O EXEMPLO DE YAHUSHUA PARA O POVO YASHURU
Youtube: https://youtu.be/Ao0ST6uRt5U

Luka (Lucas) 8: 11 – “E a que caiu em boa terra, esses são os
que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e
bom, e dão fruto com perseverança”
Kefa Alef (1Pedro) 5:1-3 – “Aos
emissários, que estão entre vós,
admoesto eu, que sou também
emissário
com
eles,
e
testemunha das aflições de
Yahushua, e participante da
glória que se há de revelar: 2
Apascentai o rebanho de YAhuh,
que está entre vós, tendo
cuidado dele, não por força, mas
voluntariamente; nem por torpe
ganância, mas de ânimo pronto;
3 Nem como tendo domínio
sobre a herança de YAhuh, mas
servindo de exemplo ao
rebanho”; Atos 20: 28 – “Olhai,
pois, por vós, e por todo o
rebanho sobre que o espírito de santidade de YAhuh vos constituiu
emissários/professores, para apascentardes ao Yashuru de YAhuh, que
Yahushua Há Mashiach resgatou, com a regeneração da aliança, com seu
próprio sangue”; 14:23 – “E, havendo-lhes, por comum consentimento,
eleito emissários em cada agrupamento, orando com jejuns, os
encomendaram a YAhuh em quem haviam crido”

Com

este estudo aprenderemos que plantando a verdadeira
semente os resultados serão os mesmos obtidos pelos emissário de
Yahushua no primeiro século.

Por

que há tantas, religiões/congregações/denominações
(“igrejas”)? Qual é a certa, ou são todas certas? Devo participar de uma
igreja (organização/denominação humana) para agradar ao Eterno? Por
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causa da desnorteante quantidade de opções no mundo religioso, mais e
mais pessoas estão fazendo perguntas
como estas. Para responder, vamos
voltar a examinar a Palavra de YAhuh.
Por enquanto, esqueça o que você
sabe a respeito de religião e considere,
de novo, o padrão do caminho
ensinado por Yahushua e seus
emissários.

Durante

sua vida, o homem Yahushua, escolheu 12 homens,
enviando-os como emissários, para revelar e espalhar a mensagem depois
de sua ascensão (glorificação). Começando em Atos 2, estes homens
pregaram e ensinaram o evangelho em Yahushalayim. Logo, outros
seguidores de Yahushua estavam indo de lugar a lugar, ensinando a mesma
mensagem. Olhemos para a cidade de Antioquia da Síria como um modelo
do que aconteceu quando pessoas receberam os ensinos da Palavra de
YAhuh lá (Atos 11:19-25 – “E os que foram dispersos pela perseguição que
sucedeu por causa de Estêvão caminharam até à Fenícia, Chipre e
Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos
yashurum. 20 E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os
quais entrando em Antioquia falaram aos yashurum em diáspora na
Grécia, anunciando a Yahushua
Há Mashiach, pelo Tanach. 21 E a
mão de YAhuh era com eles; e
grande número creu e se
converteu a YAhuh. 22 E chegou a
fama destas coisas aos ouvidos
do povo de YAhuh que estava em
Yahushalayim;
e
enviaram
Barnabé a Antioquia. 23 O qual, quando chegou, e viu a misericórdia de
YAhuh, se alegrou, e exortou a todos a que permanecessem em YAhuh,
com propósito de coração; 24 Porque era homem de bem e cheio do
espírito santo e de fé. E muita gente se uniu a YAhuh. 25 E partiu Barnabé
para Tarso, a buscar Shaul; e, achando-o, o conduziu para Antioquia”).
Vários servos foram a Antioquia. Eles pregaram o ensino sobre Yahushua
Há Mashiach (v. 20). Muitos foram convertidos a YAhuh (v. 21). Os novos
convertidos foram exortados a permanecer em YAhuh UL (v. 23). Como
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resultado, muitas pessoas foram unidas a YAhuh (v. 24). Observe: O que é
ressaltado em tudo, isto é, claramente, YAhuh UL: Pregando YAhuh,
conversão a YAhuh e lealdade a YAhuh.

