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PALAVRA DE YAHUH
(Parte 1)
1) A Palavra de Yahuh é o único
canal de comunicação entre Ul e
o Seu povo. Costumamos dizer
que a Palavra de Yahuh é o
manual do homem para bem
viver. Ul como o criador de todas
as coisas inclusive do homem é o
único que pode nos dizer o que é
bom ou mal, de que forma
podemos ser felizes, como
podemos educar nossos filhos,
como viver bem em família, como
vivermos de acordo com a
vontade de nosso Criador e Ul, e
principalmente nos mostra por intermédio de Sua Palavra como podemos
receber a salvação, retornando a sermos filhos adotivos Seus [ גלטיאGalutyah (Gálatas) 4:5 – “Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim
de recebermos a adoção de filhos” (os que estavam condenados pela
aliança ter sido desfeita)]; [ אפםיא- Efsiyah (Efésios) 1:5 – “E nos
predestinou para filhos de adoção por intermédio de Yahushua Há
Mashiach, para Si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade”].
Perguntas: a) Qual é único canal de comunicação entre UL e seu povo? b) O que nos
pode dizer UL e por que? c) E o que principalmente nos mostra?

2) Por intermédio do sacrifício de seu Mashiach, de quem nos tornaremos
irmãos no dia de nossa ressurreição ou de recebermos nossos corpos
incorruptíveis assim como recebeu Yahushua Há Mashiach após sua
ressurreição [ רומיא- Romiyah (Romanos) 8:29 – “Porque os que dantes
conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de
seu Mashiach, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos”].
Observem “a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos”, ou
seja, o Mashiach é o primogênito (o primeiro ser humano) a receber a
ressurreição para a vida eterna... o primogênito unigênito, porque a partir
dele Yahuh fez a nova criação de seres humanos, na qual cada homem ou
mulher, que receber o corpo incorruptível, será um irmão de Yahushua Há
Mashiach e filho de Yahuh.

Pergunta: a) Fale-nos a respeito do sacrifício do Mashiach e sobre nossa filiação e
irmandade?
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A Bíblia é a Palavra de YHWH - a única verdade
3) Leiamos algumas passagens da Palavra de YHWH:
“Toda a Escritura é inspirada por Ul e proveitosa para ensinar, para
repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim
de que o homem de Ul seja plenamente competente, completamente
equipado para toda boa obra” [ טימתאום ב- Timtheous Bet (2 Timóteo)
3:16,17]; “Pois sabeis primeiramente isto, que nenhuma profecia da
Escritura procede de qualquer interpretação particular. Porque a
profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens
falaram da parte de Yahuh conforme eram movidos por Seu espírito de
santidade”. [ כאפא ב- Kefa Bet (2 Pedro) 1:20,21]; “Santifica-os por meio
da verdade; a tua palavra é a verdade”. [ יוחנן- Yahuchanan (João) 17:17]
Pergunta: a) O que podemos entender com os textos lidos?

4) A Bíblia é confiável ao contrário da tradição do “cristianismo histórico”
que as “religiões [organizações e denominações]” da cristandade, o
judaísmo e suas facções e que todas as religiões existentes teimam em
seguir: Falando sempre o que
pensavam, os pais da religião
que nasceu em Roma, entre o
final do 3º e início do 4º
séculos, o cristianismo ao
invés
de
reconhecer
a
verdade da Palavra de Yahuh
a misturou com o misticismo
grego e o paganismo romano,
tirando assim seus adeptos do
verdadeiro
caminho
delineado na Palavra de
Yahuh
e
explicado
por
Yahushua Há Mashiach no
primeiro século da EC, quando
de sua existência aqui na
terra.
Pergunta:
confiável?

a)

O

que

não

é

5) “Em resposta, disse-lhes: “Por que é também que vós infringis o
mandamento de Ul por causa da vossa tradição”? [ מתיתיהו- Mattityahu
(Mateus) 15:3]. Percebemos aqui que a quebra da Lei de Yahuh por causa
de tradições humanas não é algo inerente a nossa geração, ou das
gerações após o 3º e 4º séculos, pois ela estava também presente entre os
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yashurum de Yahudah desde os dias do Mashiach até os dias de hoje.
“Acautelai-vos: talvez haja alguém que vos leve embora como presa sua,
por intermédio de filosofia e de vão engano, segundo a tradição de
homens, segundo as coisas elementares do mundo e não segundo o
Mashiach” [ קולםיא- Qolesayah (Colossenses) 2:8]
Pergunta: a) Que admoestações recebemos de Yahushua Há Mashiach e do ravino
Shaul?

