VOCÊ REALMENTE ADORA AO CRIADOR?
Youtube: https://youtu.be/ZbV1h3_uZPs

[Yochanam Moshe (Marcos) 7: 7 – “Em vão, porém, me
honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de
homens”]
[Mattityahu (Mateus) 7: 21-23 – “Nem todo o que me diz:
Senhor, Senhor! Entrará no reino dos céus, mas aquele
que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. 22
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? 23 E então lhes direi abertamente:
Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que
praticais a iniquidade”]
Objetivo deste estudo: O estudante compreenderá, através desse
estudo, que toda religião é falsa, por ser criação humana, e que elas o pode
afastar eternamente de YAhuh o Eterno Criador. E que deverá se basear
totalmente nos ensinos da Palavra de YAhuh se quiser obter a redenção. E
saberá qual o perfil do verdadeiro servo de UL.
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Por exemplo, a cristandade é hoje
composta por centenas de diferentes
organizações, muitas vezes com credos
contraditórios, apesar de se reclamarem
legítimos representantes do Mashiach.
Talvez você se sinta seguro (a) na
igreja/religião a que pertence, mas já se
interrogou acerca da validade da doutrina
que professa? Sabe que o próprio Yahushua Há Mashiach alerta para o
perigo de passar uma vida inteira adorando UL em vão, ou seja, sem direito
à redenção e à vida eterna? Tome nota do
que Ele disse: [Marcos 7: 7 que lemos
acima]. Yahushua claramente diz que
nem toda a adoração é aprovada por
YAhuh. Logo é necessário adorar a YAhuh
segundo o método e a vontade
determinada pelo Criador. Como diz
Yahushua: [Yahuchanam (João) 4: 24 –
“YAhuh é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e
em verdade”]. Essa verdade é apenas uma e está contida na Palavra de
YAhuh, a Bíblia. Yahushua fez um
apelo significativo ao Pai celestial:
[Yahuchanam (João) 17: 17 –
“Santifica-os na tua verdade; a tua
palavra é a verdade”]. Logo só
conhecendo a verdade podemos ser
libertados e alcançar o favor de
YAhuh, a vida eterna. [Yahuchanam (João) 8: 32 – “E conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará”].

A todos os que se consideram servos sinceros e zelosos em querer
obedecer a YAhuh este assunto deve interessar. Muitos hoje pensam que
para garantir o favor de UL basta aceitar um credo dito "cristão ou
judaizante", pouco interessando a doutrina que é professada. Nada mais
enganador! O Mashiach de YAhuh, o homem Yahushua [1Timóteo 2: 5 –
“Porque há um só UL, e um só mediador entre UL e os homens, Yahushua
Há Mashiach, homem”], advertiu em relação ao perigo das falsas doutrinas,
e dos falsos emissários encontrados nas religiões. [Mattityahu (Mateus) 24:
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4-5, 24 – “E Yahushua, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que
ninguém vos engane; 5 Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu
sou Há Mashiach; e enganarão a muitos” (...) “24 Porque surgirão falsos
Mashiach e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se
possível fora, enganariam até os escolhidos”]

Adorar

a YAhuh dentro dum sistema
religioso contrário à Palavra de YAhuh pode
deixar o crente, apesar da sua sinceridade, às
portas do Reino Eterno de YAhuh, sem direito à
redenção (como diz o ditado: no inferno está
cheio de boas intenções). É o próprio Yahushua
quem o disse como lemos acima
em[Mattityahu (Mateus) 7: 21-23]. A Palavra
fala dum sistema religioso, mas sempre
afastado de YAhuh, na sua doutrina e prática.
Esse sistema é designado no livro de Apocalipse
de "Babilônia". YAhuh sabe que existem pessoas sinceras e crentes que
estão sendo enganados por esta falsa adoração. Ele quer que essas pessoas
alcancem também a redenção. Assim, é feito um apelo urgente: [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”]

Como,

pois, encontrar a verdade que só YAhuh tem e que nos
garante o acesso à vida eterna? Ao
contrário daquilo que o estudante
estará provavelmente a pensar, não lhe
vamos dar o nome de nenhuma igreja,
denominação, religião, ou organização
religiosa como tábua de escape ao juízo
de YAhuh. Vamos antes ver na Palavra de YAhuh, a única autoridade nesta
matéria, quais as características essenciais
da nação e do povo Kadosh (santo). No livro
de Apocalipse esse grupo de servos de
YAhuh está bem individualizado. [Apocalipse
12: 17 – “E o dragão irou-se contra a mulher,
e foi fazer guerra ao remanescente da sua
3

semente, os que guardam os mandamentos de YAhuh, e têm o
testemunho de Yahushua Há Mashiach”; 14: 12 – “Aqui está a paciência
dos santos; aqui estão os que guardam os mandamentos de YAhuh e a fé
em Yahushua”; 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”].

