VOCÊ ESTÁ SENDO CHAMADO?
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=J6lYuXB55G8

Muitos se perguntam se estão sendo chamados por YAhuh. Como se
pode saber? São nossos
sentimentos suficientes
nesta vital questão? O
que é o chamamento? O
que diz a palavra de
YAhuh? Você necessita
saber!
A maioria crê que
YAhuh
está
agora
tratando de salvar o
mudo. Este pensamento
leva a algo como isso:
YAhuh e o diabo estão em guerra pelo destino da humanidade. Isso é visto
como uma luta desesperada entre o bem e o mal – UL X Satanás.
Vamos colocar da seguinte maneira: É hoje a única oportunidade
para que todos os seres humanos aceitem ou rejeitem o Eterno Criador?
Devem todas as pessoas decidir agora aceitar ao Mashiach como Salvador?
É isso o que a Palavra de YAhuh ensina? A resposta é um enfático não! Se
fosse sim então UL estaria falhando miseravelmente em Sua luta com o
diabo para controlar o destino de todos os homens. Em outras palavras UL
está chamando a toda a humanidade e a maioria não está respondendo.
Considere! Em 1933 quando meu pai nasceu havia ao redor de 2
bilhões de pessoas sobre a terra. Na atualidade o número está próximo de
8 bilhões, e aumenta a cada dia. Aproximadamente 2, 5 bilhões, ou uma
terça parte creem de certa forma no nome de Jesus Cristo. Isto representa
um total que inclui cada classe das mais de 2000 formas de cristianismo
professo. Aproximadamente outra terça parte da humanidade já escutou
sobre Cristo, porém não lhe tem aceitado e não pretende seguir-lhe.
Finalmente a última terça parte das pessoas sobre a terra não sabem nada
a respeito de Jesus Cristo. Muitos na Índia, África, Japão, China, partes da
América do Sul e sudeste da Ásia jamais escutaram sobre Ele.

1

Quando fala do nome de Jesus, a Bíblia claramente diz: “E em
nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro
nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos”. [Atos 4: 2].
Entenda. É evidente que todos que não se tem rendido ao deus da Bíblia e
não tenham aceitado a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador,
certamente não são salvos. Incontáveis milhões já morreram nessa
condição. A maioria tem assumido que a única opção para estes é a de que
eles perderam a salvação e que Deus há muito tempo planejou isto para a
imensa maioria que já viveu sobre essa terra.
Se a luta para ganhar almas é como a maioria dos supostos pastores
cristãos descreve, então o diabo é muito mais forte e muito mais efetivo em
seu esforço do que Deus é. Esta é a única outra possibilidade – a menos que
exista uma terceira categoria que contenha a grande maioria das pessoas,
porém essa deve ser uma categoria que não tem sido reconhecida.
Ai está! YAhuh simplesmente não está chamando as massas hoje em
dia. Ele está chamando a uns poucos!