Os livros da Bíblia
6) A Bíblia é composta de um total de 66 livros, divididos em duas partes,
as escrituras hebraicas (primeira aliança) e escrituras em aramaico e
hebraico (aliança renovada).
Pergunta: a) Como é composta a Bíblia?

A Aliança
7) A aliança 9conhecida vulgarmente como o velho testamento) é uma
coleção de 39 livros. Yashurum antigos e discípulos de Yahushua Há
Mashiach, aceitaram os livros como Escrituras Inspiradas. Ele começa com
a criação do universo e da raça humana e continua com a história das
pessoas escolhidas por Ul - Avracham, Isaac e Yakov que originaram a
nação de Yashuru/Yisrael, dos quais se originaria a tribo de Yahudah de
onde nasceria Yahushua. Na aliança/pacto, Ul começou a mostrar o seu
plano de salvação para seu povo. Através de Seus profetas, Ele prometeu
muitas vezes enviar o Mashiach, que seria aquele que renovaria a aliança
quebrada [isso iniciando em Bereshit (Gênesis) 3:15 – “E porei inimizade
entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente; esta lhe ferirá
a cabeça, e ele lhe ferirás o calcanhar”].
Pergunta: a) Articule a respeito da aliança...

Os livros da aliança [Tanach]:
Torá - Instruções

Bereshit (Gênesis) - בראשית
Shemoth (Êxodo) - שמות
Wayriqra (Levítico) - ויקרא
Bamidbar (Números) - במדבר
Devarim (Deuteronômio) – דברים

Neviim-Profetas

Yahushua (Josué) – יהושע
Shoftim (Juízes) - שופטים
Shmuel Alef (1 Samuel) - שמואל א
Shmuel Bet (2 Samuel) -  ב
שמואל
Melechim Alef (1 Reis) - מלכים א
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Melechim Bet (2 Reis) - מלכים ב
Yeshayahu (Isaías) - ישעיהו
Yirmeyahu (Jeremias) - ירמיהו
Yechezkel (Ezequiel) - יחזקאל
Daniyahu (Daniel) - דניאל
Hoshea (Oséias) - הושיע
Yoel (Joel) - יואל
Ahmos (Amós) - עמוס
Ovadyah (Obadias) - עובדיה
Yonah (Jonas) - יונה
Micha (Miquéias) - מיכה
Nachum (Naum) - נחום
Tzefanyah (Sofonias) - צפניה
Chabakook (Habacuque) - חבקוק
Chaggai (Ageu) - חגי
Zecharyah (Zacarias) - זכריה
Malachi (Malaquias) - מלאכי

Ketuvim – Escritos

Tehillim (Salmos) - תהלים
Mishle (Provérbios) - משלי
Iyob (Jó) - איוב
Shir HaShirim (Cântico dos Cânticos) - שיר השירים
Rute (Rute) - רות
Echah (Lamentações) – איכה
Koheleth (Eclesiastes) – קהלת
Hadasha (Ester) - אסתר
הדסה
Ezrah (Esdras) – עזרא
Nechemyah (Neemias) – נחמיה
Divre HaYamim Alef (1 Crônicas) - דברי הימים א
Divre HaYamim Bet (2 Crônicas) - דברי הימים ב
www.benefrayim.com.br/estudos.htm

<<<<<>>>>>
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PALAVRA DE YAHUH
(Parte 2)
A aliança renovada
1) A aliança renovada é formada por 27
livros, aceitos pelos discípulos de
Yahushua como parte das Escrituras
Inspiradas. Ele nos fala sobre o nascimento
do Mashiach Yahushua e sobre a
restauração do tabernáculo de Dauid por
intermédio da reunião das duas casas da
nação de Yahuh a partir do primeiro século
EC, quando os membros da nação Yashuru
seguiam o modelo deixado por Yahushua e
seus emissários. Descreve o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição
de Yahushua. Também explica porque ele morreu. E nos ensina de que
forma age Yahuh para poder salvar seus chamados e escolhidos (eleitos).

