BLASFÊMIA CONTRA O ESPÍRITO
PECAR CONTRA A NATUREZA SANTA DE YAHUH

“Portanto, eu vos digo: Todo o pecado e blasfêmia se
perdoará aos homens; mas a blasfêmia contra Ruach não
será perdoada aos homens”.
[Mattityahu (Mateus) 12:31]

INTRODUÇÃO
Ao iniciar este estudo percebi que estava a andar sobre território perigoso, visto
confrontar a fé que muitos têm sobre a natureza de Yahuh e sobre o pecado imperdoável.
Mas, confesso que, não tive outra opção que a de continuar. Fiquei dias em luta interna
sobre se deveria ou não falar sobre essa verdade, mas, a palavra de Yahuh declara:
“Se eu disser ao ímpio: Ó ímpio, certamente morrerás; e tu não falares, para dissuadir ao
ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o
requererei da tua mão. Mas, se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se
converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade; mas tu
livraste a tua alma”.
Yechezkel (Ezequiel) 33: 8, 9]
Como disse, relutei em falar sobre este assunto, pois tive que rever meus próprios
conceitos, alguns que foram sendo revelados através do estudo da palavra de Yahuh
enquanto buscava material para desenvolver o tema, da oração e do desapego às velhas
“verdades” aprendidas, que às vezes me deixavam confortável perante minha própria
mente. Não reservo quaisquer direitos sobre as ideias aqui expressas e solicito aos que
ouvirem ou lerem este material, que o passem adiante, para que outros também recebam o
entendimento sobre os temas tratados neste artigo/estudo. Se alguém quiser me contatar
para quaisquer dúvidas, pode usar o meu e-mail (sergio@benefrayim.org.br) e peço a Yahuh
que ilumine a todos quantos Ele fizer chegar essas palavras, pois temos a certeza do que
encontramos em [Yeshayahu (Isaías) 43:13 – “Ainda antes que houvesse dia, eu sou; e
ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos; agindo
eu, quem o impedirá?”]
De forma superficial, muito se tem dito sobre o pecado
contra o espírito, por causa do que lemos em Mattityahu (Mateus)
12:31[acima], a Blasfêmia ‘imperdoável’. Muitos “cristãos ou
messingélicos” até ficam preocupados se o tenham cometido e
ficam inquietos com isto. A classe pastoral, como tradição, tende
a manter os leigos desinformados, pois assim sendo, ficam mais
maleáveis à modelagem conforme deseje o clero e sua ideologia dominadora. Até mesmo na
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classe clerical, muitos não buscam a compreensão baseados na palavra de Yahuh, mas se
firmam em conceitos filosóficos destituídos da verdade contida na Palavra da Verdade. Peço
a quem escuta ou lê este estudo que não tire conclusões antecipadas ou precipitadas e que
não se atenha a preconceitos já formados, mas que ouça/assista ou leia todo o texto/vídeo
com muita atenção e também leia as indicações bíblicas, pois é essencial assisti-lo ou lê-lo
até o final para a sua completa compreensão.

O “TERCEIRO DEUS” – O DEUS IMPLACÁVEL?
A grande maioria das religiões da cristandade
(catolicismo,
reformistas,
protestantismo, evangelicalismo, pentecostalismo e
new pentecostalismo, messianismo, etc.) prefere
crer em doutrinas pré-fabricadas, oferecidas por um
clero, cujos interesses são obscuros e jamais
declarados. Preferem crer no que lhes é oferecido
por teólogos e doutores em divindades, e, ao
contrário dos verdadeiros discípulos de Bereia, que
conferiam nas escrituras para ver se as coisas eram
de fato como se pregava, preferem a comodidade à
pesquisa sincera. (Leiamos sobre os bereanos em
Maaseh Shlichim (Atos) 17:10,11 – “E logo os irmãos
enviaram de noite Shaul (Paulo) e Silas a Bereia; e
eles, chegando lá, foram à sinagoga dos yahudim. Ora, estes foram mais nobres do que os
que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada
dia nas Escrituras se estas coisas eram assim”.). Na cristandade ecoa, quase como um todo,
a pregação de um deus mistério, incompreensível aos leigos, somente compreendido pelo
clero pastoral que detém o conhecimento e restrito ao conhecimento completo somente dos
doutores em divindade. O deus triúno tem sido aclamado por muitos como se fosse
verdadeiramente UL. Tal crença é baseada em dois textos apócrifos, inseridos ao texto
sagrado, que contrariam e contradizem o restante das escrituras. O dogma católico da
trindade, declarado objeto de fé católico central, e que coloca todos os que o aceitam como
católicos e sob o jugo romano (marcados pela besta).
