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ALGUNS VERSÍCULOS PARA MEDITARMOS
vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=qWA6vh2Mwc4

"Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não
profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não
expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas
maravilhas? 23 E então lhes direi abertamente: Nunca vos
conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a
iniquidade" Mattityahu (Mateus) 7: 22, 23
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

“A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com
todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, 10 E com
todo o engano da injustiça para os que perecem, porque
não receberam o amor da verdade para se salvarem. 11 E
por isso UL lhes enviará a operação do erro, para que
creiam a mentira; 12 Para que sejam julgados todos os que
não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade”
2Tessalonicenses 2: 9-12
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"Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um
espírito de necromancia ou espírito de adivinhação,
certamente morrerá; serão apedrejados; o seu sangue será
sobre eles" Wayriqra (Levítico) 20: 27
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" E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras,
que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. 20
Porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma
palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado
falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse
profeta morrerá. 21 E, se disseres no teu coração: Como
conhecerei a palavra que YAhuh não falou? 22 Quando o
profeta falar em nome de YAhuh, e essa palavra não se
cumprir, nem suceder assim; esta é palavra que YAhuh não
falou; com soberba a falou aquele profeta; não tenhas
temor dele."
Devarim (Deuteronômio) 18: 19-22
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro
uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual,
adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. 17
Esta, seguindo a Shaul e a nós, clamava, dizendo: Estes
homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são
servos do UL Altíssimo. 18 E isto fez ela por muitos dias.
Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em
nome de Yahushua Há Mashiach, te mando que saias dela.
E na mesma hora saiu”
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“Bem-aventurados aqueles que guardam os seus
mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida,
e possam entrar na cidade pelas portas. 15 Ficarão de fora
os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os
homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a
mentira. 16 Eu, Yahushua, enviei o meu anjo, para vos
testificar estas coisas para o povo. Eu sou a raiz e a
geração de Dauid, a resplandecente estrela da manhã. 17
E o espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga:
Vem. E quem tem sede, venha; e quem quiser, tome de
graça da água da vida. 18 Porque eu testifico a todo
aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se
alguém lhes acrescentar alguma coisa, UL fará vir sobre
ele as pragas que estão escritas neste livro; 19 E, se
alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, UL
tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das
coisas que estão escritas neste livro. 20 Aquele (Yahushua)
que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Que
assim seja! Ora vem, Yahushua Há Mashiach. 21 A
misericórdia de nosso UL YAhuh seja com todos vós. Que
assim seja! Gilyahna (Revelação/Apocalipse) 22: 14-21
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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INTRODUÇÃO
Os dons extraordinários de YAhuh (dons do espírito santo) e o fruto do
espírito santo de UL são similares no aspecto em que qualquer dom
extraordinário ou qualquer fruto tem uma somente fonte: YAhuh. Porém, as
diferenças entre os dons extraordinários e o fruto do espírito santo de YAhuh
são vastas e importantes. É edificante conhecer quais são as diferenças. As
diferenças são evidentes quando considerado a manifestação, a duração, o
proveito, o recebimento e o propósito dos dons extraordinários em relação ao
fruto do espírito.

A Sua Manifestação
Os

dons extraordinários podem ser imitados e até recebidos por

incrédulos, mas o fruto do espírito santo é manifesto somente por quem tem
o espirito de santidade de YAhuh verdadeiramente. Nisso, os dons são
inferiores ao fruto.