Perguntas: a) Por quantos livros é formada a aliança renovada? b) De que nos falam
esses livros?

Porque devo crer que a Bíblia é a Palavra de Yahuh?
2) Centenas de livros já foram escritos sobre as evidências da inspiração
divina da Bíblia. Estas evidências são
muitas e variadas. Infelizmente, esses
livros não são tão lidos atualmente o
quanto seria desejável. Na verdade, a
maioria das pessoas que questionam a
veracidade da Bíblia nunca a leu! Estas
pessoas tendem a aceitar a crença
popular de que a Bíblia está cheia de erros
(não que não estejam erradas são mais
57.000 erros de grafia, fora os acréscimos
e decréscimos) e que não é mais importante em nosso mundo moderno.

Perguntas: a) O que já foi escrito? b) Mas o que ocorre? c) O que faz a grande maioria
das pessoas? d) Existem erros na Palavra?

3) Entretanto, os escritores da Bíblia afirmam repetidas vezes que eles
estavam transmitindo a própria Palavra de Ul: infalível e tendo autoridade
em si própria no mais alto grau possível. Esta é uma afirmação muito forte
para um escritor e se os cerca de quarenta homens que escreveram as
Escrituras estavam errados em fazê-la (na verdade errados são aqueles
que levarão a maldição que os acompanhará por terem MEXIDO E
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ADULTERADO,

DISTORCIDO,

ACRESCENTADO E EXTRAIDO, PARA
PROVAREM SUAS DOUTRINAS INSANAS
ADVINDAS DO PAGANISMO E ASSIM
CRIAREM
A
RELIGIÃO
CATÓLICA
APOSTÓLICA DE ROMA E SUAS FILHAS
PROTESTANTES), e então inventaram as
traduções em grego, nesse caso eles
estavam ou mentindo, ou eram loucos,
ou as duas coisas.

Perguntas: a) O que afirmam os 40 homens
que escreveram os livros contidos na Palavra?
b) O que é essa afirmação? c) Quem na verdade está errado e por que?

4) Mas, por outro lado, se o maior e mais influente livro de todas as épocas
- um livro que contém a mais bela literatura e o mais perfeito código moral
já imaginado - foi escrito por um bando de fanáticos, então há alguma
esperança de encontrar sentido e propósito neste mundo? Se alguém
investigar seriamente as evidências bíblicas, esta pessoa irá descobrir que
a afirmação de ser divinamente inspirada (declarada cerca de 3000 vezes
na Bíblia de diversas formas) é amplamente justificada. Hoje aqueles que
possuem o espírito de santidade de Yahuh não têm a menor possibilidade
de caírem nos erros doutrinários nela adicionadas, mas infelizmente os
demais acabam por crer em fábulas judaicas, na mitologia grega e no
paganismo romano e babilônico nela inseridos...
Perguntas: a) Que pergunta surge? b) Quantas vezes é afirmado na Palavra que ela é
inspirada? d) Por que hoje essas evidências, de inspiração, são totalmente justificadas?
e) Fora os que possuem o espírito de Yahuh o que ocorre todos os demais?

Alguns exemplos de profecias cumpridas
5) Uma das mais incríveis evidências para a inspiração divina da Bíblia são
as profecias que se cumpriram. Centenas de profecias escritas na Palavra
de Yahuh vieram
a se cumprir até
o
último
detalhe.
E
a
maioria delas foi
cumprida
quando o seu
escritor já havia
morrido. Por exemplo: Por volta de 538 AEC [Daniyahu (Daniel) 9:24-27 –
“Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo, e sobre a tua
santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e
para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a
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profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende: desde a saída da
ordem para restaurar, e para edificar a Yahushalayim, até ao Mashiach,
o Príncipe, haverá sete semanas, e sessenta e duas semanas; as ruas e o
muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das sessenta
e duas semanas será cortado o Mashiach, mas não para si mesmo; e o
povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu
fim será com uma inundação; e até ao fim haverá guerra; estão
determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma
semana; e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação; e
sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação;
e o que está determinado será derramado sobre o assolador”), Daniyahu
(Daniel), o profeta, predisse que Yahushua nasceria como o renovador da
aliança como prometido para o povo Yashuru/Yisrael exatamente 483
anos depois que o imperador persa desse aos yahudim permissão para
reconstruir a cidade de Yahushalayim que estava em ruínas nesta época.
Essa profecia foi clara e definitivamente cumprida no tempo exato.