Chamados e escolhidos por YAhuh
A Palavra fala daqueles que tem sido chamados por YAhuh. Note o
que o ravino Shaul disse aos irmãos em Tessalônica: (1Tessalonicenses 5:
24 – “Fiel é o que vos chama, o qual também o fará”) Como advertência
aos servos de YAhuh que viviam na Galácia, que estavam perdendo de vista
o verdadeiro caminho lhe disse isso: (Gálatas 1: 6 – “Maravilho-me de que
tão depressa passásseis daquele que vos chamou para irdes a Yahushua
para outro evangelho”)e mais adiante completou: (Gálatas 5: 7, 8 –
“Corríeis bem; quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? 8
Esta persuasão não vem daquele que vos chamou”). Aos corintos ele
escreveu: (1Corintios 1: 26 – “Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que
não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem
muitos os nobres que são chamados”)
Yahushua mesmo falou em muitas ocasiões a respeito do
chamamento. Você já deve conhecer esta passagem: (Mattityahu [Mateus]
22: 14 – “Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos” e 20: 16 –
“Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros; porque
muitos são chamados, mas poucos escolhidos”) Mais adiante Ele completa
a segunda parte dessa frase. Ele explicou isso aos seus discípulos:
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(Yahuchanam [João] 15: 16, 19 – “16 Não me escolhestes vós a mim, mas
eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso
fruto permaneça; a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai
ele vo-lo conceda”; “19 Se vós fôsseis do mundo, o mundo amaria o que
era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo,
por isso é que o mundo vos odeia”). Quando juntamos essas passagens elas
nos explicam que UL está chamando a poucas pessoas – de fato muito
poucas – a sair do mundo para o Seu propósito supremo. Aqueles que
respondem ao Seu chamado são então os que podem ou não serem
“escolhidos” que vão ao arrependimento, e tornam-se servos de YAhuh.
Por acaso isto o surpreende, por estar acostumado a escutar que
devemos nós aceitar ao senhorio do Messias? Observe bem esses dois
versículos (Yahuchanam [João] 6: 44, 65 – “44 Ninguém pode vir a mim, se
o Pai que me enviou o não trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia. 45
Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por UL. Portanto, todo
aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim” “65 E dizia: Por isso eu
vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for
concedido”)
E você?
Muitos que nos procuram sentem de repente uma imensa vontade
de saber sobre a verdade, pois começam a não crer em algumas das
mentiras que lhes são ensinadas na cristandade ou em outras
congregações. Eles se encontram a si mesmos aprendendo coisas que
nunca antes haviam escutado. Percebem que a Palavra de YAhuh tem
sentido – mas não dentro do que haviam aprendido anteriormente. Então
sentem uma crescente necessidade de praticar o que estão aprendendo e
muitos se perguntam: Estou sendo chamado por YAhuh?
As vezes essa pergunta adota o sentido de: Estou experimentando a
conversão? Devo ser batizado? Onde será a verdadeira igreja? A maioria
está insegura de como responder a essas perguntas básicas, e muitos não
têm a mínima ideia sequer de que forma enfoca-las apropriadamente.
Este estudo ajudará, baseado na Palavra de YAhuh, como saber se UL
o está chamando. Minha intenção é mantê-lo simples para que não seja mal
interpretado. Pois é de suma importância que saiba como responder as
perguntas acima para a sua vida.
3

De fato, pessoas de todas as épocas se desconcertam sobre o que é
um chamamento. Muitos o reduzem a pouco mais que um sentimento
particular que vem sobre eles, o qual atribuem a UL. Milhões de pessoas se
sentem chamadas – em muitos casos à igreja, em outros ao ministério, ou
a um trabalho missionário, alguns para trabalhar com crianças, outros a
servir na profissão médica ou até no exército. Desconhecendo o que UL diz,
muitas pessoas são levadas a confiar unicamente em sentimentos,
assumindo que suas vidas – e os caminhos que escolhem – são divinamente
inspirados. Eles atribuem essa “inspiração” a serem chamados por YAhuh.
Lamentavelmente a maioria não sabe que estes “chamamentos”
nada tem a ver com o verdadeiro chamado do UL da Bíblia. Um verdadeiro
chamamento é mais que um tipo de sentimento abstrato que a razão
humana conclui que vem de UL.

Definição de um verdadeiro chamamento
Conforme registrado e lido acima, no livro de Yahuchanam [João] que
Yahushua disse: (João 6: 44, 65) no versículo seguinte (66) Yahuchanam
disse que: “Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e
já não andavam com ele”. Muitos dos que escutaram a Yahushua
simplesmente não podiam entender que YAhuh tem que “trazer” as
pessoas e que o chamamento é algo que lhes é “dado e não adquirido”.
Embora muitos hoje parecem entender que tem que ser chamados de
alguma maneira, não tentam entender – com a Palavra - como saber com
certeza se é UL que os está chamando – trazendo-lhes – dando-lhes o que
estão recebendo.
Examinemos algumas passagens da escritura que deixam bem claro
o que é “dado” aos membros do povo santo quando são chamados. Temos
que clarear todas as possíveis confusões.
Lemos no livro de Mattityahu (Mateus) que os discípulos de Yahushua lhe
disseram: “E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes
falas por parábolas? ” (13: 10). A resposta de Yahushua resume como e
sobre o que chama YAhuh: “Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é
dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado”;
4