Além da sinceridade do servo, o caminho da remissão e da
vida eterna exige dois componentes essenciais:
a) A Fé no sacrifício de Yahushua Há Mashiach, o qual selou, ao
derramar seu sangue, o preço para a regeneração da aliança feita
no Sinai entre YAhuh e nossos ancestrais. É aí que está o principal
pilar onde se fundamenta a remissão de UL, exigindo da nossa parte
arrependimento e então, por intermédio de Seu espírito de
santidade começa a trabalhar em nós para mudar a direção de
nossa vida, a isso é chamado conversão, é uma volta de 180 graus,
no nosso caminhar e pensar de forma a concordarmos com a
vontade de YAhuh.
Esta é a fé em Yahushua, para que saibamos, como ele mesmo disse:
"E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas
da casa de Yashuru (Yisrael)" Mattityahu (Mateus) 15: 24], a qual deve ser
acompanhada do segundo elemento igualmente importante:
b) A guarda dos Mandamentos de YAhuh. É principalmente neste
ponto, que as religiões (Babilônia) tropeçam e afastam-se dá
vontade do Todo-Poderoso, entrando em desobediência e pecado,
condenados por UL. Na verdade, a Lei de YAhuh, também
designada e mais conhecida pelos "Dez Mandamentos", é um texto
de tal forma importante, que foi o único que o próprio UL escreveu
pessoalmente [Shemoth (Êxodo) 20: 1-17 (as dez palavras); 31: 18
– “E deu a Moshe (quando acabou de falar com ele no monte Sinai)
as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo
dedo de YAhuh”]. Contrariamente ao que muitas religiões ensinam,
esta Lei não foi dada apenas para os yahudim (Judeus da tribo de
Yahudah (judá), mas deve fazer parte da vida de todas as tribos de
Yashuru (Yisrael). Na Aliança Regenerada, o livro de "Ivrim
(Hebreus)" ensina-nos que a aliança feita no Sinai entre YAhuh e o
yashurum que recebe o chamado e a eleição por Yahushua Há
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Mashiach implica a obediência natural e voluntária as Leis/Torá de
YAhuh. [Ivrim (Hebreus) 8: 10 – “Porque esta é a aliança que depois
daqueles dias Farei com a casa de Yashuru, diz YAhuh; Porei as
minhas leis no seu entendimento, E em seu coração as escreverei;
E eu lhes serei por UL, E eles me serão por povo”]

Os Dez Mandamentos (ou dez palavras), que podem ser lidos no texto
que está em Êxodo 20.1-17, diz-nos
em resumo que: UL é único - Figuras
e Imagens não podem ser adoradas O nome de YAhuh é sagrado - O
Shabbat (7º dia) é o dia de descanso,
santificado pelo próprio YAhuh,
portanto o verdadeiro dia de
descanso semanal - A honra é devida
aos nossos pais - Não se pode matar O adultério é proibido - Roubar é pecado - O falso testemunho ou a calunia
são reprovados por UL - A cobiça pelo alheio não pode existir. São
mandamentos simples que devem ser cumpridos para que possamos ser
bons filhos de YAhuh. Infelizmente, algumas Igrejas alteraram a Lei de
YAhuh, enquanto outras ensinam que ela já não está em vigor.

Aqui, caro estudante, deve pôr a si mesmo as seguintes
questões:

A minha vida é concordante com a Lei de YAhuh? - A religião a que
pertenço ensina as Leis/Torá de YAhuh na sua forma pura? – A religião a
que pertenço ensina que a adoração de Imagens (exemplo: as figuras de
Cristo, de santos ou Maria) é pecado? - A religião a que pertenço ensina a
guardar o verdadeiro Dia de descanso, o Shabbat Lunissolar? - A religião
aceita a Palavra de YAhuh como única autoridade em matéria de fé e
doutrina ou baseia-se também em tradições ou outras figuras extra bíblicas
(profetas ou profetisas não bíblicos, papas, etc.)? Se a sua resposta foi não
a pelo menos uma destas perguntas, então algo pode estar mal quanto ao
resultado da sua adoração, você pode estar a adorar UL em vão!

Mais uma vez salientamos que não pretendemos pôr em questão a
sua sinceridade como alguém que deseja encontrar-se com UL. Apenas
pretendemos alertá-lo (a) para o risco de que o caminho que professa não
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ser o mais indicado, por não estar de acordo com a vontade de YAhuh
expressa em Sua Palavra.

A

Palavra de YAhuh diz: "Teme a YAhuh e guarda os seus
mandamentos, porque este é o dever de todo o homem" [Koheleth
(Eclesiastes) 12: 13]. O Reino de YAhuh está reservado para os que
vencerem esta batalha contra o inimigo, que cada vez mais se máscara com
"pele de cordeiro", tentando com meias-verdades enganar milhões de
crentes em todo o mundo, não percebendo que meias verdades são uma
mentira inteira. No entanto, a meia-verdade é insuficiente para libertar da
condenação do pecado, pois apenas a verdade plena liberta.
Sérgio Tagliavini Júnior
<<<<<<>>>>>>
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