A APOSTASIA
Conforme a palavra
nos diz, nos últimos
tempos iríamos ver quase
a totalidade, dos que
dizem seguir a Palavra de
Yahuh apostatar (obs: os
últimos tempos iniciaram
no primeiro século de
nossa era), ou seja,
deixariam de seguir os
ensinos
contidos
na
Palavra para blasfemar e
criar novas doutrinas,
doutrinas de homens.
[Tesloniqyah
Bet
(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”]. Ou seja, antes do retorno de Yahushua Há Mashiach, o mundo dito
religioso teria que se desviar, sendo enganado por falsos mestres e profetas. [Mattityahu (Mateus)
24: 11 “E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos”; 24: 24 “Porque surgirão
falsos ungidos e falsos navim (profetas), e farão tão grandes sinais e prodígios que, se
possível fora, enganariam até os escolhidos”]. Sabemos que o homem do pecado já veio há
muito tempo, mas os falsos navim continuam a desencaminhar a humanidade...
Yahushua nos diz que a apostasia iniciaria com o aparecimento de falsos navim que fariam
sinais e prodígios: [Yochanan Moshe (Marcos) 13: 22 “Porque se levantarão falsos ungidos, e
falsos navim, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos”].

OS ENSINAMENTOS DA PALAVRA DE YAHUH SERIAM TROCADOS POR
FALSAS PROFECIAS E FALSOS ENSINOS:
A) Os homens iriam acreditar em profecias humanas, pois estas seriam divulgadas dentro das
congregações ditas cristãs e das sinagogas, e a grande maioria acreditaria que isto seria vindo de
Yahuh, esquecendo-se que temos um inimigo muito inteligente que vive a nos rondar, querendo nos
devorar [Kefa Alef (1 Pedro) 5: 8 – “Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário, anda
em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar”] e que este assim como os
seus ministros se transfigurarão, para parecerem ser da luz: [Qorintyah Bet (2 Coríntios) 11: 13-15
“Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de
Yahushua. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é
muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça; o fim dos quais
será conforme as suas obras”].

1

Agindo assim o inimigo poderá exibir-se, e derrubar a muitos: Tesloniqyah Bet (2
Tessalonicenses) 2: 5-12 “Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava
convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja
manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera; somente há um que agora resiste até
que do meio seja tirado (o império Romano); E então será revelado o iníquo, a quem Yahushua
Há Mashiach desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda; A
esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de
mentira, E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o
amor da verdade para se salvarem. E por isso Yahuh lhes enviará a operação do erro, para
que creiam a mentira; Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes
tiveram prazer na iniquidade”].
Portanto, devemos tomar o cuidado de provar a tudo o que vemos e ouvimos dentro dessas
congregações cristãs, judaicas ou messiânicas (messingélicas), para não cairmos no erro
[Yahuchanan Alef (1 João) 4: 1 “Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os
espíritos são de Yahuh, porque já muitos falsos navim se têm levantado no mundo”].
Como vemos hoje a grande maioria das denominações religiosas ditas cristãs desconhecem
ou não querem conhecer Qorintyah Alef (1 Coríntios) 13: 8-10 “O amor nunca falha; mas havendo
profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão; havendo ciência, desaparecerá;
Porque, em parte, conhecemos, e em parte profetizamos; Mas, quando vier o que é perfeito
(não “o Mashiach”, pois ele jamais o foi em parte ou será aniquilado, portanto aqui a referência ao
que é perfeito é sobre a Palavra ser terminada, pois nessa época ainda estava a ser escrita) então o
que o é em parte será aniquilado”]. E assim continuam querendo demonstrar sinais e prodígios, e
deixam de ensinar o que Yahushua Há Mashiach nos diz em [Mattityahu (Mateus) 7: 22-23 “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 muitos milagres? Então lhes direi
claramente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade”].
“INIQUIDADE = O QUE É CONTRA A VONTADE E A LEI DE YAHUH”.
B) O ravino Shaul (Paulo) já nos advertia desde o primeiro século sobre o surgimento de
novas doutrinas e falsos ensinos: Gálatas 1: 6-9 “Maravilho-me de que tão depressa passásseis
daquele que vos chamou à misericórdia de Yahuh para outros ensinamentos; Os quais não
são outros, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar as boas novas do reino
ensinadas pelo Mashiach. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outros
ensinos além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vo-lo dissemos,
agora de novo também vo-lo digo. Se alguém vos anunciar outros ensinos além do que já
recebestes, seja anátema”].
Portanto chaverim e achim, oremos e vigiemos, pois a apostasia já está ai (desde o 1º
século), espalhada pela cristandade e pelas religiões que dizem seguir a Palavra de Yahuh.
Peçamos a nosso Pai que nos ajude a identificar o erro, mostrá-lo, e assim quem sabe abrirmos os
olhos de alguns que ainda permanecem na babilônia religiosa... Apocalipse 18: 4 “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”.
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