“E ESTAS BOAS NOVAS DO REINO DE YAHUH, NA TERRA, SERÃO
CONHECIDAS...”
A cada dia que passa mais certeza temos de que o retorno de Yahushua Há Mashiach não
está
muito
distante.
Leiamos alguns sinais
que o próprio Yahushua
nos deu nos escritos de
seus
apóstolos
e
discípulos na palavra
escrita de Seu Pai, a
Bíblia.
[Mattityahu (Mateus) 24:
12 - “ – והיתיתמE, por se
multiplicar
a
iniquidade, o amor de
muitos esfriará”; 24:
23,24 – “Então, se
alguém vos disser: Eis
que Há Mashiach está
aqui, ou ali, não lhe
deis crédito; Porque
surgirão
falsos
Mashiach
e
falsos
profetas, e farão tão
grandes
sinais
e
prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos”; 24: 5, 6 “Porque muitos virão
em meu nome, dizendo: Eu sou Há Mashiach; 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”].
Será que o leitor consegue enxergar estes sinais ocorrendo já hoje?
Yahushua Há Mashiach nos diz que devemos estar espertos aos sinais, ou do contrário não
saberemos espera-lo: [Mattityahu (Mateus) 24: 42-44 -  והיתיתמ- “Vigiai, pois, porque não sabeis a
que hora há de vir o vosso Mashiach. 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”; 24:
36 – “Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai”].
Após os apóstolos terem cumprindo cabalmente a ordem de Yahushua em [Maaseh Shlichim
(Atos dos Emissários) 1: 8 - “ – םיכילש השעמMas recebereis a virtude do espírito de santidade,
que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Yahushalayim como em toda
Yahudah e Samaria, e até aos confins da terra”]. Ou seja, que espalhassem por toda terra
conhecida as boas novas do Reino de Yahuh. É interessante notar que antes de terminar o primeiro
século os discípulos já haviam cumprido a ordem de Yahushua, pois vemos o que foi escrito por
intermédio do apóstolo Yahuchanan (João): “... Importa que profetizes (pregues) outra vez a
muitos povos e nações, e línguas e reis”. [Gilyahna (Revelação/Apocalipse) 10: 11 – ]”אנילג.

Hoje vemos que se fala muito do Mashiach, e que muitas “igrejas” (denominações) estão
espalhadas pelos quatro cantos da terra, mas será que estão estudando e ensinando sobre o Reino
de Yahuh sobre toda a terra? Ou estão pregando o evangelho da prosperidade, da cura, dos sinais e
prodígios, do bem estar pessoal daqueles que se dizem ungidos? Outros pregando doutrinas
herdadas de babilônia grande, será que é disso que Yahushua falava? Ou será que isso se encaixa
mais neste versículo? “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 iniquidade”. [Mattityahu (Mateus) 7: 22, 23 - ]והיתיתמ.
Precisamos falar para aqueles que o Pai nos trás (que alias a cada dia aumenta de número,
os que tentam sair de babel) sobre o Seu Reino, e para isso precisamos de toda ajuda possível,
ajuda daqueles que querem realmente seguir a verdade contida na Palavra de Yahuh: “Então, disse
aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao
senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara”. [Mattityahu (Mateus) 9: 37, 38 [ ;]והיתיתמGilyahna (Revelação/Apocalipse) 14: 15 – “ – אנילגE outro anjo saiu do templo,
clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: Lança a tua foice, e sega;
a hora de segar te é vinda, porque já a seara da terra está madura”].
Lembre-se sempre, caro leitor, Yahushua Há Mashiach nos diz que o maior mandamento é
amar a seu Pai sobre todas as coisas [Yochanan Moshe (Marcos) 12: 30 e Shemoth (Êxodo) 20 : 17] e também nos ensina como fazê-lo “Se me amais, guardai os meus mandamentos. Aquele que
tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama; e aquele que me ama será
amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Yahushua 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”. [Yahuchanan (João) 14: 15, 21, 23, 24 - ]ןנחוי
Se o ach/achot desejar ajudar nessa tarefa lembre-se, precisaremos de todos (as)
disponíveis... Porque quando todos ephrayimitas acordarem...
Sérgio Tagliavini Júnior
www.benefrayim.org.br/artigos.htm