(13: 11) Os versículos seguintes ampliam o que quis dizer, ao explicar como
muitos no mundo podem escutar as verdades de UL (os mistérios do reino
de YAhuh), mas sem compreende-los. Sendo que a imensa maioria da
humanidade não está sendo atraída pelo espírito de santidade de YAhuh,
não lhes tem sido dado a capacidade de compreender a Palavra de YAhuh.
Como isto se aplica a você? A resposta diretamente explica como
sabe se YAhuh o está chamando: um chamamento, em termos mais
simples, é entender as verdades da Palavra de UL quando você as vê, lê ou
a escuta.
Pergunte a si mesmo: Entendo os ensinos e verdades da Palavra
quando as escuto? Os escritos sobre o reino de YAhuh, o plano da salvação
e o propósito da existência dos humanos, os eventos críticos que foram
profetizados, as mensagens de advertência de UL para o Seu povo. Seus
mandamentos – incluindo os mandamentos da Torah, os dias santos e
festas pagãs, as ofertas, os alimentos limpos e impuros, o único e
verdadeiro povo, e muitos outros ensinos tem sentido para mim?
Ao ler e escutar essas coisas em nossos boletins, folhetos, artigos,
estudos ou em nossos programas pela rádio ou em vídeo, tem significado
para você? Os estão compreendendo? São claros para o seu entendimento?
Os vê como um conhecimento especial que outros não tem? Se sente
tentado a beliscar-se para ver se está acordado, porque são coisas das quais
as massas “cristãs” não tem ideia!
Se as respostas a essas perguntas são sim, então YAhuh o está
chamando – trazendo a você – YAhuh está lhe dando o conhecimento dos
mistérios do Seu reino.

Responsável pelo conhecimento dado
Os bebês nascem nada sabendo. Eles não sabem nem o básico do
correto e incorreto. Tem-lhes que ser ensinado praticamente tudo. Do
mesmo modo, o mundo não sabe as coisas de UL – o correto e o incorreto
das coisas espirituais. Porém com o conhecimento dessas coisas vem a
responsabilidade de atuar sobre elas.
Duas passagens da Palavra mostram que YAhuh responsabiliza as
pessoas por aquilo que elas entendem. Leia (Yaakov [Tiago] 4: 17 – “Aquele,
pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado” e Ivrim [Hebreus]
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10: 26 – “Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos
recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais remissão pelos
pecados”). Entenda! Cada vez que aprende mais da verdade de UL (o que é
muito bom), e tem sentido para você - pelo menos a entende no geral – Ele
lhe está dando extraordinário conhecimento espiritual, pelo qual o torna
responsável.
Isso é parte do chamamento, parte central dele. Ademais isso nos faz
entender que quando YAhuh chama alguém isso é muito mais sério do que
a maioria tem pensado. Reconheça que UL só chamará alguém uma vez.
Portanto, você é responsável agora pelo conhecimento que está recebendo
e como disse o Mashiach serás julgado pelas palavras que lhe forem
confiadas. Se alguém não pratica o que está aprendendo, YAhuh retirará
esse conhecimento (Romanos 2: 13 – “E tu, ó homem, que julgas os que
fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de YAhuh?
”; Salmo 111: 10 – “O temor de YAhuh é o princípio da sabedoria; bom
entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos; o seu
louvor permanece para sempre”), e essa pessoa se encontrará em uma
grave condição espiritual.
<<<<<>>>>>
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VOCÊ ESTÁ SENDO CHAMADO? [2]
Youtube:

