ELEIÇÃO E VOCAÇÃO
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wC0a3ne1_V8

Kefa Bet (2 Pedro) 1:10 – “Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais
firme a vossa vocação e eleição; porque, fazendo isto, nunca jamais
tropeçareis”
Efésios 4:1-16 – “Rogo-vos, pois, eu, o preso de YAhuh, que andeis como é
digno da vocação com que fostes chamados, 2 Com toda a humildade e
mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, 3
Procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. 4 Há um só
corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança
da vossa vocação; 5 Um só UL, uma só fé, um só chamado; 6 Um só UL e Pai
de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. 7 Mas a
misericórdia foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom necessário
a cada um. ”

Ao iniciar este escrito senti a necessidade de elucidar principalmente
aos cristãos sobre o que é Eleição e Vocação. É muito importante ter
conhecimento exato sobre essas duas realidades, para que se possa coloca-las
em prática em sua vida de servo, o que lhe servirá para que consiga manter-se
um servo, como disse o ravino Shaul “com a consciência limpa”. O emissário
Kefa (Pedro) nos aconselha mediante inspiração divina: “Portanto, irmãos,
procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição; porque,
fazendo isto, nunca jamais tropeçareis”. [Kefa Bet (2 Pedro) 1:10].

Como podemos definir a palavra vocação?
Gramaticalmente

VOCAÇÃO significa chamamento, inclinação a um
estado, profissão ou carreira. Neste caso que estamos tratando, de forma
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puramente espiritual, se definirá esta vocação
como um chamamento divino; porém devemos
saber que dentro do chamado divino existem
diferentes graus de chamamento e existe um
chamamento supremo. (Filipenses 3:14 –
“Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana
vocação de YAhuh no Mashiach Yahushua”).
Você primeiramente é chamado para ser levado
até Há Mashiach, Yahuchanam (João) 6: 44, 65 –
“Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me
enviou o não trouxer; e eu o ressuscitarei no
último dia” (...) “65 E dizia: Por isso eu vos disse
que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai
não lhe for concedido”. Este chamado é aquele mencionado por Yahushua em:
[Mattityahu (Mateus) 22: 14 - "Porque muitos são chamados, mas poucos
escolhidos"]. Como vimos os chamados são muitos, mas os escolhidos poucos.
Sabem por que?

Há Mashiach falou claramente a que veio cumprir e iniciar no início do
primeiro século, ou seja, qual sua principal missão: "E ele, respondendo, disse:
Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Yashuru."
[Mattityahu (Mateus) 15: 24], ainda acrescentou: "Depois disto voltarei, E
reedificarei o tabernáculo de Dauid, que está caído, levantá-lo-ei das suas
ruínas, E tornarei a edificá-lo." (Atos 15: 16)

O tabernáculo caído a que Yahushua se referiu foi ao reino de Yashuru
quando governado pelo Rei Dauid, reinado esse o único na história de Yashuru
que juntou todas as tribos sob o seu governo. Ou seja, a conclusão lógica
unindo os dados a nós informados nesses dois versículos que a missão de
Yahushua era iniciar a buscar as ovelhas de Yashuru espalhadas por todas as
nações para que em seu regresso pudesse reinar sobre todas elas, reedificando
o tabernáculo caído de Dauid.

Importante

é notarmos que o ravino Shaul deixa bem claro quem
poderia ou não ser eleito; "Para os devassos, para os sodomitas, para os
roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, e para o que
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for contrário à sã doutrina"(I Timóteo 1: 10). Observamos que na revelação
dada a Yahushua pelo próprio YAhuh a qual foi dada a Yahuchanam na ilha de
Patmos encontramos outros motivos para que muitos dos chamados não
sejam eleitos: "Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis,
e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos
os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre; o que
é a segunda morte." (Apocalipse 21: 8)

