pedras preciosas e pérolas ? Não é ainda o vestuário dela ?
Nós recorremos aos factos . Venha às igrejas e veja . Veja os padres ;
mande um olhar para os cardinais e os papas ; veja as vestimentas
purpúras encarnadas , que eles trazem ; para as togas de escarlatina
encarnadas , veja as enfeitadas cobertas pedras preciosas ; os palácios
luxuosos , onde eles vivem ; olhe para as miles de salas e quartos
no vaticano e as infinitas riquezas e celebridades , que há lá ; veja
os esplêndidos espétáculos em São Pedro em Roma , que mesmo as
magnificas monarquias põe pálido . Vá e veja estas coisas , ou leia
as declarações daqueles que as viram . Descaradamente traz Roma
aquela vestimenta em que dos lados estão apresentados os tons e cores
da profecia . Você pode reconhecer a puta através da sua roupa ,
senão de certeza no nome na testa .

enesquecíveis versos . E o que foi com as perseguições dos protestantes
na França , estas horriveis perseguições , que impiedosamente
duraram mais de trezentos anos ? O que foi com o massácre de
São Bartolomeu e a contra-ordem do edito de Nantes ? O que foi
com os incêndios de Smithfeld ( cidade de Londres na Inglaterra ) ?
O que foi com a horrível Inquisição ?....
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Mas vamos para a caraterística mais negra . Não bebeu a igreja
de Roma ao máximo o precioso sangue dos santos e mártires ? Nós
apoiamo-nos a factos . O que foi com os Albingensos no século treze ?
O que foi com os Waldensos do século treze até ao tempo de Cromwell e
a comunidade ? Você não esqueceu os poemas de Milton sobre eles , os
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Este livro é a “ História da Inquisição “ de Limborch . Conta a história
desde a sua origem há 700 anos assim como da fundação e progresso
na França , Espanha , Itália , Portugal , Polónia , Secilia , Sardenha,
Alemanha Holanda e outras partes do mundo ; ela descreve os seus
ministros e métodos , os seus representantes , assistentes , notários , juízes
e outros funçionários , descreve o poder dos inquisidores e a maneira do
seu proceder . Descobre os seus tribunais; abre os seus registos manchados
de sangue ; descreve os seus cárceres , torturas, que eles provocaram , as
torturas extremas , impiedosas e não atenuadas , e em público as assim
denominadas “ Acções da Fé “ ou a cremação de hereges . Que recorde!

Que mundo da tirania e medo insuportável é compactado
nesta uma palavra – Inquisição ! Tirania da Consciênçia!

Homens que em nome de Jesus Cristo esticam , estendem e mutilam os seus
próximos , para depois os obrigar , a designar Luz Escuridão e Escuridão
Luz, para designar o Evangélio de Cristo uma mentira , e aceitar a mentira
do satanás como verdade , que o falso é correto e o correto é falso,
abaixar-se perante uma pessoa e venerá-lo como Deus ; designar

as Doutrinas de Cristo uma heresia e as Doutrinas do
Anticristo divinas! ...

Eu desfolhei muitos livros da história e do martírio . Eu visitei muitas
imagens, seja em viagens ou em pensamentos , onde os Santos
de Deus foram assassinados através da Roma papal , o
grande assassino dos corpos e almas . Eu não posso dizer , o que vi ,
li ou pensei. Não lhes posso dizer, o que sinto . Oh , é uma história
sangrenta! Eu estive nesse vale de Lucerna, onde os crentes Waldensos,
velhos protestantes , que todos se mantiveram no puro Evangélio durante
essa época escura , o vale bonito com as suas pistas cobertas de pinheiros,
que Roma transformou num açougue. Oh , massacre horrivel
de mulheres débeis e crianças desamparadas! Sim ,Eles detestavam
nos, eles perseguiam-nos , mantiam-nos presos , torturavam-nos,
apunhalavam-nos, mantiam-nos presos em espetos , espetavam-nos,
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enforcavam-nos , grelhavam-nos , esfolavam-nos , cortavam-nos em
bocados , feriam-nos , feriam as suas mulheres e filhos , atiravam-lhe
com pederneiras , encheram-nos com pólvora e rasgaram-nos membro
por membro , atiraram-nos para precipícios e lançaram-nos contra os
penedos ; cortaram-nos em vivo, partiram-nos em pedaços , torturaram,
mutilaram , queimaram , assassinaram homens santos, mulheres santas,
mães, filhas , débeis crianças , bebés inocentes, centenas , miles; eles
sacrificaram-nos em montes , hecatomba ... Europa , a Europa cristã,
num açougue uma casa mortuária, transformar um aceldama . Oh,
é horrivel pensar nisso ! A vista encandeia , o coração enfraquece,
a alma fica sem fala na presença dessa vista horrivel . Ó puta com
testa e coração de bronze ! Encarnada é a tua vestimenta,

pois a tua queda do antigo está assentado por escrito em dias
(editor: YAHWEH ). A mão escreveu-o na parede , os dedos do
Deus omnipotente gravou-o. Terriveis foram os teus pecados ;
o teu castigo deve ser mortal . Tu queimaste em corpo vivo
miriaden de cristãos, tu queimaste-os de cinza em cinza : o teu
destino é , ser queimado ; o teu destino é a pavorosa chama ,
onde o fumo subirá para a eternidade .
Eu fi-lo . A profecia falou ; a história cumpriu a sua declaração . A
Roma pagã tomou o seu caminho , o Papa de Roma tomou este lugar. “A
Babilónia Grande“ subiu , governou , caíu , o seu fim está perto.
“Saí fora dela, meu povo“, saí fora dela antes do castigo definitivo e da
grande sentença do seu extermínio . “ Saí fora dela “, diz o teu
Deus, “que vocês não tomem parte nos pecados dela, e que vocês não
recebam nada das suas pragas“. Pois assim como uma mó lançada
por um anjo poderoso para a profundidade, também ela deve
ser derrubada com força e desaparecer para sempre .
Extraído de: “El Romanismo y la Reforma” por H. Grattan Guinness,
Londres, 1887, pág. 85 – 109

444

encarnadas são as tuas mãos , o teu nome está escrito neste
livro, Deus escreveu-o, o mundo leu-o, tu és a assassina,
ó Roma . Tu és a assassina , Babilónia – “Babilónia a
grande“, embriagada, muito embriagada , sim , ébria do sangue santo,
que tu derramaste em ribeiros e correntes , o sangue dos santos,
o sangue dos testemunhos de Jesus [Yahshua]. Se não
houvesse nada , por onde te reconhecer, Ó perseguição
igreja de Roma , foste identificada através dessa marca
horrivel . Esta é e tua marca , na qual nós te reconhecemos.
Tu és a Babilónia profética e profetizada.
Nós conhecemos-te do teu lugar . Nós reconhecemos-te na tua
impertinência orgulhosa , no teu trono , no qual estás sentado,
nas sete colinas, na besta ( animal ) , que tu cavalgaste , na
roupa, que tu trazes, no cálice, que tu trazes, no nome na tua
testa, nos teus amantes reais; nos teus olhares sem vergonha,
nos teus atos sujos, mas oh, principalmente neste, na tua, na
tua extensa e terrivel perseguição dos santos , no
massácre , na inquisição, no fogo através da estacaria
a arder . Repara , como as suas chamas avermelhadas sobem,
vê , como o seu fumo de acusação se levanta direcção ao çéu !
Nesta profecia sagrada vê a tua imagem , lê o teu nome , lê , sim , lê a tua
fatalidade escrita . A revolução francesa caíu sobre ti, só foi uma parte do teu
castigo , e nada mais. A besta (o animal), subjugada a ti , que já te carregava há
séculos , virou-se contra ti , deitou-te abaixo , rasgou-te com os seus chifres
a tua roupa . Foi profetizado, que seria assim . Está realizado , mas
a realização não é o final . Este é só o ínicio do fim. Estremecer,
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Citação de ‘Marcos do Brasil’:
“O nome YAHWEH é para o Sabbat [o sábado, no qual o Deus vivo
celeste abencoou e no sétimo dia da criação santificou, e descansou
de toda a sua obra] e das Tres Unidades, a Trindade [três deuses de
ensino] é o domingo!“
Muitas pessoas têm sido denunciadas no mundo inteiro desde o
início do século por causa de sua fé, foram perseguidos e mortos,
porque eles apenas aceitaram as Sagradas Escrituras, a Palavra
divina de Deus, e distanciaram-se dos ensinamentos humanos que
são contrários às Sagradas Escrituras.
Basicamente é valido:
“Aquele que por exemplo mata ou este ato comete em nome de outro,
ou através de instituições do Estado este ato executa: ‘Este indivíduo
é a encarnacao do espírito de Satanás em plena expressão!’”
“Doutrinas humanas, a quais devem ser executada à forca, sao
imbuidas pelo espírito de Satanás!”
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Citações:

Sunday Times 1998.05.07 : “Papa iniciou uma cruzada, para salvar o
domingo.”
Escritura apostólica Dies Domini do Papa Paulo II . aos
bispos , o clerus e aos crentes da igreja católica que
veneram sagradamente o dia do Senhor .
[Dies Domini de João Paulo II . da veneração do dia do
Senhor ( 7 . Maio .1990 )]
Prof. Dr. Walter Veith , Sul de África , diz :
“ Este é um documento de Ratzinger “ – extraído da “ Bludenz 2007 “ parte
“ O último tempo “ com Prof. Dr. Walter Veith
Dies Dierum
Quando você houve a anunciada palavra na reúnião dominical , lança
o olhar fiel para a virgem Maria e dela aprende , mante-lo e refletir no
seu coração (veja Lucas 2:19) . Com Maria , você aprende , estar ao
pé da cruz , oferecer a sua vida e a de Cristo como sacrifício ao Pai .
Com Maria assiste você a alegria da ressurreição , assim um presente
inesgotável da graça divina numa corrente do tempo implacável :
“Compadece de sexo a sexo sobre todos , que o temem (veja Lucas 1:50).“
De domingo à domingo peregrinos seguem os passos de sua materna
intercessão de Maria, é a virtude especial de oração e sacrificio pela a
igreja para elevar a santissima trindade.
(Dies Domini)
... “ Este congresso eucarístico , que termina hoje , devia apresentar
outra vez o domingo como “ uma Páscoa semanal “ . Uma expressão da
identidade da comunidade cristã , assim como o centro da sua vida e da
sua missão . O tema escolhido , “ Nós não podemos viver sem domingo “.
El Papa Juan Pablo II dijo lo siguiente en ‘Detroit News’, el 7 de julio
de 1998, pA1: “Aquel que profane el domingo debe ser señalado como
hereje”
29 de mayo de 2005
* él prefiere y pide un Nuevo Orden Mundial
Bari (Asia News) – Benedicto XVI* se ha reafirmado una vez más en
su compromiso para con el ecumenismo el cual, según sus propias
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declaraciones, “no solo necesita de buenas palabras, sino de hechos
concretos”. En Bari, celebrando la clausura del vigesimocuarto Congreso
Eucarístico ante 200.000 fieles, el papa se refirió al domingo como un
instrumento necesario para abandonar el desierto del “consumismo
frenético, la indiferencia religiosa y el secularismo que nos apartan de
lo verdaderamente trascendente”.
… “Este Congreso Eucarístico, que llega su clausura, intentó presentar
al domingo como una “Pascua semanal”, una expresión de la identidad
de la comunidad cristiana y el centro mismo de su vida y misión. El tema
elegido fue “No podemos vivir sin el domingo.”
* nota: Antes: El jefe de la Congregación de la Fe y Doctrina (Inquisición)
en Roma ...
“(Aonde) um movimento totalitário rebenta, se comunista ou nazista
(fachista), pode encontrar um jesuita na função dum “ conselheiro “
ou dum dirigente, em Cuba (foi) o pai de Castro Armando Llorente
(jesuita) ...” 1
The “Federal” Reserve Conspiracy and Rockefellers, Emanuel M. Josephson,
(New York: Chedney Press, 1968) página 72 - tirado da conferência do Prof. Dr.
Walter Veith “Bludenz 2007”.
1

Paulo VI “ escreveu uma enciclopédia papal, que apelava às nações,
renunciar à soberania , para constituir um governo mundial “ . 1

- Uma Nova Ordem Mundial ! William T. James, Editor, Foreshock of Antichrist (Eugene, OR.: Harvest
HousePublisher, 1997), pág. 101
1

Rerum Novarum – A situação das classes operárias
Uma das mais influentes declarações da igreja estatal romana às
questões económicas , é a enciclíca Rerum Novarum de 1891 sobre a
situação das classes operárias . Nesta enciclíca alia-se a igreja estatal
romana com o proletariado , que no marxismo representa o grande e último
inimigo da ordem capitalista .
John W. Robins , “ Megalomania eclesiástica “ A ideia económica e política da
igreja romana-católica (The Trinity Foundation 1999) , página 43
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A romana “ Decretalia “ (Decretal, de Translat. Episcop, Cap):
“Ele pode decretar sentênças e leis , mesmo quando estas estão em
contraste às leis das nações, os mandamentos de Deus e do Homem .... ele
pode-se , como seu supremo , pôr livre dos mandamentos dos discípulos e
das leis do último testamento .
Citação:
"Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligandose em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem
o Estado para que imponha seus decretos e lhes apóie as
instituições, a América do Norte protestante terá então
formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de
penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável.“
A besta de dois chifres “faz que a todos, pequenos e grandes, ricos
e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita
ou nas suas testas; para que ninguém possa comprar ou vender, senão
aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome”.
Apoc. 13:16 e 17. A advertência do terceiro anjo é: “Se alguém adorar a
besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão,
também o tal beberá do vinho da ira de Deus.” “A besta” mencionada
nesta mensagem, cuja adoração é imposta pela besta de dois chifres,
é a primeira, ou a besta semelhante ao leopardo, do capítulo 13 do
Apocalipse – o papado."
O Grande Conflito, pág. 445
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Quantos degraus são na Verdade
para baixo até a Verdade?
Ditado:
“O GRANDE CONFLITO” de Ellen G. White, 2009, primeira publicação
1884/88, página 50 (extraído):
1. Oração para os mortos (aprox. 300 D.C.)
2. Introdução do SINAL DA CRUZ pela igreja (300 D.C.)
3. Introdução não bíblica do BATISMO DE CRIANÇAS (Origens) (a partir
do 3. século).
5. SANTIFICAÇÃO DO DOMINGO obrigatório, 1. lei do domingo
(Constantino 321)
6. Adoração aos anjos e santos mortos (375)
7. Adoração de imagens (375)
8. Celebração diária da missa (394)
9. Inicio da elevação de MARIA, para mãe de Deus (Conselho de Éfeso 439).
10. Os sacerdotes se distinguem dos leigos através de vestimentas
especiais (599)
11. Última unção (520)
12. Purgatório, DOUTRINA DO PURGATÓRIO (Gregório I‚ 593).
13. Latim como língua de culto e correspondência (Gregório I, 600)
14. Oração para Maria, aos Santos e anjos (620).
15. O título de „PAPA“ (santo pai) concedido à Bonifácio III
(imperador Phocas, 607)
16. Beijar os pés do papa (709)
17. Concessão dos PODERES MUNDANOS AO PAPA (Pepin, rei da
Franca, 750)
18. Adoração e cultuação oficial da CRUZ, de IMAGENS e das RELÍQUIAS (786)
21. A agremiação de cardinais do papa (927)
23. O início da santificação de santos mortos (João XV, 995).
24. Jejuar na sexta feira e durante a quaresma desde a quarta feira de
cinzas até PÁSCOA (festividade pagã da deusa da fertilidade Astarte,
Aserá). - como preparação para a páscoa (998)
25. MISSA como DÁDIVA SANTA (1050)
26. Celibato exigido para os sacerdotes (Gregório II, 1079).
27. Descoberta do ROSÁRIO (Peter the Hemit, 1090)
28. Introdução oficial da INQUISIÇÃO (conselho de Verona, 1184).
29. Comércio das INDULGÊNCIAS a fim de obter o perdão dos pecados (1190)
30. A doutrina falsa da TRANSUBSTANCIAÇÃO é prescrita (Cristo é
buscado do céu por ordem do sacerdote, seu sangue. é transformado em vinho com álcool e seu corpo é transformado em hóstia)
(Inocência III, 1215)
31. CONFISÃO dos pecados para o sacerdote em vez para Deus
(Inocência III, 1215)
32. Adoração e cultuação da HOSTIA prescrita (Honoris III, 1220).
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33. Proibição oficial em POSSUIR UMA BÍBLIA e lê-la, a bíblia entrou na
“Lista dos livros proibidos” (Conselho de Valência, 1229)
35. Introdução da FESTA DA TRINDADE (TRINDADE) (1334)
37. Introdução Purgatória (purgatório) como DOGMA (Conselho de Florença, 1439).
38. Pecado mortal (1439)
39. Primeira parte da “AVE MARIA” oficializada (1508)
40. Fundação da “Ordem da comunidade de Jesus” - ORDEM DOS
JESUITAS - (Inácio de Loyola, 1534).
41. TRADIÇÃO (Decisões do papa e conselhos) é igualada com
A BÍBLIA (Conselho de Trento, 1545).
42. APÓCRIFOS são acrescentados à Bíblia (Conselho de Trento, 1546).
44. A última parta da “AVE MARIA” (oração do rosário) é preparada e
introduzida (Sixtus V, 1593)
45. A concepção imaculada da virgem MARIA foi proclamada (Pius IX, 1854).
46. A lista de doutrinas falsas foi proclamada e ratificada, condenação da
liberdade religiosa e de opinião, e de todas as formas “não aprovadas”. - descobertas científicas (Pius X; Conselho do vaticano I, 1864).
47. REINADO MUNDIAL DO PAPA novamente oficializado e fortalecido (1864)
48. Foi proclamada a absoluta infabilidade do papa (Conselho vaticano I, 1870)
50. Ascenção da virgem MARIA (subida do corpo para o céu logo
depois de sua morte) proclamado por (Pius XII, 1950).
51. Proclamação de Maria como MÃE DE DEUS (Paulo VI 1965)
Duas doutrinas adicionais são discutidas e talvez introduzidas:
(1) Maria como mediadora para a humanidade. Isto significa que, só
através dela podemos nos aproximar de Deus e de Cristo.
(2) DOGMA DE MARIA como salvadora adicional. O pensamento aqui
é que, a salvação da humanidade do início até o fim será feito por
Maria, cada passo, no entanto deverá ser feito juntamente com Cristo.
No mais:
5. b) Decisão no CONSELHO DE NICA, que Jesus Cristo.
é um homem verdadeiro e DEUS (pré-degrau da Trinidade) (325)
7. b) Decisão no CONSELHO DE COSNTANTINOPLA, que Espirito Santo
(santo: agora escrito em letras maiúsculas) Deus VERDADEIRO
tem a mesma soberania que o Pai e o Filho (consumação da
Doutrina da Trindade / três poderes-, doutrina da Trindade) (381).
(O evangelista Walter Veith fala: Maria como intercessora e mediadora isto
significa: QUE A SALVAÇÃO VEM ATRAVÉS DE UM HOMEM PECADOR A Bíblia fala claramente: ninguém é justo, todos somos transgressores
da lei - Maria, que foi elevada para ser adorada (adoração a uma pessoa
pecadora), significa além do mais:
JUSTIFICAÇÃO PELAS OBRAS, SEM O MANTO DA JUSTIÇA DE
CRISTO! Só há um mediador, segundo a santa Bíblia, que é nosso mediador
perante o santo Pai que se encontra no santíssimo templo do céu: Jesus Cristo /
Yahshua o Messias, o ungido de Deus, o Filho de Deus, o Único. A adoração
a Maria é outro CAMINHO PARA DEUS!)
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chamado do Rei da Babilônia 600 a.c com referencia ao tempo presente:

Apelo do Rei Nabucodonosor
a todos os povos, nações e línguas que vivem em toda a terra:
“Paz vos seja multiplicada! Pareceu-me bem fazer conhecidos os
sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo.
Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas
maravilhas! O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de
geração em geração!” (Daniel 4:1-3)

Escrito em antigo hebraico e Bíblias judaicas, Torá [os Cinco Livros de Moisés],
o nome do nosso Deus:
“Eu sou YAHWEH teu Deus. Não terás outros Deuses diante de mim.“
(Primeiro mandamento no Êxodo 20:2-3)
“... YAHWEH ... Este é o meu nome para sempre, o único a me chamar.“
(Êxodo 3:15)
O Messias declarou, citando Deuteronômio 6:4:
“... YAHWEH é o nosso Deus, YAHWEH é ÚNICO.“ (Marcos 12:29b)
Os escribas sabiam:
“Ele é único, e nenhum outro além dele!“ (Marcos 12:32b)
“Quem tem todos os confins da TERRA determinado?
Como ELE se chama? E como se chama o filho DELE?
Você sabe disso?“ (Provérbios 30:4)
“Temei a YAHWEH, e dai-lhe glória; porque é vinda a hora do
seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as
fontes das águas!” (Apocalipse 14:7)
Quão necessária é a proclamação do Evangelho eterno, como a seguinte
comparação [Ernst Simon {Simon Biblia}, missionário]:
___________________________________________
A = distorcidas as BOA NOVAS ##
B = A mensagem verdadeira (Gálatas 1:6-9)
A = Falso Ensino: reinos mundanos, Igreja Mundial ## B = Ensino Bíblico: o reino
de Jesus [Yahshua] não é deste mundo - João 18:36; - Igreja
A = Base falsa da Fé: Tradição ##
B = Correto: a Palavra de Deus: Bíblia, João 17:17
A = Falso Sumo Sacerdote: na terra: o Papa. - 2 Tessalonicenses 2:3-4 ##
B = verdadeiro Sumo Sacerdote: no céu: Jesus Cristo [o Messias Yahshua] Hebreus 8:1-2; Efésios 1:22 + 5:23; Colossenses 1:18
A = Falso internediário: Maria (Mãe de Deus), santos, padres, ##
B = O [único] Mediador: Jesus Cristo [o Messias Yahshua] – 1 Timóteo 2:5
A = Falso santuário = nas igrejas; ##
B = verdadeiro santuário: no céu - Apocalipse 11:19
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A = Falso dia de guarda: o Domingo (primeiro dia da semana) [desde 1976/01/01
resolução da ONU: no calendário a semana começa na segunda-feira!
Daniel 7:25; Apocalipse 14:9-11; marca da besta; ##
B = Dia de guarda Bíblico é o sábado (sétimo dia, sábado), Genêsis 2:2-3;
Êxodo 20:8-11; Marcos 2:27,28; selo de Deus [Memorial ao criador e
criação, o Messias, é Senhor do sábado (Marcos 2:28)]
A = falso sacrifício: penitência ##
B = sacrifício válido: o sangue de Jesus [Yahshua] – 1 Pedro 1:18-19
A = falso batismo: aspersão. ##
B = Batismo Bíblico de fé: Marcos 16:16) [batismos adultos “em nome de
Yahshua {Jesus}” (Atos 2:38; {Editor: Atos 8:16; 10:48; 19:5; Rom. 6:3;
Gál. 3:27}); imersão João 3:22, 23]; - Memória à ressurreição
A = Falsa doutrina da justificação: justificação pelas obras (indurgências), ##
B = Bíblica: a justificação pela fé - Romanos 3:28 [a fé em Jesus / Yahshua e
guardar todos os mandamentos]
A = Falsa doutrina da imortalidade: Psicologia (alma no céu, purgatório ou inferno)#
B = Só Deus possui a imortalidade - e não um ser criado - 1 Timóteo 6:16
A = falsa doutrina penal: tormento eterno. ##
B = Bíblica (Apocalipse 20:14-15): Morte eterna
A = falsa adoração: adoração de imagens, relíquias [Santos - Maria, José e os
outros] ## B = verdadeira adoração: Em Espírito e Verdade - João 4:24;
Mateus 6:1-15, Isaías 8:19-20; Atos 17:29-31; 1 João 5:21 [Maria / Míriam
repousa no túmulo Eclesiastes 9:5]
A = Falso ensino do Milénio: Reino de Paz na terra. ## B = Bíblia: um reinado de
mil anos com Cristo [o Messias] no céu – 1 Tess. 4:17; Apocalipse 20:6
Complemento [do editor]:
A = 2º e o 4º Mandamento (o sábado) removidos. ## B = mandamentos de Deus
são eternamente válidos - Mateus 5:18; Romanos 7:12
A = Falsa esperança da salvação: pela graça somente, sem a remoção de todos os
pecados (pecado = transgressão dos mandamentos de Deus) ##
B = bíblica, “Vocês devem ser perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito.”
- Mateus 5:48; todos os mandamentos, incluindo o sábado, o sábado do
4º mandamento.
A = Falso conhecimento de Deus, falsa adoração: a doutrina de três pessoas,
três deuses: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade,
Trindade é um Trio, é um ensinamento não bíblico. ##
B = bíblia: um só Deus, o Pai - Tiago 2:19; o Filho de Deus,
nosso Senhor Cristo / Messias, nosso único Redentor - João 17:3.
Espírito santo: o Espírito de Deus [Elohim] com o seu sagrado nome
YAHWEH , o poder que vem de Deus [Elohim] porque YAHWEH é espírito
- João 4:24; 3:34; Rom. 8:9,14 + 15:19; 2 Cor. 2:11-12,14; 3:16; 1 João 4:1-3
A = Falso sacrifício (penitência) Transubstanciação, a doutrina está em cada Missa
o sacrifício do Cristo, repetidas vezes. ##
B = bíblica: “Porque ele fez um sacrifício perfeito para sempre, que são
santificados.“ - Hebreus 10:14 + 9:25-26,28 + 10:10,18,26
A = A rejeição da pre-existência do Messias: Não existiu antes da primeira chegada
na terra ou: somente um espírito e não uma pessoa. ##
B = A rejeição da pre-existência: Antes da primeira chegada na terra, teve sua
glória no céu; o Messias, filho de YAHWEH, estava lá, antes que algo
existir. João 1:18 + 3:13,16 + 5:23 + 8:47-59 + 16:28; 17:5,8,24;
Lucas 4:18,43 + 9:48 + 10:16; Provérbios 8:22-36 // Judas 3

E clamou (O ANJO) fortemente com grande voz, dizendo:
"Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada
de demônios, e covil de todo espírito imundo, e
esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque
todas as nações beberam do vinho da ira da sua
prostituição, e os reis da terra se prostituíram com
ela; e os mercadores da terra se enriqueceram com
a abundância de suas delícias.“ E ouvi outra voz do
céu, que dizia: “Sai dela, povo meu, para que não
sejas participante dos seus pecados, e para que não
incorras nas suas pragas! Porque já os seus pecados
se acumularam até ao céu, e YAHWEH se lembrou das
iniqüidades dela.“ (Apocalipse 18:2-5)
Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus
juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou YAHWEH
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 YAHWEH
vosso Deus.
(Ezeqiel 20:18b-20)
Rei Nabucodonosor de Babilônia: ”Eu Nabucodonosor louvo,

exalto, e honro o Rei do Céu neste momento; tudo
o que ELE faz é`verdadeiro e justo e as pessoas
soberbas ELE pode humillhar.” (Daniel 4:34)
Rei Salomão: "De tudo o que se tem ouvido, o fim é:
Teme a Deus, e guarda os seus mandamentos;
porque isto é o dever de todo o homem. Porque
Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o
que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau."
(Eclesiastes 12:13+14)

"A vida eterna é, no entanto, para reconhecê-lo como o único e
verdadeiro Deus e a Yahshua o Messias como seu emissário."
(PFÄFFLIN - João 17:3) ~ Yahshua: "Eis que venho sem demora;
guarda o que tens, para que ninguém tome a tua
coroa! A quem vencer, eu o farei coluna no templo
do meu Deus, e dele nunca sairá; e escreverei sobre
ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu
Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu
Deus, e também o meu novo nome.“ (Apocalipse 3:11+12)
Ó YAHWEH: Salmo 94:20 "Você nunca vai ter a Unidade (corpo/alma) em
um trono nocivo [O trono da Deterioracao], o qual interpreta a má Lei."
(veja: Êxodo 20:2-17; Deuteronômio 5:5-20; Mateus
28:1; Lucas 24:1; João 20:1; Romanos 3:31; 7:12)
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Awon d'wahmayya
Pai nosso que está no céu
nith-Qaddash Shmakh
Santificado é o seu nome
Teh-teh Malkothakh
O seu reino virá
Nehweh sow-ya-nakh
A sua vontade será atendida
Aykanna d'washmayaap b'ar-aa
assim na terra e como no céu
Haw-lan lakh-ma
nos dê o pão
d'son-qa-nan yo-ma-na
o qual hoje nós precisamos
w'ahwooq lan khaw-beyn
e perdoe nossos pecados
aykanna d'ap akhanan shwaqan l'khay-ya-weyn
como aqueles que perdoamos a quem nos têm ofendido
w'la taa-lan l'nis-yo-na
e não nos conduza em uma prova / não nos coloque em teste
ella passan min bee-sha
mas livirai-nos do mal
mottol de-lakh he mal-ko-tha w'khayla w'tishbokhta
pois teu reino é o poder e a glória
l'alam, almen, amen.
para o todo o sempre. Amén.