A liberdade maior
O mais emocionante
de entender é a verdade de
YAhuh. É o caminho para
todas as coisas boas da vida –
as coisas que YAhuh quer
que você tenha. Que
também é a rota de acesso
para a maior liberdade que
existe: Yahuchanam (João: 8:
31, 32 – “Yahushua dizia, pois, aos yahudim que criam nele: Se vós
permanecerdes na palavra da verdade, verdadeiramente sereis meus
discípulos. 32 E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”; e 17: 17
– “Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a verdade”.
Provavelmente
nenhum
de
seus
amigos do mundo
entendem
essas
coisas. Tampouco seus
familiares. Sem o
chamamento
de
YAhuh, eles não têm
agora de forma alguma
como desfrutar o que
Ele está oferecendo a
você – se entende e
pratica a verdade dEle.
Também é vital que guarde em sua mente
as coisas que está aprendendo. Deve estar
querendo provar as doutrinas de YAhuh. Shaul
também disse aos Tessalonicenses: “Examinai
tudo. Retende o bem”. (1Tessalonicenses 5: 21).
Se você sabe que YAhuh o está chamando, tome
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o tempo para provar que Ele existe. Logo saberá que a Sua Palavra é
verdadeiramente Sua Palavra inspirada para a humanidade.
Por último prove e compreenda pela palavra de YAhuh. Elimine todas
as dúvidas, sem deixar margem para
confusão. Todas igrejas são impostoras –
todas religiões são humanas. Muitas
parecem verdadeiras e espirituais. Não se
deixe enganar por nenhuma delas, todas
fazem lavagem cerebral que leva às
pessoas a fazerem o que seus líderes
desejam que façam. Algumas utilizando
da psicologia outras até do terror e
agressão.
Ao mesmo que está provando essas coisas, ore com fervor a respeito
do que está aprendendo. Quando não estiver claro um assunto lembre-se
de que Yahushua ensinou: Mattityahu (Mateus) 7: 7 “Pedi, e dar-se-vos-á;
buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á”.
Yahuchanam (João) 14: 17 (leia) – “O Espírito de verdade, que o
mundo não pode receber, porque
não o vê nem o conhece; mas vós
o conheceis, porque habita
convosco, e estará em vós”,
explica como aqueles que iniciam
o retorno às antigas veredas,
começam a dar-se conta que
podem ver claramente as coisas de
YAhuh. Note o que Há Mashiach
disse quando falou a seus discípulos sobre o espírito de santidade que logo
receberiam. A leitura que fizeram em João 14: 17.
Neste ponto os discípulos eram como muitos hoje em dia – talvez
como você também. Eles estavam vendo muitas verdades espirituais, em
parte, sem engano, pois não assimilavam completamente a enorme
importância de aprender o plano e o caminho da vida de YAhuh. Através do
espírito santo que trabalhava com eles, YAhuh lhes estava revelando certas
coisas que unicamente entenderiam de forma maior quando estivesse com
eles, a partir da eleição. Em última instancia para compreender plenamente
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todas as coisas de YAhuh – todos os mistérios do reino de UL – tem que ser
eleito e ter o espírito de santidade de YAhuh.
Isto acontece quando entra diretamente na mente. Sem o chamado
e a eleição e sem o recebimento vital do espírito santo de YAhuh, é
completamente impossível para qualquer pessoa compreender
verdadeiramente sequer uma só verdade da Palavra de YAhuh.