Yahushua declarou que devemos conhecer a Yahuh e a seu enviado, o cordeiro:
Yahuchanan (João) 17:3 – “E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único UL
verdadeiro, e a Yahushua Há Mashiach, a quem enviaste”, e no livro da Revelação/
Gilyahna (Apocalipse) é revelado que os salvos adorarão somente a Yahuh e ao cordeiro
vejamos os seguintes versículos 5:13 – “E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e
debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está
assentado sobre o trono, e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e
poder para todo o sempre”; 14:1 – “E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião,
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e com ele cento e quarenta e quatro mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu
Pai”.

Sob a ótica trinitariana, e por meio de qualquer caminho tomado,
chegaremos inevitavelmente à seguinte conclusão:
a – Deus o pai, primeira pessoa da trindade, perdoa qualquer ofensa ou pecado;
b – O filho de deus, segunda pessoa ou deus da trindade, perdoa qualquer ofensa ou pecado;
c – O espírito santo, o terceiro deus ou pessoa da trindade, não perdoa.
Esse tipo de pecado, em que o pai e o filho perdoam, mas o espírito santo, considerado o
terceiro deus, não perdoa, joga por terra todo conceito trinitariano de deus. Se a trindade é
um deus unidade de três pessoas coeternas, é amor, é perdão e misericórdia, por que o
terceiro deus é implacável e não perdoa? Verificamos na realidade que os atributos divinos
não são compartilhados por três pessoas divinas ou três deuses. Se na realidade fossem três
pessoas coeternas, como se afirma sem base bíblica, os três perdoariam ou não todo tipo de
pecado, e o que um não perdoasse os outros dois não perdoariam. Os três teriam o mesmo
tratamento, pois seriam iguais em tudo.
Vejamos agora o que vem a ser esse pecado imperdoável ou blasfêmia contra Ruach,
citado por Yahushua em Mateus 12:31, mas, nos atendo aos ensinos da Palavra de Yahuh.
Preferimos, como bereanos, nos ater à Palavra, deixando de lado pretensões filosóficas
Greco/Romanas, por mais bem intencionadas que sejam.

O QUE É BLASFÊMIA? HÁ EXEMPLOS, NA PALAVRA DE YAHUH, DE PESSOAS QUE
COMETERAM ESSE PECADO SEM PERDÃO?
É fundamental entender o que significa blasfêmia. A tradição tem mudado ao longo do
tempo o significado e definição de muitas palavras, como por exemplo, o significado da
palavra batismo/imersão, que originalmente correspondia ao ato de mergulhar, submergir,
e atualmente é reconhecido como o ato de dar nome às coisas. O termo ‘blasfêmia’ foi
corrompido com a tradição, e, quando usado no texto bíblico corresponde a muito mais do
que a definição que encontramos no dicionário. Na maioria das vezes que se usa a expressão
‘blasfêmia’, vem à mente algumas questões sobre o significado deste termo, sendo as mais
comuns:
a – Falar CONTRA deus e contra a Bíblia;
b – Quebrar cruzes e falar mal dos crentes;
c – Atribuir a Satanás as obras de deus;
d – Negar a deus e ser ateu;
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e – Dizer que o espírito santo não é o terceiro deus.
