DIVISÃO E CONTENDA
Vivemos hoje em meio a
muita confusão, o homem do
século 21 prefere afastar-se de
todos a perceber que o erro está
nele mesmo. O amor a si próprio
suplanta o amor a Yahuh e ao seu
próximo, o orgulho e a soberba
levam o homem moderno a
afastar-se do Eterno Criador
mesmo quando um ou outro
desses homens está em função
de responsabilidade e se passa
por membro do povo de Yahuh (o
que erroneamente encaram
como cargos). Assim como nos
alertou o ravino Shaul (Paulo):
“Sabe, porém, isto: que nos
últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos,
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos,
profanos, Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor
para com os bons, Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que
amigos de UL, Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te”.
[ תםלוניקיא ב- Tesloniqyah Bet (2 Tessalonicenses) 3:1-5]
Que no mundo isso aconteceria não nos é motivo de espanto, mas ocorrer dentre os
que se dizem ser do povo do qual somos parte, ou entre aqueles que dizem seguir a Vontade e
a Lei de Yahuh nos deixa realmente tristes, pois sabemos que cada grupo deve ser unido:
“Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de Yahushua HaMashiach, que digais todos uma
mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões; antes sejais unidos em um mesmo
pensamento e em um mesmo parecer”. [ קורנתי א- Qorintyah Alef (1 Coríntios) 1:10], que o
Yashuru de Yahuh é apenas um (embora dividido em 13 tribos), e este deve apresentar-se sem
mácula. Mas a fixação do ser humano em si próprio, em seu ego, levando-o a buscar o melhor
para si é o que leva a muitos a esquecerem de que nunca: “devemos pensar mais de nós
mesmos do que o necessário”. Yahushua Há Mashiach deixou isso muito claro: “E chamando a
si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a
si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdêla-á, mas, qualquer que perder a sua vida por amor de mim e das boas novas do reino, esse
a salvará. Pois, que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua vida? Ou,

que daria o homem pelo resgate da sua vida”? [משה- יוחנן- Yochanan Moshe (Marcos) 8:3437] “O maior dentre vós será vosso servo”. [ מתיתיהו- Mattityahu (Mateus) 23 :11]
O ravino Shaul (Paulo) em sua primeira carta aos Coríntios deixa bem claro como o
verdadeiro servo de Yahuh deve agir em relação a seus achim: “Na verdade é já realmente
uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a
injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o
dano, e isto aos achim. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Yahuh”? [א
 קורנתי- Qorintyah Alef (1 Coríntios) 6:7-9]
O orgulho, a contenda, a divisão, não partem do Eterno, portanto irmãos pratiquemos
adquirir os frutos do espírito de santidade de Yahuh: “... o fruto do espírito é: amor, gozo,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas
não há lei. E os que são de Há Mashiach mortificaram a carne no madeiro com as suas
paixões e concupiscências. Se vivemos com o espírito, andemos também no espírito. Não
sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos
outros”. [ גלטיא- Galutyah (Gálatas) 5:22-26]
Reflita...
“Estas seis coisas Yahuh odeia, e a sétima a sua alma abomina: Olhos altivos, língua
mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, O coração que maquina pensamentos
perversos, pés que se apressam a correr para o mal, A testemunha falsa que profere
mentiras, e o que semeia contendas “ENTRE IRMÃOS” [ משלי- Mishle (Provérbios) 6: 16-19]
Obs.: Irmãos = os que professam uma mesma fé...
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