Yahudah

(Judas), aquele que traiu a Yahushua, era um dos doze

emissários. Ele recebeu, igualmente aos outros, [“poder sobre os espíritos
imundos, para os expulsarem, e para curarem toda a enfermidade e todo o
mal” Mattityahu (Mateus) 10:1]. A Palavra não afirma se Yahudah (Judas)
praticou ou não os dons que ele havia recebido (Lucas. 9:1–6 “E, convocando
os seus doze emissários, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios,
para curarem enfermidades. 2 E enviou-os a pregar o reino de YAhuh, e a
curar os enfermos. 3 E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem
bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro; nem tenhais duas túnicas. 4 E
em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. 5 E se em
qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos
pés, em testemunho contra eles. 6 E, saindo eles, percorreram todas as
aldeias, anunciando o reino, e fazendo curas por toda a parte”). Porém ele
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foi determinado a ser um diabo (traidor) [Yahuchanam (João 6:70 –
“Respondeu-lhe Yahushua: Não vos escolhi a vós os doze? E um de vós é um
diabo. 71 E isto dizia ele de Yahudah (Judas) Iscariotes, filho de Simão; porque
este o havia de entregar, sendo um dos doze”], um “ladrão” [Yahuchanam
(João 12:3 – “3 Então Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro,
de muito preço, ungiu os pés de Yahushua, e enxugou-lhe os pés com os seus
cabelos; e encheu-se a casa do cheiro do unguento. 4 Então, um dos seus
discípulos, Yahudah (Judas) Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo,
disse: 5 Por que não se vendeu este unguento por trezentos dinheiros e não
se deu aos pobres? 6 Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos
pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava”]
e “filho de perdição” [Yahuchanam (João 17:12 – “Estando eu com eles no
mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me
deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a
Escritura se cumprisse”]. Yahudah (Judas) foi manipulado por Há Satã a
entregar o santo e inocente Yahushua [Yahuchanam (João 13:2 – “E, acabada
a ceia, tendo o diabo posto no coração de Yahudah (Judas) Iscariotes, filho
de Simão, que o traísse”]. Há Mashiach não guardou Yahudah (Judas) até o fim
[Yahuchanam (João) 13:18 – “Não falo de todos vós; eu bem sei os que tenho
escolhido; mas para que se cumpra a Escritura: O que come o pão comigo,
levantou contra mim o seu calcanhar”]; [Yahuchanam Alef (1João 2:19 –
“Saíram de nós, mas não eram de nós; porque, se fossem de nós, ficariam
conosco; mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós”];
(Atos 1:25 – “Para que tome parte neste ministério e apostolado, de que
Yahudah (Judas) se desviou, para ir para o seu próprio lugar”). Por Yahudah
(Judas) ser “um diabo” podemos concluir que os dons extraordinários podem
ser manifestos por incrédulos.

A

Balaão foi revelada a palavra de YAhuh pessoalmente [Bamidbar

(Números) 22:10-12 – “10 E Balaão disse a UL: Balaque, filho de Zipor, rei dos
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moabitas, os enviou, dizendo: 11 Eis que o povo que saiu do Egito cobre a
face da terra; vem agora, amaldiçoa-o; porventura poderei pelejar contra ele
e expulsá-lo. 12 Então disse UL a Balaão: Não irás com eles, nem
amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito”]. O espírito santo veio sobre
ele capacitando-o a falar uma profecia verídica [Bamidbar (Números) 24:2-9 –
“E, levantando Balaão os seus olhos, e vendo a Yashuru, que estava acampado
segundo as suas tribos, veio sobre ele o espírito de YAhuh. 3 E proferiu a sua
parábola, e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos;
4 Fala aquele que ouviu as palavras de YAhuh, o que vê a visão do TodoPoderoso; que cai, e se lhe abrem os olhos: 5 Quão formosas são as tuas
tendas,

ó

Jacó,

as

tuas

moradas,

ó

Yashuru!