Dentre outros ‘significados’ atribuídos erroneamente à blasfêmia ou ao pecado contra
Ruach/espírito. Deixemos que a Bíblia nos explique o que é Blasfêmia.

A BLASFÊMIA NA PALAVRA DE YAHUH
Veremos agora, o pecado contra o espírito ou a Blasfêmia como demonstrado na Palavra
da Verdade.
a) YAHUSHUA ACUSADO DE BLASFÊMIA
“Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por
alguma obra boa, mas pela blasfêmia; porque, sendo tu homem,
te fazes UL a ti mesmo”.
[Yahuchanan (João) 10: 33]
“Yahushua, porém, guardava silêncio. E o sumo sacerdote disselhe: Conjuro-te pelo Ul vivo que nos digas se tu és o Mashiach, o
ungido de Yahuh. Respondeu-lhe Yahushua: É como disseste; contudo vos digo que vereis
em breve o filho do homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu.
Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou; para que precisamos
ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia”.
[Mattityahu (Mateus) 26: 63-66]
Por se declarar “ungido de Yahuh”, Yahushua fora acusado de Blasfêmia. Yahushua não
blasfemou querendo se passar por Ul, ele jamais disse que era UL, mas sempre afirmou que
era ‘o ungido’ de Ul. Por procuração e outorga, Yahushua tinha autorização do Pai, o era por
sua obediência, e é e sempre será o ungido. Yahushua não quis se passar por alguém que não
era e sempre dependia de seu Ul Yahuh. O ungido teve a plenitude do espírito do Pai, e ainda,
tudo que pertence ao Pai, pertence de forma reservada ao ungido. O que o Pai reserva para
si somente, a isto o ungido não tem (Leiamos: Mattityahu (Mateus) 24:36 – “Mas daquele
dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai”; e Maaseh
Shlichim (Atos) 1:7 – “E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o
Pai estabeleceu pelo seu próprio poder”.
b) SAUL E SEU PECADO IMPERDOÁVEL
“Disse Shmuel a Saul: Enviou-me Yahuh a ungir-te rei sobre o
seu povo, sobre Yashuru (Yisrael); ouve, pois, agora as palavras
de Yahuh. Assim diz Yahuh dos exércitos: Castigarei a Amaleque
por aquilo que fez a Yashuru quando se lhe opôs no caminho, ao
subir ele do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e o
destrói totalmente com tudo o que tiver; não o poupes, porém
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matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e
jumentos”.
[Shmuel Alef (1Samuel) 15:1-3]
“E Shmuel madrugou para encontrar-se com Saul pela manhã; e foi dito a Shmuel: Já
chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si numa coluna e, voltando, passou e
desceu a Gilgal”.
[Shmuel Alef (1Samuel) 15:12]
Saul não cometera o pecado imperdoável por não ter aniquilado os amalequitas ou deixado
animais vivos. Saul cometeu o pecado contra o espírito de santidade de Yahuh, ou seja, o
próprio Yahuh: Yahuchanan (João) 4:24 – “Ul é espírito, e importa que os que o adoram o
adorem em espírito e em verdade”, ao construir de si mesmo um deus e se levantar numa
coluna como se fosse deus. Esse foi o pecado de Saul, blasfêmia, ou seja, se fazer seu próprio
deus e requerer adoração para si.
c) A BLASFÊMIA DE HERODES
“Num dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e
dirigia-lhes a palavra. E o povo exclamava: É a voz de um deus, e não de um
homem. No mesmo instante o anjo de Yahuh o feriu, porque não deu glória a
Yahuh; e, comido de vermes, expirou”. [Maaseh Shlichim (Atos) 12: 21-23]
O pecado de Herodes, à semelhança de Saul, foi fazer de si um deus, e buscar
adoração para si.
d) AS BLASFÊMIAS DA BESTA DE APOCALIPSE 13
“Foi-lhe dada um a boca que proferia arrogâncias e blasfêm ias; e deu-se-

lhe autoridade para atuar por quarenta e dois m eses. E abriu a boca em
blasfêm ias contra Yahuh, para blasfem ar do seu nom e e do seu tabernáculo e dos
que
habitam
no
céu “.
