O AMOR DE MUITOS ESFRIARÁ
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=j5ftf5KzAE4
Apocalipse 21: 4 – “ E
YAhuh limpará de seus
olhos toda a lágrima; e
não haverá mais morte,
nem
pranto,
nem
clamor,
nem
dor;
porque já as primeiras
coisas são passadas”.

Falar e colocar as
situações, referentes ao que iremos ver num futuro muito
próximo. A questão dos parentes, amigos, etc.
Mateus 24: - “6 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. 7 Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e
haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. 8 Mas todas
estas coisas são o princípio de dores. 9 Então vos hão de entregar para
serdes atormentados, e matar-vos-ão; e sereis odiados de todas as nações
por causa do meu nome. 10 Nesse tempo muitos serão escandalizados, e
trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. 11 E surgirão
muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. 12 E, por se multiplicar a
iniquidade, o amor de muitos esfriará. 13 Mas aquele que perseverar até
ao fim será salvo”

Explicar detalhadamente os versos acima
emendando com o verso: "Quem ama o pai ou a mãe mais do
que a mim não é digno de mim; e quem ama o filho ou a filha mais do que
a mim não é digno de mim" (Mateus 10: 37)

Explicar: Mateus 10: - “16 Eis que vos envio como ovelhas ao meio de
lobos; portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as
pombas. 17 Acautelai-vos, porém, dos homens; porque eles vos
entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas; 18 E sereis

até conduzidos à presença dos governadores, e dos reis, por causa de mim,
para lhes servir de testemunho a eles, e aos gentios. 19 Mas, quando vos
entregarem, não vos dê cuidado como, ou o que haveis de falar, porque
naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. 20 Porque
não sois vós quem falará, mas o espírito de vosso Pai é que fala em vós.
21 E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho; e os filhos se
levantarão contra os pais, e os matarão. 22 E odiados de todos sereis por
causa do meu nome; mas aquele que perseverar até ao fim será salvo”

As dúvidas com relação às pessoas à nossa volta: “25
Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se
chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos?
26 Portanto, não os temais; porque nada há encoberto que não haja de
revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. 27 O que vos digo em
trevas dizei-o em luz; e o que escutais ao ouvido pregai-o sobre os
telhados. 28 E não temais os que matam o corpo e não podem tirar a vida
(alma); temei antes aquele que pode fazer perecer no lago de fogo a vida
(alma) e o corpo”. Mateus 10: 25-28
32 Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o
confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. 33 Mas qualquer que me
negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que
está nos céus. 34 Não cuideis que vim trazer a paz à terra; não vim trazer
paz, mas espada; 35 Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu
pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra; 36 E assim os
inimigos do homem serão os seus familiares. Mateus: 10: 32-36

Outras questões
59 E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Yahushua, deixa que
primeiro eu vá a enterrar meu pai. 60 Mas Yahushua lhe observou: Deixa
aos mortos o enterrar os seus mortos; porém tu vai e anuncia o reino de
YAhuh. 61 Disse também outro: Yahushua, eu te seguirei, mas deixa-me
despedir primeiro dos que estão em minha casa. 62 E Yahushua lhe disse:
Ninguém, que lança mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de
UL. Lucas 9: 59-62

Se fala muito amor, mas na verdade o que querem é
que as suas vontades sejam feitas... e que se tornem
o centro das atenções...
O primeiro mandamento:

Êxodo 20: 1-5 – “1 Então falou UL
todas estas palavras, dizendo: 2 Eu sou YAhuh teu UL, que te tirei da terra
do Egito, da casa da servidão. 3 Não terás outros ulhim diante de mim. 4
Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que
há em cima nos céus, nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da
terra. 5 Não te encurvarás a elas nem as servirás; porque eu, YAhuh teu
UL, sou UL zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira
e quarta geração daqueles que me odeiam.

Há Mashiach sintetizou assim esse mandamento: 36
Mestre, qual é o grande mandamento na lei? 37 E Yahushua disse-lhe:
Amarás YAhuh teu UL de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de
todo o teu pensamento. Mateus 22: 36, 37
10 Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça,
porque deles é o reino de YAhuh; 11 Bem-aventurados sois vós, quando
vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós
por minha causa. 12 Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso
galardão no reino; porque assim perseguiram os profetas que foram antes
de vós. 13 Vós sois o sal da terra; e se o sal for insípido, com que se há de
salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora, e ser pisado
pelos homens. Mateus 5: 10-13

"19 Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que
seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos
céus; aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no
reino dos céus. 20 Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a
dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de YAhuh"
(Mateus 5: 19, 20)

AMOR

2Pedro 1: 22-25 - “22 Purificando as vossas almas pelo espírito na
obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido; amai-vos
ardentemente uns aos outros com um coração puro; 23 Sendo de novo
gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra
de UL, viva, e que permanece para sempre. 24 Porque Toda a carne é como
a erva, E toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e
caiu a sua flor; 25 Mas a palavra de YAhuh permanece para sempre. E esta
é a palavra que entre vós foi ensinada”
2Coríntios 6: - “3 Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o
nosso ministério não seja censurado; 4 Antes, como emissários de UL,
tornando-nos recomendáveis em tudo; na muita paciência, quando em
aflições, nas necessidades, nas angústias, 5 Nos açoites, nas prisões, nos
tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, 6 Na pureza, na ciência,
na longanimidade, na benignidade, no espírito santo, no amor não
fingido, 7 Na palavra da verdade, no poder de UL, pelas armas da justiça,
à direita e à esquerda, 8 Por honra e por desonra, por infâmia e por boa
fama; como enganadores, e sendo verdadeiros; 9 Como desconhecidos,
mas sendo bem conhecidos; como morrendo, e eis que vivemos; como
castigados, e não mortos; 10 Como contristados, mas sempre alegres;
como pobres, mas enriquecendo a muitos; como nada tendo, e possuindo
tudo. 11 Ó coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração
está dilatado. 12 Não estais estreitados em nós; mas estais estreitados
nos vossos próprios afetos. 13 Ora, em recompensa disto, (falo como a
filhos) dilatai-vos também vós. 14 Não vos prendais a um jugo desigual
com os infiéis; porque, que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que
comunhão tem a luz com as trevas? 15 E que concórdia há entre Há
Mashiach e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? 16 E que consenso
tem o templo de UL com os ídolos? Porque vós sois o templo do UL vivente,
como YAhuh disse: Neles habitarei, e entre eles andarei; e eu serei o seu UL
e eles serão o meu povo. 17 Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz
YAhuh; E não toqueis nada imundo, E eu vos receberei; 18 E eu serei para
vós Pai, E vós sereis para mim filhos e filhas, Diz YAhuh Todo-Poderoso”

PARA TERMINAR
"Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como
aprendizes de Yahushua, fazendo de coração a vontade de UL;" (Efésios 6:
6)

"18 E, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem
ensinassem, no nome de Yahushua 19 Respondendo, porém, Kefa e
Yahuchanam, lhes disseram: Julgai vós se é justo, diante de YAhuh, ouvirvos antes a vós do que a UL" (Atos 4: 18, 19)