"Oração do 'Pai nosso'" - "Novo Testamento em Aramaico-Alemão", ADNT 2009

A Lei de YAHWEH!
I. "A YAHWEH teu Elohim (D-us) adorarás, e só a Ele servirás."
Mateus 4:10
II. "Filhinhos, guardai-vos dos ídolos." "Sendo nós, pois, geração
de Elohim (D-us), não havemos de cuidar que a divindade seja
semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício
e imaginação dos homens." - 1 João 5:21; Atos 17:29
III. "Para que o nome de YAHWEH e a doutrina não sejam
blasfemados." - 1 Timóteo 6:1c
IV. "Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no
Sábado." "O Sábado foi feito por causa do homem, e não o homem
por causa do sábado. Assim o Filho do homem até do sábado é
Senhor." "Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo (Genêsis
2:2): E repousou YAHWEH de todas as suas obras no sétimo dia.
Portanto, resta ainda um repouso para o povo de YAHWEH.
Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de
suas obras, como YAHWEH das suas." "Porque nele foram criadas
todas as coisas." - Mateus 24:20; Marcos 2:27,28;
Hebreus 4:4, 9, 10; Colossenses 1:16a
V. "Honra teu pai e tua mãe." - Mateus 19:19a
VI. "Não matarás." - Romanos 13:9b
VII. "Não cometerás adultério." - Mateus 19:18c
VIII. "Não furtarás." - Romanos 13:9c
IX. "Não darás falso testemunho." - Romanos 13:9d
X. "Não cobiçarás." - Romanos 7:7; 13:9e
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»E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os
milhares de Judá, de ti me sairá o que governará
em Israel, e cujas saídas são desde os tempos
antigos, desde os dias da eternidade.
Portanto os entregará até ao tempo em que a que
está de parto tiver dado à luz; então o restante de
seus irmãos voltará aos filhos de Israel.
E ele permanecerá, e apascentará ao povo na
força de YAHWEH, na excelência do nome de
YAHWEH seu Elohim (D-us);
e eles permanecerão, porque agora será
engrandecido até aos fins da terra.
E este será a nossa paz!«
Miquéias 5:2-5a

Atos 7:37 Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: “YAHWEH
vosso Deus / Elohim vos levantará dentre vossos irmãos um
profeta como eu; a ele ouvireis!”
Mateus 17:5 E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa
os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado

Filho, em quem me comprazo; escutai-o!

Marcos 9:7 E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e
saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado; a ele

ouvi!

Lucas 9:35

E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado

Filho; a ele ouvi!

Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te
guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que te tenho preparado.

Êxodo 23:20

Êxodo 23:21 Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o
provoques à ira; porque não perdoará a vossa rebeldia; porque o
meu nome está nele.

Mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres
tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e
adversário dos teus adversários.

Êxodo 23:22

Êxodo 23:23 Porque mi Angel irá delante de ti, ...
e
João 2:22 Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus
discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto; e creram na
Escritura, e na palavra que Yahshua tinha dito.
João 12:48   Quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas
palavras, já tem quem o julgue; a palavra que tenho pregado,
essa o há de julgar no último dia.
João 12:49   Porque eu não tenho falado de mim mesmo; mas o Pai,

que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer
e sobre o que hei de falar.
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Provérbios 8:

22 YAHWEH me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então,
e antes de suas obras.
23 [Yahshua] Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes
do começo da terra.
24 Quando ainda não havia abismos, [Yahshua] fui gerada, quando
ainda não havia fontes carregadas de águas.
25 Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos
outeiros, [Yahshua] eu fui gerada.
26 Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio
do pó do mundo.
27 Quando ele preparava os céus, aí estava eu [Yahshua], quando
traçava o horizonte sobre a face do abismo;
28 Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do
abismo,
29 Quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não
traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da
terra.
30 Então eu [Yahshua] estava com ele, e era seu arquiteto; era cada
dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo;
31 Regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer
com os filhos dos homens.
32 Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que
guardarem os meus caminhos.
33 Ouvi a instrução, e sede sábios, não a rejeiteis.

a ele ouvireis!
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salvação até à extremidade da terra.
Isaías 49:7 Assim diz YAHWEH, o Redentor de Israel, o seu Santo,
à alma desprezada, ao que a nação abomina, ao servo dos que
dominam: Os reis o verão, e se levantarão, como também os
príncipes, e eles diante de ti se inclinarão, por amor de YAHWEH,
que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu.
Isaías 49:8 Assim diz YAHWEH: No tempo aceitável te ouvi e no
dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por aliança do
povo, para restaurares a terra, e dar-lhes em herança as herdades
assoladas;

Para dizeres aos presos: Saí; e aos que estão em
trevas: Aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os
lugares altos haverá o seu pasto.
Isaías 49:9

João 8:23 E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima; vós sois
deste mundo, eu não sou deste mundo.
João 8:24 Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque
se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados.
João 8:25 Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Yahshua lhes disse: Isso
mesmo que já desde o princípio vos disse.
João 8:26 Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que
me enviou é verdadeiro; e o que dele tenho ouvido, isso falo ao
mundo.
João 8:27 Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai.
Disse-lhes, pois, Yahshua: Quando levantardes o Filho
do homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por
mim mesmo; mas falo como meu Pai me ensinou.

João 8:28

34 Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando às minhas
portas cada dia, esperando às ombreiras da minha entrada.

João 8:29 E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem

35 Porque o que me [Yahshua] achar, achará a vida, e alcançará o
favor do YAHWEH.

João 9:30
O homem respondeu, e disse-lhes: Nisto, pois, está a
maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os
olhos.

36 Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma; todos
os que me odeiam amam a morte.
Isaías 49:6 Disse mais: Pouco é que sejas o meu servo, para
restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados
de Israel; também te dei para luz dos gentios, para seres a minha

deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada.

João 9:31 Ora, nós sabemos que Deus / Elohim não ouve a pecadores;
mas, se alguém é temente a Deus, e faz a sua vontade, a esse ouve.
João 9:32 Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém
abrisse os olhos a um cego de nascença.
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João 9:33 Se este não fosse de Deus / Elohim, nada poderia fazer.
João 8:47 Quem é de YAHWEH escuta as palavras de YAHWEH; por
isso vós não as escutais, porque não sois de YAHWEH.
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Rom 10:11 Porque a Escritura diz: Todo aquele que nele crer
não será confundido.
Rom 10:12 Porquanto não há diferença entre judeu e grego;

João 8:56 Yahshua: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e
viu-o, e alegrou-se.

porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos
os que o invocam.

Jó 19:25 Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se
levantará sobre a terra:

Rom 10:13 Porque todo aquele que invocar o nome de YAHWEH

a ele ouvireis:

YAHSHUA !

será salvo.

Rom 10:14 Como, pois, invocarão aquele em quem não creram?
e como crerão naquele de quem não ouviram? e como ouvirão,
se não há quem pregue?
Rom 10:15 E como pregarão, se não forem enviados? como está

escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho
de paz; dos que trazem alegres novas de boas coisas.

Rom 10:4 Prof. Gerhard Hasel + John Calvin + Dissertation Andrew

Porque o m e t a da lei é
o Messias para justiça de todo aquele que crê.

universidade 1880 + Bíblias gregas =

Rom 10:5 Ora Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo:

O homem que fizer estas coisas viverá por elas.

Rom 10:8 Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e

no teu coração; esta é a palavra da fé, que pregamos,

Rom 10:9   A saber: Se com a tua boca confessares ao

Senhor YAHSHUA, e em teu coração creres que YAHWEH
o DESPERTOU (ressuscitou) dentre os mortos, serás
salvo.

Rom 10:10 Visto que com o coração se crê para a justiça, e com
a boca se faz confissão para a salvação.

Yahshua: O Espírito do YAHWEH é sobre mim,
Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a
curar os quebrantados do coração, A pregar liberdade aos
cativos, E restauração da vista aos cegos, A pôr em liberdade
os oprimidos.

Lucas 4:18+19a

João 3:16 Porque YAHWEH amou o mundo de tal maneira que
deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna.

Isto é, YAHWEH estava em o Messias
reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus
pecados; e pôs em nós a palavra da reconciliação.
2

Coríntios 5:19

464

465

a ele ouvireis!

a ele ouvireis!

1 Coríntios 2:14 Ora, o homem natural não compreende as coisas
do Espírito de YAHWEH, porque lhe parecem loucura; e não
pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
João 3:7 Não te maravilhes de te ter dito: Necessário vos é
nascer de novo.

Yahshua: 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.
1 João 2:3+6 E nisto sabemos que o conhecemos: se guardarmos
os seus mandamentos. [Yahshua] Aquele que diz que está nele,

João 1:4 Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. [Yahshua]
Atos 4:12 E em nenhum outro há salvação, porque também

debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens,
pelo qual devamos ser salvos. [Yahshua]

João 1:51 Yahshua - E disse-lhe: Na verdade, na verdade vos digo
que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo
e descendo sobre o Filho do homem.
Tiago 1:17 Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto,

descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem
sombra de variação. [YAHWEH]
João 14:6 Disse-lhe Yahshua: Eu sou o caminho, e a verdade e

a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.

João 12:32 Yahshua: E eu, quando for levantado da terra, todos

atrairei a mim.

João 15:10

também deve andar como ele andou. [Yahshua]

1 João 2:1 Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não
pequeis; e, se alguém pecar, temos um Advogado para com o Pai,
Yahshua o Messias, o justo.
João 15:5 Yahshua: Eu sou a videira, vós as varas; quem está
em mim, e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada
podeis fazer.
Mas Yahshua respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na
verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer
coisa alguma, se o não vir fazer o Pai; porque tudo quanto ele
faz, o Filho o faz igualmente.

João 5:19

João 14:10 Yahshua: - Não crês tu que eu estou no Pai, e que o

Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de
mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras.

Lucas 14:33 Yahshua: Assim, pois, qualquer de vós, que não renuncia
a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.

Mateus 20:28

Colossenses 1:26+27 O mistério que esteve oculto desde todos os
séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus
santos; Aos quais YAHWEH quis fazer conhecer quais são as riquezas
da glória deste mistério entre os gentios, que é o Messias em vós,

2 Coríntios 8:9

esperança da glória.

João 20:31 Estes, porém, foram escritos para que creiais que Yahshua
é o Messias, o Filho de YAHWEH, e para que, crendo, tenhais vida em
seu nome.

E bem sabeis que ele se manifestou para tirar
os nossos pecados; e nele não há pecado. Qualquer que
permanece nele não peca; qualquer que peca não o viu nem o
conheceu. [Yahshua]
1 João 3:5+6

Yahshua: Bem como o Filho do homem não veio
para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em
resgate de muitos.
Porque já sabeis a graça de nosso Senhor
Yahshua o Messias que, sendo rico, por amor de vós se fez
pobre; para que pela sua pobreza enriquecêsseis.

João 1:3 Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que
foi feito se fez. [ = o Messias! -> Todas as coisas foram feitas por ele]
Marcos 11:24 Yahshua: Por isso vos digo que todas as coisas que
pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-eis.
João 16:26+27 Yahshua: Naquele dia pedireis em meu nome, e
não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai; Pois o mesmo Pai
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vos ama, visto como vós me amastes, e crestes que saí de
Deus / Elohim.
Yahshua: Não me escolhestes vós a mim, mas eu
vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto,
e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto em meu
nome pedirdes ao Pai ele vo-lo conceda.

João 15:16

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, YAHWEH, o selou.
Disseram-lhe, pois: Que faremos para executarmos as obras de
Deus / Elohim?
Yahshua respondeu, e disse-lhes: A obra de Deus / Elohim é esta:
Que creiais naquele que ele enviou.
Disseram-lhe, pois: Que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos, e
creiamos em ti? Que operas tu?
Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito
(Salmo 79:24): Deu-lhes a comer o pão do céu.
Disse-lhes, pois, Yahshua: Na verdade, na verdade vos digo: Moisés
não vos deu o pão do céu; mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do
céu.
Porque o pão de Deus / Elohim é aquele que desce do céu e dá vida
ao mundo.
Disseram-lhe, pois: Senhor / Rabbi, dá-nos sempre desse pão.
E Yahshua lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim
não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede.
Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes.
Todo o que o Pai me dá virá a mim; e o que vem a mim de maneira
nenhuma o lançarei fora.
Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a
vontade daquele que me enviou.
E a vontade do Pai que me enviou é esta: Que nenhum de todos
aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia.
Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: Que todo aquele
que vê o Filho, e crê nele, tenha a vida eterna; e eu o ressuscitarei no
último dia.
João 6:27-40
2 Pedro 3:18 Antes crescei na graça e conhecimento de nosso
Senhor e Salvador, Yahshua o Messias. A ele seja dada a glória,
assim agora, como no dia da eternidade. Amém.

E Yahshua lhe respondeu, dizendo:
»Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas
de toda a palavra de YAHWEH.«
Lucas 4:4

»Porque YAHWEH amou o mundo de tal maneira
que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.«
João 3:16

Atos 3:6   E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro; mas o que tenho
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isso te dou. Em nome de Yahshua o Messias, o Nazareno, levanta-te
e anda!
Atos 3:7   E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus
pés e artelhos se firmaram.
Atos 3:8   E, saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles
no templo, andando, e saltando, e louvando a YAHWEH.
Atos 3:12 E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas,
por que vos maravilhais disto? Ou, por que olhais tanto para nós,
como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar
este homem?
Atos 3:13
O Deus / Elohim de Abraão, de Isaque e de Jacó, o
Deus / Elohim de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem
vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele
determinado que fosse solto.
Atos 3:14 Mas vós negastes o Santo e o Justo, e pedistes que se vos
desse um homem homicida.
Atos 3:15   E matastes o Príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou
dentre os mortos, do que nós somos testemunhas.
Atos 3:16 E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que
vedes e conheceis; sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença
de todos vós, esta perfeita saúde.
Hermann MENGE = And because of the faith in his name, this man
whom you see and know, was given strength; and the faith that was
put in Yahshua has given him his healthy limbs before your very eyes.
Atos 4:30   Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se
façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Yahshua.
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A palavra que ele (Elohim / Deus) enviou aos filhos de
Israel, anunciando a paz por Yahshua o Messias:
<este é o Senhor de todos>:
Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia,
começando pela Galiléia, depois do batismo
que João pregou;
Como YAHWEH ungiu a Yahshua de Nazaré com o
Espírito santo e com virtude; o qual andou fazendo
bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque
YAHWEH era com ele.
E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez,
tanto na terra da Judéia como em Jerusalém; ao qual
mataram, pendurando-o num madeiro:
A este ressuscitou YAHWEH ao terceiro dia,
e fez que se manifestasse;
Não a todo o povo, mas às testemunhas que
YAHWEH antes ordenara; a nós, que comemos
e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou
dentre os mortos.
E nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele
é o que por YAHWEH foi constituído juiz
dos vivos e dos mortos.
A este dão testemunho todos
os profetas, de que todos os que nele
crêem receberão o perdão dos pecados
pelo seu nome.
Atos 10:36-43
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Porque todo o sumo sacerdote, tomado dentre os homens,
é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes
a YAHWEH, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados;
E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados;
pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza.
E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por
si mesmo, fazer oferta pelos pecados.
E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por
YAHWEH, como Arão.
Assim também o Messias não se glorificou a si mesmo, para
se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse
(Salmo 2:7): »Tu és meu Filho, Hoje te gerei.«
Como também diz, noutro lugar (Salmo 110:4):
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Arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para que sejam apagados os vossos pecados,
e venham assim os tempos do refrigério pela
presença de YAHWEH,
E envie ele a Yahshua o Messias,
que já dantes vos foi pregado.
O qual convém que o céu contenha até aos
tempos da restauração de tudo, dos quais
YAHWEH falou pela boca de todos os seus
santos profetas, desde o princípio.

Ainda que era Filho, aprendeu a obediência,
por aquilo que padeceu.

Porque Moisés disse aos pais (Deut. 18:15, 19):
»YAHWEH vosso Elohim / Deus levantará de
entre vossos irmãos um profeta semelhante a
mim; a ele ouvireis em tudo quanto vos disser.
E acontecerá que toda a alma que não escutar
esse profeta será exterminada dentre o povo.«

E, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna
salvação para todos os que lhe obedecem;

Atos 3:19-23

»Tu és sacerdote eternamente,
Segundo a ordem de Melquisedeque.«

Quem, nos dias de sua carne, quando ofereceu orações e súplicas,
com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo
da morte, foi ouvido por seu santo temor.

Chamado por YAHWEH sumo sacerdote,
segundo a ordem de Melquisedeque.
Hebreus 5:1-10
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A REVELAÇÃO de Yahshua o Messias
Apo 1:1
REVELAÇÃO de Yahshua o Messias, a qual YAHWEH lhe
deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem
acontecer; e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João seu servo.
Apo 1:19 Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que
depois destas hão de acontecer.
Apo 2:2    Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência,
e que não podes sofrer os maus; e puseste à prova os que dizem ser
apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos:
Apo 2:4 Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor.
Apo 2:7 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas /
assemblEiAs: Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que
está no meio do paraíso de Deus / Elohim.
Apo 2:9-11 Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza (mas tu és
rico), e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a
sinagoga de Satanás.
Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará
alguns de vós na prisão, para que sejais tentados; e tereis uma tribulação
de dez dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas /
ASSEMBLEIAS: O que vencer não receberá o dano da segunda morte.
Apo 2:14 Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens
lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a
lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos
sacrifícios da idolatria, e se prostituíssem.
Apo 2:17 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas /
ASSEMBLEIAS: Ao que vencer darei a comer do maná escondido, e
dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual
ninguém conhece senão aquele que o recebe.
Apo 2:20 Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz
profetisa, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam
e comam dos sacrifícios da idolatria.
Apo 2:26-29 E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu
lhe darei poder sobre as nações:
E com vara de ferro as regerá; e serão quebradas como vasos de oleiro;
como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem
tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas /ASSEMBLEIAS.
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Apo 3:2 Sê vigilante, e confirma os restantes, que estavam para
morrer; porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus /
ELOHIM.
Apo 3:3   Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o,
e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e
não saberás a que hora sobre ti virei.
Apo 3:5-6 O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira
nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida; e confessarei o seu nome
diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o
que o Espírito diz às igrejas / ASSEMBLEIAS.
Apo 3:7-13   E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto
diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi; o
que abre, e ninguém fecha; e fecha, e ninguém abre: Conheço as tuas
obras; eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode
fechar; tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste
o meu nome.
Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem
judeus, e não são, mas mentem: eis que eu farei que venham, e
adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como
guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da
hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os
que habitam na terra.
Eis que venho sem demora; guarda o que tens, para que ninguém tome
a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus /
Elohim, e dele nunca sairá:
e escreverei sobre ele o nome do meu Deus / Elohim, e o nome da
cidade do meu Deus / Elohim, a nova Jerusalém, que desce do céu, do
meu Deus / Elohim, e também o meu novo nome. e escreverei sobre
ele o nome do meu Deus / Elohim, e o nome da cidade do meu Deus /
Elohim, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus / Elohim, e
também o meu novo nome.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas / ASSEMBLEIAS.
Apo 3:14-22 E ao anjo da igreja / assembly que está em Laodicéia
escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio
da criação de Deus / El: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem
quente; quem dera foras frio ou quente!
Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da
minha boca.
Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e
não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu:
Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que
te enriqueças; e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a
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vergonha da tua nudez; e que unjas os teus olhos com colírio, para
que vejas.
Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê pois zeloso, e
arrepende-te.
Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a
porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo.
Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono;
assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas /
ASSEMBLEIAS.

as mandou. Já o tens ouvido; olha bem para tudo isto; porventura não
o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, e que
nunca conheceste. Agora são criadas, e não de há muito, e antes deste
dia não as ouviste, para que porventura não digas: Eis que eu já as
sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco há
muito foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito
perfidamente, e que eras chamado transgressor desde o ventre.

Apo 11:15-19 E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no
céu grandes vozes, que diziam: Os reinos do mundo vieram
a ser de nosso YAHWEH e do seu o messias, e ele
reinará para todo o sempre!
E os vinte e quatro anciãos, que estão assentados em seus tronos
diante de YAHWEH, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a
YAHWEH, dizendo:

Graças te damos, YAHWEH EL SHADDAI / Todo-Poderoso,
que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande
poder, e reinaste.
E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos,
para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos
profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu
nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que
destroem a terra.
E abriu-se no céu o templo de YAHWEH, e a arca da sua aliança
foi vista no seu templo; e houve relâmpagos, e vozes, e trovões,
e terremotos e grande saraiva.

~
Graças te damos, YAHWEH EL SHADDAI / TodoPoderoso, que és, e que eras, e que hás de vir!
” As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei; da minha boca
saíram, e eu as fiz ouvir; apressuradamente as fiz, e aconteceram.
Porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a
tua testa de bronze. Por isso te anunciei desde então, e te fiz ouvir
antes que acontecesse, para que não dissesses: O meu ídolo fez estas
coisas, e a minha imagem de escultura, e a minha imagem de fundição

Por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por amor do meu
louvor me refrearei para contigo, para que te não venha a cortar.
Eis que já te purifiquei, mas não como a prata; escolhi-te na fornalha
da aflição.
Por amor de mim, por amor de mim o farei, porque:
como seria profanado o meu nome?
E a minha glória não a darei a outrem.
Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei; eu sou o mesmo,
eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra,
e a minha destra mediu os céus a palmos; eu os chamarei, e aparecerão
juntos. Ajuntai-vos todos vós, e ouvi: Quem, dentre eles, tem anunciado
estas coisas? YAHWEH o amou, e executará a sua vontade contra
Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu, eu o tenho falado;
também já o chamei, e o trarei, e farei próspero o seu caminho. Chegaivos a mim, ouvi isto: Não falei em segredo desde o princípio; desde
o tempo em que aquilo se fez eu estava ali, e agora YAHWEH Elohim /
Deus me enviou a mim, e o seu Espírito.

Assim diz YAHWEH, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou
YAHWEH teu ELOHIM / Deus, que te ensina o que é útil, e te guia
pelo caminho em que deves andar. Ah! se tivesses dado ouvidos
aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a
tua justiça como as ondas do mar! Também a tua descendência
seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas como
os seus grãos; o seu nome nunca seria cortado nem destruído
de diante de mim. Saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus. E
anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isso, e levai-o até ao fim da
terra; dizei: YAHWEH remiu a seu servo Jacó. Mas os ímpios não

têm paz, diz YAHWEH.