Observem

que Há Mashiach
começou a formar um exército para
que fossem pescadores de homens
(ovelhas perdidas das casas de
Yashuru): “E Yahushua lhes disse:
Vinde após mim, e eu farei que sejais
pescadores de homens" [Yochanam
Moshe (Marcos 1: 17], Importante
citarmos também que Shaul nos traz mais um pedacinho desse quebra cabeça:
"Também Yeshayahu (Isaías) clama acerca de Yashuru: Ainda que o número
dos filhos de Yashuru seja como a areia do mar, o remanescente é que será
salvo" (Romanos 9: 27), ou seja, Yahushua é quem elege àqueles que poderão
ajudá-lo na busca das ovelhas perdidas das casas de Yashuru e depois na
reconstrução do tabernáculo caído de Dauid: “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" [Yahuchanam (João) 15: 16]. Portanto o Pai chama a todos
da descendência de Avracham, mas o Mashiach escolhe aqueles que serão fieis
e que terão condições de manter-se íntegros à obra até que seja finalizada. “E
odiados de todos sereis por causa do meu nome; mas aquele que perseverar
até ao fim será remido" Mattityahu (Mateus) 10: 22]. “"A lei e os profetas
duraram até Yahuchanam; desde então é anunciado o reino de Yahuh, e todo
o homem emprega força para entrar nele" (Lucas 16: 16). “Cuidais vós que
vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão;" (Lucas 12: 51).
“E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforje, ou alparcas, faltou-vos
porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes pois: Mas
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agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje; e, o que não
tem espada, venda a sua capa e compre-a" (Lucas 22: 35, 36)
<<<<<<>>>>>>

ELEIÇÃO E VOCAÇÃO [2]
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CaJ16gisr4U

Quando YAhuh chama a alguém, além deste ser descendente de
Yakov na carne, geralmente trata-se de alguém a quem Ele já conhece
desde o ventre de sua mãe (na verdade alguém que se encaixa em seu
plano para ser seu servo): "Por ti tenho sido sustentado desde o
ventre; tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe; o
meu louvor será para ti constantemente" Tehillim (Salmos) 71: 6).
Após o chamado e da aceitação (eleição) por Yahushua Há Mashiach, o
novo servo receberá o arrependimento: "Instruindo com mansidão os
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que resistem, a ver se porventura UL lhes dará arrependimento para
conhecerem a verdade," (2 Timóteo 2: 25).

Por

que deveríamos instruir a todos se não sabemos quais são os
chamados ao arrependimento? Principalmente por termos o conhecimento
prévio de que ninguém vai a Yahushua se o Pai não o chamar? Vamos ler no
livro dos Atos dos emissários no capítulo 2: 46 E, perseverando unânimes
todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com
alegria e singeleza de coração, 47 Louvando a YAhuh, e caindo na graça de
todo o povo. E todos os dias acrescentava YAhuh a Nação Yashuru aqueles
que se haviam de salvar”. Portanto todo aquele que de uma forma ou de outra
aproxima-se de um servo de YAhuh, tem e deve ser tratado como um eleito
até que prove o contrário. Por isso todo aquele que é um servo procura
atender àqueles sinceros que o buscam. Observem isso nada tem a ver com o
ide e pregai, ok?

À medida que for caminhando por este caminho YAhuh o irá vocacionar,
ou seja o usará para servi-lo em suas coisas santas. Se você se sente bem em
servir ao Eterno e o faz com abnegação, com desejo de fazer isso, a isso a
palavra chama Vocação e Chamamento. (Se for o teu caso chegará a cada dia
a ter menos o que falar deste mundo, e preferirá só falar, ler e pensar nas
coisas do alto, pois estarás sendo separado.