Antes de explicar como acontece isso, vejamos o grande quadro
O plano de YAhuh.
Existe uma grande razão do porque YAhuh estar chamando a só uns
poucos agora. O núcleo do plano de YAhuh abrange 7000 anos. Poucos
entendem isso. Muitos têm entendido, corretamente, pelo menos alguns
dos versículos que descrevem o reinado milenar de Yahushua, que
começará no momento de Seu regresso a terra, com grande poder e glória,
para governar com os santos: Gilyahna (Revelação/Apocalipse) 20: 4-6 – “4
E vi tronos; e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar;
e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de
Yahushua, e pela palavra de UL, e que não adoraram a besta, nem a sua
imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos; e
viveram, e reinaram com Há Mashiach durante mil anos. 5 Mas os outros
mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira
ressurreição. 6 Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira
ressurreição; sobre estes não tem poder a segunda morte; mas serão
sacerdotes de YAhuh e de Há Mashiach, e reinarão com ele mil anos”). E a
maioria sabe pouco mais que isso. Mas não sabem nada do fato de que UL
há atribuído a 6000 anos, ou seis dias milenares de uma “semana de sete
dias”, para o governo do homem, antes do “sétimo dia” de 1000 anos. O
“sexto dia” está a ponto de chegar ao seu fim. Satanás está a ponto de ser
preso: Gilyahna (Revelação/Apocalipse) 20: 2 “Ele prendeu o dragão, a
antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos”.
Mas com certeza ainda não foi preso. Quando o homem Yahushua,
depois de vencer o mundo de satanás, qualificou-se para substitui-lo
[Mattityahu (Mateus) 4: 1-11; Luka (Lucas) 4: 1-13] como “o deus/príncipe
deste mundo”, ele assegurou que Satanás logo já não estará presente para
enganar e confundir a humanidade (1Coríntios 14: 33 – “Porque YAhuh não
é UL de confusão, senão de paz, como em todas os agrupamentos de Seu
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povo”). Porém temos que entender que Satanás ainda não foi preso e trata
de fazer todo o possível, dentro do poder que possui, para continuamente
frustrar o plano de YAhuh. Ele certamente tem enganado aos seus ministros
(2Coríntios 11: 13-15 – “13 Porque tais falsos apóstolos são obreiros
fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Yahushua. 14 E não é
maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 15 Não
é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da
justiça; o fim dos quais será conforme as suas obras”), fazendo-os crer que
YAhuh tem falhado terrivelmente em Seu plano para salvar a imensa
maioria da humanidade, e que inclusive ainda não os tem chamado para a
salvação. Porém é só pela permissão de UL por intermédio Seu Mashiach
que Satanás domina este “presente século mau” (Gálatas 1: 4 – “O qual se
deu a si mesmo pela renovação da aliança, para nos livrar do presente
século mau, segundo a vontade de YAhuh nosso Pai”).
YAhuh não está perdendo nenhuma suposta luta sobre a qual Ele tem
o controle total. Ele sabe exatamente o que está fazendo, e a beleza de Seu
plano pode ser conhecida. Esteja seguro de que nenhum UL verdadeiro
nunca escolheria condenar a grande maioria da humanidade, de hoje, de
antes e de depois, sem dar-lhes uma oportunidade completa para a
remissão. Tal UL, não valeria a pena segui-lo. Seria um monstro injusto cujo
objetivo principal seria condenar. Devemos entender! A Palavra diz: “Mas,
amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para YAhuh é como mil anos,
e mil anos como um dia”. (2Pedro 3: 8). É claro, a maioria das pessoas são
“ignorantes” e não somente acerca dessa “única coisa”, se não quase
acerca de tudo o que a Palavra ensina (nessa categoria coloco teólogos,
pastores, presbíteros, missionários, roshim, rabinos, sacerdotes, padres,
papa, etc.). Esse é um versículo fascinante.
Ao homem lhe foi dado seis dias, ou 6000 anos, para provar seus
próprios caminhos, governos, religiões, filosofias, sistemas de valores e
formas de educação. Sob a influência de Satanás, ele tem praticado o erro
em cima do erro – a desobediência às Leis de YAhuh – por quase 6000 anos.
O homem subsequentemente tem tratado todos os maus efeitos ao invés
de tratar a causa de haver quebrantado as leis (a aliança) de UL. Isso inclui
a invenção de religiões que se limitam a ensinar as ideias ocas dos homens
no lugar das maravilhosas verdades de UL.
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YAhuh está permitindo ao homem aprender amargas lições. A grande
maioria, que nunca conheceram a preciosa verdade de UL, tem que
aprender que seus próprios caminhos não funcionam. Justamente antes
que a humanidade esteja a ponto de apagar-se a si mesma da terra, através
de uma combinação de armas de destruição em massa e da contaminação
irreversível de um planeta que tem limites de quanto pode resistir,
Yahushua intervirá e salvará a humanidade de si mesma.
Agora leia 2Pedro 3: 9 – “YAhuh não retarda a sua promessa, ainda
que alguns a têm por tardia; mas é longânimo para conosco, não
querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrependerse”. Notou que UL quer salvar a todos os de Seu povo? Falando de YAhuh,
Shaul disse: (leia 1Timoteo 2: 4 – “Que quer que todos os homens se
salvem, e venham ao conhecimento da verdade”). Essa é a clara verdade
dessa escritura. YAhuh não está, nem nunca esteve querendo a condenação
maciça daqueles que o obedecem.
Mas YAhuh está chamando e treinando a pouquíssimos escolhidos,
nessa metade dos últimos dos últimos dias os quais servirão como
mordomos servindo o alimento espiritual a toda multidão de chamados que
irão todos os dias sair de babilônia. Leia "E disse Yahushua: Qual é, pois, o
mordomo fiel e prudente, a quem UL pôs sobre os seus servos, para lhes
dar a tempo a ração?" Luka (Lucas) 12: 42.
Recordemos. Satanás tem proliferado muitas formas de religião em
todo o mundo desde a queda no jardim do Éden. Ele falsifica a verdade de
intermináveis formas, e o processo de chamamento de YAhuh não é uma
exceção. Ele é um mestre enganador e os frutos de seus esforços se
encontram em toda parte.