[Gilyahna (Revelação/Apocalipse) 13: 5,6]

A besta fera de Gilyahna (Revelação/Apocalipse) 13, Roma,
montada
pela
mulher-igreja
prostituta
de
Gilyahna
(Revelação/Apocalipse) 17, a igreja romana, e suas filhas prostituas,
declarou de seu líder, o papa “Tu és o pastor, tu és o médico, tu és o diretor; finalmente,
tu és outro deus na Terra” - Labbe and Cossart, History of the Councils, vol 14, col. 109. Ao
proferir Blasfêmia, isto é, se declarar ‘outro deus’, o papado cometeu o pecado imperdoável, e
ao ordenar que lhe adorem, como objeto de fé, se tornou reincidente no mesmo delito
imperdoável. A condenação desse sistema que blasfema, buscando adoração como se fosse
deus, está retratada em Gilyahna (Revelação/Apocalipse) 18.
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d) O DELITO SEM PERDÃO DE FARAÓ
“Então disse Yahuh a Moshe: Eis que te tenho posto como UL a Faraó, e
Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar;
e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Yashuru da
sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na
terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Mas Faraó não
vos ouvirá; e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus
exércitos, o meu povo, os filhos de Yashuru, da terra do Egito, com
grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou Yahuh, quando
estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Yashuru do
meio deles”.
[Shemoth (Êxodo) 7:1-5]
Faraó se declarava o deus do Egito, filho de Amon-Rá. Moshe fora
colocado “como deus”, da parte de “YAHUH”, como por procurador de
Yahuh diante de Faraó, e Arão como profeta de Moshe (como vimos no verso 1). Moshe
recebeu procuração de Yahuh para falar a Faraó, e o que Moshe falasse era o que Ul havia
ordenado. Faraó se obstinou, e, por se declarar “deus”, não ouviu o verdadeiro Ul através de
Moshe, que agia por procuração de Yahuh. Somente quando o Eterno feriu o pseudodeus
faraó, na carne de seu primogênito, faraó mudou de ideia, mas por pouco tempo, e deixou o
povo ir. Faraó cometera o pecado contra o espírito de santidade de Yahuh, quando fez de si
mesmo ‘um deus’ e buscava adoração de todo o Egito.
e) O PECADO DE LÚCIFER NO CÉU
“E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu; acima das
estrelas de Yahuh exaltarei o meu trono; e no monte da
congregação me assentarei, nas extremidades do norte;
subirei acima das alturas das nuvens, e serei
semelhante ao Altíssimo”.
[Yeshayahu (Isaías) 14:13-14]
Lúcifer se propôs no seu coração ser ‘semelhante ao
altíssimo’. Ao se declarar ‘deus’ e seduzir um terço dos
anjos a adorá-lo e procurar por mais adoradores, Lúcifer se tornou Satã, o opositor, o
acusador dos irmãos: Gilyahna (Revelação/Apocalipse) 12:10 – “E ouvi uma grande voz no
céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Ul, e o poder do
seu Mashiach; porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso
Ul os acusava de dia e de noite”.
f) A PERSISTÊNCIA DE SATANÁS
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Dentre todos os exemplos de pessoas que cometeram o pecado contra o espírito ou
natureza de Yahuh, com exceção de Há Satã, todos pereceram e aguardam a condenação
final. Há Satã ainda BUSCA ADORAÇÃO, para desviar a adoração de Yahuh, e do Cordeiro
[Gilyahna (Revelação/Apocalipse) 5: 13 – “E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra,
e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está
assentado sobre o trono, e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e
poder para todo o sempre”]. Há Satã acumula pecado a pecado e blasfêmia sobre blasfêmia.