6 Como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios; como árvores de
sândalo Yahuh os plantou, como cedros junto às águas; 7 De seus baldes
manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas; e o seu rei se
erguerá mais do que Agague, e o seu reino será exaltado. 8 UL o tirou do
Egito; as suas forças são como as do boi selvagem; consumirá as nações, seus
inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará”], uma
evidência de dom extraordinário. Porém, Balaão era um adivinho [Yahushua
(Josué) 13:22 – “Também os filhos de Israel mataram à espada a Balaão, filho
de Beor, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos”), que era
comprado para fazer a vontade dos ímpios em amaldiçoar a Yashuru [Devarim
(Deuteronômio) 23:4 – “Porquanto não saíram com pão e água, a recebervos no caminho, quando saíeis do Egito; e porquanto alugaram contra ti a
Balaão, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar”]; [Kefa
Bet (2 Pedro) 2:15 – “Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo
o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça”];
Yahudah (Judas) 1:11 – “Ai deles! Porque entraram pelo caminho de Caim, e
foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na
contradição de Coré”] e ensinou o povo de YAhuh a cometer fornicação
(Apocalipse 2:14 – “Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens
7

lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar
tropeços diante dos filhos de Yashuru, para que comessem dos sacrifícios da
idolatria, e se prostituíssem”]. Mesmo este conhecendo o espírito santo, e
tendo os seus olhos abertos [Bamidbar (Números 24:3 – “E proferiu a sua
parábola, e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos
abertos”], UL não o ouviu [Devarim (Deuteronômio) 23:5,6 – “Porém o YAhuh
teu UL não quis ouvir Balaão; antes YAhuh teu UL trocou em bênção a
maldição; porquanto YAhuh teu UL te amava. 6 Não lhes procurarás nem paz
nem bem em todos os teus dias para sempre”] e morreu pela espada do povo
de YAhuh (Número 31:8; Josué 13:22). Por Balaão ser um adivinho declarado
e alguém que era um exemplo de tropeços e abominações, de engano e de
erro, mas um que recebeu a Palavra de YAhuh pelo espírito santo, podemos
concluir que os dons extraordinários podem ser manifestos por incrédulos.
<<<<<<>>>>>>
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IMITANDO OS DONS EXTRAORDINÁRIOS
Falso

Mashiach e falsos profetas podem

imitar os dons extraordinários de sinais e
prodígios e os dons de profetizar, fazer curas e
falar ousadamente ao ponto de convencer uma
multidão [Mattityahu (Mateus) 24:24 – “Porque
surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão
tão grandes sinais e prodígios que, se possível
fora, enganariam até os escolhidos”] (Apocalipse
19:20 – “E a besta foi presa, e com ela o falso
profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam
o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos
no lago de fogo que arde com enxofre”). Mas, apesar da grandeza dos
convincentes sinais e prodígios que estes farão, ainda são falsos mestres e
falsos profetas. Mesmo que YAhuh permitisse tais obras, não é prova que são
do espírito santo. Pela evidência destes muitos a manifestarem obras similares
aos dons extraordinários, podemos concluir que nem todo sinal e prodígio é
de YAhuh e nem todos que os fazem são servos do povo de YAhuh.

Janes

e Jambres resistiram ao servo de YAhuh; eram homens

encantadores e sábios nos meios mundanos. Eles eram homens corruptos de
entendimento e réprobos quanto à fé (2Timóteo 3:8 – “E, como Janes e
Jambres resistiram a Moshe, assim também estes resistem à verdade, sendo
homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé”)

(obs.: Janes e

Jambres – magos do rei do Egito). Mesmo assim eles imitaram alguns sinais e alguns

dos dons especiais dados por YAhuh a Moshe para provar que a sua missão era
de UL [Shemoth (Êxodo) 7:10-22; 8:5-7]. Por homens corruptos conseguirem
operar sinais e dons especiais podemos concluir que nem todo sinal ou
prodígio é do espírito de santidade de YAhuh. Nem podemos afirmar que
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somente são os verdadeiros que podem fazê-los, como vimos no estudo
passado.