Seu caminho para a eleição
Sua Bíblia diz: “Porque todos os que são guiados pelo espírito de
YAhuh, esses são filhos de UL”. (Romanos 8: 14) e também: “Vós, porém,
não estais na carne, mas no espírito, se é que o espírito de YAhuh habita
em vós. Mas, se alguém não tem o espírito de YAhuh, esse tal não é dele”.
(Romanos 8: 9). Estas duas passagens revelam justamente o que é um
chamado/eleito – aquele que é dirigido pelo espírito de santidade de
YAhuh. Este espírito se recebe após o chamamento, arrependimento e
eleição.
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Sim, a verdade está cada vê mais clara – realmente clara – as Palavras
ditas pelo anjo e anotadas por Daniyahu provam hoje a mais pura verdade:
“1 E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta
a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca
houve, desde que houve nação até àquele tempo; mas naquele tempo
livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. 2 E
muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para vida
eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. 3 Os que forem sábios,
pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento; e os que a muitos
ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. 4 E tu,
Daniyahu, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo;
muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se
multiplicará. 5 Então eu, Daniyahu, olhei, e eis que estavam em pé outros
dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio.
6 E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio:
Quando será o fim destas maravilhas? 7 E ouvi o homem vestido de linho,
que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita
e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso
seria para um tempo, tempos e metade do tempo, e quando tiverem
acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão
cumpridas. 8 Eu, pois, ouvi, mas não entendi; por isso eu disse: Senhor
meu, qual será o fim destas coisas? 9 E ele disse: Vai, Daniyahu, porque
estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. 10 Muitos
serão purificados, e embranquecidos, e provados; mas os ímpios
procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios
entenderão. 11 E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e
posta a abominação desoladora, haverá mil duzentos e noventa dias. 12
Bem-aventurado o que espera e chega até mil trezentos e trinta e cinco
dias. 13 Tu, porém, vai até ao fim; porque descansarás, e te levantarás na
tua herança, no fim dos dias.
Compreenda. O tempo que se inicia após o seu chamamento é
totalmente composto por mudança, crescimento, maturidade e
desenvolvimento do caráter de YAhuh. Isto implica adquirir o hábito regular
da oração, do estudo da Palavra, a meditação na Palavra e inclusive a alguns
livros, revistas, etc. Na realidade deve estudar e muito, lembre-se o que
está em jogo é fazer jus ao chamado, se YAhuh o está chamando agora.
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Tome cada passo cuidadosamente. Siga o momento que seja o de
nosso Pai e não o nosso. Mas não se retarde sem necessidade,
simplesmente porque não tem pedido com fervor ou com suficiente
frequência pelo dom do entendimento. Tenha cuidado de não seguir o
exemplo do mundo, caindo na espera de uma mágica sensação de que
“agora é o momento”. O chamamento e um assunto pessoal, privado, entre
o Pai e o servo escolhido. Se Yahuh verdadeiramente o está chamando,
assegure-se de seu chamamento (2Pedro 1: 10 – “Portanto, irmãos,
procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição; porque,
fazendo isto, nunca jamais tropeçareis”). Isto é o mais precioso! Essa e a
única maneira de conhecer o dom que lhe está sendo dado.
Se estas a ser chamado aconselho a que leias o estudo “O PACTO”, que pode ser
acessado para leitura, impressão ou download a partir do endereço de internet:
http://benefrayim.org.br/site/images/pdf/OPACTO.pdf
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