O

Eterno tem um grande trabalho a realizar na terra e vocacionou
Yahushua para o realizar, o qual se utiliza de homens e os capacita para isso.
O trabalho é grande e para isso nos tem chamado e continuará chamando a
outros. (Efésios 4:1-16 – “Rogo-vos, pois, eu, o preso de YAhuh, que andeis
como é digno da vocação com que fostes chamados, 2 Com toda a humildade
e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, 3
Procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. 4 Há um só
corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança
da vossa vocação; 5 Um só YAhuh, uma só fé, um só chamado; 6 Um só UL e
Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. 7 Mas a
vocação foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de
necessidade”). Nós somos Seus contratados para ajudar a edificar o exército
que lutará ao lado do Rei dos reis.
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Não se pode forçar uma pessoa a se comprometer ao serviço do Eterno,
se ela não tem o chamamento fracassará nesta carreira, nas escrituras existem
muitos chamamentos, vamos recordar um. (Atos 1:1-3 – “Fiz o primeiro
tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Yahushua começou, não só a fazer,
mas a ensinar. 2 Até ao dia em que foi recebido na eternidade, depois de ter
dado instruções, pelo espírito santo de YAhuh, aos emissários que escolhera;
3 Aos quais também, depois de ter padecido e morrido, se apresentou vivo,
com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quarenta
dias, e falando das coisas concernentes ao reino de YAhuh”).

Depois de chamado ao arrependimento e levado ao Mashiach para ser
ou não admitido em seu exército poderá então iniciar-se na obra do Eterno e
YAhuh o ajudará com seu Poder para que a faça firme, ajudando-o a se
aperfeiçoar, para que adorne sua vocação com todo o conhecimento de YAhuh
que tem recebido nos estudos proporcionados pela sua Palavra, os quais
estará armazenando em sua mente para que o espírito de santidade possa
fazê-lo recordar-se (abrirá seus olhos) para que a possa compreender,
entender e por fim o mais importante, pratica-la. ["Mas aquele Consolador, o
espírito de santidade, que UL enviará em meu nome, esse vos ensinará todas
as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito" Yahuchanam
(João) 14: 26].

Apegue-se

a sã doutrina e aceite a repreensão do Eterno, de sua
Palavra, e dos representantes de Yahushua naquilo que ainda não entendeu
ou não pratica ainda. Este chamamento divino nos conduz a uma profissão
como qualquer outra vocação. O grande exemplo disso temos no Mashiach e
a Palavra nos diz que devemos observar sua vida com atenção e tê-lo como
exemplo. [Ivrim (Hebreus) 3:2 – “Sendo fiel ao que o constituiu, como também
o foi Moshe em toda a sua casa”]. Yahushua Há Mashiach, é o nosso modelo
nessa profissão, o supremo chamado por ele recebido foi para ensinar aos seus
emissários (por ele escolhidos) à profissão de pescar homens. (Mateus 4:1820). O chamamento para todos os que o são não é diferente, pois a
responsabilidade sempre será a mesma, a de aplicar as lições, guardar os
Mandamentos e Leis do Eterno e a de levar a Palavra aos homens desse imenso
mar de paixões.
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Mas, esse chamado nós temos que manter
firme sem nenhuma flutuação ou desvio como já
temos falado antes. Ninguém pode ser tido como um
líder ou professor só por ser um homem bemsucedido ou por ter a admiração dos achim ou ainda
por ter um grau de honra no mundo, fazer isso é um
grande erro. Temos que lembrar que ao assumir
uma função (ser vocacionado), na obra de YAhuh,
passará a ser parte do grupo de homens que na
palavra é chamado de “mordomo fiel” (Lucas 12:4148 – “E disse-lhe Kefa: Yahushua, dizes essa
parábola a nós, ou também a todos? 42 E disse
Yahushua: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente,
a quem há Mashiach pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração?
43 Bem-aventurado aquele servo, quando eu vier e o achar fazendo assim.
44 Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. 45 Mas, se
aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir; e começar a
espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, 46 Virá
o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não
sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. 47 E o servo que
soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua
vontade, será castigado com muitos açoites; 48 Mas o que a não soube, e fez
coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E, a qualquer
que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito
mais se lhe pedirá”). O trabalho do povo, na obra de YAhuh, é o de preparar a
tempo o alimento do povo do Eterno e que quando Seu Mashiach retornar nos
encontre nesta função.
<<<<<<>>>>>>
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ELEIÇÃO E VOCAÇÃO [3]
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=V2XiX9bvwqg

Quais são as qualidades que devemos ter para manter
firme o nosso chamado?
[Kefa Bet (2
Pedro) 1: 5-8
– “5 E vós
também,
pondo nisto
mesmo toda
a diligência,
acrescentai
à vossa fé a
virtude, e à
virtude
a
ciência, 6 E à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência
a piedade, 7 E à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. 8
Porque, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão
ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso UL YAhuh”].

