PECADO
Youtube: https://youtu.be/HmMwMki1aOE

Temos observado que quase a totalidade dos religiosos, se sentem
atrapalhados, sem poder vencer – para poder crescer em áreas fracas, faltas
e pecados. Em vez de vencer seus problemas, a maioria é vencida por eles.
Isto não deve ser assim – não tem que ser assim. Você pode vencer. Falemos
sobre isso...

Durante mais de 30 anos pastoreei a muitos que queriam seguir o
caminho de deus [isso na cristandade]. Muitos observei lutando contra os
desígnios da carne e as tentações de Há Satã e de seu mundo. Mas não
sobraram muitos para contar a história. Yahushua disse: “Entrai pela porta
estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à
perdição, e muitos são os que entram por ela; E porque estreita é a porta,
e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem”.
[Mattityahu (Mateus) 7: 13, 14]. A maioria busca o caminho fácil, o caminho
espaçoso, ou seja, não aguardam o chamado são oferecidos e caminham
por suas próprias pernas. Por causa disso ou estacionam à beira do caminho
ou retornam por não receberem ajuda divina para prosseguirem. Há
Mashiach disse: "Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no
mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo"
[Yahuchanam (João) 16: 33]. Quando ele diz, para que em mim tenhais paz,
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ou ainda quando diz: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou
como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize"
[Yahuchanam (João) 14: 27], nisso ele engloba o poder do espírito de YAhuh
e o próprio YAhuh a nos levar pelas mãos, o que nos torna capazes de
vencer o mundo e o seu pecado. Pois como ele mesmo deixou claro: "E
Yahushua, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível,
mas a YAhuh tudo é possível" [Mattityahu (Mateus) 19: 26]

Vencer é difícil, dificultoso, pois é uma vida de batalhas. Porém se
receber o chamado e a eleição é possível, você pode vencer. Se você
realmente é um servo obediente em tudo, você pode vencer, mas se não
é....

As

pessoas deste mundo estão caminhando sem rumo,
completamente ignorantes sobre o grande propósito de YAhuh para o Seu
povo, Ele está preparando uma equipe para se qualificar para fazerem parte
do Seu governo sobre toda a terra, no retorno de Seu Mashiach, Yahushua.

O padrão da Palavra de YAhuh

As escrituras estão cheias de relatos dos principais servos de YAhuh
batalhando para vencer o pecado. Em quase todos os casos eles tiveram
que aprender em meio a muitas dificuldades, em algumas ocasiões por
intermédio de dolorosas lições. Quando examinamos coletivamente a vida
de Moshe, Dauid, Shmuel, Kefa, Shaul, o próprio Yahushua e outros tantos,
vemos que lutaram com todas as classes de problemas conhecidos pelos
homens.

Eles batalharam contra o pecado, enfermidade, debilidades, faltas,
tentações e atrações da carne. Dauid lutou contra pecados e más atitudes
e os venceu. Moshe carecia de fé e confiança e tinha um temperamento
forte, que teve que vencer. Mas ambos terão uma grande posição no reino
de YAhuh. Também Iyob e Eliyahu lutaram contra o desalento e a
depressão, até a ponto de quererem morrer. Porém esses homens
perduraram – eles venceram. Eles eliminaram seus problemas ao invés que
estes os eliminassem.

Estes homens foram ativamente treinados por YAhuh e tiveram que
vencer a Há Satã, as tentações deste mundo e as atrações da carne. Um
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servo é aquele que permite que YAhuh o modele para que possa vencer os
seus problemas, debilidades, pecados e más atitudes, ao invés de ser
derrotado por eles.

Para o vencedor

Por meio da escrita do emissário Yahuchanam (João) Yahushua nos
diz: Leia Apocalipse 2: 26, 27 – “E ao que vencer, e guardar até ao fim as
minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, 27 E com vara de ferro
as regerá; e serão quebradas como vasos de oleiro; como também recebi
de meu Pai e UL”. Em Suas instruções ao povo de Laodiceia ele inclui:
Apocalipse 3: 21 – “Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo
no meu trono; assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu
trono”.

