 גלינא- Gilyahna Revelação (Apocalipse) 12 – Uma guerra do
diabo contra Yashuru
PARTE 12
O YASHURU DE YAHUH
“E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra
ao remanescente da sua semente, os que guardam os
mandamentos de Yahuh, e têm o testemunho de
Yahushua Há Mashiach”
[[ גלינא- Gilyahna (Revelação/Apocalipse) 12: 17]
Assim, os planos diabólicos forjados contra a
inteira nação de Yashuru foram destruídos; porque
nenhum ser espiritual ou material possui a suficiência de
estragar os planos do Altíssimo UL. Porque ele é o Ser
Supremo e o resto seus inferiores, criados por suas mãos
e desenhados para cumprir um propósito sobre a face
da terra. Satanás não prevaleceu contra a nação de
Yashuru porque não possui as forças para a destruir
ainda que repetidas vezes o tentou, tenta e tentará.
Porque Yashuru é o povo das promessas, o povo do pacto, o povo que pelas promessas feitas
ao pai da fé —Avracham, viverá sob o cuidado divino enquanto não venha a eternidade.
Mas o diabo não descansa, pois ainda que seus planos sejam derrubados, sempre tenta
obter alguma vitória com a qual satisfazer seus desejos destruidores; por isso procedeu, com
a ira que lhe é característica e que nunca abandona por lhe ser inerente, ao tentar destruir a
um grupo de yashurum (os yahudim) que ainda que o eram, não eram todo o Yashuru
material. Por isso, o texto diz que se foi com grande ira fazer guerra “ao resto da sua
descendência, os que guardam os mandamentos de UL e têm o depoimento de Yahushua
Há Mashiach”.
Em verdade, se destruir ao povo da tribo de Yahudah do povo Yashuru literal é-lhe uma
tarefa impossível, destruir aos yashurum que estão sendo ajuntados em todas as partes do
planeta pelo Mashiach Yahushua é-lhe mais que impossível; porque estes não só são filhos
da promessa feita a Avracham mas após serem chamados por Yahuh dentre todas as nações
são eleitos pelo Mashiach. Estes encaixam-se justamente no qualificativo de filhos de Yahuh
porque reúnem as duas qualidades requeridas pelo Pai, são a saber: Guardar os Seus
mandamentos/leis e serem escolhidos por Yahushua Há Mashiach o possibilitador da
renovação da aliança do Sinai. Certamente Há Mashiach Yahushua foi enviado a ajuntar aos
das 13 tribos do povo Yashuru, sabemos que a maioria dos quais o recusaram foram da tribo
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de Yahudah, mas
quem entre eles
creram em sua
palavra e lhe
obedeceram,
receberam
o
direito de ser
chamados filhos
de UL porquanto
suas obras foram
conhecidas dele
ainda dantes de
ter nascido. Como
se operou isso é
explicado
no
estudo
“A
Predestinação”
que em breve
estaremos
desenvolvendo.
Estes são da
semente eleita
(prometida desde
Bereshit
(Gênesis) 3: 15),
com tudo, sua
menção reveste
mais importância
que
a
generalidade de
yashurum
porquanto
nasceram
alinhados a vontade do Criador e Sua misericórdia posou sobre eles. A partir do momento
em que são chamados e eleitos continuam sendo mencionados em diferentes porções dos
escritos apostólicos como sendo encontrados em todos os lugares até os confins do mundo,
e ainda que estejam envolvidos no qualificativo de povo das promessas, semelhante
qualificativo é duplo pois envolve o de herdeiros da vida eterna.
Outro versículo onde são mencionados com grande realce é em [ מעשה שליכיםMaaseh Shlichim (Atos dos Emissários) 26: 7 – “À qual as nossas doze (treze) tribos esperam
chegar, servindo a UL continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou
acusado pelos yahudim”]. Claramente é exposto por Shaul que quem receberá a mensagem
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de redenção pertence às doze (treze) tribos de Yashuru (as 10 tribos e meia ao norte Efrayim
e as duas tribos e meia ao sul Yahudah), e aos que é dado entender que o portador da
promessa de receber a Terra e a herdem perpetuamente feita a Avracham e a sua semente,
era parte do plano de Yahuh ao enviar as dez e meia tribos do norte à diáspora total em 721
AEC (sendo que muitos yashurum do sul afirmam que estes sumiram para sempre). Essas são
as ovelhas perdidas da casa de Yashuru que o Mashiach disse que apenas por elas tinha sido
enviado: “"E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa
de Yashuru” [ מתיתיהו- Mattityahu (Mateus) 15: 24], notadamente e comprovado nas
Escrituras, esses são os chamados “O Yashuru de Yahuh” (Leiam o estudo “O PACTO”). Com
isso podemos entender o que quis dizer o ravino Shaul quando disse: “Não que a palavra de
Yahuh haja faltado, porque nem todos os que descendem de Yashuru são yashurum” [רומיא
- Romiyah (Romanos) 9: 6]. Compreendemos assim que existem yashurum que não são de
Yahuh (ou eleitos pelo Mashiach); por isso diz o Mashiach: “Porque muitos são chamados,
mas poucos escolhidos” [ מתיתיהו- Mattityahu (Mateus) 22: 14]. Assim sendo podemos
afirmar que as ovelhas que compõem o Yashuru de Yahuh são aquelas descendentes da
semente que herdará as promessas feitas a Avracham.