A próxima coisa que lemos no texto é o povo convertido se reunindo.
Evidentemente, aqueles convertidos a YAhuh reuniam-se e trabalhavam
como um grupo único, a esposa de YAhuh. Estes grupos logo recolheram
ofertas em dinheiro para mandar aos achim pobres em outra cidade (Atos
11:27-30 – “E naqueles dias desceram profetas de Yahushalayim para
Antioquia. 28 E, levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a
entender pelo espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo,
e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. 29 E os servos determinaram
mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que
habitavam em Yahudah. 30 O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos
emissários por mão de Barnabé e de Shaul”). Mais tarde, o povo mandou
dois de seus cinco obreiros para espalhar os ensinos do Tanach e do
Mashiach em outras áreas para os yashurum em diáspora (Atos 13:14 – “E
eles, saindo de Perge,
chegaram a Antioquia da
Pisídia, e, entrando na
sinagoga, num dia de
shabbat, assentaram-se; 15
E, depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais
da sinagoga: Homens achim, se tendes alguma palavra de consolação
para o povo, falai. 16 E,
levantando-se Shaul, e
pedindo silêncio com a
mão, disse: Homens
yashurum, e os que
temeis a YAhuh, ouvi:
”). Estes dois, Barnabé e
Shaul, pregaram sobre
Yahushua, sua morte e
ressurreição em muitas
outras cidades e logo, nelas também, haviam grupos formados por
yashurum em diáspora. Enquanto Shaul e Barnabé, alegremente, relataram
ao povo que vivia em Antioquia sobre o trabalho da obra de YAhuh durante
a viagem (Atos 14:27 – “E, quando chegaram e reuniram ao povo santo,
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relataram quão grandes coisas YAhuh fizera por eles, e como abrira aos
yashurum entre os gentios a porta da fé”), não há nenhuma indicação de
que o povo que vivia em Antioquia exercesse qualquer controle sobre os
ajuntamentos em outras cidades. Antes, emissários (também chamados
anciãos na Palavra) foram escolhidos dentro de cada uma destas cidades
para supervisionarem os yashurum que se iam achegando. Nunca, na
Palavra, os emissários/professores foram autorizados a supervisionar outro
ajuntamento do povo além do qual foram eles selecionados.

Como é típico na história dos homens, algumas mudanças entraram
gradativamente e desviaram os servos deste modelo original. Pouco a
pouco, o desenvolvimento de uma organização foi se estendendo acima
dos demais ajuntamentos do povo. Grupos de homens e ajuntamentos
maiores, “mais importantes” começaram a controlar os demais
ajuntamentos. Os ajuntamentos começaram a se tornar parte de uma
hierarquia. A lealdade a YAhuh foi substituída pela lealdade à
"organização". Como podemos servir ao Eterno em um mundo cheio de tais
desvios de sua vontade?