Expulsar

demônios

em

nome

de

Yahushua, profetizar em nome de Yahushua e
fazer muitas maravilhas no nome de YAhuh
foram evidências dos dons extraordinários
dados aos discípulos no primeiro século
[Mattityahu (Mateus) 10:1,8 – “E, chamando os
seus doze emissários, deu-lhes poder sobre os
espíritos imundos, para os expulsarem, e para
curarem toda a enfermidade e todo o mal. (...) 8 Curai os enfermos, limpai os
leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios; de graça recebestes,
de graça daí”]

(obs.: de graça recebestes, não pela graça);

(Atos 4:30 – “Enquanto

estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo
nome de Yahushua Há Mashiach”). Porém, esses dons extraordinários podem
ser operados também por aqueles
que não são de YAhuh [Mattityahu
(Mateus 7:22,23 – “Muitos me
dirão naquele dia: Senhor, Senhor,
não profetizamos nós em teu
nome? E em teu nome não
expulsamos demônios? E em teu
nome não fizemos muitas maravilhas? 23 E então lhes direi abertamente:
Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade”];
(Lucas 13:26,27 – “E percorria as cidades e as aldeias, ensinando sobre o
reino, e caminhando para Yahushalayim. 23 E disse-lhe um: Mashiach, são
poucos os que se redimem? E ele lhe respondeu: 24 Porfiai por entrar pela
porta estreita; porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, e não
poderão. 25 Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e
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começardes, de fora, a bater à porta, dizendo: Senhor, SENHOR, abre-nos; e,
respondendo ele, vos disser: Não sei de onde vós
sois; 26 Então começareis a dizer: Temos comido e
bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas
nossas ruas. 27 E ele vos responderá: Digo-vos que
não sei de onde vós sois; apartai-vos de mim, vós
todos os que praticais a
iniquidade”). Nem todos
que

fazem

maravilhas

receberão a vida. Existem
os que praticam os dons extraordinários e que
praticaram iniquidade. Por existir a possibilidade de
ímpios

expulsarem demônios

maravilhas,

podemos

concluir

e fazer
que

os

outras
dons

extraordinários do espírito santo podem ser
manifestos pelos incrédulos.
<<<<<<>>>>>>

11

DIFERENÇAS ENTRE DONS E FRUTO DO ESPÍRITO
Porém, o fruto do espírito de santidade de Yahuh é diferente dos dons
do espírito santo. O fruto é somente do espírito santo e nunca é imitado ou
vem de qualquer outra fonte. O
fruto verdadeiro do espírito santo
é exclusivamente para os que são
chamados eficazmente por YAhuh
ao arrependimento e à fé em
Yahushua. São estes que têm uma
nova natureza pela regeneração
(Tito 3: 5-7 – “Não pelas obras de
justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou
pela lavagem da regeneração e da renovação do espírito de santidade, 6 Que
abundantemente ele derramou sobre nós a pedido de Yahushua Há
Mashiach; 7 Para que, sendo justificados pela sua misericórdia, sejamos
feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna”). Somente os que têm
o interior mudado pela regeneração podem ter o fruto da nova natureza santa
que é do espírito de santidade de YAhuh.

Pelo fruto do espírito santo ser somente de UL, Yahushua ensinou que
conhecemos uma árvore pelos “frutos” [Mattityahu (Mateus) 7:20 –
“Portanto, pelos seus frutos os conhecereis”]. Tiago ensinou a mesma verdade
dizendo que de um mesmo manancial não vem água doce e amargosa [Yaakov
(Tiago) 3:11 – “Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água
doce e água amargosa? ”]. A figueira não produz azeitonas, nem a videira figos
(Tiago 3:12; Mateus 7:16). Os dons extraordinários podem ser exteriorizados
até por incrédulos, mas o fruto vem somente do espírito santo de YAhuh que
o produz no coração do Seu povo.
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Temos a instrução de provar a todo o espírito [Yahuchanan Alef (1 João)
4:1 – “Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são
de UL, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo”]. A
prova não é pelos prodígios que podem ser manifestos, pelas profecias que
podem ser declaradas, pela companhia que alguém pode ter ou pelas curas
que podem ser efetuadas. A prova é pelo fruto. O fruto correto é uma vida
dirigida pela Palavra de YAhuh [Yahuchanan Alef (1João) 4:2,3 – “Nisto
conhecereis o espírito de UL: Todo o espírito que confessa que Yahushua Há
Mashiach veio em carne é de UL; 3 E todo o espírito que não confessa que
Yahushua Há Mashiach veio em carne não é de UL; mas este é o espírito do
antimashiach, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo”].