Yahuh somente compartilhou Sua gloria e o direito à adoração para com seu ungido, o
cordeiro. Toda autoridade FOI DADA AO UNGIDO/MASHIACH [Mattityahu (Mateus) 28:18 –
“E, chegando-se Yahushua, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na
terra”], E NÃO A UM TERCEIRO. O Mashiach prometeu sempre estar com aqueles que
obedecessem a seu Ul, e que nunca os abandonaria. [Mattityahu (Mateus) 28:20 –
“Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou
convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim seja!].; Observem bem essa
sequência de versículos [Yahuchanan (João) 14:18,19,28,29 – “18 Não vos deixarei órfãos;
voltarei para vós. 19 Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis;
porque eu vivo, e vós vivereis [...] 28 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. 29 Eu vo-lo disse agora antes que aconteça, para que, quando acontecer,
vós acrediteis”].
g) SATANÁS AINDA QUER SER SEU DEUS
Yahushua nos advertiu a ‘guardar o coração’, ‘pois dele procede toda sorte’ de pecados,
inclusive a ‘blasfêmia’ [Mattityahu (Mateus) 15:19 – “Porque do coração procedem os maus
pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias”]
ou o pecado sem perdão. O Salmista escreveu: “Diz o néscio no seu coração: não há Ul!”
[Tehillim (Salmo) 53:1]. Satanás quer levar os homens a serem seus próprios deuses, e
cometerem o pecado contra a natureza de Yahuh. Ele quer levar os homens a adorarem um
pseudo/falso/espúrio trinitário deus, se passando por ‘deus espírito santo’. Na lógica bizarra
de Satanás, o ‘terceiro deus’ é implacável, enquanto os outros dois, são doentios em amor.
Satanás muda os atributos de Yahuh ao sugerir e mandar que ordenem seu deus impossível
de existir por si só.
Ao ensinar tal conceito falso de Yahuh, ou seja, que ele seja uma trindade, Satanás anula
o sacrifício do Mashiach, dizendo que ele não morreu, pois é Ul. Ao se afirmar que Yahushua
tinha ‘duas naturezas’, a natureza de Adão e a de Yahuh, satanás induz o homem ao pecado,
pois a bíblia diz que a natureza do Mashiach era de servo, escravo, em tudo semelhante aos
irmãos, leiamos: Fylypsiyah (Filipenses) 2:8,9 – “E, achado na forma de homem, humilhouse a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte no madeiro. Por isso, também Yahuh
o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome”; Ivrim (Hebreus)
4:15 – “Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas
fraquezas; porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado”].
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Ao adorar o deus impessoal oferecido por Ha Satã, estão adorando a criatura, ao invés do
Criador. Há Satã quer ser adorado, quer ser deus, e para tanto, perverteu a Palavra de Yahuh
e a sua natureza, se passando por um suposto ‘terceiro deus’, o deus espírito santo da
trindade católica. A bíblia reconhece e ordena que glorifiquemos e louvemos somente a
Yahuh e ao cordeiro Yahushua, como vimos em Gilyahna (Revelação/Apocalipse) 5:13. A
Adoração somente é verdadeira se o alvo, o objeto de adoração for o verdadeiro Ul. Há Satã
usa a soberba dos doutores em divindade [Yahuchanan Alef (1João) 2:16-17 – “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 Ul permanece para sempre”], a sabedoria dos homens [Qorintyah Alef
(1Coríntios) 3:19 – “Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Ul; pois está
escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia”], para receber adoração, como se fosse
um ‘terceiro’ deus. [Tesloniqyah Bet (2Tesalonicenses) 2: 4 – “O qual se opõe, e se levanta
contra tudo o que se chama Ul, ou se adora; de sorte que se assentará, como Ul, no templo
de Ul, querendo parecer Ul”]
h) SATANÁS QUER QUE SEJAMOS NOSSO PRÓPRIO DEUS
Como ato desesperado de que o homem se perca, Há Satã lança
mão de fazer com que o homem se perca definitivamente. “Que
cometa o pecado que outrora cometera no céu, buscando ser seu
próprio deus, ‘semelhante ao altíssimo” como já lemos em
Yeshayahu (Isaias) 14: 14. Há Satã quer que os homens cometam
o pecado contra a natureza de Yahuh, a Blasfêmia, sendo seu
próprio deus e buscando adoração de outros homens. As
capacidades de percepção são embotadas para que os homens não vejam nada além de seus
diplomas de doutores em divindade e o próprio nariz. Quer que os homens busquem a
adoração e se ergam para si altares e busquem ser adorados e admirados como se fossem
deuses. Há Satã sabe, que, se o homem assim agir, estará a um passo de cometer o delito
imperdoável, contra a natureza divina, que requer para si a adoração. Há Satã sabe que
conquistado tal espaço, seu agente agirá como um deus e desviará a adoração do verdadeiro
Ul. Há Satã, o opositor, estará recebendo adoração através de seus deuses, ídolos feito de
pessoas mortais e objetos de culto, e estará contente em desviar de Yahuh e do cordeiro o
adorador [Gilyahna (Revelação/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?”]. O opositor sabe que Yahuh e o cordeiro não obrigarão ninguém a
adora-los. Eles não aceitam adoração forçada, falsa, mas Há
Satã e seus agentes a aceitam.