Eu, eu sou aquele que vos consola; quem, pois, és tu para que temas
o homem que é mortal, ou o filho do homem, que se tornará em erva? E
te esqueces de YAHWEH que te criou, que estendeu os céus, e fundou a
terra, e temes continuamente todo o dia o furor do angustiador, quando
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se prepara para destruir; pois onde está o furor do que te atribulava? O
exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu
pão não lhe faltará. Porque eu sou YAHWEH teu Deus / ELOHIM,

nossas almas, e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais achais
o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho.
Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho
iníquo; não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria
este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflija a sua alma,
que incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si saco e
cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível a YAHWEH? Porventura
não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade,
que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos,
e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o
teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados; e,
quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne?
Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente
brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória de YAHWEH será a tua
retaguarda. Então clamarás, e YAHWEH te responderá; gritarás, e ele
dirá:
Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o
falar iniquamente; E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma
aflita; então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como
o meio-dia: E YAHWEH te guiará continuamente, e fartará a tua alma
em lugares áridos, e fortificará os teus ossos; e serás como um jardim
regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam.
E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas; e levantarás
os fundamentos de geração em geração; e chamar-te-ão reparador das
roturas, e restaurador de veredas para morar.
Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu
santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia dE YAHWEH,
digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem
pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias
palavras: Então te deleitarás no YAHWEH, e te farei cavalgar sobre as
alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó; porque
a boca dE YAHWEH o disse.
Isaías 56:1-8; 58:1-14

que agito o mar, de modo que bramem as suas ondas. YAHWEH
SABAOTH / dos Exércitos é o seu nome. E ponho as minhas
palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão;
para plantar os céus, e para fundar a terra, e para dizer a Sião:
“Tu és o meu povo.”

Isaías 48:3-20+22; 51:12-16

~

ASSIM diz YAHWEH: Guardai o juízo, e fazei justiça, porque
a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça, para se
manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho
do homem que lançar mão disto; que se guarda de profanar o
sábado, e guarda a sua mão de fazer algum mal. NE não fale o filho
do estrangeiro, que se houver unido a YAHWEH, dizendo: Certamente
YAHWEH me separará do seu povo; nem tampouco diga o eunuco: Eis
que sou uma árvore seca. Porque assim diz YAHWEH a respeito dos
eunucos, que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo em que eu
me agrado, e abraçam a minha aliança.
Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar
e um nome, melhor do que o de filhos e filhas; um nome eterno darei a
cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros,

que se unirem a YAHWEH, para o servirem, e para amarem o nome
dE YAHWEH, e para serem seus servos, todos os que guardarem
o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança,
Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha
casa de oração; os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão
aceitos no meu altar; porque a minha casa será chamada casa de
oração para todos os povos. Assim diz YAHWEH Deus / Elohim, que

congrega os dispersos de Israel: Ainda ajuntarei outros aos que já se
lhe ajuntaram.

CLAMA em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como
a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa
de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam

prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça,
e não deixa o direito do seu Deus / Elohim; perguntam-me pelos direitos
da justiça, e têm prazer em se chegarem a Deus / Elohim. Dizendo: Por
que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos as

~

Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó
casa de Israel, diz YAHWEH Deus. Tornai-vos, e convertei-vos de todas
as vossas transgressões, e a iniqüidade não vos servirá de tropeço.
Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes,
e fazei-vos um coração novo e um espírito novo; pois, por que razão
morreríeis, ó casa de Israel?
Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz YAHWEH DEUS;
convertei-vos, pois, e vivei.
Ezequiel 18:30-32
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E os tirei da terra do Egito, e os levei ao deserto. AE dei-lhes os
meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os
o homem, viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que
servissem de sinal entre mim e eles; para que soubessem que eu sou
YAHWEH que os santifica.
Mas disse eu a seus filhos no deserto: Não andeis nos estatutos de
vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os
seus ídolos.
Eu sou YAHWEH vosso Deus / Elohim; 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 YAHWEH
vosso Deus / ELOHIM.
Ezequiel 20:10-12 + 18-20

E vi tronos; e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o
poder de julgar; e vi as almas daqueles que foram degolados pelo
testemunho de Yahshua, e pela palavra de YAHWEH, e que não
adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal
em suas testas nem em suas mãos; e viveram, e reinaram com O
messias durante mil anos. Mas os outros mortos não reviveram,
até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição.
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição;
sobre estes não tem poder a segunda morte; mas serão sacerdotes
de YAHWEH e do Messias, e reinarão com ele mil anos.
E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre
ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu; e não se achou lugar
para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam
diante de Deus / ELOHIM, e abriram-se os livros; e abriu-se
outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas
coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
E deu o mar os mortos que nele havia; e a morte e o
inferno deram os mortos que neles havia; e foram julgados
cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno
foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.
E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no
lago de fogo.
Apocalipse / Revelação 20:4-6, 11-15

Filho do homem, dize-lhe: Tu és uma terra que não está purificada; e
que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas
há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa; eles
devoram as almas; tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as
suas viúvas no meio dela.
Os seus sacerdotes violentam a minha lei, e profanam as minhas
coisas santas; não fazem diferença entre o santo e o profano, nem
discernem o impuro do puro; e de meus sábados escondem os seus
olhos, e assim sou profanado no meio deles.
Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam
a presa, para derramarem sangue, para destruírem as almas, para
seguirem a avareza.
E os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não
temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo:
Assim diz YAHWEH Deus; sem que YAHWEH tivesse falado.
Ao povo da terra oprimem gravemente, e andam roubando, e fazendo
violência ao pobre e necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão.
E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro,
e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a
destruísse; porém a ninguém achei.
Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação; com o fogo
do meu furor os consumi; fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua
cabeça, diz YAHWEH Deus.
Ezequiel 22:24-31
~
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E haverá sinais no Sol e na Lua e nas estrelas; e na terra
angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das
ondas.
Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que
sobrevirão ao mundo; porquanto as virtudes do céu serão
abaladas.
E então verão vir o Filho do homem numa nuvem,
com poder e grande glória.
Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para
cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está
próxima.

Lucas 21:25-28

A profecia não prediz apenaz a maneira e objectivo da vinda de Cristo
[Messias], mas apresenta indícios pelos quais os homens podem deverão
saber quando esta estiver próxima. Disse Jesus [Yahshua] : "Haverá
sinais no Sol e na Lua e nas estrelas." (S. Lucas 21:25)
"O sol escurecerá, e a Lua não dará a sua claridade. E as estrelas
cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. E então verão
o Filho do homem vir nas nuvens, com grande poder e glória."
(S. Marcos 13:24-26) O profeta do Apocalipse descreve assim o primeiro
dos sinais que precederão o segundo advento: "Sobreveio grande
terremoto; e o Sol tornou-se negro como saco de cilício, e a Lua
tornou-se como sangue." (Apocalipse 6:12)
Estes sinais foram testemunhados antes do início do século XIX. Como
cumprimento desta profecia ocorreu no ano 1755, o mais terrível terremoto
que jamais registado. Embora geralmente conhecido como o terremoto
de Lisboa, estendeu-se pela maior parte da Europa, África e América.
Foi sentido na Groenlândia, nas índias Ocidentais, na ilha da Madeira,
na Noruega e Suécia, Grã-Bretanha e Irlanda. Abrangeu uma extensão
de não menos de dez milhôes de quilômetros quadrados. Em África o
abalo foi quase tão violento como na Europa. Grande parte da Argélia foi
destruída; e, a pouca distância de Marrocos, uma aldeia de oito ou dez mil
habitantes foi tragada no abismos. Uma vasto maremoto varreu a costa de
Espanha e África, submergindo cidades, e causando grande destruição.
Foi em Espanha e Portugal que o choque se manifestou na sua extrema
(maior) violência. Sabe-se que em Cádiz a ressaca chegou á altura de
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vinte metros. Montanhas, "algumas das maiores de Portugal, foram
impetuosamente abaladas até às suas bases; e algumas delas tiveram os
seus cumes fendidos, partidos e rasgados de modo assombroso, atirando
imensas masses de terra para os vales subjacentes. Segundo relatos,
chamas projectaram-se destas montanhas." ("Princípios de Geologic /
Principles of Geology," Sir Charles Lyell, pág. 495)
Em Lisboa, "um som como de trovão foi ouvido sob o solo, e
imediatamente um grande choque destruiu a maior parte daquela cidade.
No período de aproximadamente seis minutos, sessenta mil pessoas
pereceram. Primeiramente, o mar afastou-se, deixando seca a barra; em
seguida retourno, levantando-se doze metros acima do seu nível normal."
"O que ocorreu de mais extraordinário durante a catástrofe em Lisboa foi
o arriamento do novo cais, construído inteiramente de mármore, altamente
dispendioso. Um grande número de pessoas tinham-se reunido ali em
busca de segurança, procurando afastar-se das ruínas que caíam, mas
subitamente, o cais afundou-se e nenhum dos corpos jamais flutuou na
superfície." (Lyell, idem, pág. 495)
O abalo "foi instantaneamente seguido da queda de todas as
igrejas e conventos, de quase todos os grandes edifícios e um quarto
das cases. Nas duas que se seguiram, o fogo irrompeu em diferentes
locais e tal violência que, no espaço de quase três dias, a cidade estava
completamente desolada. O terremoto aconteceu num dia santo, quando
as igrejas e conventos estavam repletos de pessoas, pouquíssimas das
quais escaparam." (Encyclopedia Americana, art. Lisboa, nota, Ed 1831)
"O terror do povo era indescritível. Ninguém chorava; o sinistro estava
além da capacidade de derrramar lágrimas. Corriam de um ladp para o
outro delirantes de horror e espanto, batendo no rosto a no peito, gritando:
`Misericórdia! é o fim do mundo!' Mães esqueciam-se dos seus filhos e
corriam carregando crucifixos. Infelizmente, muitos buscaram proteção nas
igrejas, mas em vão se expôs o cacramento, em vão as pobres criaturas
se abraçaram os altares; imagens, padres e povo foram sepultados na
ruína comum." Calculou-se que noventa mil pessoas perderam a vida
naquele dia fatal.
Vinte e cinco anos mais tarde, apareceu o próximo sinal mencionado
na profecia - o escurecimento do Sol a da Lua. O que tornou esto
acontecimento mais surpreendente foi o fato de que o tempo de seu
cumprimento foi definidamente indicado. No diálogo de Jesus [Yahshua]
com os Seus discípulos no Monte das Oliveiras, depois de descrever o
longo período de provação da igreja - os 1260 anos de perseguição papal,
tribulação que Ele prometera abreviar - mencionou Jesus [Yahshua] certos
eventos que precederiam a Sua vinda, e fixou o tempo em que o primeiro
desses sinais deveria ocorrer testemunhado: "Mas naqueles dias, após
a referia tribulação, o Sol se escurecerá, e a Lua não dará a sua
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claridade." (S. Marcos 13:24) Os 1260 dias, ou anos, terminaram em
1798. Um quarto de século antes a perseguição havia quase totalmente
terminado. Entre estas dua datas, de acordo com as palavras de Cristo
[Messias], o Sol deveria escurecer-se. No dia 19 de Maio de 1780 esta
profecia teve o seu cumprimento
"Unico ou quase único entre os mais misterioso e ainda inexplicáveis
fenómenos desta expécie . . . é o dia escuro de 19 de Maio de 1780 de indescritível escuridão que cobriu todo o céu a atmosfera na Nova
Inglaterra." ("Nosso Primeiro Século / Our first Century", R. M. Devens,
pág. 89)
Uma testemunha ocular que vivia em Massachusetts, assim descreveu
o acontecimento: "Pela manhã surgiu brilhante o Sol, mas logo se ocultou.
As nuvens foram-se disperando e, perante a obscuridade que ostentavam,
brilharam relâmpagos; ribombaram trovões e caiu leve aguaceiro. Perto
das nove horas, as nuvens alteraram-se revestindo-se de tons cúpricos
e a terra, as pedras, as árvores, os edifícios, a água e as pessoas
apresentavam um aspecto alterado por esta estranha luz sobrenatural.
Alguns minutos depois, uma densa nuvem negra estendeu-se por todo o
céu, deixando apenas uma estreita barra no horizonte, e tornando o dia
tão escuro como costuma ser no Verão, às nove horas de noite . . .
"Temor, ansiedade e espanto apoderaram-se gradualmente do espírito
do povo. Desde as portas das suas casas, as mulheres contenplavam a
obscura paisagem. Os homens voltavam da faina do campo; o carpinteiro
deixava as ferramentas, o ferreiro a forja, o comerciante deixava o balcão.
As crianças foram despedidas das excolas e voltaram às suas casas cheias
de medo. Os viajantes acolhiam-se na primeira casa que encontravam.
`O que será?' pergutavam todos. Não parecia senão que um furacão iria
descencadear-se por toda a região e que o dia do juízo estava iminente."
"Velas foram acesas, e na lareira, o fogo brilhava como em noites de
Outono sem luar . . . As aves recolheram-se nos seus poleiros, o gado
reuniu-se nos seus estábulos, as rãs coaxavam; os pássaros entoavam
os seus cânticos vespertinos; e os morcegos puseram-se em revoada.
Sumente os humanos sabiam que não chegado a noite . . ."
"O Dr. Natanael Whittaker, pastor da Igreja do Tabernáculo, em
Salém, dirigiu o culto na sala de reuniões e pregou um sermão
no qual sustentou que a obscuridade era sobrenatural. Outras
congregações também se reuniram noutros locais. Em todos os casos,
os textos dos sermões improvisados foram os que pareciam indicar
que a escuridão estava em conformidade com a profecia bíblica . . .
A obscuridade alcançou a sua maior densidade pouco depois das onze
horas." ("The Essex Antiquarian," Salém, Mass., Abril de 1899, vol. 3, n.s.
4, págs. 53, 54) "Na maior parte do país foi tanta a escuridão durante o dia,
que não se podiam dizer que horas eram, nem pelo relógio de bolso ou de

parede. Tão-pouco podiam comer nem atender os afaz eres domésticos,
sem se acender uma vela . . .
"A extensão das trevas foi também muito notável. Foram observadas
ao oriente até Falmouth e a oeste até à parte mais longínqua do
Estado de Connecticut e na cidade de Albany. Ao sul foram observadas
ao longo de toda a costa, e ao norte estenderam-se até às colónias
americanas (colonização americana)." ("História do Início, Progressos
e Estabelecimento da Independência dos Estados Unidos", Dr. Guilherm
Gordon, vol. 3, pág. 57)
À profunda escuridão do dia, uma ou duas horas, antes da anoitecer,
o céu iluminou-se parcialmente e o Sol apareceu, ainda obscurecido por
uma neblina escuro e densa. "Depois do pôr do Sol, as nuvens tornaram
a surgir, e escureceu rapidamente." "A escuridão da noite não foi menos
extraordinária e aterrorizante que a do dia; pois não obstante ser quase
da lua cheia, nenhum objecto se distinguia sem o auxílio de luz artificial a
qual, vista das casas vizinhas, ou outros lugares distantes, parecia passar
por uma obscuridade como a do Egipto, quase impenetrával para os
seus raios." ("Massachusetts Spy, ou Oráculo Americano da Liberdade /
American Oracle of Liberty," Isaías Thomas, vol. 9, nx 472, 25. de Maio
de 1780) Uma testemunha ocular da cena disse: "Não pude deicar de
concluir, naquele momento, que, se todos os corpos luminosos do Universo
tivessem sido envoltos em escuridão impenetrável, ou houvessem deixado
de existir, as trevas não poderiam ser mais intensas." (Carta do Dr. Samuel
Tenney, de "Exeter" N. H., Dezembro de 1785, Massachusetts Historical
Society Collection, 1792, série 1, vol. 1, pág. 97) Embora a Lua chegasse
naquela noite à sua plenitude, "não penetrou um mínimo àquelas sombras
sepulcrais." Depois de meia-noite as trevas dispersaram-se, e quando
finalmente se pôde ver a Lua, parecia de sangue.
O dia 19 de Maio de 1780 passou à História como "o Dia Escuro."
Desde os tempos de Moisés, jamais fora registado um período de escuridão
de tal intensidade e de igual extensão e duração. A descrição desse
evento como têm feito os poetas e os historiadores, é apenas um eco das
palavras do Senhor [de YAHWEH !], expressas pelo profeta Joel, dois mil
e quinhentos anos antes do seu cumprimento: "O Sol se converterá em
trevas, e a Lua em sangue, antes que venha o grande a terrível dia de
YAHWEH." Joel 2:31.
Cristo [O Messias] havia ordenado aos Seus discípulos que observassem
os sinais da Sua vinda e se alegrassem ao contemplar os indícios de seu
vindouro Rei. "Quando estas coisas começarem a acontecer," disse
Ele, "olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa
redenção está próxima." Ele mostrou as árvores floridas na primavera, e
disse: "Quando começarem a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos
que o verão esta próximo. Assim tembém quando virdes acontecerem

484

485

Sinais no Sol e na Lua e nas estrelas

Sinais no Sol e na Lua e nas estrelas

estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus / Elohim." (S.
Lucas 21:28, 30 e 31)

de Novembro de 1833)
No Jornal do Comércio de Nova lorque, de 14 de Novembro de 1833,
publicou-se um longo artigo referente a esse maravilhoso fenômeno, e
nele se lia a seguinte declaração: "Suponho que nenhum filósofo nem
erudito referiu [sábio mencionou]ou registrou jamais um evento como o
de ontem pela manhã. Há mil e oitocentos anos um profeta predisse-o
com toda a exatidão, se entendermos que as estrelas que caíram eram
estrelas cadentes e fugazes . . . no único sentido em que seja possível ser
literalmente verdade."
Estava, assim, cumprido o último daqueles sinais da Sua vinda,
a respeito dos quais Jesus [Yahshua] declarou aos Seus discípulos:
"Quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às
portas." (S. Mateus 24:33) Após esses sinais, João contemplou o
grande evento que deveria seguir-se: o céu afastando-se como um
pergaminho, enquanto a Terra tremia, montanhas e ilhas deslocandose e os ímpios aterrorizados procuravam fugir da presença do Filho
do homem. (Apocalipse 6:12-17)
Muitos dos que testemunharam a queda das estrelas, consideraram-na
um arauto do juízo vindouro, "um espantoso sinal precursor, um presságio
misterioso daquele grande e terrível dia." (The Old Countryman, em "The
Evening Advertiser de Portland", 26 de Novembro de 1833) Desde modo
a atenção do povo foi dirigida ao cumprimento da profecia, e muitos foram
levados a dar crédito à advertência do segundo advento.
No ano 1840 outro notável cumprimento de profecia despertou
grande interesse. Dois anos antes, Josias Litch, um dos principais
líderes a pregar o segundo advento, publicou uma exposição do
capítulo 9 do Apocalipse, que predizia a queda do Império Otomano.
De acordo com os seus cálculos, essa potência seria subvertida no "ano
1840, no mês de Agosto;" e poucos dias antes do seu cumprimento
escreveu : "Admitindo que o primeiro período de 150 anos se cumprido
exatamente antes que Deacozes subisse ao trono com a permissão
dos turcos, e que os 391 anos e quinze dias começaram ao terminar
o primeiro período, terminará na dia 11 de Agosto de 1840, dia em
que pode antecipar-se que o poder otomano em Constantinopla será
abatido. E isto, creio eu, é o que há de verificar-se." (Josias Litch, artigo
no "Signs of the Times", and "Expositor of Prophecy", de 1° de Agosto de
1840)
Exatamente no tempo previsto, a Turquia, atráves
dos seus
embaixadores, aceitou a proteção dos poderes aliados da Europa,
colocando-se, assim, sob o controle das nações cristãs. Esse acontecimento
cumpriu exatamente a predição.

"A Grande Controvérsia (O Grande Conflito)" de Ellen G. White, pág. 303-308
Editor: [...]
Em 1833, dois anos após Miller ter começado a apresentar
publicamente as evidências da próxima vinda de Cristo [Messias],
apareceu o último dos sinais prometidos pelo Salvador como indicação
do Seu segundo advento. Disse Jesus [Yahshua]: "As estrelas cairão
do céu." (S. Mateus 24:29) E João, em Apocalipse, declarou, ao
contemplar em visão as cenas que anunciam o dia de Deus: "E as
estrelas do céu caíram sobre a Terra, como quando a figueira
lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte."
(Apocalipse 6:13) Esta profecia cumpriu-se de modo surpreendente e
impressionante na grande chuva de meteoritos de 13 de Novembro de
1833. Aquela foi a maior e a mais incrível exibição de estrelas cadentes
que jamais registrada: "O firmamento inteiro, sobre todos os Estados
Unidos, esteve durante horas seguidas em faiscante comoção! Jamais
neste país, desde a sua primeira colónia, ocorrera tal fenômeno visto
com tão intensa admiração por uns e tanto terror por outros." "A sua
sublimidade e terrível beleza ainda permanecem em muitos espíritos . . .
Nunca chuva caíra mais densamente do que os meteoros sobre a
Terra; leste, oeste, norte e sul, de idêntica maeinra. Em suma, o céu
inteiro parecia em movimento . ... O espetáculo, como descrito no jornal
[diário] do professor Silliman, foi visto por toda a América do Norte . .
. Das duas da manhã, até pleno dia, num céu perfeitamente sereno e
sem nuvens, um incessante e deslumbrante jogo de luminosidades
desencadeou-se em todo o firmamento." ("Progresso Amencano /
American Progress", ou "Os Grandes Acontecimentos do Maior dos
Séculos / The Great Events of the Greatest Century", R. M. Devens, cap.
28, par: 1-5)
"Nenhuma linguagem pode na verdade expressar aquele magnífico
espectáculo; . . . ninguém que não o tenha assistido pode formar uma
adequada concepção da sua glória. Era como se todas as estrelas se
houvessem congregado num ponto perto do zênite, e dali fossem
simultaneamente lançadas, à velocidade de raios, a todas as direçãos
do horizonte; e, contundo, não se exauriam. Milhares seguiam-se por
milhares, umas após outras, como que guiadas para a ocasião." (F.
Reed, em no Christian Advocate and Journal, de 13 de Dezembro de
1833) "É impossível uma imagem mais correcta do que uma figueira
lançando os seus frutos ao ser açoitada por um vento poderoso." ("The
Old Countryman," em "Evening Advertiser", vespertino de Portland, de 26

"A Grande Controvérsia (O Grande Conflito)" de Ellen G. White, pág. 332-334
Editor: [...]
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Mateus 16:21 Desde então começou Yahshua a mostrar aos seus discípulos
que convinha ir a Jerusalém, e padecer muitas coisas dos anciãos, e dos
principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao
terceiro dia.
Mateus 17:23 E matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se
entristeceram muito.
Mateus 20:19 E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o
açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará.
Mateus 26:32
Galiléia.

Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a

E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele,
entraram na cidade santa, e apareceram a muitos.

Mateus 27:53

Marcos 14:28 Mas, depois que eu houver ressuscitado , irei adiante de
vós para a Galiléia.
Marcos 16:14 Finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados à
mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por
não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado.
Lucas 9:22 Dizendo: É necessário que o Filho do homem padeça
muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja
morto, e ressuscite ao terceiro dia.
Lucas 13:32 E respondeu-lhes: Ide, e dizei àquela raposa: Eis que eu
expulso demônios, e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou
consumado.
Lucas 18:33
ressuscitará.

E, havendo-o açoitado, o matarão; e ao terceiro dia

Lucas 24:7 Dizendo: Convém que o Filho do homem seja entregue nas
mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite.
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Atos 17:31   Porquanto tem determinado um dia em que com

Lucas 24:34 Os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e
já apareceu a Simão.
Lucas 24:46 E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o
Messias padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos .
João 21:14 E já era a terceira vez que Yahshua se manifestava aos seus
discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos.
Atos 2:24    Ao

qual YAHWEH ressuscitou, soltas as ânsias
da morte, pois não era possível que fosse retido por ela.
Atos 2:32    YAHWEH ressuscitou a este Yahshua, do que
todos nós somos testemunhas.
Atos 3:15    E matastes o Príncipe da vida, ao qual
YAHWEH ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos
testemunhas.
Atos 4:10    Seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de
Israel, que em nome de Yahshua o Messias, o Nazareno,
aquele a quem vós crucificastes e a quem YAHWEH
ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este
está são diante de vós.
Atos 5:30   O Elohim / Deus de nossos pais ressuscitou a

Yahshua, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro.
Atos 10:40   A este ressuscitou YAHWEH ao terceiro dia, e fez
que se manifestasse.
Atos 13:30    Mas

YAHWEH o ressuscitou dentre os mortos.

Atos 13:34 E que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca

mais tornar à corrupção, disse-o assim: As santas e fiéis
bênçãos de Davi vos darei.
Atos 13:37   Mas aquele a quem YAHWEH ressuscitou nenhuma
corrupção viu.

justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou;
e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos.
Romanos 4:24+25    Mas também por nós, a quem será tomado em
conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou
a Yahshua nosso Senhor; O qual por nossos pecados foi
entregue, e ressuscitou para nossa justificação.
Romanos 6:4 De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo

na morte; para que, como o Messias foi ressuscitado dentre
os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em
novidade de vida.
Romanos 6:9+10   Sabendo que, tendo sido o Messias ressuscitado

dentre os mortos, já não morre; a morte não mais tem domínio
sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para
o pecado; mas, quanto a viver, vive para YAHWEH.
Romanos 7:4   Assim, meus irmãos, também vós estais mortos

para a lei pelo corpo do Messias, para que sejais de outro,
daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos
fruto para YAHWEH.
Romanos 8:11    E, se o Espírito [Espírito de YAHWEH] daquele
que dentre os mortos ressuscitou a Yahshua habita em vós,
aquele que dentre os mortos ressuscitou a o Messias também
vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em
vós habita.
Quem é que condena? Pois é o Messias Yahshua
quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o
qual está à direita de YAHWEH, e também intercede por nós.
Romanos 10:9    A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor
Yahshua, e em teu coração creres que YAHWEH o ressuscitou
dentre os mortos, serás salvo.
Romanos 8:34
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Ora, YAHWEH, que também ressuscitou o
Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder.

E todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto?
Disse-lhe ela: Sim, Senhor / Rabbi, creio que tu és o Messias, o Filho
de YAHWEH, que havia de vir ao mundo .

I Coríntios 6:14

I Coríntios 15:4 E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia,
segundo as Escrituras.
I Coríntios 15:20 Mas de fato o Messias ressuscitou dentre os mortos, e
foi feito as primícias dos que dormem.
II Coríntios 4:14    Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Yahshua

nos ressuscitará também por Yahshua, e nos apresentará
convosco.