Tendo uma vida conforme a sã doutrina, em espírito e em verdade, é
prova suficiente que alguém é de YAhuh. A vida obediente à Palavra de YAhuh
será uma vida em conformidade ao obediente filho do homem Yahushua. Essa
é uma prova divina que alguém é de UL (Romanos 8:29 – “E sabemos que
todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a
YAhuh, daqueles que são chamados segundo o seu propósito”).
Verdadeiramente, pelos “frutos”, e não pelos dons extraordinários, os
verdadeiros são conhecidos. Mattityahu (Mateus) 7:20 – “Portanto, pelos seus
frutos os conhecereis”].

Pela

possibilidade de os dons extraordinários serem manifestos até

pelos incrédulos (não provindos de Deus), e pela singularidade do fruto do
espírito santo ser somente com os em YAhuh podemos destacar uma grande
diferença dos dons extraordinários do fruto do espírito santo. Podemos
concluir também que o fruto do espírito santo é “mais excelente” do que os
dons extraordinários (1Coríntios 12:31– “Portanto, procurai com zelo os
melhores dons; e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. (...) - 13:13 –
1 Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor,
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seria como o metal que soa ou como o sino que tine. 2 E ainda que tivesse o
dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda
que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não
tivesse amor, nada seria. 3 E ainda que distribuísse toda a minha fortuna
para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser
queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 4 O amor é
sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com
leviandade, não se ensoberbece. 5 Não se porta com indecência, não busca
os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal; 6 Não folga com a injustiça,
mas folga com a verdade; 7 Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
8 O amor nunca falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo
línguas, cessarão; havendo ciência, desaparecerá; 9 Porque, em parte,
conhecemos, e em parte profetizamos; 10 Mas, quando vier o que é perfeito,
então o que o é em parte será aniquilado. 11 Quando eu era menino, falava
como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas, logo que
cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 12 Porque agora
vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face; agora
conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 13
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior
destes é o amor”).

A Sua Duração
É edificante examinar a diferença da duração dos dons extraordinários
com a duração do fruto do espírito. O que é eterno é maior e melhor do que é
temporário. Por ser melhor o eterno somos exortados a ajuntar nossos
tesouros na eternidade [Mattityahu (Mateus) 6:19,20 – “Não ajunteis
tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os
ladrões minam e roubam; 20 Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça
nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam”].
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Com o único propósito de superar as necessidades dos emissários no 1º
século EC foram dados os dons extraordinários de sinais (línguas, milagres,
curas, etc.) e de profecia (revelação direita à parte da Palavra de YAhuh, como
vemos em muitas cartas da aliança renovada). Por causa de uma necessidade
temporária entendemos que eram para o tempo dos emissários somente. (Na
continuação desse estudo estaremos mostrando na Palavra de Yahuh o porquê
dessa nossa afirmação)
Yahushua prometeu que o espírito santo seria enviado em seu nome da
parte do Pai para ensinar aos emissários “todas as coisas” (revelação
completa) e faria com que os emissários lembrassem “de tudo” quanto
Yahushua os tinha dito (inspiração) – [Yahuchanam (João) 14:26 – “Mas aquele
Consolador, o espírito santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos
ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito;
(...) 15:15 – ”]. No dia que os apóstolos receberam “todas as coisas” e foram
lembrados de “tudo” pelo espírito santo, tanto a revelação quanto o tempo
necessário desses dons extraordinários de profecia, dos sonhos e das visões se
completaria (1Coríntios 13:10 – “Mas, quando vier o que é perfeito, então o
que o é em parte será aniquilado”). A duração dos dons extraordinários de
profecia seria até completar o seu propósito.