i) SATANÁS QUER QUE ADOREMOS INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS
E CONFIEMOS EM DENOMINAÇÕES RELIGIOSAS E NOS
HOMENS
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Na sua tentativa de desviar a adoração de Yahuh, Satanás faz com que instituições
religiosas, igrejas, times de futebol, artistas e bandas, atores e atrizes, sejam objetos de culto
e ocupem o trono da mente de cada humano. A igreja católica, representada em Apocalipse
17 como a Grande Meretriz, proferiu blasfêmias ao se tornar em objeto de culto e adoração.
Ela própria, em seu credo, ensina seus adeptos a repetir: “Creio no Espírito Santo, na Santa
Igreja Católica, na comunhão... etc. etc. etc.” (fonte: Credo Apostólico).
Durante centenas de anos de ódio e sangue, a igreja católica se declarava objeto de culto
e assassinava quem não a adorasse e estivesse sob seu domínio. Atualmente ainda se declara
objeto de adoração e fé, e repete como instituição, a blasfêmia, o pecado contra a natureza
de Yahuh sem perdão, citado por Yahushua. Ela, sob inspiração demoníaca, quer ser adorada.
O dragão é adorado quando adoramos instituições do seu representante máximo na terra,
Há Satã quer que o adoremos e seu procurador também quer ser adorado. Vamos repetir o
que seu lacaio na terra diz de si mesmo, o que o papado diz sobre si mesmo: “Tu és o pastor,
tu és o médico, tu és o diretor; finalmente, tu és outro deus na Terra”- Labbe and Cossart,
History of the Councils, vol 14, col 109. Esta citação representa uma das muitas vezes que o
papado cometeu blasfêmia, pecado imperdoável conforme já lemos em Gilyahna
(Revelação/Apocalipse) 13: 5,6.
A exemplo da mãe, a meretriz católica de Apocalipse 17, suas filhas que adoram seu deustrindade, mistério Gilyahna (Revelação/Apocalipse) 17:5 – “E na sua testa estava escrito o
nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra”, o
dogma central da fé católica e em que firma a meretriz, as filhas estão se tornando objeto de
culto, buscando adoração como igrejas, cometendo o pecado contra a natureza de Yahuh,
buscando se tornar objeto de adoração. Estão em contraste com os que se salvarão, pois
tem como selo o nome de Yahuh e o do cordeiro em suas mentes [Gilyahna
(Revelação/Apocalipse) 14:1 – “E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e
com ele cento e quarenta e quatro mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu
Ul”], adorando somente estes e renegando quaisquer outros que busquem adoração. Não
glorificam ou louvam nenhum outro além de Yahuh e do Seu cordeiro [Gilyahna
(Revelação/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 Yahushua. Adora a Ul; porque o testemunho
de Yahushua é o espírito de profecia”]
Há Satã induz ao pecado, e, dentro de onde deveria estar o
trono de Yahuh, na mente/coração dos que se dizem crentes, Há
Satã os induz a adorar um ‘mistério’, uma trindade inconsistente
e que se auto anula, ao invés de adorar o Criador. Há Satã quer
que não tenhamos o selo de Yahuh na fronte, com Seu Nome e o nome do cordeiro [Gilyahna
(Revelação/Apocalipse) 14:1; 22:3,4]. Há Satã quer que adoremos à besta, a um deus que se
identifica com ela, onde de forma compulsória, a adoração está dirigida a ele próprio, ao
invés de a Yahuh. A triunidade de Ul foi definida nos concílios ecumênicos, discutida nos
concílios da meretriz e está sendo imposta como objeto de fé, juntamente com o objeto de
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fé chamado denominação/organizações religiosas, e os adoradores estão sendo ensinados a
adorar a criatura demoníaca da trindade católica e a congregações fundadas por homens, e
não por Yahuh.