II Coríntios 5:15 E ele morreu por todos, para que os que vivem não
vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Gálatas 1:1 Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por
homem algum, mas por Yahshua o Messias, e por YAHWEH
o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos.
Colossenses 2:12 Sepultados com ele no batismo, nele também
ressuscitastes pela fé no poder de YAHWEH, que o ressuscitou
dentre os mortos.
Colossenses 3:1 Portanto, se já ressuscitastes com o Messias, buscai as
coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de YAHWEH.
I Tessalonicenses 1:10    E esperar dos céus a seu Filho, a quem

ressuscitou dentre os mortos, a saber, Yahshua, que nos livra
da ira futura.

II Timóteo 2:8 Lembra-te de que Yahshua o Messias, que é da descendência
de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho.
Disse, pois, Marta a Yahshua: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão
não teria morrido.

Mas também agora sei que tudo quanto pedires a YAHWEH,
YAHWEH to concederá.
Disse-lhe Yahshua: Teu irmão há de ressuscitar.
Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último
dia.
Disse-lhe Yahshua: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em

mim, ainda que esteja morto, viverá;

João 11:21-27

Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede
sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu
na revelação de Yahshua o Messias; Como filhos obedientes,
não vos conformando com as concupiscências que antes
havia em vossa ignorância; Mas, como é santo aquele
que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa
maneira de viver;
Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo.
E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas,
julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante
o tempo da vossa peregrinação:
Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata
ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver
que por tradição recebestes dos vossos pais, Mas com o
precioso sangue do Messias, como de um cordeiro imaculado
e incontaminado.
O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda
antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes
últimos tempos por amor de vós; E por ele credes em

YAHWEH, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu
glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em
Elohim / Deus.
I Pedro 1:13-21   

... em teu nome levantarei as minhas mãos.
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Salmo 63:4   Assim eu te bendirei enquanto viver; em teu nome
levantarei as minhas mãos.
Salmo 95:6 Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemos diante de
YAHWEH que nos criou.
Dan 6:10 Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado,
entrou em sua casa (ora havia no seu quarto janelas abertas do lado
de Jerusalém), e três vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava
graças diante do seu Elah / Deus, como também antes costumava fazer.
1 Reis 8:22 E pôs-se Salomão diante do altar de YAHWEH, na presença
de toda a congregação de Israel; e estendeu as suas mãos para os céus.
1 Reis 8:38 Toda a oração, toda a súplica, que qualquer homem
de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu
coração, e estendendo as suas mãos para esta casa,
1 Reis 8:39 Ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e
perdoa, e age, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e
segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os
filhos dos homens.
1 Reis 8:54 Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer a YAHWEH
esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas
para os céus, se levantou de diante do altar de YAHWEH.
Esdras 9:5 E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição,
havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de
joelhos, e estendi as minhas mãos para YAHWEH meu Deus / Elohim.
Hebreus 12:12 Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, e os
joelhos desconjuntados.
Êxodo 9:29 Então lhe disse Moisés: Em saindo da cidade estenderei
minhas mãos a YAHWEH; os trovões cessarão, e não haverá mais
saraiva; para que saibas que a terra é de YAHWEH.
Deuteronômio 26:10b ... e te inclinarás perante YAHWEH teu Deus /
Elohim.
Salmo 141:2 Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e
as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde.
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SodomA E Gomorra
E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta
de Sodoma; e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se
com o rosto à terra; E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos,
em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés; e de
madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não,
antes na rua passaremos a noite.
E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa; e
fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram.
E antes que se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade,
os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho; todo o povo de todos
os bairros.
E chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram
nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos.
Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, E disse:
Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal; Eis aqui, duas filhas tenho,
que ainda não conheceram homens; fora vo-las trarei, e fareis delas
como bom for aos vossos olhos; somente nada façais a estes homens,
porque por isso vieram à sombra do meu telhado.
Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro este
indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo? Agora te
faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem,
sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta.
Aqueles homens porém estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló
consigo na casa, e fecharam a porta.
E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o
menor até ao maior, de maneira que se cansaram para achar a porta.
Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu
genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade,
tira-os fora deste lugar:
Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado
diante da face de YAHWEH, e YAHWEH nos enviou a destruí-lo.
Então saiu Ló, e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas
filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque YAHWEH há de
destruir a cidade. Foi tido porém por zombador aos olhos de seus genros.
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E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma
tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na
injustiça desta cidade.
Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e
pela mão de sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhe YAHWEH
misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade.
E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida; não
olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina; escapa lá para
o monte, para que não pereças.
E Ló disse-lhe: Ora, não, meu Senhor!
Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste
a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma
em vida; mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não
me apanhe este mal, e eu morra.
Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena;
ora, deixe-me escapar para lá (não é pequena?), para que minha alma
viva.
E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não
destruir aquela cidade, de que falaste.
Apressa-te, escapa-te para ali; porque nada poderei fazer, enquanto
não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar.
Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar.
Então YAHWEH fez chover enxofre e fogo, de YAHWEH desde os céus,
sobre Sodoma e Gomorra; E destruiu aquelas cidades e toda aquela
campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da
terra.
E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de
sal.
Genêsis 19:1-26
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Apocalipse, capítulo 13, verso 18: " Aqui há sabedoria. Aquele que
tem entendimento, calcule o número da besta; porque é o número de
um homem, e o seu número é seiscentos e sessenta e seis. ” ...
"O tradutor: google.de e o citação":

Citação:
O número do seu nome é o número da besta, diz que a profecia. "É um
número de um homem, e o seu número é seiscentos e sessenta-eseis" (666). Alguns atribuem esse número com a palavra Lateinos [=
grego e hebraico: Romiith] "Latina" (Roman) reino, alegando [observando]
(não sabemos por que regra [consultar o "Encyclopedia], que L significa
30 , A para 1, T para 300, E para a 5; I para 10, N de 50, o para 70. e
S para 200, todos estes números resultam em 666 consideramos que é
uma mera conjectura para derivar o número destes nomes, pois assim
também outros nomes poderiam ser encontrados. Seja como for, temos
uma razão mais importante para não aceitar esse nome. a profecia diz que
o número é o número do homem, e se ele é derivado de um nome ou um
título assim, de acordo com uma conclusão natural, que deve ser o nome
ou o título de qualquer personalidade especial. entanto, aqui lidamos com
o nome de uma nação ou de um reino, e não a de um "homem", conforme
exigido pela profecia .
Um nome que, a nosso conhecimento, mostra mais explicitamente
o número da besta é o título blasfemo que os papas concedeu-se levar
cartas de pedras preciosas sobre a mitra papal ou a coroa.
Seu título Latina é: VICARIUS FILII DEI, que significa
"Representante do Filho de Deus". Se agora tirar essas cartas fora
do título usado como números pelos romanos, e somar seus valores
numéricos, vamos obter exatamente o número 666.
O número da besta, diz a profecia, "é o número de um homem", e se
é para ser derivado de um nome de título, a conclusão natural seria que
ele deve ser o nome ou o título de um homem particular. A expressão
mais plausível que já vi sugerido como contendo o número da besta, é o
título que o Papa toma para si, e permite que os outros se aplicam a ele.
Esse título é este [em latim]: vicarius FILII DEI, "Vicegerent do
Filho de Deus." Tomando as cartas fora deste título que os latinos usados
como numerais, e dando-lhes o seu valor numérico, temos apenas 666.
Assim, temos V, 5, I, 1, C, 100 (um er não usado como numeração); I, 1;
U (antigamente, V), 5 (s e f não usado como numeração); I 1, L, 50; I, 1; I,
1, D, 500 (e não usado como um numeral), I, 1. Somando estes números
temos 666.
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Há razão para acreditar que este título tenha sido anteriormente inscrito
sobre a coroa do papa. É dado o seguinte testemunho sobre este ponto
pelo Élder D. E. Scoles, de Washburn, Mo [Missouri]: -

“Em 1850 dC. converti-me a Deus e ao protestantismo. Dois anos
mais tarde entrei no ministério da igreja evangélica, mas depois me uni a
igreja Presbiteriana, da qual sou hoje pastor reformado, tendo estado no
ministério durante cinquenta anos.
“Fiz esta declaração a pedido do pastor D. E. Scoles, visto ele afirmar
que alguns negam que o papa jamais usou semelhante tiara. Mas eu
sei que usou, porque vi na sua cabeça.
"' Sinceramente vosso no serviço cristão, (assinado)"' B. HOFFMAN.

"Encontrei dois homens que declararam ter visto esta coroa específica,
e o seu testemunho está tão perfeitamente de acordo de que estou
convencido de que o que eles viram é verdade. O primeiro foi o Senhor
M. De Latti, observador do sábado que antes fora padre católico, e tinha
passado quatro anos em Roma. Visitoume quando eu era pastor em
St. Paul, Minnesota, há alguns anos. Mostrei-me o meu folheto, "O
Selo de Deus e o Sinal da Besta." Imediatamente ele me disse que a
inscrição não estava bem colocado em minha ilustração. Afirmou que por
diversas vezes a tinha visto no museu do Vaticano, e fez uma descrição
pormenorizada e exata de toda a coroa. Quando foi publicado o meu
folheto, eu ignorava a disposição das palavras da inscrição latina, e por
isso, na ilustração da coroa, colocara-as numa única linha. O irmão De Latti
imediatamente indicou o erro, e disse que a primeira palavra da estava na
primeira parte da coroa, a segunda palavra na segunda parte, e a palavra
DEI se encontrava na divisão anterior da tríplice coroa. Também explicou
que as duas primeiras palavras eram em pedras preciosas de cor escura,
ao passo que a palavra DEI era inteiramente composta de diamantes.
"Durante uma campal que realizei em Webb City, Missouri, apresentei o
assunto, "O Selo de Deus e o Sinal da Besta." Usei cartas para ilustr´-lo,
sendo uma a descrição da coroa como o irmão De Latti a havia descrito.
Estava presente um ministro presbiteriano, o Rev. B. Hoffman, e depois
de eu descrever a coroa, ele falou publicamente e fez uma declaração
para a congregação, dizendo que quando estava estudando em Roma
para o sacerdócio, vira esta mesma coroa, e notara a sua inscrição, e
que a palavra Dei era composta de 100 diamantes. Falei com ele e
visitei-o em sua casa, e convenci-me pela sua descrição de que esta era a
mesma coroa que o irmão Latti tinha visto, mas que tem sido negada por
muitos. Pedi-lhe então uma declaração por escrito, e ele apresentou-me
a seguinte: “Tem esta o fim de certificar que nasci na Baviera em 1828 dC., foi
educado em Munich, e cresci como católico romano. Em 1844 e 1845 dC.
estudei para o sacerdócio no Colégio Jesuíta, em Roma. Durante o serviço
da Páscoa de 1845, o Papa Gregório XVI trazia uma tríplice coroa sobre
a qual estava a inscrição, em pedras preciosas, Vicarius Filii Dei.
Disseram-nos que havia uma centena de diamantes na palavra Dei; as
outras palavras eram de outras espécies de pedras preciosas de cor mais
escura. Havia uma palavra em cada coroa, e não todas na mesma linha.
Eu estava presente à cerimônia e vi a coroa distintamente, e observei-a
cuidadosamente.

"'Webb City, Missouri, 29 de Outubro de 1906 dC."
Também impresso no jornal alemão "Lüdenscheider Generalanzeiger" de
1922 dC
O seguinte trecho é de uma obra intitulada "The Reformation / A
Reforma", com a data de 1832 dC.:
“Sr. A.”, disse a Srta. Emmons, “eu vi um fato muito curioso outro dia;
preocupou-me e vou mencioná-lo. Recentemente alguém presenciava
uma cerimônia na igreja de Roma. Ao passar junto dela o papa,
esplendidamente vestido com as vestes pontificiais, os seus olhos fixaram
as seguintes letras cheias e cintilantes na frente de sua mitra: "Vicarius
Filii Dei", o Vigário do Filho de Deus. O seu pensamento como um
relâmpago transportou-se ao texto de Apocalipse 13:18. “Queres procurar
a passagem”? A Sra. A. Alice abriu o Novo Testamento e leu: “Aquele que
tem entendimento calcule o número da besta; porque é o número de um
homem, e o seu número é seiscentos e sessenta e seis”. Ela calou-se,
e a Srta. Emmons prosseguiu: “Ele tirando um lápis e marcando no seu
livrinho as letras numerais da inscrição apareceu o número 666.'"
Temos aqui, com efeito, o numero de um homem, do “homem do pecado”;
é e pouco singular,talvez providencial, ele ter escolhido um titulo que
mostre o caráter blasfemo da besta, e ter feito inscreve-la na sua mitra,
como que se marcando com o número 666. O extrato precedente referese sem duvida a um papa particular numa ocasião particular. Outros papas
podem não usar o titulo engastado na mitra, como ali se afirma. Mas
isso não afeta a aplicação a todos eles; porque todos os papas pretendem
ser o “Vigário de Cristo” (ver Standard Dictionary / dicionário padrão, na
palavra “vicar / vigário”), e as palavras latinas acima apresentadas são as
palavras que expressam este titulo, na forma “Vigário do Filho de Deus”,
o seu valor numérico é 666.
Assim termina o capítulo 13, deixando o povo de Deus diante dos
poderes da terra em disposição hostil contra ele, e os decretos de morte
e banimento da sociedade sobre ele por ter aderido aos mandamentos
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de Deus. No tempo especificado, o espiritismo estará realizando as suas
mais imponentes maravilhas, enganando todo o mundo, exceto os eleitos
(Mateus 24:24; 2 Tessalonicenses 2:8-12). Esta será “a hora da tentação”,
que há de vir, como prova final, sobre todo o mundo, para tentar os que
habitam na Terra, segundo o mencionado em Apocalipse 3:10. O que está
em jogo neste conflito? Esta importante pergunta não fica sem resposta.
Os primeiros cinco versículos do capítulo seguinte [Apocalipse 14:15] completam a cadeia desta profecia e revelam o glorioso triunfo dos
campeões da verdade.
tirado de: "Daniel and the Revelation - Daniel e Apocalipse", de Uriah
Smith, 1897 dC; Stanborough Press, 1900 dC, p. 542-545 (ver: 'Thoughts
on the Revelation - Reflexões sobre o Apocalipse' por Uriah Smith,
1883 dC); editor: [...]
e "Daniel e Apocalipse", Ellen G. White, Centro de Pesquisas Ellen G.
White, p. 619-622 (499-503)
"O tradutor: google.de":

Em 1982, "O Dicionário de palavras estrangeiras", DUDEN, o Instituto
Bibliográfico, Mannheim / Viena / Zurique, explica o significado do termo:
Mitra [greco-latina]:
1. Capacete de altos clérigos católicos, bispos mitras.
2. Cap-como capacete dos antigos governantes do Oriente Médio.
3. a) A frontlet para a mulher na cultura grega e romana;
b) Metallic cintura cinto para guerreiros.
4. curativo em forma de tampa (Med.)
“O dicionário de palavras estrangeiras" DUDEN, Instituto Bibliográfico
em Mannheim / Vienna/ Zurich, 1982 explica os significados do termo /
palavra:" <Tiara> [persa-greco-latim], o:
1. (historicamente) altar, cocar – vestimenta da cabeca dos antigos
reis persas
2. coroa tríplice do Papa, que ele usa em ocasiões cerimoniais fora
da liturgia
"O tradutor: google.de":

Deificação [De-ifikazion; lat.-nlat] o, -, - s: divinização de um ser
humano ou objeto.
Endeusamento (latim) para divinizar.
Dei gratia ("da graça de Deus"): além do título de bispo,
anteriormente também para os príncipes: curto de: D.G.
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"O tradutor: google.de":

Citação:
"O título pontifício 'Pontifex Maximus', exibido aqui no chão da
Basílica de São Pedro, é o mesmo título pagão que foi proferida pelo
sacerdócio babilônico (deve-se notar que o leão com asas de águia,
o símbolo da Babilônia). "
"O triplo vezes coroa (Tiara) do Papa" "O tríplice coroa descidas dobra do paganismo, como você pode
ver na alados bull-efígies na Babilônia, que também usa uma coroa
dobra tripla. (Museu Britânico) "
"O rei assírio (British Museum de Londres) usa uma cruz de Malta e
está rodeado por símbolos pagãos de adoração do sol: a roda do sol,
o disco solar e uma dobra tiara triplo. Todos estes símbolos também
pode ser encontrado na papa. Como você pode ver aqui na roda em
um altar católico e na roda dentro da roda (o trono do deus sol), na
Praça St. Peters com o sol obelisco (um símbolo falo) no centro. "
"O dragão alado era o símbolo se a Roma pagã ea Igreja Católica
fez a sua própria. Em Apocalipse, capítulo 13, aprendemos que o
dragão dá seu poder e seu trono para o papado. Aqui você pode ver
o brasão pagã-romana de armas e ao lado que é o dragão no brasão
papal de armas nos museus do Vaticano.
Vatis = adivinho, pode = serpente / cobra, Vaticano = cobra adivinhação.
Vaticano de acordo com isso é chamado: "Adoração da serpente
divina!"
A declaração de Walter J. Veith em sua palestra "O Vinho de Babilônia":
E também falou Walter J. Veith: "A velha estátua de Júpiter com a sua
mão bênção oculto é agora:. S. Pedro, no Vaticano."
Hoje é Roma a personificação da antiga Babilônia religião e Deus
chama o seu povo da Babilônia." (Apocalipse 18)
"O pavimento sob a cúpula de São Paulo também nos lembra o
culto ao sol, usando os mesmos símbolos como a Basílica de São
Pedro-. Uma imagem sol circular de acordo com o modelo preto e
branco dos maçons As imagens do sol, lua e as estrelas (símbolos
pagãos dos principais deuses masculinos e femininos) eo hexagrama
oculto dos maçons, o pentagrama e triângulos nos círculos adornam
o chão de mosaico. os pavões ambiente neste lugar e um triângulo
dentro de um círculo também são símbolos de o deus do sol ou de
Lúcifer. "
"No túmulo debaixo da catedral estão os túmulos e imagens de
roupas e objetos, que levam as nações inscrição IHS (Isis, Hores,
Seb), cercado por raios e bordados dessas aves de sol, que alimentam
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seus filhotes com a sua própria carne. Todos estes são símbolos do
culto de Osíris. "
"A porta da capela de Santo Inácio, em San Francisco mostra
o pavão, o Phoenix, o weeverfish, o unicórnio, uma mitra pagã ea
haste com o 'P' e as penas cruzadas (um símbolo do número 666, que
também é usada entre os maçons). "
"A pinha na mão de um querubim alado da Babilônia e da pinha na
haste de Osíris."
"A pinha na Praça St. Peters em Roma, com dois pavões, que
também são um símbolo do deus sol pagão."
"A pinha na haste do papa identifica-lo como um sumo sacerdote pagão."
de: "A verdade importa - Escapando do Labirinto de Erro" por Walter
J. Veith, descobertas surpreendentes Charitable Foundation, páginas 249,
251 252, 246 246, 234, 233

cuncto populo Romanae gloriae inperio subiacenti, ut sicut B. Petrus
in terris uicarius Filii Dei esse uidetur constitutus, ita et Pontifices,
...
"U" e "V" ter o valor igual (vê: encyclopedia).

"O tradutor: google.de":

Prova escrita à mão que os católicos usam o título Vicarius Filii Dei
para descrever o Papa. Esta é uma página autenticada de 5 de março
de 1943.
Dr. Johannes Quasten da Universidade Católica da América em
Washington DC, escreveu: "O título Vicarius Filii Dei, bem como o
título Vicarius Christi é muito comum, como o título para o papa."
(veja também: amazingdiscoveries.org/albums/a/31/Reference-Index-forArticles)
'Our Sunday Visitor', pág. 3, Domingo, 18 de abril, 1915 dC:
"As letras inscritas na mitra do Papa são os seguintes: Vicarius Filii Dei,
que é o latim para Vigário do Filho de Deus."
"O tradutor: google.de":

"O dia ... pode ser muito próximo, quando todos teremos para lutar
a batalha da Reforma outra vez."
Grattan Guinness
'VICARIUS FILII DEI' para do Papa, pág. 96, § 342:
PALEA 221 - C. XIV. De eodem.
Constantinus inperator quarta di sui baptismi priuilegium Romanae
ecclesiae Pontifici contulit, ut in toto orbe Romano sacerdotes ita
hunc caput habeant, sicut "Utile ludicauimus una cum omnibus
satrapis nostris, et uniuerso senatu optimatibusque meis, etiam et

Corpus Iuris Canonici - Decretum Magistri
Gratiani,
AEMILII LUDOUICI RICHTERI
EX OFFICIMA DERNNARDI TAUCMNITZ
LIPSIAE MDCCCLXXIX
Prompta Bibliotheca
SANTISSIMI D. N. GREGORU XVI P. M.
PAPA - pág. 1828
20. Non minus summam Papæ auctoritatem e potestatem ...
»Sanctam Romanam Ecclesiam, et le reetorem ipsius exaltabo; cap.
Constantinus 14, dist. 96, ibi.
Ut sicut Beatus Petrus in terris vicarius Filii Dei fuit constitutus ...
Veja os sinais de " Moral e Dogma / Morals and Dogma", página 292:
" ... O cruz __ é a marca de 600 , o ciclo misterioso dos
Incannations.
Estamos constantemente a ver o Tau eo Resh unidos assim __. Estas
duas cartas , no antigo Samariatan , como encontrado em Arius ,
stand a primeira para 400, o segundo para 200 == 600. Esta é a equipe
do sinal de Osíris. Em medalha de Constantin é esta inscrição : " In
hoc signo victor eris __ ". Uma inscrição no Duomo de Milão diz: " __.
et __ . Christi . Nomina . Sancta . Tenei . "
Os egípcios usavam como um sinal de seu deus Canobus , __ ou __
( este símbolo como um sinal , de que eles são os pontifices) com
indiferença. O Vaisnavas da Índia também tem o mesmo ... Tau , que
também marcar com cruzes , assim __ , e com triângulos , assim
__. As vestes dos sacerdotes de Horus foram cobertos

com estas Cruzes ___ { Prof. Walter Veith diz: o pontifice de
Horus usar este sinal : esta cruz de Malta . Nós temos isso aqui
no vestuário papal . Ela vem de Babilônia } . ...
de: " A Woman Rides the Beast" , palestra 20 , Onslaught Total - por Walter
Veith, www.amazing-discoveries.org
http://www.youtube.com/watch?v=NZKtesf0o4A
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A marca da besta - "o seu nome"

"E ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tenha a
marca e o nome da besta, e o número do seu nome."
Apocalipse 13:17
'20th Century New Testament':
"O número indicado pelas letras do seu nome."
'Bíblia Católica, versão Douay, Nota de Apocalipse 13:18':
"Versículo 18, Seiscentos e Sessenta e Seis. As letras numéricas do
seu nome devem formar esse número."
'Marvin R. Vincent, D. D., World Studies in the New Testament, Notes on
Revelation 13:18 (notas de Apocalipse)':
"O método de ler que geralmente é adoptado, é conhecido como
GHEMA-TRIA dos rabinos, que assinala a cada letra de um nome o
seu valor numérico e dá a soma dos números equivalente ao nome."
Lucius Ferraris, 'Prompta Bibliotheca (Dicionário Católico)', vol. VI, págs.
438, 442:
"O Papa é tão exaltado e tem tanta dignidade que não é
somente um homem, mas é como se fosse Deus, e o vigário de Deus.
"O Papa é de uma dignidade tão suprema e elevada que,
falando apro-priadamente, não foi estabelecido em nenhuma ordem
de dignidade, mas sim posto sobre o mesmo pedestal de todas as
dignidades...
"Ele é da mesma forma o monarca divino e imperador
supremo e rei dos reis.
"Portanto, o Papa está coroado com uma coroa tríplice, como
rei do Céu, da Terra e das regiões mais baixas."
"Que se supõe que sejam as letras da coroa do Papa, e que
significam?
"As letras inscritas na mitra do Papa são estas: VICARIUS
FILII DEI, que em latim significam 'VIGÁRIO DO FILHO DE DEUS'.
de: "A Grande Controvérsia" Ellen Gould White
'Our Sunday Visitor' (Semanário Católico), Bureau of Information,
Huntington, domingo, Ind. 18 de Abril de 1915:
"Os Católicos ensinam que a Igreja, sendo uma sociedade visível,
tem que ter uma cabeça visível. Cristo, antes da sua ascenção ao
céu, nomeou a São Pedro para actuar como o seu representante...
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portanto, ao Bispo de Roma, como cabeça da Igreja, deu o título de
'VIGÁRIO DE CRISTO.'"
"O Seu Número"
V I C A R I U S
5 1 100 - - 1 5 -

F I L I I
- 1 50 1 1

D E I
500 - 1 = ao todo = 666

"Aqui se requer sabedoria. O que tem entendimento, calcule o
número da besta; pois é o número de um homem, e o seu
número é seiscentos e sessenta e seis." (Apocalipse 13:18)
"A Sua Marca"
'Monsenhor Louis Segur, Plain Talk About the Prostestantism of
Today', pág. 213:

"A oberservãncia do dominge pelos protestantes é uma
homenagem que prestam, apesar deles mesmos à autoridade da

Igreja Católica."

The Douay Catechism, (Jesuítas) pág. 59:
"Pergunta: Como provam vocês que a Igreja tem poder para instituir
festas e dias sagrados?
Resposta: Pelo acto da mudança do sábado para o domingo, uma
mudança que os protestantes permitem e peal qual se contradizem
a si mesmos credulamente, ao guardar rigidamente o domingo
quebrando, ao mesmo tempo, a maioria das outras festad detades
pela mesma igreja.
Pergunta: Como provam vocês isto?
Reposta: Porque ao guardarem o domingo, reconhecem o poder
da igreja, para instituir festas e para impô-las, sob pena de incorrer
em pecado."
'Catholic Mirror, 23 dez 1893':
"Razão e bom senso diz que só há duas alternativas: ou o
protestantismo e a santificação do sábado ou o catolicismo e a
santificação do domingo. Um Compromisso é impossível."
'Cat., H. F. Thomas, Chanceler do Cardeal Gibbons':
"Naturalmente, a Igreja Católica presume que a mudança foi obra
sua... E que este acto é a MARCA da sua autoridade eclesiástica em
coisas religiosas."