Esses versículos ilustram a Yahushua restabelecendo o governo de
YAhuh sobre todas as nações da terra. Os verdadeiros servos receberão
verdadeiro poder para reger e ensinar. Mas antes terão que vencer. Os
servos verdadeiros são aqueles que tem como exemplo a Yahushua Há
Mashiach - Kefa Alef (1Pedro) 2: 21 – “Porque para isto sois chamados; pois
também Yahushua Há Mashiach padeceu, deixando-nos o exemplo, para
que sigais as suas pisadas”]. Então, qual é o padrão que Yahushua se
enquadrou para que nós seguíssemos? E para que ele pudesse vencer?

Como referência a sua própria luta para permanecer livre do pecado
e perfeito em caráter, Yahushua disse: [Yahuchanam (João) 16: 33 –
“Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis
aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo”]. Yahushua havia
vencido a ambos, o mundo e seu príncipe – Há Satã (2Coríntios 4: 4 – “Nos
quais o deus deste século cegou os entendimentos dos não eleitos, para
que lhes não resplandeça a luz da Palavra pela qual foi glorificado o
Mashiach, tornando a imagem de YAhuh”); "Já não falarei muito
convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em
mim" Yahuchanam (João) 14: 30]. Lembre-se que Yahushua disse: “assim
como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono”... Yahushua ao
vencer se qualificou para reger. Assim como Ele qualificou-se para substituir
a Satanás, temos que permitir que o Pai faça o mesmo por nós.
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Nunca se poderia dar tão grandioso e enorme poder para governar
a pessoas não preparadas - que não tenham se qualificado
apropriadamente. YAhuh não dará autoridade a pessoas que se rebelaram
e foram seguir a Há Satã. Os servos de YAhuh devem usar a vida para
desenvolver o caráter de YAhuh, que é tão necessário para aqueles que tem
posições de grande autoridade, e para isso devem aprender a ser
obedientes em tudo, às vontades e Leis de YAhuh.

Experiência com o pecado

Você deve entender! Você tem tido prática em ceder a carne e ao
caminho de Há Satã por toda a sua vida. Você provavelmente já deva ter se
transformado em um mestre nisso. Creia-me, enquanto você tratar de
vencer e resistir as atrações que trabalham dentro de você, você descobrirá
que os padrões de má conduta são de “natureza secundaria” para você,
muito mais do que você imagina. Se examinar descobrirá que a nossa
natureza, a natureza humana consiste de: vaidade, ciúmes, cobiça, avaria,
ressentimento, inveja, ódio, ira, orgulho, rebelião, necessidades, enganos e
hostilidade a UL. Isto é o que você tem praticado – possivelmente por toda
sua vida.

Vencer não lhe será possível e mesmo que sejas chamado e eleito
não será fácil nem acontecera rapidamente, num piscar dos olhos. Será uma
longa vida de grandes batalhas contra muitas já estabelecidas atitudes e
uma velha forma de viver que o servo deve rejeitar e abandonar.

Aquele que anda pelo caminho de YAhuh se esforça em controlar-se
e reter-se pelo que a Palavra de YAhuh e Seu espírito de santidade o instrui.
Ele irá exercitar-se em tudo o que UL lhe diga que tem que fazer. Quando
UL lhe dá instruções para fazer algo, ele trata de fazê-lo. Quando UL dá
instruções de não fazer algo, ele não o faz.

Aprender a fazer isso levará o resto do tempo em que viver. Mas
lembre-se, foi para desenvolver esse caráter que você nasceu. Sua
obrigação é a de despojar-se da atração carnal e da natureza humana, e de
revestir-se do caráter de YAhuh esboçado na vida de Yahushua Há Mashiach
(Colossenses 3: 8-13 – “Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira,
da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca.
9 Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem
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com os seus feitos, 10 E vos vestistes do novo, que se renova para o
conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou; 11 Onde não há
grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou
livre; mas onde todos serão ensinados por YAhuh. 12 Revesti-vos, pois,
como eleitos de YAhuh, santos e amados, de entranhas de misericórdia,
de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade; 13 Suportandovos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver
queixa contra outro; assim como YAhuh vos perdoou, assim fazei vós
também”). Isso não é fácil, mas a recompensa é grande, e com certeza
YAhuh lhe ensina e o fará executar.