Os que formam o Yashuru de Yahuh são
os mesmos que tempo após ser mencionados
por Shaul são vistos por Yahuchanan cheios de
vitória ao lado do Cordeiro de Yahuh aos quais
o anjo que falou com ele os descreve dizendo:
“Estes são os que não estão contaminados com
mulheres; porque são virgens. Estes são os que
seguem o Cordeiro para onde quer que vá.
Estes são os que dentre os homens foram
comprados como primícias para Yahuh e para
o Cordeiro. 5 E na sua boca não se achou
engano; porque são irrepreensíveis diante do
trono de Yahuh. [ גלינא- Gilyahna
(Revelação/Apocalipse) 14: 4, 5]. São as primícias, os primeiros a serem alcançados pelo
Cordeiro em sua busca pelas ovelhas perdidas da casa de Yashuru.
Tendo fracassado em suas tentativas de destruir à Yashuru do Sul, passou a tentar
destruir a todo Yashuru de Yahuh. Seu trabalho o desenvolveu de duas maneiras: física e
espiritualmente. É sumamente interessante ver como a história humana relata semelhante
ação, a qual, por ser desconhecida a profecia de Apocalipse capítulo doze é tomada
inadvertidamente, vindo desta maneira, a serem declaradas as tentativas diabólicas como
genuínas e razoáveis. Historicamente é conhecido como o Império Romano ter arremetido
atrozmente contra a nação de Yashuru que em mais de uma vez tentou rebelar-se de seu
domínio opressor. A arremetida diabólica por meio de Roma chegou ao ponto de proibir-lhes
viver em sua terra, e ser lançados à dispersão entre as nações (135 EC.). Lamentavelmente,
para Roma não tinham mais que Yahudim; não fazia diferença entre os yahudim em general
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e o Yashuru de Yahuh porque essa diferença só foi conhecida pelos emissários, e pelo
verdadeiro povo do primeiro século e pelo diabo; sim, pelo diabo que arremeteu contra eles.

PRIMEIROS VESTÍGIOS
Com certeza o leitor dos livros da aliança renovada tem lido em várias ocasiões os livros
dos Atos dos Emissários, Gálatas, Colossenses; nos quais se fazem claras referências ao
propósito definido dos yahudim (muitos ou poucos) de impedir que a busca pelas ovelhas
perdidas da casa de Yashuru avançasse por todas as regiões de Ásia e Europa. No entanto, os
emissários também mencionam brevemente aos yahudim que creram e juntaram-se ao
Yashuru de Yahuh. Destes, Lukas diz: “E os que foram dispersos pela perseguição que
sucedeu por causa de Estêvão caminharam até à Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando
a ninguém a palavra, senão somente aos yashurum” [ מעשה שליכים- Maaseh Shlichim (Atos
dos Emissários) 11: 19]. Duas coisas são mencionadas neste texto: 1. Aqueles que fugiram
devido à perseguição iniciada por Shaul de Tarso, chegaram a três cidades. Entendemos que
estas três puderam ter sido mencionadas porque estavam entre as cidades de maior
prosperidade económica daquele tempo; o que facilita entender que aqueles que fugiram
puderam chegar a muitas outras cidades. 2.Todos os que fugiram eram yahudim que viviam
em Yahudah, ou seja, assim podemos afirmar que o Yashuru de Yahuh inicial era composto
apenas por yashurum convertidos de Yahudah.
Até onde puderam estes ter chegado? Ninguém o pode precisar; o que sim pode se
dizer é que seu trabalho consistiu em achar as ovelhas perdidas da casa de Yashuru. Tiveram
bom resultado desse trabalho? Com certeza que sim! Os livros da aliança renovada
testemunham-no em várias de suas partes, reportando a muitos deles aos quais os yahudim
inimigos tratavam de confundir e de fazê-los voltar à justificativa somente pela lei de Moisés.
Como no caso da circuncisão em [ מעשה שליכים- Maaseh Shlichim (Atos dos Emissários) 15].