Satanás se infiltrou no caminho delineado por Yahushua Há Mashiach como objeto de
culto, se passando por um suposto terceiro deus, e ainda elevou o bispo católico ao status
de ‘outro deus na terra’. Satanás impôs pela tradição católica e outras tradições, conceitos
distorcidos sobre Yahuh e sobre seu ungido, que leva os supostos crentes a errar o alvo. O
opositor ri, desdenha, ao ver milhões de pseudo crentes, igrejas lotadas, de pessoas
invocando um pseudo deus, um deus denominado deus espírito santo. Satanás desdenha e
ri dos doutores em divindades, que gelam ao ler o livro de Apocalipse, onde somente Yahuh
e o Seu cordeiro são reconhecidos como dignos de louvor [Gilyahna (Revelação/Apocalipse)
5:13; 22:03; 14:1]. Mas, por terem ótimos salários e rendas eclesiásticas, ajuda de custo,
auxílios financeiros inúmeros, preferem defender o erro a se prostrar diante das evidencias
da Palavra de Yahuh, preferente crer e ensinar outros a crerem no que são pagos para crer e
defender. Satanás ri, pois sabe que estão próximos do passo de se autoproclamarem deuses
e buscarem adoração. Há Satã ri ao ver multidões seguindo seu deus. Seguindo suas
igrejas/congregações e sinagogas, que se declaram objeto de fé e de culto. Há Satã conseguiu
se passar por deus, o terceiro membro de sua trindade, e tem estado no trono de muitas
mentes incautas que não procuram o colírio oferecido pelo cordeiro e por seu Ul [Gilyahna
(Revelação/Apocalipse) 3:18 – “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 vergonha da
tua nudez; e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas”] Estão seguindo
igrejas/organizações despidas da Palavra de Yahuh e seguem tradições demoníacas e Há Satã
fica satisfeito em ver ‘toda a terra seguindo a grande prostituta’ conforme lemos em
Gilyahna (Revelação/Apocalipse) capítulo 13, uma de suas obras-primas. Ele fica muito
satisfeito em ver milhões adorando a criatura ao invés do criador.
AGORA A NOSSA CONCLUSÃO
Yahushua afirmou que onde dois ou três estivessem reunidos EM SEU NOME, ele estaria
com eles. Mattityahu (Mateus) 18:20. Meu ach, aceite a oferta do Eterno, e de seu ungido
Yahushua, cordeiro literal do Eterno e que morreu de fato, a morte e separação do Eterno.
Cordeiro este, que por muito amar, muito sofreu, e Yahuh o ressuscitou dos mortos
conforme: Romiyah (Romanos) 10:9 – “A saber: Se com a tua boca confessares a Yahushua
Há Mashiach, e em teu coração creres que Yahuh Ul o ressuscitou dentre os mortos, serás
salvo”; Galutyah (Gálatas) 1:1 – “Shaul (Paulo), enviado (não da parte dos homens, nem por
homem algum, mas por Yahushua Há Mashiach, e por Yahuh Ul, que o ressuscitou dentre
os mortos”; Qolesayah (Colossenses) 2:12 – “Sepultados com ele na imersão
(purificação/santificação), nele também ressuscitastes pela fé no poder de Ul, que o
ressuscitou dentre os mortos”.