Voltemos
Que os homens pudessem apartar-se do padrão do Eterno, não é
surpresa. Repetidamente, no tempo anterior ao nascimento do Mashiach,
o povo se extraviou dos ensinos e leis da Palavra de YAhuh. Em cada
ocasião, profetas do Eterno como [Yeshayahu (Isaías) 44:22 – “Apaguei as
tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem; tornate para mim, porque eu te remi” (...) 55:6-7 – “Buscai a YAhuh enquanto
se pode achar, invocai-o enquanto está perto. 7 Deixe o ímpio o seu
caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta a
YAhuh, que se compadecerá dele; torne para o nosso UL, porque
grandioso é em perdoar”], [Yirmeyahu (Jeremias) 3:12-14 – “Vai, pois, e
apregoa estas palavras para o lado norte, e dize: Volta, ó rebelde Yashuru,
diz YAhuh, e não farei cair a minha ira sobre ti; porque misericordioso sou,
diz YAhuh, e não conservarei para sempre a minha ira. 13 Somente
reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra YAhuh teu UL; e
estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda a árvore
verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz YAhuh. 14 Convertei-vos, ó
filhos rebeldes, diz YAhuh; pois eu vos desposei; e vos tomarei, a um de
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uma cidade, e a dois de uma família; e vos levarei a Sião”; 6:16 – “Assim
diz YAhuh: Ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas
antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele; e achareis descanso para
as vossas almas; mas eles dizem: Não andaremos nele”; 35:15 – “E vos
tenho enviado todos os meus servos, os profetas, madrugando, e
insistindo, e dizendo: Convertei-vos, agora, cada um do seu mau caminho,
e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los; e
assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais; porém não
inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim”], [Yechezkel
(Ezequiel) 14:6 – “Portanto dize à casa de Yashuru: Assim diz YAhuh UL:
Convertei-vos, e tornai-vos dos vossos ídolos; e desviai os vossos rostos de
todas as vossas abominações”; 18:30-32 – “Portanto, eu vos julgarei, cada
um conforme os seus caminhos, ó casa de Yashuru, diz YAhuh UL. Tornaivos, e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não
vos servirá de tropeço. 31 Lançai de vós todas as vossas transgressões com
que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e uma mente nova; pois,
por que razão morreríeis, ó casa de Yashuru? 32 Porque não tenho prazer
na morte do que morre, diz YAhuh UL; convertei-vos, pois, e vivei”] e [Yoel
(Joel) 2:12-13 – “Ainda assim, agora mesmo diz YAhuh: Convertei-vos a
mim de todo o vosso coração; e isso com jejuns, e com choro, e com
pranto. 13 E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e converteivos a YAhuh vosso UL; porque ele é misericordioso, e compassivo, e tardio
em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal”] chamaram
o povo de volta ao plano original de YAhuh. Cada vez que os yashurum se
desviavam do padrão, homens devotos conduziam a nação a abandonar as
alterações e retornar à vontade revelada pelo Eterno. Dauid (1 Crônicas 13),
Ezequias (2 Crônicas 29-31), Josias (2 Reis 22-23), [Ezrah (Esdras) 9-10) e
Nechemyah (Neemias) 8-10,13), todos ajudaram o povo a voltar ao plano
original de YAhuh. Todas as vezes, a meta foi uma imitação completa do
padrão revelado. Leia [Yirmeyahu (Jeremias) 6:16 – “Assim diz YAhuh:
Ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual
é o bom caminho, e andai por ele; e achareis descanso para as vossas
almas; mas eles dizem: Não andaremos nele”].

A solução para o mundo religioso dito “cristão”, que nestes dias está
por demais extraviado da vontade do Eterno, é voltar ao padrão da Palavra
de YAhuh, dando as costas a ensinos de homens, tradições humanas e
religiosas. Yahushua chamou a palavra do Eterno de "a semente" [Luka
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(Lucas) 8:11 – “Esta é, pois, a parábola: A semente é a palavra de YAhuh”].
Uma das qualidades interessantes da semente é que a planta que dela
resulta, quando é plantada, é sempre a mesma, não importa quando ou
onde ela é semeada. Se plantarmos hoje a semente pura (a palavra do
Eterno), conseguiremos o mesmo efeito que a palavra produziu no primeiro
século. Quando o resultado for grupos religiosos e organizações,
desconhecidos na aliança regenerada, a causa é que foram semeados
outros ensinamentos, além do puro ensino.

Imagine que você e eu sejamos abandonados numa ilha desabitada.
Não temos nenhum conhecimento de religião. Um dia, uma Bíblia chega na
praia e começamos a lê-la, estudá-la e decidamos seguir o que ela ensina.
Sem qualquer conhecimento de religião, apenas com a pura semente da
Palavra de YAhuh plantada em nossos corações, o que faríamos?
Decidiríamos seguir a Yahushua, como exemplo em nossa vida,
submetendo-nos a seu ensinamento e às Leis de seu Pai. Reunir-nos-íamos
como uma nação para adorar, servir e vivenciar os ensinos do Eterno
YAhuh. Talvez decidíssemos ir a outros lugares para ensinar pessoas a
seguirem a Palavra. Mas que tipo de corpo decidiríamos tornar-nos? Esta
questão jamais passaria pela nossa mente. Sem conhecimento das
modificações humanas, jamais pensaríamos em ser qualquer outra coisa
que não fosse uma nação do Eterno, servindo-o independentemente e
seguindo seu ensinamento. Para nós, que bem sabemos das modificações
que os homens têm feito nas escrituras, nosso alvo deve ser igual: servir ao
Eterno exatamente do mesmo modo que as Escrituras ensinam, sem seguir
os erros de outros.
Sérgio Tagliavini Júnior
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