Diáspora Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ElpZEBGyqiU

Até

Moshe Rabeinu (Moisés) profetizou a respeito da diáspora
efrayimita em [Devarim (Deuteronômio) 33: 16, 17 – “E com o mais
excelente da terra, e da sua plenitude, e com a benevolência daquele que
habitava na sarça, venha sobre a cabeça de Yosef, e sobre o alto da cabeça
daquele que foi separado de seus irmãos. 17 Ele tem a glória do
primogênito do seu touro, e os seus chifres são chifres de boi selvagem;
com eles rechaçará todos os povos até às extremidades da terra; estes
pois são os dez milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manasses”].

Moshe disse no versículo 16 que Efrayim estava sempre separado de
seus irmãos e no versículo
17 reitera a condição de
Efrayim como o unicórnio,
que é o único membro da
espécie dos cavalos, que
tem
um
só
chifre,
simbolizando que quando
Efrayim experimentasse sua
ainda futura diáspora que
ocorreu em 721 AEC, seria
afastado de Yashuru sozinho (um só corno) sem seu irmão Yahudah. No
final de Devarim (Deuteronômio) 33: 17, volta a confirmar que este
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unicórnio (quer dizer, Efrayim) empurraria o povo de Yashuru aos limites da
terra e estando ali disperso, multiplicar-se-ia e converter-se-ia no
conhecido dez milhares de Efraim, e os milhares de Manasses! Que
extraordinário!
Apesar desta terrível correção, YAhuh prometeu que esta dispersão
global não daria como resultado a destruição de Efrayim, [Hoshea (Oséias)
11:9 – “Não executarei o furor da minha ira; não voltarei para destruir a
Efrayim, porque eu sou UL e não homem, o Santo no meio de ti; eu não
entrarei na cidade”] e [Yirmeyahu (Jeremias) 31: 33-37 – “Mas esta é a
aliança que farei com a casa de Yashuru depois daqueles dias, diz YAhuh:
Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração; e eu serei
o seu UL e eles serão o meu povo. 34 E não ensinará mais cada um a seu
próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei a YAhuh; porque
todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz YAhuh;
porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus
pecados. 35 Assim diz YAhuh, que dá o sol para luz do dia, e as ordenanças
da lua e das estrelas para luz da noite, que agita o mar, bramando as suas
ondas; YAhuh dos Exércitos é o seu nome. 36 Se falharem estas
ordenanças de diante de mim, diz YAhuh, deixará também a descendência
de Yashuru de ser uma nação diante de mim para sempre. 37 Assim disse
YAhuh: Se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os
fundamentos da terra cá em baixo, também eu rejeitarei toda a
descendência de YAhuh, por tudo quanto fizeram, diz YAhuh”] assim como
em muitas outras passagens. Portanto sabemos que apesar de ter vagado
e vivido entre os gentios, convertendo-se em gentios, já que a Torá que
tinha como propósito uni-los foi tratada por eles como coisa estranha e
desconhecida, YAhuh prometeu que não seriam destruídos, mas sim seriam
preservados de maneira individual. Se não fossem destruídos e se uma das
futuras missões do descendente de Dauid, Yahushua seria a de achá-los em
sua desolada herança e reconstruir o Tabernáculo caído de Dauid, onde
você acredita que estejam muitos deles na atualidade? Efetivamente, em
muitos casos, são seus irmãos servos [não cristandade], que não são de
Yahudah, conforme diz [Hoshea (Oséias) 2: 1 – “Dizei a vossos irmãos: Ami;
e a vossas irmãs: Ruama”]. Acordada de seu sono Yashuru, deixa de dormir
e a verdade a fará livre!
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[Hoshea (Oséias) 12: 1 – “Efrayim se apascenta de vento, e segue o
vento leste; todo o dia multiplica a mentira e a destruição; e fazem aliança
com a Assíria, e o azeite se leva ao Egito” e 13: 15 – “Ainda que ele dê fruto
entre os irmãos, virá o vento leste, vento de YAhuh, subindo do deserto, e
secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte; ele saqueará o tesouro
de todos os vasos desejáveis”] nos oferecem chaves bíblicas no que se
refere à localização atual do Yashuru de Efrayim disperso. A Palavra afirma
que Efrayim se alimenta de vento, o que significa que está sendo sacudido
por todo o globo e segue o vento leste. Sabemos que o vento do Leste sopra
para oeste. [Zecharyah (Zacarias) 10: 8, 9 – “Eu lhes assobiarei, e os
ajuntarei, porque eu os tenho remido; e multiplicar-se-ão como antes se
tinham multiplicado. 9 Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se
lembrarão de mim em lugares remotos; e viverão com seus filhos, e
voltarão”]. Vemos aqui que YAhuh assobiará a Efrayim e lhe ajuntará das
nações ocidentais onde foram semeados. A essa reunificação gloriosa de
ambas as casas é chamada dia de Yesrel, que significa literalmente a
reunificação e o plantar de novo o que tinha sido anteriormente
desarraigado! Toda a terra que na atualidade se encontra ao oeste e ao
noroeste de Yashuru de Yahudah, como podem ser as Américas, do norte,
a central e a do sul, assim como a Europa e as ilhas Britânicas são todas elas
localizações dos principais centros de população efrayimita.