Diligência
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Cuidado e cautela em
executar, prontidão,
agilidade e habilidade.

O

servo do Eterno
deve ser diligente como o
grande escriba [Ezrah
(Esdras) 7: 6 – “Este Ezrah
subiu de Bavel; e era
escriba hábil na lei de
Moshe, que YAhuh UL de
Yashuru tinha dado; e, segundo a mão de YAhuh seu UL, que estava sobre
ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira”]. O diligente nos apresenta soluções
e não mais problemas a qualquer problemática que surja, ele vai adiante e
nunca se mostra temeroso, seja no espiritual ou no material, pois sabe que no
descuido espiritual há muito perigo. Um diligente, se assim YAhuh permitir, se
esforça e é valente até alcançar ao que lhe é proposto.

Fé
É obvio que se você já é um aspirante a escalar o degrau para começar
a ensinar, há algum tempo lhe foi dada a fé e esta já estará um tanto
desenvolvida, porém ainda necessita a essa fé aderir virtude.

Virtude: Atividade, força, saber dominar as coisas para produzir ou causar
seus efeitos. Poder, faculdade de orar. O seu caminho tem que demonstrar
com
suas
ações ao povo
que tem fé e
que exerce o
poder da fé em
todas as ações
espirituais e
materiais que
execute. Por fé
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tem que ser um homem triunfador em seu ensino e em qualquer área da vida,
tudo o que empreenda por fé deve prosperar. [Tehillim (Salmos) 1:1-3 – “Bemaventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se
detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos
escarnecedores. 2 Antes
tem o seu prazer na lei de
YAhuh, e na sua lei medita
de dia e de noite. 3 Pois será
como a árvore plantada
junto a ribeiros de águas, a
qual dá o seu fruto no seu
tempo; as suas folhas não
cairão, e tudo quanto fizer
prosperará”]. Isso é aderir
virtude em sua fé e como
pessoa irá adiante, na batalha necessita deste escudo para abrir caminho,
cuidado para os irmãos não verem em você um covarde que qualquer
circunstância de adversidade o obrigue a esconder-se ou deixar a luta. Desça
de qualquer muro e assume sua posição de combate. Deve aprender a manter
sempre o escudo da fé com poder e ela servirá para apagar os dardos de fogo
do maligno (Efésios 6:14-20 – “Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos
lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça; 15 E calçados os pés
na preparação do caminho da paz; 16 Tomando sobretudo o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17
Tomai também o capacete da salvação, e a espada do espírito, que é a
palavra de YAhuh; 18 Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica
em seu interior, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos
os santos, 19 E por mim; para que me seja dada, no abrir da minha boca, a
palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Reino de UL, 20 Pelo
qual sou embaixador em cadeias; para que possa falar dele livremente, como
me convém falar”).

Ao tornar-se parte do plano de YAhuh o inimigo tratará de acedia-lo
porque você estará na linha do fogo mais forte, porém mediante o escudo da
fé e esse poder ou ação que você porá à fé chegara a ser um homem de bom
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ânimo, invariavelmente estável, estará para chorar com os que choram e rirá
com os que riem. Mantendo-se estável emocionalmente com sua mente
elevada com constância na luta nunca perdendo o objetivo, isto inspirará
confiança no povo e ganhará a credibilidade, então você poderá converter-se
em um líder para dirigir o povo do Eterno. (2Timóteo 2:1-13 – “Tu, pois, meu
filho, fortifica-te na misericórdia que há em YAhuh UL. 2 E o que de mim,
entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam
idôneos para também ensinarem os outros. 3 Sofre, pois, comigo, as aflições,
como bom soldado de Yahushua Há Mashiach. 4 Ninguém que milita se
embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou
para a guerra. 5 E, se alguém também milita, não é coroado se não militar
legitimamente. 6 O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos
frutos. 7 Considera o que digo, porque o espírito de YAhuh te dará
entendimento em tudo. 8 Lembra-te de que Yahushua Há Mashiach, que é da
descendência de Dauid, ressuscitou dentre os mortos, segundo o plano de
YAhuh; 9 Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor; mas a
palavra de YAhuh não está presa. 10 Portanto, tudo sofro por amor dos
escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em YAhuh
com glória eterna. 11 Palavra fiel é esta: que, se morrermos com ele, também
com ele viveremos; 12 Se sofrermos, também com ele reinaremos; se o
negarmos, também ele nos negará; 13 Se formos infiéis, ele permanece fiel;
não pode negar-se a si mesmo”).