Ali percebemos que os yahudim não chamados, ou que ainda não podiam enxergar, achavam
que o primeiro passo dado por um yashurum deveria ser o da circuncisão antes de poderem
trilhar o caminho, por isso está tão claro no versículo 21 – “Porque Moshe, desde os tempos
antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada Shabbat é lido nas sinagogas”]. Olhar
a profundidade que moveu a Shaul a escrever algumas de suas cartas, entre elas Gálatas e
Colossenses; e ao escritor de Ivrim (Hebreus), que possivelmente pôde ter sido ele mesmo,
se pode observar a existência de dois grupos de yashurum, uns convertidos ao caminho e
outros opositores. A estes que perseveravam nos mandamentos de Yahuh e tinham o
testemunho de Yahushua Há Mashiach é a quem Yaakov (Tiago) e Kefa (Pedro) identificam
ao dizer: “Yaakov, servo de Yahuh, e de Yahushua Há Mashiach, às doze tribos que andam
dispersas, saúde”. [Yaakov (Tiago) 1: 1], “Kefa, enviado de Yahushua Há Mashiach, aos
estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia” [Kefa Alef (1 Pedro) 1:
1].
Yaakov (Tiago) não especifica nenhuma cidade, mas com certeza sua carta está dirigida
aos yashurum convertidos e não a todos os yashurum não chamados existente entre as
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nações, após tudo, careceria de razão pensar que ele tenha escrito a todos os yashurum que
residiam fora de Yahudah, sem que fizessem parte do Yashuru de Yahuh, pois de fato estes
não recebiam o conselho dos emissários como até o dia de hoje. É interessante observar que
as ovelhas perdidas da casa de Yashuru chamados somavam uma quantidade bastante
grande antes do final do primeiro século, quantidade essa que Apocalipse capítulo 7
menciona especificamente como de 144.000: “E ouvi o número dos assinalados, e eram
cento e quarenta e quatro mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Yashuru. 5 Da
tribo de Judá, havia doze mil assinalados; da tribo de Rúben, doze mil assinalados; da tribo
de Gade, doze mil assinalados; 6 Da tribo de Aser, doze mil assinalados; da tribo de Naftali,
doze mil assinalados; da tribo de Manassés, doze mil assinalados; 7 Da tribo de Simeão,
doze mil assinalados; da tribo de Levi, doze mil assinalados; da tribo de Issacar, doze mil
assinalados; 8 Da tribo de Zebulom, doze mil assinalados; da tribo de José, doze mil
assinalados; da tribo de Benjamim, doze mil assinalados” [ גלינא- Gilyahna
(Revelação/Apocalipse) 7: 4-8]. Como dissemos acima esse são as primícias...
Assim como Yaakov (Tiago), Kefa (Pedro) menciona aos expatriados “da dispersão”,
fazendo referência àqueles que foram forçados a fugir quando Shaul assolava o povo e foram
e nesse êxodo foram levando a Palavra para aqueles que estavam em diáspora desde 721
AEC...
Já por volta do quarto século, podemos notar que entre os perseguidos por
Constantino não só estiveram os Yashurum em geral mas também os yashurum pertencentes
ao Yashuru de Yahuh, que estavam disseminados por todo o império e que zelosamente se
dedicavam a obedecer a Yahuh mesmo às custas de pagar com sua vida a desobediência às
leis religiosas do Sacro Império Romano ou seja do cristianismo.
Dessa maneira, por meio de pressão imperial, ameaças que limitavam a liberdade e
em grande parte dos casos até a morte, foi que os outros “da semente da mulher” foram
flagelados. Mas mesmo assim Yashuru continua vivo, esperando pelo momento do retorno
de Yahushua e do início do milênio.
Aqui expusemos brevemente parte do tudo o que significa o capitulo 12 de Apocalipse,
sendo que o propósito aqui foi o de demonstrar a que realmente se refere o conteúdo dessas
profecias sem nos aprofundarmos muito. Mas prometemos que em breve estaremos dando
continuidade ao estudo das profecias que dizem respeito ao Yashuru de Yahuh.
Fim
Ah! Observem que em Apocalipse 7 contamos dos versículos 4-8 contamos 12 tribos
de Yashuru, das quais antes do final do primeiro século foram resgatados os 144.000, mas e
a promessa feita a Avracham escrita em: “E em tua descendência serão benditas todas as
nações da terra; porquanto obedeceste à minha voz” [Bereshit (Gênesis) 22: 18]? A resposta
está no versículo 9, observe que entre as 12 tribos não é mencionada a tribo do primogênito
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de Yashuru, Efrayim, embora alguns digam que é porque os filhos de Yosef sejam contados
em sua descendência, por que então aparece entre as doze tanto Yosef quanto Manasses,
mas não aparece Efrayim?
Leiamos o versículo 9: “Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém
podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono,
e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos” ... Eis aqui a tribo
de Efrayim e o cumprimento da promessa feita a Avracham...
Baruque Yahuh!!!
[Escrito originalmente por Andres Menjivar em 2005 reescrito e adaptado para a teshuva em novembro de
2014 por Sérgio Tagliavini Júnior]
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