Esta fuga em direção ao norte e noroeste deram como resultado o
retorno de milhões de ambas as casas à Yashuru durante os últimos dias,
procedentes da Rússia, onde se encontravam multidões de Efrayimitas
junto com os yahudim ligados ao judaísmo. [Yirmeyahu (Jeremias) 16: 1519 – “Mas: Vive YAhuh, que fez subir os filhos de Yashuru da terra do norte,
e de todas as terras para onde os tinha lançado; porque eu os farei voltar
à sua terra, a qual dei a seus pais. 16 Eis que mandarei muitos pescadores
(servos), diz YAhuh, os quais os pescarão; e depois enviarei muitos
caçadores, os quais os caçarão de sobre todo o monte, e de sobre todo o
outeiro, e até das fendas das rochas. 17 Porque os meus olhos estão sobre
todos os seus caminhos; não se escondem da minha face, nem a sua
maldade se encobre aos meus olhos. 18 E primeiramente pagarei em
dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra
com os cadáveres das suas coisas detestáveis, e das suas abominações
encheram a minha herança. 19 Ó YAhuh, fortaleza minha, e força minha,
e refúgio meu no dia da angústia; a ti virão os gentios desde os fins da
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terra, e dirão: Nossos pais herdaram só mentiras, e vaidade, em que não
havia proveito”] são textos que servem de poderosa evidência e afirmam
que a casa de Yashuru foi diretamente também ao norte, que é a Rússia
atual e a atual região conhecida como a Comunidade de Estados
Independentes, que formam o que foi anteriormente a União Soviética, e
de lá para todo o planeta, assim retornará. Essa volta será tão maciça que
fará que TODA Yashuru minimize o Êxodo do Egito e realce o atual, que é
numericamente superior. O messiânico do judaísmo regozija-se ao
proclamar a majestade de Yahushua na volta dos yashurum de onde era a
anterior União Soviética, bem como o atual avivamento yashurum que está
tendo lugar ali, mas, contudo isso, ainda não está levando em conta
passagens da Escritura, como Yirmeyahu (Jeremias) 3:17 – “Como os
guardas de um campo, estão contra ela ao redor; porquanto ela se rebelou
contra mim, diz YAhuh” aqui está claramente afirmado que nos últimos
tempos, quando virmos este retorno maciço de yashurum procedentes de
todas partes da Terra, um segundo Êxodo, será a semente e a descendência
de ambas as casas retornando a Yashuru. Em outras palavras, é hora de
despertar, tomar o café e permitir que Há Mashiach nos dê luz! Muitas
pessoas às quais chamamos erroneamente de yahudim (pois pessoas
yahudim são da tribo de Yahudah) da anterior União Soviética e que estão
identificando a Yahushua como o verdadeiro Mashiach de Yashuru são, de
fato, Efrayimitas e não de Yahudah.
Continua...

Ben Efrayim
Nossos materiais são todos gratuitos, por isso pedimos que nos ajudem com ofertas de
amor, acessem nosso site e nos ajudem a continuar...
www.benefrafrayim.org.br/oferta.htm
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