<<<<<<>>>>>>
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ELEIÇÃO E VOCAÇÃO [4]
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KXwpxO_A7kY

Você sabe diferenciar tentação de provação?
Yaakov (Tiago) 1:12-16 –
“Bem-aventurado o homem
que suporta a tentação;
porque, quando for provado,
receberá a coroa da vida, a
qual YAhuh tem prometido
aos que o amam. 13
Ninguém, sendo tentado,
diga: De UL sou tentado;
porque UL não pode ser
tentado
pelo
mal, e a
ninguém
tenta. 14 Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua
própria concupiscência. 15 Depois, havendo a concupiscência concebido, dá
à luz o pecado; e o pecado, sendo consumado, gera a morte. 16 Não erreis,
meus amados irmãos”

Vemos que em meio as religiões, sejam elas de que credo forem, fazem
muita confusão entre tentação e provação. Para a grande maioria das coisas
que saem um pouco do lugar rapidamente é atribuído à Há Satã a culpa,
levando-os a um sentimento de impunidade e de vítimas. Sabemos que
existem forças malignas, mas também sabemos que tudo o que existe foi
planificado por YAhuh UL: ["Eu formo a luz, e crio as trevas; eu faço a paz, e
crio o mal; eu, YAhuh, faço todas estas coisas" Yeshayahu (Isaías) 45: 7];
["YAhuh fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o
ímpio para o dia do mal" Mishle (Provérbios) 16: 4]. Torna-se muito mais fácil
permanecer no erro e culpar a tudo e a todos por seus próprios erros do que
abrir os olhos quando lhe é dado os abrir. "Ele, respondendo, disse-lhes:
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Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de YAhuh, mas a eles não
lhes é dado;" [Mattityahu (Mateus 13 : 11].

A Palavra declara que aqueles que foram chamados por YAhuh e aceitos
pelo Mashiach devem viver uma vida nova. O velho homem foi morto com o
Mashiach e está morto para o pecado. Não há lógica, portanto, viver no
pecado uma vez que já morremos para ele. O plano ideal do Eterno é que
vivamos a nova vida sem pecar. Mas, por outro lado, a Palavra afirma que
seremos tentados. Não estamos, pois, livres das tentações. Pelo contrário,
agora as tentações se tornam mais evidentes. O fato é que estamos envolvidos
numa batalha espiritual. Vamos entender um pouco mais sobre a tentação e
como vencê-la.