Perguntas: a) Qual a maior evidência da inspiração divina da Palavra? b) Em que
momento quase a totalidade das profecias ocorreram? c) O que previu Daniyahu por
volta do ano 538 AEC?

6) A Palavra de Yahuh também contém uma grande quantidade de
profecias tratando de nações e cidades específicas ao longo dos séculos,
todas as quais foram literalmente cumpridas e que a história/arqueologia
comprova. Outras profecias demonstram a difusão do caminho pelo
mundo, criação de religiões e muitos outros assuntos. Não há outro livro,
antigo ou moderno, como a Bíblia. As profecias vagas e geralmente
errôneas, feitas por pessoas como Jeanne Dixon, Nostradamus, Edgar
Cayce e outros como eles, não podem, nem de longe, serem colocadas na
mesma categoria das profecias bíblicas. Nem outros livros religiosos como
o Alcorão, os escritos de Confúcio e literatura religiosa similar. Somente a
Bíblia manifesta esta evidência profética e ela a faz em uma escala tão
gigantesca que torna absurda qualquer outra explicação que não a sua
inspiração divina.
Perguntas: a) O que encontramos também na Palavra? b) Que outros aspectos
também são profetizados? c) Que profecias nunca puderam estar na mesma categoria
das inspiradas por Yahuh? d) Existe algum outro livro que podemos comparar com a
Palavra de Yahuh? e) O que faz com que seja impossível descartarmos a inspiração
bíblica? Explique.

Os livros da aliança renovada
Mattityahu (Mateus) – מתיתיהו
Yochanan Moshe (Marcos) - משה-
יוחנן
Luka (Lucas) – לוקא
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Yahuchanan (João) – יוחנן
Maaseh Shlichim (Atos dos Emissários) - מעשה שליכים
Romiyah (Romanos) – רומיא
Qorintyah Alef (1 Coríntios) – קורנתי א
Qorintyah Bet (2 Coríntios) – קורנתי ב
Galutyah (Gálatas) – גלטיא
Efsiyah (Efésios) – אפםיא
Fylypsiyah (Filipenses) – פיליפםיא
Qolesayah (Colossenses) – קולםיא
Tesloniqyah Alef (1 Tessalonicenses) – תםלוניקיא א
Tesloniqyah Bet (2 Tessalonicenses) – תםלוניקיא ב
Timtheous Alef (1 Timóteo) – טימתאום א
Timtheous Bet (2 Timóteo) – טימתאום ב
Teitus (Tito) – טטוס
Fileymon (Filemom) – פילמן
Ivrim (Hebreus) – עברים
Yaakov (Tiago) – יעקב
Kefa Alef (1 Pedro) – כאפא א
Kefa Bet (2 Pedro) – כאפא ב
Yahuchanan Alef (1 João) – יוחנן א
Yahuchanan Bet (2 João) – יוחנן ב
Yahuchanan Gimel (3 João) – יוחנן ג
Yahudah (Judas) – יהודה
Gilyahna (Revelação/Apocalipse) – גלינא
Obs: Utilizamos os nomes em hebraico, transliterados e em português
também para os livros da aliança renovada, pois não temos a menor
dúvida de que todos foram escritos na língua hebraica...
<<<<<>>>>>
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PALAVRA DE YAHUH
(Parte 3)
Exatidão histórica
1) A exatidão histórica da Palavra de Yahuh é também uma classe de
evidências por si só, infinitamente superior aos registros escritos deixados
pelo Egito, Assíria e outras nações antigas. As confirmações arqueológicas
do registro bíblico são quase inumeráveis. O Dr. Nelson Glueck, a maior
autoridade em arqueologia yashurum, disse: "Nenhuma descoberta
arqueológica jamais contradisse qualquer referência bíblica. Dezenas de
achados arqueológicos foram feitos que confirmam em exato detalhe as
declarações históricas feitas pela Bíblia. E, da mesma maneira, uma
avaliação própria de descrições bíblicas tem geralmente levado a
fascinantes descobertas no campo da arqueologia moderna".
Perguntas: a) O que é também uma classe de evidências que são infinitamente
superiores que as deixadas por qualquer outro povo? B) O que disse o Dr. Nelson
Glueck?