"O tradutor: google.de":

Martinho Lutero 1545 até 1870 + KJV + EL:

» Ouve, Israel,
YAHWEH nosso Elohim (D-us)
é o único YAHWEH.
Amarás, pois, YAHWEH
teu Elohim (D-us)
de todo o teu coração, e de toda a tua alma,
e
de todas as tuas forças! «

"Mas, em cima de um sábado* / Sabbath, quando estavam
reunidos para partir o pão, Paulo discursou com eles, com a
intenção de partir no dia seguinte, e prolongada seu discurso
até a meia-noite."
Atos 20:7   

Lutero 1545 + Bíblias Grega e Hebraiaca:

Sim sobre os sábados/Sabbaths um // (isto significa: sempre
em um dia de sábado/Sabbat) // colocai em cada um
de vocês // e e recolhei o que parece bom // (depois de seu
sucesso / no seu potencial ) // na qual // quando eu chegar //
é porque antes de tudo o Stewre deve ser recolhido (= colecoes/
coleta / coletanea).
1 Coríntios 16:2

Tradutor Albrecht 1926:

E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração;
e as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua
casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantandote. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por
frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de
tua casa, e nas tuas portas.
Deuteronômio 6:4-9

... colocar ao lado uma parte de seu ganho (na semana), para
assim salvar uma quantia maior para a coleta, a quak nao
deve se iniciar apenas depois de minha chegada.
1 Coríntios 16:2

Concordanz grego 1995 + Bíblia Grega + Hebraica:

Todos os sábado / Dia de Sabbat * coloquei cada um ao
lado o seu lucro, dependendo do sucesso que ele tem (das
oportunidades), sobre o qual, quando eu chegar, vai ocorrer
a coleta.
1 Coríntios 16:2

* Nota: isto significa que o dinheiro economizado foi coletado no sábado /
Sabbat, e que os irmãos e irmãs já desejavam colocar previamente ao
lado a sua economia a partir de seus ganhos, para estarem prontos para
doacao no dia de sábado / Sabbat.
veja também: Mateus 28:1; Marcos 16:2,9; Lucas 24:1: João 19:31;
20:1,19

» E veio a mim a palavra de YAHWEH, dizendo:
Filho do homem, dize-lhe (Igreja):
Tu és uma terra que não está purificada; e que não tem
chuva no dia da indignação.
Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um
leão que ruge, que arrebata a presa; eles devoram as almas;
tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas
viúvas no meio dela.

Os seus sacerdotes violentam a minha lei,
e profanam as minhas coisas santas; não
fazem diferença entre o santo e o profano,
nem discernem o impuro do puro; e de meus
sábados escondem os seus olhos, e assim sou
profanado no meio deles.
Os seus príncipes no meio dela são como lobos que
arrebatam a presa, para derramarem sangue, para
destruírem as almas, para seguirem a avareza.
E os seus profetas têm feito para eles cobertura com
argamassa não temperada, profetizando vaidade,
adivinhando-lhes mentira, dizendo: Assim diz o Senhor
Deus; sem que YAHWEH tivesse falado.

Ao povo da terra oprimem gravemente, e andam roubando,
e fazendo violência ao pobre e necessitado, e ao estrangeiro
oprimem sem razão.
E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o
muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra,
para que eu não a destruísse; porém a ninguém achei.
Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação; com
o fogo do meu furor os consumi; fiz que o seu caminho
recaísse sobre a sua cabeça, diz YAHWEH Elohim / Deus. «
Ezequiel 22:23-31

» E orai para que a vossa fuga não aconteça
no inverno nem no sábado. «
Mateus 24:20

» Assim diz YAHWEH:

Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos.

O céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés; que
casa me edificaríeis vós?
E qual seria o lugar do meu descanso?

Abriria eu a madre, e não geraria? diz YAHWEH; geraria eu, e
fecharia a madre? diz o teu Elohim / Deus.

Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas
foram feitas, diz YAHWEH;

mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito,
e que treme da minha palavra.
Quem mata um boi é como o que tira a vida a um homem;
quem sacrifica um cordeiro é como o que degola um cão; quem
oferece uma oblação é como o que oferece sangue de porco; quem
queima incenso em memorial é como o que bendiz a um ídolo;
também estes escolhem os seus próprios caminhos,
e a sua alma se deleita nas suas abominações.
Também eu escolherei as suas calamidades, farei vir sobre eles os
seus temores; porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não
escutaram; mas fizeram o que era mau aos meus olhos,
e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer.
Ouvi a palavra de YAHWEH, os que tremeis da sua palavra.
Vossos irmãos, que vos odeiam e que para longe vos lançam por
amor do meu nome, dizem: Seja glorificado YAHWEH, para
que vejamos a vossa alegria; mas eles serão confundidos.
Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo,
a voz de YAHWEH, que dá o pago aos seus inimigos.
Antes que estivesse de parto, deu à luz; antes que lhe viessem as
dores, deu à luz um menino.
Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes?
Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia?
Nasceria uma nação de uma só vez?

Regozijai-vos com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós todos os
que a amais! Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela
pranteastes!
Para que mameis, e vos farteis dos peitos das suas consolações;
para que sugueis, e vos deleiteis com a abundância da sua
glória.
Porque assim diz YAHWEH:
Eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória dos
gentios como um ribeiro que transborda; então mamareis, ao
colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão.
Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei;
e em Jerusalém vós sereis consolados.
E vós vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos
reverdecerão como a erva tenra; então a mão de YAHWEH
será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus
inimigos.
Porque, eis que YAHWEH virá com fogo; e os seus carros
como um torvelinho; para tornar a sua ira em furor, e a sua
repreensão em chamas de fogo.
Porque com fogo e com a sua espada entrará YAHWEH em juízo
com toda a carne; e os mortos de YAHWEH serão multiplicados.
Os que se santificam, e se purificam, nos jardins uns após
outros; os que comem carne de porco, e a abominação, e o rato,
juntamente serão consumidos, diz YAHWEH. «
Isaías 66:1-17 e Isaías 66:22+23

» E orei a YAHWEH meu Elohim / Deus, e confessei, e disse:
Ah! YAHWEH! Elohim / 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 iniqüidades, 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.
A ti, ó YAHWEH, pertence a justiça, mas a nós a confusão de
rosto, como hoje se vê; aos homens ..., aos de perto e aos de longe,
em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das
suas rebeliões que cometeram contra ti.
Ó YAHWEH, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis,
aos nossos príncipes, e a nossos pais, porque pecamos contra ti.
A YAHWEH, nosso Elohim / Deus, pertencem a misericórdia,
e o perdão; pois nos rebelamos contra ele,
E não obedecemos à voz de YAHWEH, nosso Elohim / Deus,
para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio
de seus servos, os profetas.
Sim, todo o Israel [hoje: todo as igrejas] transgrediu a tua lei,
desviando-se para não obedecer à tua voz; por isso a maldição
e o juramento, que estão escritos na lei de Moisés, servo de Elohim /
Deus, se derramaram sobre nós; porque pecamos contra ele.
E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós,
e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um
grande mal; porquanto debaixo de todo o céu nunca

se fez como se tem feito em Jerusalém.
Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio;
apesar disso, não suplicamos [hoje: e as igrejas] à face de YAHWEH
nosso Elohim / Deus, para nos convertermos das nossas iniqüidades,
e para nos aplicarmos à tua verdade.
Por isso YAHWEH vigiou sobre o mal, e o trouxe sobre nós;
porque justo é YAHWEH, nosso Elohim / Deus, em todas as
suas obras, que fez, pois não obedecemos à sua voz.
Agora, pois, ó YAHWEH, nosso Elohim / Deus, que tiraste o teu
povo da terra do Egito com mão poderosa, e ganhaste para ti nome,
como hoje se vê; temos pecado, temos procedido impiamente.
Ó YAHWEH, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira
e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte;
porque por causa dos nossos pecados, e por causa das iniqüidades de
nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio
para todos os que estão em redor de nós.
Agora, pois, ó Elohim / Deus nosso, ouve a oração do teu servo,
e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer
o teu rosto, por amor de YAHWEH.
Inclina, ó Elohim / Deus meu, os teus ouvidos, e ouve; abre
os teus olhos, e olha para a nossa desolação, e para a cidade
que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas
súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças,
mas em tuas muitas misericórdias.
Ó YAHWEH, ouve; ó YAHWEH, perdoa; ó YAHWEH, atendenos e age sem tardar; por amor de ti mesmo, ó Elohim / Deus meu;
porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. «
Daniel 9:4-7 a+c, 8-19

É algo incontestávelmente sublime, o mistério da piedade
[santidade] é:

"Ele, que evidetemente se manifestou na carne
[Lutero 1534: o qual é manifestado na carne],
justificado (ou certificado?) no espiríto,
visto pelos anjos,
pregado entre as nações,
aceitado por crenças no mundo,
elevado á glória."

Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: YAHWEH,
quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado
o braço de YAHWEH?
Por isso não podiam crer, então Isaías disse outra vez:
Cegou-lhes os olhos, e endureceu-lhes o coração, A fim de que não vejam
com os olhos, e compreendam no coração, E se convertam, E eu os cure.
Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele.
Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele; mas não o
confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da
sinagoga:
Porque amavam mais a glória dos homens do que a
glória de YAHWEH.
E Yahshua clamou, e disse: Quem crê em mim, crê, não em mim,

Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos,
alguns apostatarão da fé, porque darão ouvidos a espíritos
enganadores, e a doutrinas que vêm de demônios, enganados
pelo comportamento hipócrita de mentiras, um estigma de
culpa de sua própria consciência [é igual os crimínosos]
respectivamente. São pessoas, que proibem o matrimônio e
exigem abstinência de alimentos que YAHWEH fez para os
fiéis e todos aqueles que reconhecem completamente a verdade,
de aprecia-lo com gratidão.
Porque tudo foi bem criado por YAHWEH, é boa, e não há
nada de condenável, o que se aceita com gratidão,
e é realmente santificados pela Palavra de YAHWEH e
através da oração é santificada.
de: "As Escrituras Sagradas", traduzido pelo Dr. Hermano Menge de
1928 (e Martinho Lutero).
1 Timóteo 3:16 - 4:5

mas naquele que me enviou.
E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou.
Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que
crê em mim não permaneça nas trevas.
E se alguém ouvir as minhas palavras, e não crer, eu não o
julgo; porque eu vim, não para julgar o mundo, mas para
salvar o mundo.
Quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas palavras,
já tem quem o julgue; a palavra que tenho pregado, essa o há
de julgar no último dia.
Porque eu não tenho falado de mim mesmo; mas o Pai, que
me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer
e sobre o que hei de falar.
E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que
eu falo, falo-o como o Pai mo tem dito.
João 12:38-50

Vós me chamais Mestre/Rabbi e Senhor/
Professor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor/
Professor e Mestre/Rabbi, vos lavei os pés, vós deveis
também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o
exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também.

João 13:13-15

E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o
reino de YAHWEH, respondeu-lhes, e disse:
O reino de YAHWEH não vem com
aparência exterior.
Nem dirão: Ei-lo aqui, ou: Ei-lo ali;
porque eis que o reino de YAHWEH
está entre vós.
Lucas 17:20+21

Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do
Espírito santo, que habita em vós, proveniente de
YAHWEH,
e que não sois de vós mesmos?
Porque fostes comprados por bom
preço; glorificai, pois, a YAHWEH
no vosso corpo, e no vosso espírito,
os quais pertencem a Elohim / DEUS
(YAHWEH).
1 Coríntios 6:19+20

Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi,
porque um só é o vosso Mestre, a saber, o Messias, e
todos vós sois irmãos.
Mateus 23:8

E a ninguém na terra chameis vosso pai,
porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus.

Matues 23:9

Assim, meus irmãos, também vós estais
mortos para a lei pelo corpo do Messias, para que
sejais de outro, daquele que despertou(!)/ressuscitou
dentre os mortos, a fim de que demos fruto para
YAHWEH.

Romanos 7:4

E não sejais como vossos pais e como
vossos irmãos, que transgrediram contra YAHWEH,
o Elohim (D-us) de seus pais, pelo que os entregou à
desolação como vedes.
2 Crônicas 30:7

Mas, ó homem vão, queres tu saber que
a fé sem as obras é morta? Porque, assim como o corpo
sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras
é morta.
Mas dirá alguém: Tu tens a fé, e eu tenho as obras; mostrame a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé
pelas minhas obras.
Tiago 2:20+26+18

Porque assim YAHWEH me disse com mão forte, e me
ensinou que não andasse pelo caminho deste povo,
dizendo:

Não chameis conspiração, a tudo quanto este
povo chama conspiração; e não temais o que
ele teme, nem tampouco vos assombreis.
A YAHWEH Zebaoth (dos Exércitos), a ele santificai;
e seja ele o vosso temor e seja ele o vosso assombro.
Então ele vos será por santuário; mas servirá de
pedra de tropeço, e rocha de escândalo, às duas casas
de Israel; por armadilha e laço aos moradores de
Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão, e cairão, e
serão quebrantados, e enlaçados, e presos.
Quando, pois, vos disserem: Consultai os que têm
espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e
murmuram:

Porventura não consultará o povo a seu Elohim
(D-us)? A favor dos vivos consultar-se-á aos
mortos?
À lei e ao testemunho! Se eles não falarem segundo esta
palavra, é porque não há luz neles.
Isaías 8:11-15 + 19-20

Salmo 116

»Olhai, pois, por vós, e por todo
o rebanho sobre que o Espírito
santo vos constituiu bispos, para
apascentardes a assembleia de
YAHWEH, que ele resgatou com
seu próprio sangue (o Espírito
santo »» o Filho de Elohim /
Deus: Yahshua).«
Atos 20:28

Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Yahshua lhes disse: Isso
mesmo que já desde o princípio vos disse.
Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que
me enviou é verdadeiro; e o que dele tenho
ouvido, isso falo ao mundo.
Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai.
Disse-lhes, pois, Yahshua: Quando levantardes o Filho do
homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por
mim mesmo; mas falo como meu Pai me ensinou.
E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem
deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada.
Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele.
Yahshua dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se
vós permanecerdes na minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos;
E conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará.
Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca
servimos a ninguém; como dizes tu: Sereis livres?
Respondeu-lhes Yahshua: Em verdade, em verdade
vos digo que todo aquele que comete pecado
é servo do pecado.
Ora o servo não fica para sempre em casa; o
Filho fica para sempre.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente
sereis livres.
Bem sei que sois descendência de Abraão; contudo, procurais
matar-me, porque a minha palavra não entra em vós.
Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também
vistes junto de vosso pai.
Responderam, e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão.

Yahshua disse-lhes: Se fôsseis filhos de Abraão,
faríeis as obras de Abraão.
Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem
dito a verdade que de YAHWEH tem ouvido; Abraão não
fez isto.
Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: Nós não
somos nascidos de prostituição; temos um Pai, que é Deus /
Elohim.
Disse-lhes, pois, Yahshua: Se Deus // YAHWEH fosse o vosso
Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí, e vim de Deus /
Elohim; não vim de mim mesmo, mas ele me enviou.
Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes
ouvir a minha palavra.
Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de
vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou
na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere
mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai
da mentira.
Mas, porque vos digo a verdade, não me credes.
Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a
verdade, por que não credes?
Quem é de YAHWEH escuta as palavras de
YAHWEH; por isso vós não as escutais, porque
não sois de YAHWEH.
João 8:25-47

Yahshua falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse:
"Pai, é chegada a hora; glorifica a teu Filho, para que
também o teu Filho te glorifique a ti! Assim como lhe deste
poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos
quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam,
a ti só, por único Deus / Elohim (YAHWEH) verdadeiro,
e a Yahshua o Messias, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te
na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer.
E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com
aquela glória que tinha contigo antes que o
mundo existisse".
"Manifestei o teu nome aos homens que do mundo
me deste; eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua
palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste
provém de ti; porque lhes dei as palavras que tu me deste;
e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que
saí de ti, e creram que me enviaste".
"Eu rogo por eles; não rogo pelo mundo, mas por aqueles
que me deste, porque são teus. E todas as minhas
coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas; e nisso sou
glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles
estão no mundo, e eu vou para ti. Pai santo, guarda
em teu nome aqueles que me deste, para que sejam
um, assim como nós! Estando eu com eles no mundo,
guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles
que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da
perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora
vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a
minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua

palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo,
assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires
do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo,
como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua
verdade; a tua palavra é verdade. Assim como
tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo.
E por eles me santifico a mim mesmo, para que também
eles sejam santificados na verdade".
"E não rogo somente por estes, mas também por aqueles
que pela sua palavra hão de crer em mim: Para que todos
sejam um, como tu, ó Pai (1), o és em mim, e eu (2) em
ti; que também eles (3) sejam um em nós, para que o
mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que
a mim me deste, para que sejam um, como nós somos
um. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos
em unidade, e para que o mundo conheça que tu me
enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens
amado a mim. Pai, aqueles que me deste quero que, onde
eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a
minha glória que me deste; porque tu me amaste antes
da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te
conheceu; mas eu te conheci, e estes conheceram que tu
me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome
(YAHWEH), e lho farei conhecer mais, para que o amor
com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja".
João 17

Não se turbe o vosso coração; credes em YAHWEH,
crede também em mim (YAHSHUA).
Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim,
eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar.
E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos
levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais
vós também.
Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho.
Disse-lhe Tomé: Senhor / Rabbi, nós não sabemos para onde
vais; e como podemos saber o caminho?
Disse-lhe Yahshua: Eu sou o caminho, e a verdade
e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.
Se vós me conhecêsseis a mim, também conheceríeis a meu
Pai; e já desde agora o conheceis, e o tendes visto.
Disse-lhe Filipe: Senhor / Rabbi, mostra-nos o Pai, o que nos
basta.
Disse-lhe Yahshua: Estou há tanto tempo convosco, e não me
tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai; e como
dizes tu: Mostra-nos o Pai?
Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As
palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o
Pai, que está em mim, é quem faz as obras.
Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim; crede-me, ao
menos, por causa das mesmas obras.
Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê
em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores
do que estas, porque eu vou para meu Pai.
E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o
farei, para que o Pai seja glorificado no Filho.
Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o
farei.

Se me amais, guardai os meus mandamentos.
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que
fique convosco para sempre;
O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque
não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita
convosco, e estará em vós.
Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós.
João 14:1-18
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; pedi, e recebereis,
para que o vosso gozo se cumpra.
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 Elohim / Deus.
Saí do Pai, e vim ao mundo; outra vez deixo o mundo, e vou
para o Pai.
Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas
abertamente, e não dizes parábola alguma.
Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que
alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de YAHWEH.
Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo
tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
João 16:23b+24,26-30,33

» Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais,
mas vós me vereis; porque eu vivo, e vós vivereis.
Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai,
e vós em mim, e eu em vós.
A q u ele qu e tem os meu s m a n da m e n t os
e os gua rda esse é o q u e m e a m a ;
e aq u ele qu e me a ma será am a do de m eu Pa i ,
e eu o a ma rei , e me ma nifes t a r ei a e le.
Disse-lhe Judas (não o Iscariotes): Senhor, de onde vem que te
hás de manifestar a nós, e não ao mundo?
Yahshua respondeu, e disse-lhe:
"Se alguém me ama, guardará a minha palavra,
e meu Pai o amará,
e viremos para ele, e faremos nele morada.
Quem não me ama não guarda as minhas palavras;
ora, a palavra que ouvistes não é minha,
mas do Pai que me enviou." «
João 14:19-24

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. Ouvistes que eu vos disse: Vou,
e venho para vós. Se me amásseis, certamente
exultaríeis porque eu disse: Vou para o Pai; porque
meu Pai é maior do que eu.
Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é
o lavrador.
Toda a vara em mim, que não dá fruto, a
tira; e limpa toda aquela que dá fruto,
para que dê mais fruto.
Vós já estais limpos, pela palavra que vos tenho
falado.
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,
permanecereis no meu amor; do mesmo
modo que eu tenho guardado os
mandamentos de meu Pai, e permaneço
no seu amor.
Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça
em vós, e o vosso gozo seja completo.
O meu mandamento é este: Que vos ameis
uns aos outros, assim como eu vos amei.
Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém
a sua vida pelos seus amigos.
Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando.
Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o
que faz o seu senhor; mas tenho-vos chamado amigos,
porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito
conhecer.
Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a
vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o
vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto em
meu nome pedirdes ao Pai ele vo-lo conceda.
Isto vos mando: Que vos ameis uns aos outros.
João 14:27+28; 15:1-17

Todo aquele que crê que Yahshua é o Messias, é nascido de
YAHWEH; e todo aquele que ama ao que o gerou também ama
ao que dele é nascido.
Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus / Elohim, quando
amamos a YAHWEH e guardamos os seus mandamentos.
Porque este é o amor de YAHWEH: que guardemos os seus
mandamentos; e os seus mandamentos não são pesados.
Porque todo o que é nascido de YAHWEH vence o mundo; e esta é
a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Yahshua é o
Filho de YAHWEH?
Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Yahshua o
Messias; não só por água, mas por água e por sangue.
E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade.
Porque três são os que testificam: o Espírito, e a água e o sangue;
e estes três concordam num / são unânime.
Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de YAHWEH
é maior; porque o testemunho de YAHWEH é este, que de seu
Filho testificou.
Quem crê no Filho de YAHWEH, em si mesmo tem o testemunho;
quem a YAHWEH não crê mentiroso o fez, porquanto não creu
no testemunho que YAHWEH de seu Filho deu.
E o testemunho é este: que YAHWEH nos deu a vida eterna; e
esta vida está em seu Filho.
Quem tem o Filho de YAHWEH tem a vida; quem não tem o
Filho de YAHWEH não tem a vida.
Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de
YAHWEH, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que
creiais no nome do Filho de YAHWEH.
1 João 5:1-13

[Yahshua] Mas eu tenho maior testemunho do que o de João;
porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas
obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou.
E o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós
nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer.
E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que
ele enviou não credes vós.
Examinais a Escritura, porque vós cuidais ter nelas a vida
eterna, e são elas que de mim testificam.
E não quereis vir a mim para terdes vida.
Eu não recebo glória dos homens.
Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus /
Elohim.

Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais; se outro
vier em seu próprio nome, a esse aceitareis.

Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não
buscando a honra que vem só de Deus / Elohim?
Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um
que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais.
Porque, se vós crêsseis em Moisés, creríeis em mim; porque de
mim escreveu ele.
Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas
palavras?
João 5:36-47

Disse-lhes, pois, Yahshua: Na verdade, na verdade vos
digo: Moisés não vos deu o pão do céu; mas meu Pai vos
dá o verdadeiro pão do céu.
Porque o pão de Deus / Elohim é aquele que desce do céu
e dá vida ao mundo.
Disseram-lhe, pois: Senhor / Rabbi, dá-nos sempre desse
pão.
E Yahshua lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele que
vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca
terá sede.
Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo
não credes.
Todo o que o Pai me dá virá a mim; e o que vem a mim
de maneira nenhuma o lançarei fora.
Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade,
mas a vontade daquele que me enviou.
E a vontade do Pai que me enviou é esta: Que nenhum de
todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite
no último dia.
Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: Que
todo aquele que vê o Filho, e crê nele, tenha a vida eterna;
e eu o ressuscitarei no último dia.
João 6:32-40

[Yahshua] E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima;
vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo.
Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se
não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados.
Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Yahshua lhes disse: Isso
mesmo que já desde o princípio vos disse.
Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que
me enviou é verdadeiro; e o que dele tenho
ouvido, isso falo ao mundo.
Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai.
Disse-lhes, pois, Yahshua: Quando levantardes o Filho do
homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por
mim mesmo; mas falo como meu Pai me ensinou.
E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem
deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada.
João 8:23-29

Quem é de YAHWEH escuta as palavras
de YAHWEH; por isso vós não as escutais,
porque não sois de YAHWEH.
João 8:47

Salmo 2
Por que se amotinam as nações, e os povos imaginam coisas vãs?
Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente
contra YAHWEH e contra o seu ungido, dizendo:
"Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas
cordas!"
Aquele que habita nos céus se rirá; YAHWEH zombará deles.
Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará.
»Eu, porém, ungi o meu Rei sobre o meu santo monte de Sião.«
Proclamarei o decreto: YAHWEH me disse: »Tu és meu Filho, eu
hoje te gerei.
Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra
por tua possessão.
Tu os esmigalharás com uma vara de ferro; tu os despedaçarás
como a um vaso de oleiro.«
Agora, pois, ó reis, sede prudentes; deixai-vos instruir, juízes da
terra!
Servi a YAHWEH com temor, e alegrai-vos com tremor.
Beijai o Filho, para que se não ire, e pereçais no caminho,
quando em breve se acender a sua ira; bem-aventurados todos
aqueles que nele confiam!
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho
dos anárquicos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem
se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes tem o seu prazer na lei de YAHWEH,
e na sua lei medita de dia e de noite!
Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a
qual dá o seu fruto no seu tempo; as suas folhas não cairão,
e tudo quanto fizer prosperará.
Não são assim os anárquicos;
mas são como a moinha que o vento espalha.
Salmo 1:1-4

Bom é YAHWEH para os que esperam por ele,
para a alma que o busca.
Bom é ter esperança, e aguardar em silêncio
a salvação de YAHWEH.
Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade.
Assente-se solitário e fique em silêncio;
porquanto Deus / Elohim o pôs sobre ele.
Ponha a sua boca no pó; talvez ainda haja esperança.
Dê a sua face ao que o fere; farte-se de afronta.
Pois YAHWEH não rejeitará para sempre.
Pois, ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão,
segundo a grandeza das suas misericórdias.
Porque não aflige nem entristece de bom grado
aos filhos dos homens.
Pisar debaixo dos seus pés a todos os presos da terra,
Perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo;
Subverter ao homem no seu pleito, não o veria YAHWEH ?
Quem é aquele que diz, e assim acontece,
quando YAHWEH o não mande ?
Porventura da boca do Altíssimo não sai tanto
o mal como o bem ?
De que se queixa, pois, o homem vivente ?
Queixe-se cada um dos seus pecados.
Esquadrinhemos os nossos caminhos, e provemo-los,
e voltemos para YAHWEH !
Levantemos os nossos corações com as mãos
para Deus / Elohim nos céus, dizendo !
Lamentações 3:25-41

Que diremos pois? que há injustiça da parte de YAHWEH?
De maneira nenhuma.
Pois diz a Moisés (Êxodo 33:19): Compadecer-me-ei de
quem me compadecer, e terei misericórdia
de quem eu tiver misericórdia.
Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre,
mas de YAHWEH, que se compadece.
Como também diz em Oséias (Oséias 2:25; 2:1): Chamarei
meu povo ao que não era meu povo; E amada
à que não era amada.
E sucederá que no lugar em que lhes
foi dito: Vós não sois meu povo; Aí serão
chamados filhos do Deus / Elohim vivo.
Também Isaías clama acerca de Israel (Is. 10:22-23): Ainda
que o número dos filhos de Israel seja
como a areia do mar, o remanescente é
que será salvo.
Porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça; porque
YAHWEH fará breve a obra sobre a terra.
E como antes disse Isaías (Is. 1:9): Se YAHWEH Sabaoth
nos não deixara descendência, Teríamos nos tornado como
Sodoma, e teríamos sido feitos como Gomorra.
Que diremos pois? Que as nações, que não buscavam a justiça,
alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé.
Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da
justiça.
Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da
lei; tropeçaram na pedra de tropeço;
Como está escrito (Is. 8:14; 28:16): Eis que eu ponho
em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha

de escândalo; E todo aquele que crer nela
não será confundido.
Porque lhes dou testemunho de que
têm zelo de YAHWEH, mas não com
entendimento.
Porquanto, não conhecendo a justiça de
YAHWEH, e procurando estabelecer a sua
própria justiça, não se sujeitaram à justiça
de YAHWEH.
Porque o m e t a da lei é o Messias para
justiça de todo aquele que crê!
A palavra está junto de ti, na tua boca e
no teu coração; esta é a palavra da fé, que
pregamos,
A saber: Se com a tua boca confessares ao
Senhor Yahshua, e em teu coração creres
que YAHWEH o ressuscitou dentre os
mortos, serás salvo!
Porque todo aquele que invocar o nome
de YAHWEH será salvo (Joel 3:5)!
Mas nem todos têm obedecido ao evangelho; pois Isaías diz
(Is. 53:1): YAHWEH, quem creu na nossa
pregação?
De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir
pela palavra de YAHWEH!
Romanos 9:14-16+25-33; 10:2-4+8b-9+13+16-17

Assim diz YAHWEH: »Não se glorie o sábio na sua
sabedoria, nem se glorie o forte na sua força; não se
glorie o rico nas suas riquezas.«
»Mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em me entender
e me conhecer, que
eu sou YAHWEH,
que faço beneficência, juízo e justiça na terra; porque
destas coisas me agrado«, diz YAHWEH.
Jeremías 9:23-24

Ouvi a palavra que YAHWEH vos fala a vós, ó casa de
Israel! Assim diz YAHWEH: Não aprendais o caminho
dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus; porque
com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes
dos povos são vaidade; pois corta-se do bosque um
madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado;
Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com
martelos o firmam, para que não se mova. São como
a palmeira, obra torneada, porém não podem falar;
certamente são levados, porquanto não podem andar.
Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal,
nem tampouco têm poder de fazer bem.
Ninguém há semelhante a ti, ó YAHWEH; tu és
grande, e grande o teu nome em poder. Quem
não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti

pertence; porquanto entre todos os sábios das nações, e
em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas
eles todos se embruteceram e tornaram-se loucos; ensino
de vaidade é o madeiro. Trazem prata batida de Társis
e ouro de Ufaz, trabalho do artífice, e das mãos do
fundidor; fazem suas roupas de azul e púrpura; obra
de peritos são todos eles. Mas YAHWEH Elohim (Dus) é a verdade; ele mesmo é o Elohim (D-us) vivo e o
Rei eterno; ao seu furor treme a terra, e as nações não
podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis:
Os elohim (d-uses) que não fizeram os céus e a terra
desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez
a terra com o seu poder; ele estabeleceu o mundo com
a sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os
céus. Fazendo ele soar a sua voz, logo há rumor de
águas no céu, e faz subir os vapores da extremidade
da terra; faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus
tesouros faz sair o vento. Todo o homem é embrutecido
no seu conhecimento; envergonha-se todo o fundidor da
sua imagem de escultura; porque sua imagem fundida
é mentira, e nelas não há espírito. Vaidade são, obra
de enganos: no tempo da sua visitação virão a perecer.
Não é semelhante a estes aquele que é a porção de Jacó;
porque ele é o que formou tudo:

YAHWEH Zebaoth é o seu nome.
Jeremias 10:1-15+16a+c

Assim diz YAHWEH: Guardai o juízo, e fazei justiça, porque a minha
salvação está prestes a vir, e a minha justiça, para se manifestar.
Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar
mão disto; que se guarda de profanar o sábado / Sabbath, e guarda a sua
mão de fazer algum mal !
E não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido a YAHWEH,
dizendo: Certamente YAHWEH me separará do seu povo; nem tampouco
diga o eunuco: Eis que sou uma árvore seca.
Porque assim diz YAHWEH a respeito dos eunucos, que guardam os
meus sábados / Sabbaths, e escolhem aquilo em que eu me agrado, e
abraçam a minha aliança:
Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e
um nome, melhor do que o de filhos e filhas; um nome eterno darei a cada
um deles, que nunca se apagará.
E aos filhos dos estrangeiros, que se unirem a YAHWEH, para o servirem,
e para amarem o nome de YAHWEH, e para serem seus servos, todos os
que guardarem o sábado / Sabbath, não o profanando, e os que abraçarem
a minha aliança, Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei
na minha casa de oração; os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão
aceitos no meu altar; porque a minha casa será chamada casa de oração
para todos os povos.
Assim diz YAHWEH, Deus / Elohim, que congrega os dispersos de Israel:
Ainda ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram.
Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes
dinheiro, vinde, comprai, e comei ! Sim, vinde, comprai, sem dinheiro
e sem preço, vinho e leite ! Por que gastais o dinheiro naquilo que não
é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer?
Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite
com a gordura !
Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim; ouvi, e a vossa alma viverá;
porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes
beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como
líder e governador dos povos.
Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca
te conheceu correrá para ti, por amor de YAHWEH teu Deus / Elohim, e
do Santo de Israel; porque ele te glorificou.
Buscai a YAHWEH enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está
perto !
Deixe o homem sem lei o seu caminho, e o homem maligno os seus
pensamentos, e se converta a YAHWEH, que se compadecerá dele; torne
para o nosso Deus / Elohim, porque grandioso é em perdoar.
Isaías 56:1-8 + 55:1-7

E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu
e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de YAHWEH
descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o
seu marido.
E ouvi uma grande voz do céu, que dizia:
Eis aqui o tabernáculo de YAHWEH com os homens,
pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o
mesmo YAHWEH estará com eles, e será o seu Deus /
Elohim:
E YAHWEH / Elohim limpará de seus olhos toda a
lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem
clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são
passadas.
E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço
novas todas as coisas. E disse-me: Escreve; porque
estas palavras são verdadeiras e fiéis !
E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe
darei da fonte da água da vida.
Quem vencer, herdará todas as coisas; e eu
serei seu Deus / El, e ele será meu filho.
Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis,
e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos
idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que
arde com fogo e enxofre; o que é a segunda morte.
E veio a mim um dos sete anjos que tinham as sete taças
cheias das últimas sete pragas, e falou comigo, dizendo: Vem,
mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro.
E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostroume a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus / Elohim
descia do céu, e tinha a glória de YAHWEH.
E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa
abominação e mentira; mas só os que estão inscritos no livro da
vidado Cordeiro.
Apocalipse 21:1-11a + 27

E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a YAHWEH, que a
todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada.
Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; porque o que duvida é
semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma
para outra parte.
Não pense tal homem que receberá de YAHWEH alguma coisa.
O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos.
Ninguém, sendo tentado, diga: De YAHWEH sou tentado; porque
YAHWEH não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada
um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência.
Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai
das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Portanto,
meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para
falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça
de YAHWEH. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de
malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode
salvar as vossas almas.
E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganandovos com falsos discursos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra, e não
cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto
natural; Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como
era.
Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita
da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte
esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bemaventurado no seu feito.
Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real: Amarás a teu
próximo como a ti mesmo, bem fazeis.
Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redargüidos pela
lei como transgressores.
Porque qualquer que guardar toda a lei, e tropeçar em um só ponto, tornouse culpado de todos.
Porque aquele que disse: Não cometerás adultério, também disse:
Não matarás. Se tu pois não cometeres adultério, mas matares, estás
feito transgressor da lei.

Assim falai, e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da
liberdade.
Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia;
e a misericórdia triunfa do juízo.
Tu crês que há um só Deus; fazes bem. Também os demônios o crêem, e
estremecem.
Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta?
Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé.
Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé
sem obras é morta.
Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade
contra YAHWEH? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo
constitui-se inimigo de YAHWEH.
Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: O Espírito que em nós habita
tem ciúmes?
Antes, ele dá maior graça. Portanto diz: YAHWEH resiste aos soberbos,
mas dá graça aos humildes.
Sujeitai-vos, pois, a YAHWEH, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Chegai-vos a YAHWEH, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores;
e, vós de duplo ânimo, purificai os corações.
Sede pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor.
Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o
com paciência,
até que receba a chuva temporã e serôdia.
Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações;
porque já a vinda do Senhor (Yahschua o messias)
está próxima.
Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais
condenados. Eis que o juiz está à porta.
Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que
falaram em nome de YAHWEH.
Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual
foi a paciência de Jó, e vistes o fim que YAHWEH lhe deu; porque
YAHWEH é muito misericordioso e piedoso.
Tiago 1:5-8+13+14+17+19-25; 2:8-13+19+20+24+26; 4:4-8; 5:7-11

Jacques Lefévre (Faber Stapulensis) em 1512

de: D'Aubigné, "História da Reforma", 12. livro, segundo da seção,
página 290

P o r que o pecado não te rá
domínio sob r e vós, pois não
estais debaixo da lei, mas
debaixo da graça.
P ois que ?
P eca r emos po r que não estamos
debaixo da lei, mas debaixo da
g r a ça ?
D e modo nenhum !
N ã o sabeis vó s que a quem
vos ap r esenta r des po r servos
pa r a lhe obedecer, sois servos
daquele a quem obedeceis,
ou do pecado par a a mo rte , ou
da obediência par a a justiça ?

E assim a lei é santa , e o
mandamento santo, justo e
bom.
Romanos 6:14- 16; 7:12

» Isto é, a justiça de YAHWEH pela
fé em Yahshua o Messias para todos
e sobre todos os que crêem; porque
não há diferença. Sendo justificados
gratuitamente pela sua graça,
pela redenção que há em
o Messias Yahshua. «
Romanos 3:22+24

Salmo 14
Salmo de David.
Disse o néscio no seu coração: »Não há Elohim
(D-us). Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis
em suas obras, não há ninguém que faça o bem.
YAHWEH olhou desde os céus para os filhos dos
homens, para ver se havia algum que tivesse
entendimento e buscasse a Elohim (D-us).
Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos:
não há quem faça o bem, não há sequer um.

Não terão conhecimento os que praticam a
iniqüidade, os quais comem o meu povo, como se
comessem pão, e não invocam a YAHWEH?
Ali se acharam em grande pavor, porque Elohim
(D-us) está na geração dos justos.
Vós envergonhais o conselho dos pobres,
porquanto YAHWEH é o seu refúgio.
Oh, se de Sião tivera já vindo a redenção de
Israel!
Quando YAHWEH fizer voltar os cativos do seu
povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel.«

E falou Deus / Elohim a Noé e a seus filhos com ele, dizendo:
E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa
descendência depois de vós. E com toda a alma vivente, que convosco
está, de aves, de gado, e de todo o animal da terra convosco; com
todos que saíram da arca, até todo o animal da terra.
E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais
destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá
mais dilúvio, para destruir a terra.
E disse Deus / Elohim: Este é o sinal da aliança que ponho entre
mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco, por
gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens; este será por
sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu
trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então
me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre
toda a alma vivente de toda a carne; e as águas não se tornarão
mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas
nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre
Deus / Elohim e toda a alma vivente de toda a carne, que está
sobre a terra.
E disse Deus / Elohim a Noé: "Este é o sinal da aliança que tenho
estabelecido entre mim e entre toda a carne, que está sobre a terra."
Genêsis 9:8-17
Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à
escuridão, e às trevas, e à tempestade, E ao sonido da trombeta, e
à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes
não falasse mais:
Porque não podiam suportar o que se lhes mandava
(Êxodo 19:12+13): Se até um animal tocar o monte será apedrejado
ou passado com um dardo.
E tão terrível era a visão, que Moisés disse (Deuteronômio 9:19):
Estou todo assombrado, e tremendo.
Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus / Elohim
(YAHWEH) vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de
anjos; à universal assembléia e igreja dos primogênitos, que estão
inscritos nos céus, e a Deus / Elohim (YAHWEH), o juiz de todos,
e aos espíritos dos justos aperfeiçoados;

E a Ya h s h u a , o M e d i a d o r d e u m a n o v a
a l i a n ç a , e ao sangue da aspersão, que fala melhor
do que o de Abel.
Vede que não rejeiteis ao que fala! Porque, se não escaparam

aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos
nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus:
A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo
(Ageu 2:6+7): Ainda uma vez comoverei, não só a terra,

senão também o céu.

E esta palavra: Ainda uma vez, mostra a mudança das coisas
móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam.
Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado,
retenhamos a graça, pela qual sirvamos a YAHWEH
agradavelmente, com reverência e piedade:

"Porque o nosso Deus / Elohim (YAHWEH)
é um fogo consumidor."
(Deuteronômio 4:24).

Hebreus 12:18-29

Que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à
destra do trono da majestade, Ministro do santuário, e do verdadeiro
tabernáculo, o qual YAHWEH fundou, e não o homem.
Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é
mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores
promessas.
Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos
pecados, está assentado à destra de YAHWEH.
Hebreus 8:1b+2+6; 10:12

Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade
no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso,
e o santo dia de YAHWEH, digno de honra, e o honrares
não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a
tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras:
Então te deleitarás no YAHWEH, e te farei cavalgar sobre
as alturas da terra, e te sustentarei com a herança
de teu pai Jacó; porque a boca de
YAHWEH o disse.

"Porque, como os novos céus, e a nova terra, que
hei de fazer, estarão diante da minha face," diz
YAHWEH, "assim também há de estar a vossa
posteridade e o vosso nome.
E será que desde uma lua nova até à outra, e
desde um sábado até ao outro, virá toda a carne
a adorar perante mim," diz YAHWEH.
Isaías 58:13+14; 66:22+23

"Não se turbe o vosso coração; credes em YAHWEH,
crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas
moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito.
Vou preparar-vos lugar.
E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez,
e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver estejais vós também."
João 14:1-3

"E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os
santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns
dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas."
Mateus 25:31+32

"Porque o mesmo Senhor/ Yahshua descerá do céu com
alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de
YAHWEH; e os que morreram no Messias ressuscitarão
primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos
arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar
o Senhor/ Yahshua nos ares, e assim estaremos sempre com
o Senhor/ Yahshua."
1 Tessalonicenses 4:16+17

"Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá."
Apocalipse 1:7

Eis que eu envio o meu mensageiro,
que preparará o caminho diante de mim;
e de repente virá ao seu templo de YAHWEH,
a quem vós buscais;
e o mensageiro da aliança,
a quem vós desejais, eis que ele vem, diz
YAHWEH Sabaoth.
Mas quem suportará o dia da sua vinda?
E quem subsistirá, quando ele aparecer?
Porque ele será como o fogo do ourives
e como o sabão dos lavandeiros.
Porque eu, YAHWEH, não mudo; por isso vós, ó filhos de
Jacó, não sois consumidos.
Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus
estatutos, e não os guardastes; tornai-vos para mim,
e eu me tornarei para vós, diz
YAHWEH Sabaoth;
mas vós dizeis: Em que havemos de tornar?
As vossas palavras foram agressivas para mim, diz
YAHWEH;
mas vós dizeis: Que temos falado contra ti?
Vós tendes dito: Inútil é servir a Elohim / Deus; que nos
aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, e
em andar de luto diante de YAHWEH Sabaoth?
Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos;
também os que cometem impiedade são edificados; sim, eles
tentam a Elohim / Deus, e escapam.
Então aqueles que temeram a YAHWEH falaram
freqüentemente um ao outro; e YAHWEH atentou e ouviu;
e um memorial foi escrito diante dele,
para os que temeram YAHWEH,
e para os que se lembraram do seu nome.
E eles serão meus, diz YAHWEH Sabaoth;

naquele dia serão para mim jóias; poupá-los-ei,
como um homem poupa a seu filho, que o serve.
Então voltareis e vereis a diferença entre o justo
e o ímpio / o "sem o lei";
entre o que serve a Elohim / Deus,
e o que não o serve.
Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha;
todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade,
serão como a palha;
e o dia que está para vir os abrasará, diz
YAHWEH Sabaoth,
de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo.
Mas para vós, os que temeis o meu nome,
nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas;
e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria.
E pisareis os ímpios / os "sem o lei", porque se farão cinza
debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou
preparando, diz
YAHWEH Sabaoth.
Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei
em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos.
Eis que eu vos enviarei o profeta Elias,
antes que venha o grande e terrível dia de YAHWEH;
E ele converterá o coração dos pais aos filhos,
e o coração dos filhos a seus pais;
para que eu não venha, e fira a terra com maldição.
Malaquias 3:1+2, 6+7, 13-18; 4:1-6

Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações,
não necessitais de que se vos escreva; porque
vós mesmos sabeis muito bem que o dia de
YAHWEH virá como o ladrão de noite; pois
que, quando disserem: Há paz e segurança,
então lhes sobrevirá repentina destruição,
como as dores de parto àquela que está
grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas
vós, irmãos, já não estais em trevas, para que
aquele dia vos surpreenda como um ladrão.
1 Tessalonicenses 5:1-4
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.
João 14:27
Respondeu Yahshua: O meu reino não é deste
mundo; se o meu reino fosse deste mundo,
pelejariam os meus servos, para que eu não
fosse entregue aos judeus; mas agora o meu
reino não é daqui.
João 18:36
Não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não
está nele. Porque tudo o que há no mundo, a
concupiscência da carne, a concupiscência dos
olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do

mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência;
mas aquele que faz a vontade de YAHWEH
permanece para sempre. Filhinhos, é já a última
hora; e, como ouvistes que vem o anticristo /
antimessias, também agora muitos se têm feito
anticristos / antimessias', por onde conhecemos
que é já a última hora.
1 João 2:15-18
Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que
a amizade do mundo é inimizade contra
YAHWEH? Portanto, qualquer que quiser
ser amigo do mundo constitui-se inimigo de
YAHWEH.
Tiago 4:4
Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude
nele (Yahshua) habitasse, e que, havendo por
ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por
meio dele reconciliasse consigo mesmo todas
as coisas, tanto as que estão na terra, como as
que estão nos céus.
Colossenses 1:19+20

"Portanto, tudo o que vós quereis que os
homens vos façam, fazei-lho também vós,
porque esta é a lei e os profetas. Entrai
pela porta estreita; porque larga é a
porta, e espaçoso o caminho que conduz à
perdição, e muitos são os que entram por
ela; e porque estreita é a porta, e apertado
o caminho que leva à vida, e poucos há
que a encontrem!"
"Acautelai-vos,
porém,
dos
falsos
profetas, que vêm até vós vestidos
como ovelhas, mas, interiormente, são
lobos devoradores. Por seus frutos os
conhecereis. Porventura colhem-se uvas
dos espinheiros, ou figos dos abrolhos?
Assim, toda a árvore boa produz bons
frutos, e toda a árvore má produz frutos
maus. Não pode a árvore boa dar maus
frutos; nem a árvore má dar frutos bons.
Toda a árvore que não dá bom fruto cortase e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus
frutos os conhecereis."
"Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor!
entrará no reino dos céus, mas aquele
que faz a vontade de meu Pai, que está

nos céus. Muitos me dirão naquele dia:
Senhor, Senhor, não profetizamos nós em
teu nome? e em teu nome não expulsamos
demônios? e em teu nome não fizemos
muitas maravilhas?
E então lhes direi abertamente: Nunca
vos conheci; apartai-vos de mim, vós que
praticais a iniqüidade!" Todo aquele,
pois, que escuta estas minhas palavras,
e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem
prudente, que edificou a sua casa sobre
a rocha; E desceu a chuva, e correram
rios, e assopraram ventos, e combateram
aquela casa, e não caiu, porque estava
edificada sobre a rocha. E aquele que ouve
estas minhas palavras, e não as cumpre,
compará-lo-ei ao homem insensato, que
edificou a sua casa sobre a areia; e desceu
a chuva, e correram rios, e assopraram
ventos, e combateram aquela casa, e caiu,
e foi grande a sua queda."
Mateus 7:12-27

Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser
tentado pelo diabo. E, tendo jejuado quarenta dias e quarenta
noites, depois teve fome.
E, chegando-se a ele o tentador, disse: "Se tu és o Filho de
YAHWEH, manda que estas pedras se tornem em pães."
Ele, porém, respondendo, disse:

"Está escrito (Deut. 8:3):
»Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra
que sai da boca de YAHWEH«!"
Então o diabo o transportou à cidade santa, e colocou-o sobre o
pináculo do templo, e disse-lhe: "Se tu és o Filho de YAHWEH,
lança-te de aqui abaixo; porque está escrito (Salmo 91:11, 12):
'Que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão
nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra'."
Disse-lhe Yahshua:

"Também está escrito (Deut. 6:16):
»Não tentarás YAHWEH teu Elohim / Deus«!"

Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto; e
mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disselhe: "Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares."
Então disse-lhe Yahshua:

"Vai-te, Satanás!
porque está escrito (Deut. 6:13):
»A YAHWEH teu Elohim / Deus adorarás,
e só a ele servirás«!"
Então o diabo o deixou; e, eis que chegaram os anjos,
e o serviam.
Mateus 4:1-11

E foram ter com João, e disseram-lhe: Rabi, aquele que
estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho,
ei-lo batizando, e todos vão ter com ele.
João respondeu, e disse: O homem não pode receber coisa
alguma, se não lhe for dada do céu.
Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou
o Messias, mas sou enviado adiante dele.
Aquele que vem de cima é sobre todos; aquele que vem da
terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é
sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu isso testifica; e
ninguém aceita o seu testemunho.
Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que
YAHWEH é verdadeiro.
Porque aquele que YAHWEH enviou fala as palavras de
YAHWEH; pois não lhe dá YAHWEH o Espírito por medida.
O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas
mãos.
Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que
não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus / Elohim
sobre ele permanece.