A diferença entre Tentação e Provação
A palavra no grego é a mesma:
Tentação - é de origem satânica e carnal – Mattityahu (Mateus) 4:1 – “Então
foi conduzido Yahushua pelo espírito ao deserto, para ser tentado por Há
Satã”, Yahuchanam (João) 13:2 – “E, acabada a ceia, tendo Há Satã posto no
coração de Yahudah Iscariotes, filho de Simão, que o traísse”, Yaakov (Tiago)
1:14 – “Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria
concupiscência” - O objetivo da tentação é fazer o servo abandonar a vontade
do Eterno. Visa sempre o mal (tirar-nos da dependência do Eterno). Não é o
pecado em si (Yahushua foi tentado) – Ivrim (Hebreus) 4:15 – “Porque não
temos um Mashiach que não possa compadecer-se das nossas fraquezas;
porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem cair em pecado”.
Pode ser definida como aquele impulso inicial que a pessoa sente para
cometer pecados – Romanos 7: 18,19 – “Porque eu sei que em mim, isto é, na
minha carne, não habita bem algum; e com efeito o querer está em mim, mas
não consigo realizar o bem”. É como algo que procura seduzir alguém para o
pecado, persuadir a tomar um caminho errado.
Provação - Como a palavra já diz, significa "por alguém à prova", submeter a
um teste. Visa fortalecer a pessoa e não derrubar (Leia [Divre HaYamim Bet (2
Crônicas) 32:31 – “Contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes de
Babilônia, que foram enviados a ele, a perguntarem acerca do prodígio que
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se fez naquela terra, YAhuh o desamparou, para tentá-lo, para saber tudo o
que havia no seu coração”]; [Ivrim (Hebreus) 12:1-3 – “1 Portanto nós
também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de
testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos
rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, 2
Olhando para Yahushua, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou
o madeiro, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de
YAhuh”; 11: 17-19 – “17 Pela fé ofereceu Avracham a Isaaq, quando foi
provado; sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito.
18 Sendo-lhe dito: Em Isaaq será chamada a tua descendência, considerou
que YAhuh era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar; 19 E daí
também em figura ele o recobrou”].

Recompensa dos que são provados e aprovados - Tiago 1:12 – “Bemaventurado o homem que suporta a tentação; porque, quando for provado,
receberá a coroa da vida, a qual YAhuh tem prometido aos que o amam”.
Alguns homens que foram provados e tentados: Avracham, Yosef, Iyob,
Daniyahu e seus amigos, Dauid, Shaul, Yahushua, você se estiver caminhando
rumo às antigas veredas, etc...

Por que, e por quem somos tentados?
a. Pela carne - porque, apesar de convertidos, temos ainda uma natureza
pecaminosa que nos atrai e seduz. [Yochanam Moshe (Marcos) 7:21,22 –
“Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os
adultérios, as prostituições, os homicídios, 22 Os furtos, a avareza, as
maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a
loucura. 23 Todos estes males procedem de dentro e contaminam o
homem”]. (Gálatas 5:16,17 – “Digo, porém: Andai com o espírito, e não
cumprireis a concupiscência da carne. 17 Porque a carne cobiça contra o
espírito, e o espírito contra a carne; e estes opõem-se um ao outro, para que
não façais o que quereis”).
b. Pelo mundo - porque o mundo, habilmente controlado e governado por Há
Satã, exerce uma forte pressão em nossos desejos carnais – (Efésios 2:1-2 – “E
vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, 2 Em que noutro
tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das
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potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência”);
[Yahuchanan Alef (1 João) 2:15-17 – “Não ameis o mundo, nem o que no
mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16 Porque
tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos
olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 17 E o mundo passa,
e a sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de YAhuh permanece
para sempre”].
c. Por Há Satã - porque ele, sendo nosso inimigo quer nos derrubar – [Kefa Alef
(1Pedro) 5:8 – “Sede sóbrios; vigiai; porque Há Satã, vosso adversário, anda
em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar”];
[Yahuchanam (João) 8:44 – “Vós tendes por pai a Satã, e quereis satisfazer os
desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na
verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do
que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira” - ele sendo o pai da
mentira, lança dúvidas a respeito da Palavra.
Tentação – Início do processo que leva a morte eterna – Yaakov (Tiago) 1:1315 - Ninguém, sendo tentado, diga: De UL sou tentado; porque UL não pode
ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. 14 Mas cada um é tentado, quando
atraído e engodado pela sua própria concupiscência. 15 Depois, havendo a
concupiscência concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, sendo consumado,
gera a morte. 16 Não erreis, meus amados irmãos”].
Estratégias na tentação - dúvida quanto a Palavra de YAhuh – [Bereshit
(Gênesis) 3:1 – “Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do
campo que YAhuh UL tinha criado. E esta disse à mulher: É assim que UL disse:
Não comereis de toda a árvore do jardim? ”] - Dúvida quanto ao caráter do
Eterno – [Bereshit (Gênesis) 3: 4 – “Então a serpente disse à mulher:
Certamente não morrereis”]. (Coloca dúvida quanto à bondade do Eterno) - A
tentação vem de 3 formas: [Bereshit (Gênesis) 3:6 – “E viu a mulher que
aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore
desejável para dar entendimento; tomou do seu fruto, e comeu, e deu
também a seu marido, e ele comeu com ela”].