Exatidão científica
2) Outra espantosa evidência da inspiração divina da Bíblia é o fato de que
muitos princípios da ciência moderna foram registrados como fatos da
natureza na Bíblia muito antes que qualquer cientista os confirmasse
experimentalmente. Uma amostra destes fatos inclui:
a) A circunferência da terra: [Yeshayahu
(Isaías) 40:22 – “Ele é o que está
assentado sobre o círculo da terra,
cujos moradores são para ele como
gafanhotos; é ele o que estende os céus
como cortina, e os desenrola como
tenda, para neles habitar”]
b) A quase infinita extensão do universo:

vossos pensamentos”]

[Yeshayahu (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
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c) O ciclo hidrológico: [Koheleth (Eclesiastes)
1:7 – “Todos os rios vão para o mar, e
contudo o mar não se enche; ao lugar para
onde os rios vão, para ali tornam eles a
correr”]
d) O vasto número de
estrelas [Yirmeyahu (Jeremias) 33:22 – “Como não se
pode contar o exército dos céus, nem medir-se a
areia do mar, assim multiplicarei a descendência de
Dauid, meu servo, e os levitas que ministram diante
de mim”]
e) A lei do aumento da
entropia (*) Tehillim
(Salmos)
102:25-27
–
“Desde
a
antiguidade fundaste a terra, e os céus
são obra das tuas mãos. Eles perecerão,
mas tu permanecerás; todos eles se
envelhecerão como um vestido; como
roupa os mudarás, e ficarão mudados.
Porém tu és o mesmo, e os teus anos
nunca terão fim”]
(*) A entropia de um sistema nada mais é do
que a medida do seu grau de desorganização.
f)
A suma importância do sangue para a vida: [Wayriqra
(Levítico) 17:11 – “Porque a vida da carne está no sangue;
pelo que vo-lo tenho dado sobre o altar, para fazer
expiação pelas vossas almas; porquanto é o sangue que
fará expiação pelo corpo”]
g) A
circulação
[Koheleth
atmosférica:
(Eclesiastes) 1:6 – “O vento vai para o
sul, e faz o seu giro para o norte;
continuamente vai girando o vento,
e volta fazendo os seus circuitos”]
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h) O campo gravitacional: [Iyob (Jó) 26:7- “O
norte estende sobre o vazio; e suspende a
terra sobre o nada”]
E muitos outros...

Pergunta: a) Qual outras espantosas provas da inspiração
da Palavra de Yahuh?

3) Estes fatos obviamente não são declarados no
jargão da ciência moderna, mas em termos da
experiência básica no homem no dia-a-dia. Ainda
assim, eles estão completamente de acordo com os fatos modernos da
ciência.

Perguntas: a) O que obviamente não é declarado, mas com o que a Palavra está
totalmente de acordo?

4) É significativo também que nenhum erro jamais foi demonstrado na
Palavra de Yahuh, seja em ciência, história ou qualquer outro assunto.
Muitos erros foram de fato declarados, mas eruditos bíblicos
conservadores
sempre
foram capazes de encontrar
soluções
para
esses
problemas.

Perguntas:
a)
O
que
é
significativo? b) Nunca foram
declarados erros na Palavra?

Estrutura única
5) A incrível estrutura dos
livros da Palavra de Yahuh
deve ser colocada em
perspectiva
também.
Embora ela seja uma
coleção
de
66
livros,
escritos por cerca de quarenta homens ao longo de um período de cerca
de 2000 anos, a Palavra ainda assim é um só Livro, em perfeita unidade e
consistência. Os escritores individuais, na época em que escreviam, não
tinham ideia de que, eventualmente, seus escritos seriam incorporados
em um só livro. Entretanto, cada um desses escritos individuais preenche
perfeitamente o seu lugar e serve a um único propósito. Qualquer pessoa
que estude diligentemente a Palavra irá encontrar padrões estruturais e
matemáticos cuidadosamente bordados em seu tecido com uma
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intrincaria e simetria que não são passíveis de explicação através do acaso
ou coincidência.
Perguntas: a) O que deve também ser colocada em perspectiva? b) Fale-nos sobre a
estrutura da Palavra de Yahuh.