Não permita que o deus deste século cegue seus olhos para que não vejas. Compre colírio
do cordeiro, para que vejas a verdade sobre a falsa adoração, sobre adorar a criatura ao invés
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do Criador. Deixe de lado, se ainda não deixou, esse deus mistério, de babilônia e seu
catolicismo/cristianismo diabólico. Não permita que sua fé seja movida de Yahuh para falsos
deuses, terceiros e quartos objetos de adoração. Não deixe que a igreja ou
denominação/organização religiosa se torne objeto de adoração. Não faças como Saul, não
se levante a si mesmo, nem como Herodes, nem como o papado, se tornando um ‘deus’.
Adore a Yahuh e passe a outros esta recomendação. Não adores a uma
igreja/denominação/organização, por mais que ela diga que deva ser adorada. Ao procurar
ser objeto de fé e de adoração, tal “igreja” cometeu o PECADO contra Ruach ou natureza de
Yahuh, a blasfêmia, o pecado sem perdão. Não a adore. Por mais que ela busque na filosofia
se defender e se justificar em ser adorada, ela está, a exemplo de Há Satã, buscando ser
adorada, o que compete somente a Yahuh.
Se você me assistiu ou leu até aqui, com certeza ainda não se declarou um deus, e não
cometeu o pecado imperdoável contra a natureza de Yahuh. Sendo assim, não adore nada
que não seja a Yahuh Ul. Não adore falsos deuses criados por Há Satã e defendidos por
‘doutores em divindade’. Adore somente a quem é devida a adoração.
Se ainda não permitiu que Yahuh viva em tua vida, apascente levando-o a verdes pastos e
te dê o alimento espiritual necessário, a hora é esta. Se Ele te chama, escute ao chamado
calado. Faça o retorno!!! Teshuva. Se ainda persistes em adorar a qualquer igreja que se
declare objeto de fé, saiba que a igreja, como denominação, cometeu o pecado de Há Satã
em querer ser ‘semelhante ao Altíssimo”.
Talvez seja hora de rever seus conceitos e estudar dentro da Palavra de Yahuh as bases de
fé dessa “igreja”. A “igreja ou pessoa” que se declarar objeto de culto é um falso deus na
terra, a exemplo da prostituta espiritual, a “igreja romana”, que se declara objeto de fé. A
“igreja/congregação/sinagoga” que assim faz, cometeu o pecado imperdoável. Ela não
deixará de sofrer os castigos descritos em Apocalipse capítulos 17 e 18. Abra teu coração ao
único que por direito, deve ser adorado. Abra teu coração a Yahuh.
Firme em tua mente a convicção que somente Yahuh pode legitimamente ser louvado.
Renegue e abandone tudo que possa ser empecilho neste caminho, tudo que se vanglorie de
ter prerrogativas divinas e de ser adorado. A hora é agora. “Determina outra vez um certo
dia, Hoje, dizendo por David, muito tempo depois, como está dito: Hoje, se ouvirdes a sua
voz, Não endureçais os vossos corações” Ivrim (Hebreus) 4:7. Não rejeitais. Escute ao
chamado de Yahuh e recebei a eleição do cordeiro em sua vida, e adore somente a quem de
direito. “Assim diz Yahuh: Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu
braço, e aparta o seu coração de Ul!” Yirmeyahu (Jeremias) 17:5. Maldito o homem que
aceita que outro homem seja reconhecido como deus, ou quaisquer instituições sejam
declaradas objeto de fé. Se assim agires, com certeza poderás estar entre os salvos quer dirão
naquele dia:
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“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”
[Gilyahna (Revelação/Apocalipse) 5:13]
Shalom!
Sérgio Tagliavini Júnior
www.benefrayim.org.br/estudos.htm

Nós incentivamos a distribuição por arquivos ou impressa desse estudo desde que
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