1 - concupiscência dos olhos (desejos de dinheiro e bens, cobiça, etc.).
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2 - concupiscência da carne (fome, sexo, conforto, etc.)
3 - Soberba da vida (ambição de superar os outros quanto à posição e poder).
Como obter vitória sobre a Tentação?
a. Levar todo pensamento cativo à obediência do Mashiach - 2Coríntios 10:5 –
“Destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta contra o
conhecimento de YAhuh, e levando cativo todo o entendimento à obediência
de Yahushua”.
b. Reconhecer a realidade do inimigo do mundo e da carne, saber como eles
agem e enfrentá-los agressivamente. [Yaakov (Tiago) 4:7 – “Sujeitai-vos, pois,
a YAhuh, resisti ao inimigo, e ele fugirá de vós”]; (2Timóteo 2:22 – “Foge
também das paixões da mocidade; e segue a justiça, a fé, o amor, e a paz
com os que, com um coração puro, invocam a YAhuh”); (Efésios 4:27 – “Não
deis lugar à Há Satã”).
c. Vigiar e orar – [Mattityahu (Mateus) 26:41 – “Vigiai e orai, para que não
entreis em tentação; na verdade, a mente está pronta, mas a carne é fraca”;
6:13 – “E não nos induzas à tentação; mas livra-nos do mal; porque teu é o
reino, e o poder, e a glória, para sempre. Que assim seja”].
d. Estar todo o tempo com a mente cheia da Palavra do Eterno – (Colossenses
3:16 – “A palavra de YAhuh habite em vós abundantemente, em toda a
sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos,
hinos e cânticos espirituais, cantando a YAhuh com graça em vosso
coração”); (Filipenses 4:8,9 – “Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é
verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo
o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há
algum louvor, nisso pensai. 9 O que também aprendestes, e recebestes, e
ouvistes, e vistes em mim, isso fazei; e o UL de paz será convosco”); [Tehillim
(Salmos) 119:9 – “Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o
conforme a tua palavra”].
e. Apropriar-se pela fé dos recursos do Eterno – (1Coríntios 10:13 – “Não veio
sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é YAhuh, que não vos deixará
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tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape,
para que a possais suportar”).
f. Andar continuamente no espírito – (Gálatas 5:16 – “Digo, porém: Andai com
o espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne”).
g. Manter comunhão constante com os irmãos, mesmo que em sua cidade só
haja você do povo – (Efésios 4:16 – “Do qual todo o corpo, bem ajustado, e
ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada
parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor”); (Filipenses
3:16 – “Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra,
e sintamos o mesmo”).

O que fazer quando cairmos em Tentação?

Quando pecamos, nossa comunhão com o Eterno é interrompida até
que:
a. Confessamos o nosso pecado a Ele e à pessoa prejudicada, se for o caso Lucas 19 (Exemplo de Zaqueu). Perdão e arrependimento.
Obs.: Não precisamos ficar carregando um fardo pesado pelos pecados
cometidos. Uma vez confessado o pecado, devemos aceitar o perdão
oferecido pelo Eterno através do sangue do Mashiach para renovar a aliança e
continuar a viver de tal maneira que YAhuh seja glorificado. O Pai prometeu
que uma vez arrependidos ele se esqueceria de nossos pecados, portanto nós
também devemos esquecer ou seremos sempre prisioneiros de nós mesmos e
estaremos dizendo ao Pai que não cremos que fomos perdoados....

FIM

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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