6) E o tema que a Palavra desenvolve consistente e grandiosamente de
Bereshit (Gênesis) a Gilyahna (Revelação/Apocalipse) é o majestoso
trabalho de Yahuh na criação do universo e após a queda do homem a
redenção de Seu povo (as duas casas de Yashuru/Yisrael) através de seu
Mashiach, Yahushua Ben Yosef. Esse plano de redenção, engendrado
muito antes do início da criação é o que gera todas as situações nela
encontradas. A começar por Bereshit (Gênesis) 3: 15 – “E porei inimizade
entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente; este te ferirá
a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar”. Esse plano engendrado antes da
criação é o que faz com que homens inescrupulosos ao mistura-lo com a
mitologia grega e ao paganismo romano criaram a Jesus, divino, deus, filho
de uma virgem, etc. Para ter um entendimento melhor sobre esse assunto
Leia a nossa apostila de estudo "O PACTO" que pode ser baixada a partir
de nosso site no endereço: http://www.benefrayim.org.br/apostilas.htm

Perguntas: a) Qual o tema que a Palavra desenvolve de Gênesis a Apocalipse? b) Desde
quando foi engendrado esse plano de redenção? c) O que fizeram homens
inescrupulosos?
<<<<<>>>>>>
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PALAVRA DE YAHUH
(Parte 4)
O efeito único da Palavra de Yahuh
1) A Palavra também é única em seu efeito sobre homens em individual e
sobre a história das
nações. Ela é o livro
mais vendido de
todas as épocas,
tocando corações e
mentes, amada por
pelo menos uma
pessoa em qualquer
raça, nação ou tribo
para a qual foi
levada. Ricos ou
pobres, educados
ou simples, reis ou
plebeus, homens de
qualquer origem ou
modo de vida já
foram atingidos por
esse livro. Nenhum outro livro jamais teve tal apelo universal ou produziu
efeitos tão duradouros.
Pergunta: a) O que mais é a Palavra de Yahuh, fale-nos sobre isso!

2) Uma evidência final de que a Palavra de Yahuh é verdadeira é o
testemunho dos que acreditaram nela. Multidões de pessoas, no passado
e no presente, descobriram por experiência própria que suas promessas
são verdadeiras, seu conselho é confiável, seus comandos e restrições são
sábios e que sua maravilhosa mensagem de salvação vai ao encontro de
qualquer necessidade para todo o tempo e eternidade.
Pergunta: a) Qual evidência final da inspiração divina da Palavra?

3) Nomes dados ao conjunto de livros escritos pela inspiração
do espírito de santidade de Yahuh por alguns de seus
escritores:
a) Palavra de Ul – Luka (Lucas) 8:21 – “Mas, respondendo ele, disselhes: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra
de Ul (deus) e a executam”.
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b) Livro de Yahuh – Yeshayahu (Isaías) 34:16 – “Buscai no livro de
Yahuh, e lede; nenhuma destas coisas faltará, ninguém faltará com
a sua companheira; porque a minha boca tem ordenado, e o Seu
espírito mesmo as tem ajuntado”.
c) Escrituras – Mattityahu (Mateus) 21:42 – “Diz-lhes Yahushua: Nunca
lestes nas Escrituras: A pedra, que os edificadores rejeitaram, Essa
foi posta por cabeça do ângulo; Por Yahuh foi feito isto, E é
maravilhoso aos nossos olhos?”
Entre outros...

Pergunta: a) Que nomes são utilizados para designarem a Palavra de Yahuh?