E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens
atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos;
Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei
também um altar em que estava escrito: AO DEUS
DESCONHECIDO. Esse, pois, que vós honrais, não o
conhecendo, é o que eu vos anuncio.
O Elohim / Deus que fez o mundo e tudo que nele há,
sendo YAHWEH do céu e da terra, não habita em
templos feitos por mãos de homens;
Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que
necessitando de alguma coisa; pois ele mesmo é quem dá
a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas;
E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para
habitar sobre toda a face da terra, determinando os
tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação;
Para que buscassem a YAHWEH, se porventura,
tateando, o pudessem achar; ainda que não está longe de
cada um de nós;
Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos; como
também alguns dos vossos poetas disseram: Pois somos
também sua geração.
Sendo nós, pois, geração de Elohim / Deus, não havemos
de cuidar que a Majestade em a altura seja semelhante
ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e
imaginação dos homens. Mas Elohim / Deus, não tendo
em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a
todos os homens, e em todo o lugar, que se arrependam;
Porquanto tem determinado um dia em que com justiça
há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou;

e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os
mortos. - E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo,
natural de Alexandria, homem eloqüente e poderoso nas
Escrituras.
Este era instruído no caminho de YAHWEH e, fervoroso
de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas de
Yahshua, conhecendo somente o batismo de João.
Ele começou a falar ousadamente na sinagoga; e, quando
o ouviram Priscila e Áqüila, o levaram consigo e lhe
declararam mais precisamente o caminho de YAHWEH.
Querendo ele passar à Acaia, o animaram os irmãos, e
escreveram aos discípulos que o recebessem; o qual, tendo
chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam.
Porque com grande veemência, convencia publicamente
os judeus, mostrando pelas Escrituras que Yahshua era o
Messias. - Perguntou-lhes, então: Em que sois batizados então?
E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo
disse: Certamente João batizou com o batismo do
arrependimento, dizendo ao povo que cresse no que
após ele havia de vir, isto é, em Yahshua o Messias.
E os que ouviram foram batizados em nome
do Senhor Yahshua.
Atos 17:22-31; 18:24-28; 19:3-5

E tomaram a Yahshua, e o levaram.
E, levando ele às costas a sua madeiro, saiu para o lugar
chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota,
Onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado,
e Yahshua no meio.
E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da
madeiro; e nele estava escrito:

» YAHSHUA NAZARENO,
O REI DOS JUDEUS. «**
E muitos dos judeus leram este título; porque o lugar onde
Yahshua estava crucificado era próximo da cidade; e estava
escrito em hebraico, grego e latim.
Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos:
"Não escrevas, 'O Rei dos Judeus', mas que ele disse: 'Sou o
Rei dos Judeus'."
Respondeu Pilatos: "O que escrevi, escrevi."
João 19:16b-22

** A falsificação: " INRI ".

"Paulo, e Silvano, e Timóteo, à assembleia/ comunidade dos
tessalonicenses, em YAHWEH nosso Pai, e no SEnhor Yahshua o Messias:
Graça e paz a vós da parte de YAHWEH nosso Pai,
e da do SEnhor Yahshua o Messias!
Sempre devemos, irmãos, dar graças a Elohim (D-us) por vós, como é
justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós
aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos
gloriamos de vós nas assembleias de YAHWEH por causa da vossa
paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais;

Prova clara do justo juízo de YAHWEH, para que sejais
havidos por dignos do reino de YAHWEH, pelo qual
também padeceis.
Se de fato é justo diante de YAHWEH que dê em paga tribulação aos
que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, descanso conosco,
quando se manifestar o Senhor Yahshua desde o céu com os anjos do
seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não
conhecem a YAHWEH e dos que não obedecem ao evangelho de nosso
SEnhor Yahshua o Messias;
Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do
Senhor/ Yahshua e a glória do seu poder, quando vier para ser
glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em
todos os que crêem; porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós.
Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Elohim
(D-us) vos faça dignos da sua vocação, e cumpra todo o desejo da sua
bondade, e a obra da fé com poder;
Para que o nome de nosso SEnhor Yahshua o Messias seja em vós
glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Elohim (D-us) e do
SEnhor Yahshua o Messias."
2 Tessalonisenses 1
[Bíblias em hebraica: 'YAHWEH', 'Elohim para Deus etc." e 'Yahshua o Messias']

» Orando abundantemente dia e noite,
para que possamos ver o vosso rosto,
e supramos o que falta à vossa fé?
Ora, o mesmo nosso El (Elohim)/D-us e Pai,
e nosso SEnhor Yahshua o Messias,
encaminhe a nossa viagem para vós!
E YAHWEH vos aumente, e faça crescer em amor uns
para com os outros, e para com todos, como também o
fazemos para convosco;
para confirmar os vossos corações,
para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de
nosso El (Elohim)/D-us e Pai, na vinda de nosso SEnhor
Yahshua o Messias com todos os seus santos. «
1 Tessalonisenses 3:10-13

» Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem
grande e avultado galardão!
Porque necessitais de paciência, para que, depois de
haverdes feito a vontade de YAHWEH, possais
alcançar a promessa.
"Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de
vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé;
E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele"
(Hab. 2:3-4).
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é
necessário que aquele que se aproxima de Elohim//
YAHWEH creia que ele existe, e que é
galardoador dos que o buscam. «

Hebreus 10:35-38; 11:6

» Então, tendo despedido a multidão, foi Yahshua para
casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo:
Explica-nos a parábola do joio do campo.
E ele, respondendo, disse-lhes:
O que semeia a boa semente, é o Filho do homem; o
campo é o mundo; e a boa semente são os filhos do
reino; e o joio são os filhos do maligno. O inimigo, que
o semeou, é o diabo; e a ceifa é o fim do mundo; e os
ceifeiros são os anjos.
Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim
será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do
homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo
o que causa escândalo, e os que cometem iniqüidade/
a anarquia. E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali
haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos
resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem
tem ouvidos para ouvir, ouça! «
Mateus 13:36-43

» Então Yahshua, chamando-os para
junto de si, disse: Bem sabeis que
pelos príncipes dos gentios são estes
dominados, e que os grandes exercem
autoridade sobre eles.
Não será assim entre vós; mas todo
aquele que quiser entre vós fazer-se
grande seja vosso serviçal;
E, qualquer que entre vós quiser ser o
primeiro, seja vosso servo:
Bem como o Filho do homem não veio
para ser servido, mas para servir,
e para dar a sua vida em resgate
de muitos. «
Mateus 20:25-28

E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá
também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias
de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si
mesmos repentina perdição.
E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o
caminho da verdade.
E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas; sobre os
quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição
não dormita.
Porque, se YAHWEH não perdoou aos anjos que pecaram,
mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da
escuridão, ficando reservados para o juízo;
E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da
justiça, com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos
ímpios (não obediente o lei);
E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindoas a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente
(não obediente o lei);
E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens
abomináveis:
Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua
alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas;
Assim, sabe YAHWEH livrar da tentação os piedosos, e reservar os
injustos para o dia do juízo, para serem castigados;
Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em
concupiscências de imundícia, e desprezam as autoridades; atrevidos,
obstinados, não receando blasfemar das dignidades;
Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam
contra eles juízo blasfemo diante de YAHWEH.
2 Pedro 2:1-11

Salmo 23
» E que desde a tua meninice sabes as sagradas
Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação,
pela fé que há em o Messias Yahshua.
Toda a Escritura é inspirada de YAHWEH, e proveitosa
para ensinar, para redargüir, para corrigir,
para instruir em justiça:
Para que o homem de YAHWEH seja perfeito,
e perfeitamente instruído para toda a boa obra.
Conjuro-te, pois, diante de YAHWEH, e do Senhor
Yahshua o Messias, que há de julgar os vivos e os
mortos, na sua vinda e no seu reino;
que pregues a palavra, instes a tempo e fora de
tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a
longanimidade e doutrina!
Porque virá tempo em que não suportarão a
sã doutrina; mas, tendo comichão nos ouvidos,
amontoarão para si doutores conforme as
suas próprias concupiscências;
e desviarão os ouvidos da verdade,
voltando às fábulas. «
2 Timóteo 3:15-17 + 4,1-4

Salmo de David.
» YAHWEH é o meu pastor,
nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos,
guia-me mansamente a águas tranqüilas.
Refrigera a minha alma;
guia-me pelas veredas da justiça,
por amor do seu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua
vara e o teu cajado me consolam.
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus
inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice
transborda.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão
todos os dias da minha vida; e habitarei na casa de
YAHWEH por longos dias. «

Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande
nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado que
tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos
está proposta, Olhando para Yahshua, autor e consumador da fé, o
qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando
a afronta, e assentou-se à destra do trono de YAHWEH.
Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores
contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos
ânimos.
Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado.
E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como
filhos (Provérbios 3:11,12): Filho meu, não desprezes a correção de
YAHWEH, E não desmaies quando por ele fores repreendido;
Porque YAHWEH corrige o que ama, E açoita a qualquer que recebe
por filho.
Se suportais a correção, YAHWEH vos trata como filhos; porque,
que filho há a quem o pai não corrija?
Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes,
sois então bastardos, e não filhos.
Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos
corrigirem, e nós os reverenciamos; não nos sujeitaremos muito mais
ao Pai dos espíritos, para vivermos?
Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam
como bem lhes parecia; mas este, para nosso proveito, para sermos
participantes da sua santidade.
E, na verdade, toda a correção, ao presente, não parece ser de gozo,
senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos
exercitados por ela.
Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, e os joelhos
desconjuntados.
E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja
não se desvie inteiramente, antes seja sarado.
Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá
YAHWEH;
Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de YAHWEH, e de

que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela
muitos se contaminem. E ninguém seja devasso, ou profano, como
Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura.
Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção,
foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que
com lágrimas o buscou.
Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão,
e às trevas, e à tempestade,
E ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a
ouviram pediram que se lhes não falasse mais; Porque não podiam
suportar o que se lhes mandava: Se até um animal tocar o monte
será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão,
que Moisés disse (Deut. 9:19): »Estou todo assombrado, e tremendo.«
Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Elohim / Deus vivo (o
todo poderoso, o omnipotente), à Jerusalém celestial, e aos muitos
milhares de anjos; À geral assembléia e assembléia dos primogênitos,
que estão inscritos nos céus, e a Elohim / Deus (YAHWEH), o juiz
de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados; E a Yahshua, o
Mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala
melhor do que o de Abel.
Vede que não rejeiteis ao que fala; porque, se não escaparam aqueles
que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos
desviarmos daquele que é dos céus;
A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo:
»Ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu.«
E esta palavra: Ainda uma vez, mostra a mudança das coisas
móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam.
Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos
a graça, pela qual sirvamos a YAHWEH agradavelmente, com
reverência e piedade;
Porque o nosso Elohim / Deus (o todo poderoso, o
omnipotente) é um fogo consumidor.
Hebreus 12

E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho
eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e
a toda a nação, e tribo, e língua, e povo,
Dizendo com grande voz:
"Temei a YAHWEH, e dai-lhe glória; porque é vinda a
hora do seu juízo! E adorai aquele que fez o céu,
e a terra,
e o mar, e as fontes das águas!"
E outro anjo seguiu, dizendo:
"Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a
todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua
prostituição!"
E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz:
"Se alguém adorar a besta (VICARIUS FILII DEI, o santo
sede / o papado, 666), e a sua imagem, e receber o sinal na
sua testa, ou na sua mão,
Também este beberá do vinho da ira de YAHWEH, que
se deitou, não misturado, no cálice da sua ira; e será
atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e
diante do Cordeiro.
E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre; e não
têm repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta
(o santo sede) e a sua imagem (Estados Unidos: E.U.A.), e
aquele que receber o sinal do seu nome (Domingo).
Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os
que guardam
os mandamentos de YAHWEH e a fé em Yahshua!"
E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha
grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória.
E clamou fortemente com grande voz, dizendo:

"Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de
demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de
toda ave imunda e odiável.
Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua
prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela;
e os mercadores da terra se enriqueceram com
a abundância de suas delícias."
E ouvi outra voz do céu, que dizia:
"Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus
pecados, e para que não incorras nas suas pragas.
Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu,
e YAHWEH se lembrou das iniqüidades dela."
E vi outro grande e admirável sinal no céu: Sete anjos, que
tinham as sete últimas pragas; porque nelas é consumada a
ira de Deus / Elohim.
E vi um como mar de vidro misturado com fogo; e também
os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu
sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar
de vidro, e tinham as harpas de YAHWEH.
E cantavam o cântico de Moisés, servo de YAHWEH, e o
cântico do Cordeiro, dizendo:
"Grandes e maravilhosas são as tuas obras,
YAHWEH El Shaddai (Todo-Poderoso)!
Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos!
Quem te não temerá, Ó YAHWEH,
e não magnificará o teu nome?
Porque só tu és santo; por isso todas as nações virão, e se
prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos."
Apocalipse 14:6-12; 18:1-5; 15:1-4

Estas palavras falou YAHWEH a toda a vossa congregação
no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com
grande voz, e nada acrescentou; e as escreveu em duas tábuas
de pedra, e a mim mas deu.
E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo
o monte ardendo em fogo, vos achegastes a mim, todos os
cabeças das vossas tribos, e vossos anciãos;
E dissestes: Eis aqui YAHWEH nosso Elohim / Deus nos
fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz
do meio do fogo; hoje vimos que Elohim / Deus fala com o
homem, e que este permanece vivo.
Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos
consumiria; se ainda mais ouvíssemos a voz de YAHWEH
nosso Elohim / Deus morreríamos.
Porque, quem há de toda a carne, que ouviu a voz do Elohim /
Deus vivente falando do meio do fogo, como nós, e ficou
vivo?
Chega-te tu, e ouve tudo o que disser YAHWEH nosso
Elohim / Deus; e tu nos dirás tudo o que te disser YAHWEH
nosso Elohim / Deus, e o ouviremos, e o cumpriremos.
Ouvindo, pois, YAHWEH as vossas palavras, quando me
faláveis, YAHWEH me disse: Eu ouvi as palavras deste povo,
que eles te disseram; em tudo falaram bem.
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!
Vai, dize-lhes: Tornai-vos às vossas tendas.
Tu, porém, fica-te aqui comigo, para que eu a ti te diga todos
os mandamentos, e estatutos, e juízos, que tu lhes hás de
ensinar, para que cumpram na terra que eu lhes darei para
possuí-la.

Olhai, pois, que façais como vos mandou YAHWEH vosso
Elohim / Deus; não vos desviareis, nem para a direita nem
para a esquerda.
Andareis em todo o caminho que vos manda YAHWEH
vosso Elohim / Deus, para que vivais e bem vos suceda, e
prolongueis os dias na terra que haveis de possuir.
Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que
mandou YAHWEH vosso Elohim / Deus para ensinar-vos,
para que os cumprísseis na terra a que passais a possuir;
Para que temas a YAHWEH teu Elohim / Deus, e guardes
todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu,
e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e
que teus dias sejam prolongados.
Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem
te suceda, e muito te multipliques, como te disse YAHWEH
Elohim / Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel.

Ouve, Israel, YAHWEH nosso Elohim / Deus é o
único YAHWEH.
Amarás, pois, YAHWEH teu Elohim / Deus de todo o teu
coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças!

E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração;
E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua
casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te.
Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais
entre os teus olhos.
E as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas.
Deuteronômio 5:22-6:9
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Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, a
todo o Israel, dizendo: » Guarda silêncio e ouve, ó Israel!
Hoje vieste a ser povo de YAHWEH teu Elohim / Deus.
Portanto obedecerás à voz de YAHWEH teu Elohim / Deus, e
cumprirás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje
te ordeno. ...
Maldito o homem que fizer imagem de escultura, ou de
fundição, abominação a YAHWEH, obra da mão do artífice, e
a puser em um lugar escondido. E todo o povo, respondendo,
dirá: Amém.
Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E
todo o povo dirá: Amém.
Maldito aquele que remover os limites do seu próximo. E
todo o povo dirá: Amém.
Maldito aquele que fizer que o cego erre de caminho. E
todo o povo dirá: Amém.
Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do
órfão e da viúva. E todo o povo dirá: Amém.
Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai,
porquanto descobriu a nudez de seu pai. E todo o povo dirá:
Amém.
Maldito aquele que se deitar com algum animal. E todo o
povo dirá: Amém.
Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu
pai, ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá: Amém.
Maldito aquele que se deitar com sua sogra. E todo o povo
dirá: Amém.
Maldito aquele que ferir ao seu próximo em oculto. E todo
o povo dirá: Amém.
Maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa
inocente. E todo o povo dirá: Amém.
Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei,
não as cumprindo. E todo o povo dirá: Amém.

E será que, se ouvires a voz de YAHWEH teu Elohim / Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu
hoje te ordeno, YAHWEH teu Elohim / Deus te exaltará sobre
todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e
te alcançarão, quando ouvires a voz de YAHWEH teu Elohim /
Deus. ... YAHWEH te confirmará para si como povo santo,
como te tem jurado, quando guardares os mandamentos de
YAHWEH teu Elohim / Deus, e andares nos seus caminhos.
E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o
nome de YAHWEH, e terão temor de ti. ...
Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz de YAHWEH
teu Elohim / Deus, para não cuidares em cumprir todos os
seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno,
então virão sobre ti todas estas maldições, e te alcançarão:
Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. ...
Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as
crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. ...
YAHWEH mandará sobre ti a maldição; a confusão e a
derrota em tudo em que puseres a mão para fazer; até que
sejas destruído, e até que repentinamente pereças, por causa
da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. ...
YAHWEH te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores,
e com sarna, e com coceira, de que não possas curar-te. ...
Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus
olhos o verão, e por eles desfalecerão todo o dia; porém não
haverá poder na tua mão. ...
YAHWEH te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e
nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé
até ao alto da cabeça.
YAHWEH te levará a ti e a teu rei, que tiveres posto sobre
ti, a uma nação que não conheceste, nem tu nem teus pais; e
ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. ...
E todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e
te alcançarão, até que sejas destruído; porquanto não ouviste
à voz de YAHWEH teu Elohim / Deus, para guardares os seus
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mandamentos, e os seus estatutos, que te tem ordenado; e
serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre
a tua descendência para sempre. ...
YAHWEH levantará contra ti uma nação de longe, da
extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua
não entenderás; nação feroz de rosto, que não respeitará o
rosto do velho, nem se apiedará do moço. ...
E YAHWEH vos espalhará entre todos os povos, desde
uma extremidade da terra até à outra; e ali servireis a outros
deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais; ao pau e
à pedra. «

cujo coração hoje se desvie de YAHWEH nosso Elohim /
Deus, para que vá servir aos deuses destas nações; para que
entre vós não haja raiz que dê veneno e fel.
Então dirá à geração vindoura, os vossos filhos, que se
levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras
remotas, vendo as pragas desta terra, e as suas doenças, com
que YAHWEH a terá afligido; e toda a sua terra abrasada
com enxofre, e sal, de sorte que não será semeada, e nada
produzirá, nem nela crescerá erva alguma; assim como foi a
destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim,
que YAHWEH destruiu na sua ira e no seu furor. E todas as
nações dirão: Por que fez YAHWEH assim com esta terra?
Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Então se dirá:
Porquanto deixaram a aliança de YAHWEH Elohim / Deus de
seus pais, que com eles tinha feito, quando os tirou do Egito;
e foram, e serviram a outros elohim / deuses, e se inclinaram
diante deles; elohim / deuses que eles não conheceram, e
nenhum dos quais lhes tinha sido dado. Por isso a ira de
YAHWEH se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela
toda a maldição que está escrita neste livro. E YAHWEHos
arrancou da sua terra com ira, e com indignação, e com
grande furor, e os lançou em outra terra como neste dia se vê.

Estas são as palavras da aliança que YAHWEH ordenou
a Moisés que fizesse com os filhos de Israel, na terra
de Moabe, além da aliança que fizera
com eles em Horebe.
» Vós todos estais hoje perante YAHWEH vosso Elohim /
Deus; os capitães de vossas tribos, vossos anciãos, e os vossos
oficiais, todos os homens de Israel; os vossos meninos, as
vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do vosso
arraial; desde o rachador da vossa lenha até ao tirador da
vossa água; para entrardes na aliança de YAHWEH teu
Elohim / Deus, e no seu juramento que YAHWEH teu Elohim /
Deus hoje faz convosco; para que hoje te confirme por seu
povo, e ele te seja por Elohim / Deus, como te tem dito, e
como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E não somente
convosco faço esta aliança e este juramento; mas com aquele
que hoje está aqui em pé conosco perante YAHWEH nosso
Elohim / Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco.
Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como
passamos pelo meio das nações pelas quais passastes; e

vistes as suas abominações, e os seus ídolos, o pau e a
pedra, a prata e o ouro que havia entre eles, para que entre
vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo,

As coisas encobertas pertencem a YAHWEH
nosso Elohim / Deus, porém as reveladas
nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre,
para que cumpramos todas as palavras desta lei.
E será que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção
ou a maldição, que tenho posto diante de ti, e te recordares
delas entre todas as nações, para onde te lançar YAHWEH
teu Elohim / Deus, e te converteres a YAHWEH teu Elohim /
Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo o que eu
te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração, e
com toda a tua alma, então YAHWEH teu Elohim / Deus
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te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e
tornará a ajuntar-te dentre todas as nações entre as quais
te espalhou YAHWEH teu Elohim / Deus. E YAHWEH teu
Elohim / Deus circuncidará o teu coração, e o coração de tua
descendência, para amares a YAHWEH teu Elohim / Deus
com todo o coração, e com toda a tua alma, para que vivas.
E YAHWEH teu Elohim / Deus porá todas estas maldições
sobre os teus inimigos, e sobre os teus odiadores, que te
perseguiram. Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz de
YAHWEH; cumprirás todos os seus mandamentos que hoje
te ordeno. E YAHWEH teu Elohim / Deus te fará prosperar
em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no
fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra para o teu
bem; porquanto YAHWEH tornará a alegrar-se em ti para
te fazer bem, como se alegrou em teus pais, quando deres
ouvidos à voz de YAHWEH teu Elohim / Deus, guardando
os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste
livro da lei, quando te converteres a YAHWEH teu Elohim /
Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma. Porque
este mandamento, que hoje te ordeno, não te é encoberto,
e tampouco está longe de ti. Porque esta palavra está mui
perto de ti, na tua boca, e no teu coração, para a cumprires.
Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e
o mal; porquanto te ordeno hoje que ames a YAHWEH teu
Elohim / Deus, que andes nos seus caminhos, e que guardes
os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos,
para que vivas, e te multipliques, e YAHWEH teu Elohim /
Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir.

Porém se o teu coração se desviar, e não quiseres dar
ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros elohim /
deuses, e os servires, então eu vos declaro hoje que,
certamente, perecereis; não prolongareis os dias na terra
a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a
possuas; os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra
vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e
a maldição; escolhe pois a vida, para que vivas, tu e a tua
descendência, amando a YAHWEH teu Elohim / Deus, dando
ouvidos à sua voz, e achegando-te a ele; pois ele é a tua vida,
e o prolongamento dos teus dias; para que fiques na terra
que YAHWEH jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque, e a Jacó,
que lhes havia de dar. «

Deuteronômio 27:9-10, 15-26; 28:1-2, 9-10, 15-16,
18, 20, 27, 32, 35-36, 45-46, 49-50, 64;
29:1, 10-18, 22-29; 30:1-3, 6-11, 14-20

Permaneça o amor fraternal! Não vos esqueçais
da hospitalidade, porque por ela alguns, não o
sabendo, hospedaram anjos.
Lembrai-vos dos presos, como se estivésseis presos
com eles, e dos maltratados, como sendo-o vós
mesmos também no corpo.
Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito
sem mácula; porém, aos que se dão à prostituição,
e aos adúlteros, Elohim / Deus os julgará.
Sejam vossos costumes sem avareza, contentandovos com o que tendes; porque ele (YAHWEH) disse
(Josué 1:5): »Não te deixarei, nem te desampararei.«
E assim com confiança ousemos dizer: »YAHWEH
é o meu ajudador, e não temerei O que me possa
fazer o homem.« (Salmo 118:6)
Yahshua o Messias é o mesmo, ontem, e hoje, e
eternamente.
Não vos deixeis levar em redor por doutrinas
várias e estranhas, porque bom é que o coração se
fortifique com graça, e não com alimentos que de
nada aproveitaram aos que a eles se entregaram.
Temos um altar, de que não têm direito de comer
os que servem ao tabernáculo.
Porque os corpos dos animais, cujo sangue é,
pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o

santuário, são queimados fora do arraial.
E por isso também Yahshua, para santificar o povo
pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta.
Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu
vitupério.
Porque não temos aqui cidade permanente, mas
buscamos a futura.
Portanto, ofereçamos sempre por ele a YAHWEH
sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que
confessam o seu nome.
E não vos esqueçais da beneficência e comunicação,
porque com tais sacrifícios YAHWEH se agrada.
Ora, o Elohim / Deus (YAHWEH) de paz,
que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer
dos mortos a nosso Senhor Yahshua o Messias,
grande pastor das ovelhas, Vos aperfeiçoe em toda
a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando
em vós o que perante ele é agradável por Yahshua
o Messias, ao qual seja glória para todo o
sempre! Amém.
Hebreus 13:1-6 + 8-16 + 20-21

Para sempre, ó YAHWEH, a tua palavra permanece no céu.
A tua fidelidade dura de geração em geração;
tu firmaste a terra, e ela permanece firme.
Eles continuam até ao dia de hoje,
segundo as tuas ordenações; porque todos são teus servos.
Se a tua lei não fora toda a minha recreação,
há muito que pereceria na minha aflição.
Nunca me esquecerei dos teus preceitos;
pois por eles me tens vivificado.
Sou teu, salva-me; pois tenho buscado os teus preceitos.
Os ímpios / As anarquias me esperam para me destruírem,
mas eu considerarei os teus testemunhos.
Tenho visto fim a toda a perfeição,
mas o teu mandamento é amplíssimo.
Oh! quanto amo a tua lei!
É a minha discurso / meditação em todo o dia.
Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus
inimigos; pois estão sempre comigo.
Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque
os teus testemunhos são a minha discurso / meditação.
Entendo mais do que os antigos;
porque guardo os teus preceitos.
Desviei os meus pés de todo caminho mau,
para guardar a tua palavra.
Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste.
Oh! quão doces são as tuas palavras ao meu paladar!
Mais doces do que o mel à minha boca!
Pelos teus mandamentos alcancei entendimento;
por isso odeio todo falso caminho.
Lâmpada para os meus pés é tua palavra,
e luz para o meu caminho.
Salmo 119:89-105

"Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um
leopardo (Grécia, Alexandre o Grande), e tinha quatro asas de ave nas
suas costas; tinha também este animal quatro cabeças, e foi-lhe dado
domínio.
Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o
quarto animal (Império Romano, Roma), terrível e espantoso, e muito
forte, o qual tinha dentes grandes de ferro; ele devorava e fazia em
pedaços, e pisava aos pés o que sobejava; era diferente de todos os
animais que apareceram antes dele, e tinha dez chifres.
Estando eu a considerar os chifres, eis que, entre eles subiu outro
chifre pequeno (Roma papal), diante do qual três dos primeiros chifres
(herulis, vândalos e os ostrogodos) foram arrancados; e eis que neste
chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes
coisas."
"Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião
de dias se assentou; a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da
sua cabeça como a pura lã; e seu trono era de chamas de fogo, e as suas
rodas de fogo ardente.
Um rio de fogo manava e saía de diante dele; milhares de milhares o
serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele; assentou-se o juízo,
e abriram-se os livros.
Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o
chifre proferia; estive olhando até que o animal (o papado) foi morto, e
o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo.
E, quanto aos outros animais (soberano do mundo), foi-lhes tirado o
domínio; todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo.
Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas
nuvens do céu um como o filho do homem; e dirigiu-se ao ancião de
dias, e o fizeram chegar até ele.
E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos,
nações e línguas o servissem; o seu domínio é um domínio eterno, que
não passará, e o seu reino tal, que não será destruído."
Daniel 7:6-14

»Eu olhava, e eis que este chifre (Roma) fazia guerra
contra os santos, e prevaleceu contra eles.
Até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do
Altíssimo; e chegou o tempo em que os santos possuíram o
reino.
Disse assim: O quarto besta será o quarto reino na terra
(Império Romano, Roma), o qual será diferente de todos
os reinos; e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a
fará em pedaços.
E, quanto aos dez chifres, daquele mesmo reino se
levantarão dez reis; e depois deles se levantará outro, o
qual será diferente dos primeiros, e abaterá a três reis.
E (o papado) proferirá palavras contra o Altíssimo, e
destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os
tempos (também o dia do Sabat/Sabá)e a lei; e eles serão
entregues na sua mão, por um tempo (= um ano profético
= 360 anos; => um dia é = um ano profético), e tempos
(720 anos), e a metade de um tempo (a metade de um
tempo = 180 anos; => ao todo 1260 anos; 538 d.C. - 1798
d.C.).
Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu
domínio, para o destruir e para o desfazer até ao fim.
E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo
de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo;
o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o
servirão, e lhe obedecerão.«
Daniel 7:21-27

"... Entende, filho do homem! porque esta visão
acontecerá no fim do tempo."
E disse: "Eis que te farei saber o que há de acontecer
no último tempo da ira; pois isso pertence ao tempo
determinado do fim! Aquele carneiro que viste com
dois chifres são os reis da Média e da Pérsia.
Mas o bode peludo é o rei da Grécia; e o grande chifre
que tinha entre os olhos é o primeiro rei.
O ter sido quebrado, levantando-se quatro em lugar
dele, significa que quatro reinos se levantarão da
mesma nação, mas não com a força dele.
Mas, no fim do seu reinado, quando acabarem
os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de
semblante, e será entendido em adivinhações.
E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria
força; e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e
fará o que lhe aprouver; e destruirá/ assassinar os
poderosos e o povo santo.
E pelo seu entendimento também fará prosperar o
engano na sua mão; e no seu coração se engrandecerá,
e destruirá a muitos que vivem em segurança; e se
levantará contra o Príncipe dos príncipes, mas sem
mão será quebrado.
Daniel 8:17b + 19-25

Isto é, a justiça de YAHWEH pela fé em Yahshua o
Messias para todos e sobre todos os que crêem; porque
não há diferença.
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de
YAHWEH;
Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela
redenção que há em o Messias Yahshua.
Ao qual YAHWEH propôs para propiciação pela
fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça
pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a
paciência de YAHWEH;
Para demonstração da sua justiça neste tempo
presente, para que ele seja justo e justificador daquele
que tem fé em Yahshua.
Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei?
Das obras? Não; mas pela lei da fé.
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé
sem as obras da lei.
É porventura YAHWEG o Elohim / Deus somente
dos judeus? E não o é também dos nações? Também
dos nações, certamente,
Visto que YAHWEH é um só, que justifica pela fé a
circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão.
Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma,
antes estabelecemos a lei.
Romanos 3:22-31

Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em
si mesma.
Mas dirá alguém: Tu tens a fé, e eu tenho as obras;
mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei
a minha fé pelas minhas obras.
Tu crês que há um só Elohim / Deus; fazes bem.
Também os demônios o crêem, e estremecem.
Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as
obras é morta?
Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado
pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho
Isaque?
Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que
pelas obras a fé foi aperfeiçoada.
E cumpriu-se a Escritura, que diz (Genêsis 15:6):
»E creu Abraão em YAHWEH, e foi-lhe isso imputado
como justiça«, e foi chamado »o amigo de YAHWEH«
(Isaías 41:8).
Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e
não somente pela fé.
Tiago 2:17-24

Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que
o Espírito de YAHWEH habita em vós. Mas, se alguém não
tem o Espírito do Messias, esse tal não é dele.
E, se o Messias está em vós, o corpo, na verdade, está morto
por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça.
E, se o Espírito daquele [o Espírito de YAHWEH] que dentre
os mortos ressuscitou a Yahshua habita em vós, aquele que
dentre os mortos ressuscitou ao Messias também vivificará os
vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita.
De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para
viver segundo a carne.
Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis; mas, se pelo
Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis.
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de YAHWEH,
esses são filhos de Elohim / Deus.
Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra
vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de
filhos, pelo qual clamamos: Aba, Pai!
O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos
filhos de Elohim / Deus.
E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros
de YAHWEH, e co-herdeiros do Messias: se é certo que com ele
padecemos, para que também com ele sejamos glorificados.
Porque os que dantes conheceu também os predestinou para
serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja
o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou a estes também chamou; e aos que
chamou a estes também justificou; e aos que justificou a estes
também glorificou.
Que diremos, pois, a estas coisas? Se YAHWEH é por nós,
quem será contra nós?

Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o
entregou por todos nós, como nos não dará também com ele
todas as coisas?
Quem intentará acusação contra os escolhidos de YAHWEH?
É YAHWEH quem os justifica.
Quem é que condena? Pois é o Messias Yahshua quem morreu,
ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à
direita de YAHWEH, e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Elohim / Deus?
A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou
a nudez, ou o perigo, ou a espada?
Como está escrito (Salmo 44:23): Por amor de ti somos entregues à morte todo o dia; Somos reputados como ovelhas
para o matadouro.
Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por
aquele que nos amou.
Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os
anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente,
nem o porvir,
Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra
criatura nos poderá separar do amor de YAHWEH, que está
em o Messias Yahshua nosso Senhor.
Romanos 8:9-17 + 29-39

E, quando Yahshua ia saindo do templo, aproximaram-se dele os
seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo.
Yahshua, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade
vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja
derrubada.
E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele
os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão
essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?
E Yahshua, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém
vos engane!
Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo / o
Messias; e enganarão a muitos.
E ouvireis de guerras e de rumores de guerras; olhai, não vos
assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não
é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino,
e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares.
Mas todas estas coisas são o princípio de dores.
Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matarvos-ão; e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos
outros, e uns aos outros se odiarão.
E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos.
E, por se multiplicar a iniqüidade / anarquia, o amor de muitos
esfriará.
Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em
testemunho a todas as nações, e então virá o fim.
Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou
o profeta Daniel (Dan. 9:27; 11:31; 12:11), está no lugar santo;
quem lê, atenda;
Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes;
E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de

sua casa;
E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes.
Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias!
E orai para que a vossa fuga não aconteça no
inverno nem no sábado;
Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o
princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver.
E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se
salvaria; mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles
dias.
Então, se alguém vos disser: Eis que o Cristo / o Messias está aqui,
ou ali, não lhe deis crédito;
Porque surgirão falsos cristos / Messias e falsos profetas, e farão
tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam
até os escolhidos.
Eis que eu vo-lo tenho predito.
Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais.
Eis que ele está no interior da casa; não acrediteis.
Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao
ocidente, assim será também a vinda do Filho do homem.
Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias (Jó 39:39).
E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua
não dará a sua luz (Is. 13:10), e as estrelas cairão do céu, e as
potências dos céus serão abaladas (Is. 34:4).
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas
as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do homem,
vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória
(Zacarias 12:10-12).
E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais
ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à
outra extremidade dos céus.
Mateus 24:1-31

» E não s ede c o nfor m ados
c o m es te mu ndo,
mas s ede tran sfor m ados
p e l a ren o vaç ão do vosso
ent en dime nto,
par a que experim enteis
qual s ej a a boa,
ag radável, e p er feita
vo n t ade de YAHWEH. «
Ro mano s 1 2:2

» E, trazendo-os, os apresentaram ao conselho.
E o sumo sacerdote os interrogou,
Dizendo: Não vos admoestamos nós
expressamente que não ensinásseis nesse nome?
E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa
doutrina, e quereis lançar sobre nós
o sangue desse homem.
Porém, respondendo Pedro e os apóstolos,
disseram:
Mais importa obedecer a Deus do que
aos homens.
O Elohim / Deus de nossos pais ressuscitou
a Yahshua, ao qual vós matastes,
suspendendo-o no madeiro.
YAHWEH com a sua destra o elevou a Príncipe
e Salvador, para dar a Israel o arrependimento
e a remissão dos pecados.
E nós somos testemunhas acerca destas palavras,
nós e também o Espírito santo, que YAHWEH
deu àqueles que lhe obedecem.

Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu,
chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por
todo o povo, mandou que por um pouco levassem
para fora os apóstolos;
E disse-lhes:
Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que
haveis de fazer a estes homens.
E agora digo-vos: Dai de mão a estes homens,
e deixai-os, porque, se este conselho ou esta obra
é de homens, se desfará,
Mas, se é de Elohim / Deus, não podereis desfazêla; para que não aconteça serdes também achados
combatendo contra Elohim / Deus.
E concordaram com ele. E, chamando os apóstolos,
e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem
no nome de Yahshua, e os deixaram ir.
Retiraram-se, pois, da presença do conselho,
regozijando-se de terem sido julgados dignos de
padecer afronta pelo nome de Yahshua.
E todos os dias, no templo e nas casas,
não cessavam de ensinar, e de anunciar a
Yahshua o Messias. «
Atos 5:27-32, 34-35, 38-42

E, abrindo Pedro a boca, disse: "Reconheço por verdade que
YAHWEH não faz acepção de pessoas;
Mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação,
o teme e faz o que é justo.
A palavra que Elohim / Deus enviou aos filhos de Israel,
anunciando a paz por Yahshua o Messias:
'este é o Senhor de todos';
Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando
pela Galiléia, depois do batismo que João pregou;
Como YAHWEH ungiu a Yahshua de Nazaré com o Espírito
santo e com virtude; o qual andou fazendo bem,
e curando a todos os oprimidos do diabo,
porque YAHWEH era com ele.
E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez,
tanto na terra da Judéia como em Jerusalém;
ao qual mataram, pendurando-o num madeiro.
A este ressuscitou YAHWEH ao terceiro dia,
e fez que se manifestasse, Não a todo o povo,
mas às testemunhas que YAHWEH antes ordenara;
a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele,
depois que ressuscitou dentre os mortos.
E nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é o
que por YAHWEH foi constituído juiz dos vivos e dos mortos.
A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele
crêem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome."
E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito santo
sobre todos os que ouviam a palavra. Porque os ouviam falar
línguas, e magnificar a YAHWEH.
Respondeu, então, Pedro: "Pode alguém porventura recusar
a água, para que não sejam batizados estes, que também
receberam como nós o Espírito santo?" E mandou que
fossem batizados em nome de Yahshua o Messias.
Atos 10:34-44, 46-48a

Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede
sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na
revelação de Yahshua o Messias;
como filhos obedientes, não vos conformando com as
concupiscências que antes havia em vossa ignorância;
mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também
santos em toda a vossa maneira de viver.
Porquanto está escrito (Lev. 19:2):
»Sede santos, porque eu sou santo.«
E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga
segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo
da vossa peregrinação,
sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou
ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que
por tradição recebestes dos vossos pais,
Mas com o precioso sangue do Messias, como de um cordeiro
imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro
tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas
manifestado nestes últimos tempos por amor de vós;
e por ele credes em YAHWEH, que o ressuscitou dentre os
mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança
estivessem em Elohim / Deus;
purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência
à verdade, para o amor fraternal, não fingido; amai-vos
ardentemente uns aos outros com um coração puro;
sendo de novo gerados, não de semente corruptível,
mas da incorruptível, pela palavra de YAHWEH, viva,
e que permanece para sempre.
Porque »Toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem
como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor;
Mas a palavra de YAHWEH permanece para sempre
(Is. 40,6-8). « E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada.

Deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, e fingimentos,
e invejas, e todas as murmurações;
desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite
racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo;
se é que já provastes que YAHWEH é benigno;
e, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade,
pelos homens, mas para com YAHWEH eleita e preciosa,
vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e
sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis
a YAHWEH por Jahshua o Messias.
Por isso também na Escritura se contém (Is. 28:16):
»Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita
e preciosa; e quem nela crer não será confundido.«
E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas, para os
rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi
a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de
escândalo« (Salmo 118:22; Is. 8:14); para aqueles que tropeçam
na palavra, sendo desobedientes; para o que também foram
destinados.
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real,
a nação santa, o povo adquirido / de YAHWEH,
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou
das trevas para a sua maravilhosa luz;
vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora
sois povo de Elohim / Deus; que não tínheis alcançado
misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.
(Os. 2:25). «
1 Pedro 1:13-25; 2:1-10

» Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor
Yahshua, que assim como recebestes de nós,
de que maneira convém andar e agradar a Elohim / Deus,
assim andai, para que possais progredir cada vez mais.
Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo
Senhor Yahshua.
Porque esta é a vontade de YAHWEH, a vossa santificação;
que vos abstenhais da prostituição; que cada um de vós saiba
possuir o seu vaso em santificação e honra;
Não na paixão da concupiscência, como as nações,
que não conhecem a YAHWEH.
Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum,
porque YAHWEH é vingador de todas estas coisas,
como também antes vo-lo dissemos e testificamos.
Porque não nos chamou YAHWEH para a imundícia,
mas para a santificação.
Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a
Elohim / Deus, que nos deu também o seu Espírito, o santo.
Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos
escreva, visto que vós mesmos estais instruídos por YAHWEH
que vos ameis uns aos outros;
porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que
estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda
nisto aumenteis cada vez mais.
E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios,
e trabalhar com vossas próprias mãos,
como já vo-lo temos mandado;
para que andeis honestamente para com os que estão de fora,
e não necessiteis de coisa alguma.
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos
que já dormem, para que não vos entristeçais,
como os demais, que não têm esperança.
Porque, se cremos que Yahshua morreu e ressuscitou,
assim também aos que em Yahshua dormem,
Elohim / Deus os tornará a trazer com ele.
Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra de YAHWEH:
que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor //
Yahshua, não precederemos os que dormem. «
1 Tessalonicenses 4:1-15

» Mas tu, ó homem de YAHWEH, foge destas
coisas! E segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a
paciência, a mansidão.
Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna,
para a qual também foste chamado, tendo já feito boa
confissão diante de muitas testemunhas.
Mando-te diante de YAHWEH, que todas as coisas
vivifica, e do Messias Yahshua, que diante de Pôncio
Pilatos deu o testemunho de boa confissão,
que guardes este mandamento sem mácula e repreensão,
até à aparição de nosso SEnhor Yahshua o Messias;
a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado,
e único poderoso {YAHWEH},
Rei dos reis e Senhor dos senhores;
Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz
inacessível; a quem nenhum dos homens viu nem pode ver,
ao qual seja honra e poder sempiterno! Amém. «
1 Timóteo 6:11-16

de: "El Conflicto de los Siglos", E. G. White, pág. 377, 1913 dC.
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Matthew 4:10
Mark 12:28-30; Luke 16:13
Mark 12:28-30
Matthew 24:20; Mark 2:27-28
Matthew 19:18-19;
Mark 7:9-13; 10:19; Lk. 18:20
6. >> Matthew 19:18; Mark 10:19;
Luke 18:20
7. >> Matthew 5:28; 19:18;
Mark 10:19; Luke 18:20
8. >> Matthew 19:18; Mark10:19;
Lukas 18:20
9. >> Matthew 19:18; Mark 10:19;
Luke 18:20
10. > Matthew 5:28

After the Crucifixion
1. >> 1 Cor. 8:4-6; Revelation 19:10
2. >> Acts 17:29; 1 Cor. 10:14;
1 John 5:21
3. >> 1 Timothy 6:1
4. >> Hebrews 4:4
5. >> Ephesians 6:1-3
6. >> Romans 13:9; Jacob /
James 2:11
7. >> Rom. 13:9; Jacob/James 2:11
8. >> Romans 13:9
9. >> Romans 13:9
10. > Romans 7:7; 13:9

The Ten Commandments in the Old Testament

At Sinai

Before Sinai
1. >> Genesis 35:2-3
2. >> Genesis 31:19-34; 35:2
3. >> Genesis 21:33; 33:20;
Exodus 3:13+15
4. >> Genesis 2:3; Exodus 16:4-5
+ 16-29
5. >> Genesis 9:20-25
6. >> Genesis 4:8-14
7. >> Genesis 39:9
8. >> Genesis 44:8-16
9. >> Genesis 27:12
10. > Genesis 25:29-34

The word of God remains in
force
Psalm 119:160
Matthew 4:4; 5:18; 24:35
Luke 4:4; 8:21; 11:28; 16:17
John 8:47
Ephesians 6:17
Hebrews 4:12
1 Peter 1:23-24
1 John 2:5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Exodus 20:2-3; Deut. 5:7
Exodus 20:4-6; Deut. 5:8-10
Exodus 20:7; Deut. 5:11
Ex. 20:8-11; Deut.5:12-15
Exodus 20:12; Deut. 5:16
Exodus 20:13; Deut. 5:17
Exodus 20:14; Deut. 5:18
Exodus 20:15; Deut. 5:19
Exodus 20:16; Exodus 23:1;
Deuteronomy 5:20
10. > Exodus 20:17; Deut. 5:21

The eternal valid law
Psalm 111:7-8; 119:89+152
Ecclesiastes 12:13-14
Isaiah 40:8
John 14:15
Romans 2:13; 3:31; 7:12; 13:8-10
1 Corinthians 7:19; 2 Cor. 6:14
Jacob / James 2:10
1 John 2:4
Revelation 12:17; 14:12

Os Dez Mandamentos no Novo Testamento

Antes da crucificação

Após a crucificação

1. >> Mateus 4:10
2. >> Marcos 12:28-30; Lucas 16:13
3. >> Marcos 12:28-30
4. >> Mateus 24:20; Marc. 2:27-28
5. >> Mateus 19:18-19;
Marc. 7:9-13; 10:19; Luc. 18:20
6. >> Mateus 19:18; Marcos 10:19;
Lucas 18:20
7. >> Mateus 5:28; 19:18;
Marcos 10:19; Lucas 18:20
8. >> Mateus 19:18; Marcos10:19;
Lucas 18:20
9. >> Mateus 19:18; Marcos 10:19;
Lucas 18:20
10. > Mateus 5:28

1. >> 1 Cor. 8:4-6; Apocalipse 19:10
2. >> Atos 17:29; 1 Cor. 10:14;
1 João 5:21
3. >> 1 Timóteo 6:1
4. >> Hebreus 4:4
5. >> Efésios 6:1-3
6. >> Romanos 13:9;
Tiago / Jacob 2:11
7. >> Rom. 13:9; Tiago 2:11
8. >> Romanos 13:9
9. >> Romanos 13:9
10. > Romanos 7:7; 13:9

Os Dez Mandamentos no Velho Testamento

No Sinai

Antes Sinai
1. >> Gênesis 35:2-3
2. >> Gênesis 31:19-34; 35:2
3. >> Gênesis 21:33; 33:20;
Êxodo 3:13+15
4. >> Gênesis 2:3; Êxodo 16:4-5
+ 16-29
5. >> Gênesis 9:20-25
6. >> Gênesis 4:8-14
7. >> Gênesis 39:9
8. >> Gênesis 44:8-16
9. >> Gênesis 27:12
10. > Gênesis 25:29-34

A palavra de Deus permanece
em vigor
Salmo 119:160
Mateus 4:4; 5:18; 24:35
Lucas 4:4; 8:21; 11:28; 16:17
João 8:47
Efésios 6:17
Hebreus 4:12
1 Pedro 1:23-24
1 João 2:5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Êxodus 20:2-3; Deut. 5:7
Êxodus 20:4-6; Deut. 5:8-10
Êxodus 20:7; Deut. 5:11
Êx. 20:8-11; Deut.5:12-15
Êxodus 20:12; Deut. 5:16
Êxodus 20:13; Deut. 5:17
Êxodus 20:14; Deut. 5:18
Êxodus 20:15; Deut. 5:19
Êxodus 20:16; Êxodus 23:1;
Deuteronômio 5:20
10. > Êxodus 20:17; Deut. 5:21

A lei válida eterna
Salmo 111:7-8; 119:89+152
Eclesiastes 12:13-14
Isaías 40:8
João 14:15
Romanos 2:13; 3:31; 7:12; 13:8-10
1 Coríntios 7:19; 2 Cor. 6:14
Tiago / Jacob 2:10
1 João 2:4
Apocalipse 12:17; 14:12

Depois disto foi Yahshua com os seus discípulos para a terra da Judéia;
e estava ali com eles, e batizava. Ora, João batizava também em Enom,
junto a Salim, porque havia ali muitas águas; e vinham ali, e eram
batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve
então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da
purificação. E foram ter com João, e disseram-lhe: Rabi, aquele que
estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo
batizando, e todos vão ter com ele.
João respondeu, e disse: O homem não pode receber coisa alguma,

se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que
disse: Eu não sou o Messias, mas sou enviado adiante dele. Aquele que
tem a esposa é o esposo; mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve,
alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está
cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua.
Aquele que vem de cima é sobre todos; aquele que vem da terra é da
terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos.

E aquilo que ele viu e ouviu isso testifica; e ninguém aceita o
seu testemunho.
Aquele que aceitou o seu testemunho,

esse confirmou que YAHWEH é verdadeiro.
Porque aquele que YAHWEH enviou fala as palavras de Deus //
YAHWEH; pois não lhe dá YAHWEH o Espírito por medida.

O Pai ama o Filho,
e todas as coisas entregou nas suas mãos.
Aquele que crê no Filho tem a vida eterna;
mas aquele que não crê no Filho não verá a vida,
mas a ira de Elohim / Deus sobre ele permanece.
João 3:22-36

» Mas YAHWEH no-las revelou pelo seu Espírito;
porque o Espírito penetra todas as coisas,
ainda as profundezas de YAHWEH (Deus).
Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem,
senão o espírito do homem, que nele está?
Assim também ninguém sabe as coisas de YAHWEH,
senão o Espírito de YAHWEH.
Mas nós não recebemos o espírito do mundo,
mas o Espírito que provém de YAHWEH,
para que pudéssemos conhecer o que nos é dado
gratuitamente por YAHWEH.
As quais também falamos, não com palavras de
sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina,
comparando as coisas espirituais com as espirituais.
Ora, o homem natural não compreende as coisas do
Espírito de YAHWEH, porque lhe parecem loucura;
e não pode entendê-las, porque elas se discernem
espiritualmente.
Mas o que é espiritual discerne bem tudo,
e ele de ninguém é discernido.
Porque, »quem conheceu a mente de YAHWEH,
para que possa instruí-lo« (Is. 40:13)?
Mas nós temos a mente do Messias. «
1 Coríntios 2:10-16

Vigiai! Pois, porque não sabeis a que hora há de vir
o vosso Senhor (ver na Bíblia!).

Mas considerai isto:
se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir
o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa.

Por isso, estai vós apercebidos também; porque o Filho do
homem há de vir à hora em que não penseis.
Quem é, pois, o servo fiel e prudente,
que o seu senhor constituiu sobre a sua casa,
para dar o sustento a seu tempo?

Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier,
achar servindo assim.
Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens.
Mas se aquele mau servo disser no seu coração:
O meu senhor tarde virá; e começar a espancar os seus conservos
(ver a "inquisição" pelo "Santo Ofício / Tribunal [de acreditam
e ensinam]" por a autoridade de públiva e a Igreja Católica
{os cavaleiros de Malta} e Jesuítas),
e a comer e a beber com os ébrios:
Virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e à
hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte
com os hipócritas; ali haverá pranto e ranger de dentes.
Mateus 24:42-51

Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo
lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados...
Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Apocalipse 2:10

» Dize-lhes: Vivo eu, diz YAHWEH Elohim, que não tenho prazer na
morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho, e
viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos; pois, por
que razão morrereis, ó casa de Israel (Ó elas de todas as nações)? «
Ezequiel 33:11
» E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande
poder, e a terra foi iluminada com a sua glória.
E clamou fortemente com grande voz, dizendo: "Caiu, caiu a grande
Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo
espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável
(um outro espírito: o espirito de Satanas)!
Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua
prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela; e os
mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de
suas delícias."
E ouvi outra voz do céu, que dizia: " Sai dela, povo meu, para que
não sejas participante dos seus pecados, e para que não
incorras nas suas pragas.
Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e
YAHWEH se lembrou das iniqüidades dela.
Quem te não temerá, ó YAHWEH, e não magnificará o teu nome?
Porque só tu és santo; por isso todas as nações virão, e se prostrarão
diante de ti, porque os teus juízos são manifestos."
E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho
se abriu no céu.
E os sete anjos que tinham as sete pragas saíram do templo, vestidos
de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos
peitos.
E um dos quatro animais deu aos sete anjos sete taças de ouro,
cheias da ira de YAHWEH, que vive para todo o sempre.
E o templo encheu-se com a fumaça da glória de YAHWEH e do seu
poder; e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem
as sete pragas dos sete anjos.
E ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos sete anjos:
Ide, e derramai sobre a terra as sete taças da ira de YAHWEH!«
Apocalipse 18:1-5; 15:4-8; 16:1

» E o quinto anjo derramou a sua taça sobre
o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso;
e eles mordiam as suas línguas de dor.
E por causa das suas dores, e por causa das suas
chagas, blasfemaram do Elohim / Deus do céu;
e não se arrependeram das suas obras. «
Apocalipse 16:10-11   
Citação:
"A quinta praga. — Um fato importante é estabelecido por este
testemunho, a saber, que as pragas não destroem imediatamente
todas as suas vítimas, porque algumas que foram primeiro feridas
com chagas, ainda vivem ao ser derramada a quinta praga e mordem
as línguas de dor. Uma ilustração desta praga encontra-se em Êxodo
10:21-23. É derramada sobre o trono da besta, o papado. O trono da
besta é onde se encontra a sede papal, que tem estado e continuará
sem dúvida a estar, na cidade de Roma. O seu “reino” provavelmente
abrange todos os que são súditos eclesiásticos do papa, onde quer
que se encontrem."
tirado de: "Daniel and Revelation / Daniel e Apocalipse", Uriah Smith,
pág. 733
e "Daniel e Apocalipse", Ellen G. White, Centro de Pesquisas Ellen G.
White, p. 690/691 (562)

» A sabedoria clama lá fora; pelas ruas levanta a sua voz.
Nas esquinas movimentadas ela brada; nas entradas das portas e nas
cidades profere as suas palavras:
Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós escarnecedores,
desejareis o escárnio? E vós insensatos, odiareis o conhecimento?
Atentai para a minha repreensão; pois eis que vos derramarei
abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras.
Entretanto, porque eu clamei e recusastes; e estendi a minha mão e não
houve quem desse atenção, Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não
quisestes a minha repreensão.
Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei, em
vindo o vosso temor.
Vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como
uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia.
Então clamarão a mim, mas eu não responderei; de madrugada me
buscarão, porém não me acharão.
Porquanto odiaram o conhecimento; e não preferiram o temor de
YAHWEH:
Não aceitaram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão.
Portanto comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus
próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos
insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, e
estará livre do temor do mal. «
Provérbios 1:20-33

»Porque todos os povos
andam, cada um em nome
do seu soberano;
e nós andaremos
em nome de
YAHWEH
nosso Elohim (D-us),
para todo o sempre e eternamente.«
Miquéias 4:5