Os dons extraordinários de sinais (línguas, milagres, curas, etc.) foram
úteis para confirmar o ofício de emissários (2Coríntios 12:12 – “Os sinais de
que também sou um emissário foram manifestados entre vós com toda a
paciência, por sinais, prodígios e maravilhas”), [Ivrim (Hebreus) 2:3,4 – “Como
escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual,
começando a ser anunciada por Yahushua, foi-nos depois confirmada pelos
que a ouviram; 4 Testificando também UL com eles, por sinais, e milagres, e
várias maravilhas e dons do espírito santo, distribuídos por sua vontade?”],
e para colaborar que os emissários disseminassem que estavam a busca das
ovelhas perdidas de Yashuru (Romanos 15: 18,19 – “Porque não ousarei dizer
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coisa alguma, que Yahushua por mim não tenha feito, para fazer obedientes
os do povo espalhados entre os gentios, por palavra e por obras; 19 Pelo
poder dos sinais e prodígios, na virtude do espírito de YAhuh; de maneira que
desde Yahushalayim, e arredores, até ao Ilírico, tenho pregado a missão de
Yahushua Há Mashiach”). Com a revelação estando completada, a
necessidade dos dons extraordinários de sinais foi aniquilada (2Coríntios 13:10
– “Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando
presente, não use de rigor, segundo o poder que YAhuh UL me deu para
edificação, e não para destruição”). Tendo a revelação completada sabemos
quem é de UL e qual mensagem é de UL (Atos 17:11 – “Ora, estes foram mais
nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado
receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas
eram assim”); (2Timóteo 3:16,17 – “Toda a Escritura é divinamente inspirada,
e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em
justiça; 17 Para que o homem de YAhuh seja perfeito, e perfeitamente
instruído para toda a boa obra”); [Ivrim (Hebreus) 4:12 – “Porque a palavra
de YAhuh é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois
gumes, e penetra até à divisão da mente e do pensamento, e das juntas e
medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração”].

Não precisamos dos dons extraordinários e sinais hoje para confirmar a
mensagem. O espírito santo ainda nos ajuda hoje a aprender e a ensinar, mas,
essa ajuda não é pelos dons extraordinários. O espírito santo de YAhuh, age
hoje pela sua misericórdia e pela sua operação de despertamento, de
convencimento, de iluminação e de regeneração pela Sua Palavra no coração
dos que serão redimidos. Portanto, o tempo útil dos dons e sinais foi
relativamente curto.

O fruto do espírito santo é para todo servo continuamente (Romanos
8:9,14 – “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 UL, esse tal não
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é dele (...) 14 Porque todos os que são guiados pelo espírito de YAhuh, esses
são predestinados a serem filhos de UL”); [Kefa Alef (I Pedro) 4:10 – “Cada um
administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da
multiforme misericórdia de UL”]. O fruto do espírito santo permanecerá
enquanto se tiver o espírito santo. Manifestações do fruto que são somente
necessários para nós até a transformação (fé, esperança, temperança) cedem
a sua importância às manifestações do espírito santo que são eternas (amor,
gozo, paz). A duração do fruto do espírito santo, é eterna.

A duração dos dons extraordinários sendo curta e a do fruto do espírito
santo sendo eterna revela uma diferença entre eles. Os dons extraordinários
são inferiores ao fruto do espírito quando considerado o tempo útil de cada
um. Entendendo a duração dos dois podemos entender que o amor é “mais
excelente” que os “melhores dons” (1Coríntios 13:13 – “Agora, pois,
permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o
amor”).

Lembre-se:

o amor aqui mencionado é aquele que vem do Eterno

Criador e não o que dizem os homens possuírem...
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