Curiosidades
4) Você sabia que a Palavra de Yahuh foi o primeiro livro a ser impresso e
também o livro traduzido e lido no maior número de línguas? Sim foi
impresso em 1456. Em 1450, já seguro de sua arte, Gutemberg se propõe
a imprimir a Palavra de Yahuh e consegue um empréstimo de 800 florins
junto a dois negociantes, João Füst e Pedro Schaeffer. Os custos
aumentam e Gutemberg pede mais dinheiro emprestado, oferecendo
como garantia a penhora de sua própria oficina. Em 1455, Füst executa o
crédito; Gutemberg não tem como saldar a dívida; a impressão da Palavra
de Yahuh não estava terminada. A oficina cai mesmo em poder de Füst e
Schaeffer que, finalmente, em 1456, imprimem a "Bíblia de 42 linhas", a
primeira bíblia impressa e, por suas 642 páginas, o primeiro atestado da
eficiência da tipografia. Sua tiragem foi de, aproximadamente, 200
exemplares, dos quais, incluídos os incompletos, cerca de 48 ainda
sobrevivem, segundo informa o Museu Gutemberg de Mainz.
Pergunta: a) Fale-nos sobre a impressão da Palavra.

5) Os escritores dos livros que compõem a Palavra de Yahuh (Bíblia) foram
inspirados pelo espírito de santidade de Ul para escreverem seus livros:
Kefa Bet (2 Pedro) 1:21 - “Porque a profecia nunca foi produzida por
vontade de homem algum, mas os homens santos de Ul falaram
inspirados pelo Seu espírito de santidade”.
Pergunta: a) O que demonstra o que escreveu Kefa em Kefa Bet (2 Pedro) 1: 21?

6) O próprio Yahushua Há Mashiach, nosso Rabi, Mashiach de nosso Pai
adotivo o Ul Único e Uno, fala-nos da Palavra: Luka (Lucas) 11:28 “Mas ele
disse: Antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Yahuh e a
guardam”. E dá uma benção especial ao leitor da Palavra. Gilyahna
(Revelação/Apocalipse) 1:3 “Bem aventurado aquele que lê, e os que
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ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão
escritas; porque o tempo está próximo”.
Pergunta: a) O que nos diz Yahushua a respeito da Palavra de Seu Pai?

7) Cremos na infalibilidade e inerrância da palavra de Yahuh [quando
escrita originalmente] (A Bíblia). Pois termos conhecimento de que as
Escrituras foram adulteradas, diminuídas e acrescidas. Que todos os 66
livros da Bíblia, embora escritos por homens, seja a palavra de Ul, pois
estes foram inspirados pelo espírito de santidade de Yahuh. Que a
congregação dos santos [o Yashuru/Yisrael de Yahuh (as duas casas de
Yashuru/Yisrael) aquelas que o Mashiach veio para ajuntar – “E ele,
respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da
casa de Yashuru/Yisrael” (Mateus 15:24, deve ter como único livro a
Bíblia, onde encontramos tudo o que devemos saber para nos tornarmos
servos leais.

Perguntas: a) No que cremos a respeito da Palavra? b) E sobre os 66 livros? c) O que é
congregação dos santos?

8) Que a Bíblia é o manual do homem, onde encontramos tudo o que
precisamos para termos uma vida feliz e em paz, e posteriormente a vida
eterna. Que não existe um exemplar sequer que contenha todas as
palavras ditadas pelo espírito de santidade de Yahuh, pois os homens a
deturparam sob o comando do inimigo, mas que pelo mesmo espírito
somos levados a entender o que foi adulterado ou não, não nos deixando
cair no erro daqueles que não receberam o chamado e a eleição... e
principalmente o espírito de santidade de Yahuh e passam a crer nos erros
humanos nela inseridos... Mas esses terão a sua paga: “Porque eu testifico
a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se
alguém lhes acrescentar alguma coisa, Ul fará vir sobre ele as pragas que
estão escritas neste livro; E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro
desta profecia, Ul tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e
das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas
diz: Certamente cedo venho. Assim seja. Ora vem, Yahushua Há
Mashiach. A paz de Yahushua Há Mashiach seja com todos vós. Assim
seja”. Gilyahna (Revelação/Apocalipse)22: 18-21.
Perguntas: a) Por que dizemos que a Bíblia é o manual do homem? b) Será que existem
exemplares sem erros da Palavra? c) Qual será a paga de quem adulterou a Palavra? d)
Qual será a paga de quem adultera a Palavra?
VEJA FIGURA NA PRÒXIMA PÁGINA...
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