YAhuh

olha para a intenção de seu coração. E sua motivação e
desejos é o que é importante para Ele. Ele quer saber se depois de você ter
pecado se você se arrepende e se se determina a esforçar-se pata ter um
comportamento melhor. Ele entende as tentações que nos acusam muito
mais que nós mesmos. Ele observa para ver se nós estaremos sóbrios e
alertas enquanto retiramos o pecado de nossas vidas. Cairemos nós sem
nos darmos conta da forma em que caminhamos em outros tempos?
Trataremos de vencer somente com nossa força e energia humana?

O poder de YAhuh na conversão

Um servo verdadeiro é guiado pelo espírito santo de YAhuh. Este nos
enche quando nos arrependemos. É esse espírito em uma mente
convertida o que dá a habilidade para ter força e mudar o que a “energia”
humana sozinha não pode mudar. Leia 2Timóteo 1: 7 – “Porque YAhuh não
nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de
moderação”. A palavra grega para poder é “dunamis”. Ela significa “um
milagroso poder especial ou força”. Na sua conversão já lhe foi outorgado
literalmente um verdadeiro poder. Este poder, a medida que cresce vai
estabelecendo a retidão de YAhuh dentro do seu caráter. Você deve
recorrer à força do espírito de YAhuh para que possa vencer com triunfo.
Essa é uma força sem limites e é suficiente para derrotar o pecado,
problema, ou atitude – não importa o quanto grande ou difícil lhe pareça.

Mas

não vá se equivocar. Nós não devemos desenvolver nossa
própria justiça. Isso não impressiona a YAhuh. Ele as vê como “trapos de
imundícia” Yeshayahu (Isaías) 64: 6 – “Mas todos nós somos como o
imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia; e todos nós
5

murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos
arrebatam”]. Leia o que Shaul escreveu sobre sua própria esperança como
servo (Filipenses 3: 9 – “E seja achado nele, não tendo a minha justiça, mas
sim a que vem da lei, e a que vem pela fé em Yahushua Há Mashiach, a
saber, a justiça que vem de YAhuh pela fé”).
<<<<<<>>>>>>
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PECADO [2]
Youtube: https://youtu.be/M1_t_Un7-dE

O papel da fé
Qual é exatamente o papel da fé? Sabemos que ela tem sua parte,
mas de que forma? Como sempre iremos buscar nas Escrituras a resposta,
e nunca em doutrinas religiosas.

(Efésios 2: 8, 9 – “Porque pela misericórdia sois remidos, por
meio da fé; e isto não vem de vós, é dom vindo de YAhuh. 9 Não
vem das obras, para que ninguém se glorie”).

A remissão se obtém como um dom gratuito, imerecido, por meio da
fé. Mas o ravino Shaul afirma que até a fé é um dom. De outra maneira seria
produto do trabalho gerado pelo esforço humano. Mas entenda isso! É isso
que nos dá assistência para fazer as obras, em todos aqueles que são
guiados pelo espírito de santidade de YAhuh. Espere receber ajuda de
YAhuh.

Quase universalmente, os teólogos, religiosos e líderes de

igrejas
param de ler o capítulo 2 de Efésios depois de lerem os versículos 8 e 9
“Porque pela misericórdia sois remidos, por meio da fé; e isto não vem de
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vós, é dom de YAhuh. Não vem das obras, para que ninguém se glorie”. E
ignoram totalmente o importante versículo 10: “Porque somos feitura sua,
criados para sermos como nosso exemplo, Yahushua Há Mashiach, para
as boas obras, as quais YAhuh preparou para que andássemos nelas”. Isso
é corretíssimo, os verdadeiros servos devem andar “em boas obras” as
quais “YAhuh preparou de antemão para que andassem nelas”. Vencendo
diariamente.

YAhuh trabalhando
Na verdade, YAhuh vive a ajudar Seus servos. Sem a Sua ajuda você
não chegará a nenhum lugar. Você deve deixa-Lo plantar o fruto da fé do
espírito em seu coração (Gálatas 5: 22, 23 – “Mas o fruto do espírito é:
amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão,
temperança. 23 Contra estas coisas não há lei”). Sabendo que o espírito de
YAhuh trabalha dentro de você, você estará se esforçando em render-se a
Ele e em fazer tudo o que você possa pessoalmente ao mesmo tempo.

Como deixou claro Yahushua, devemos imita-lo e assim nos deixar
levar pelo espírito de YAhuh [Yahuchanam (João) 15: 5 – “Eu sou a videira,
vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto; porque
sem mim nada podeis fazer”. O poder humano, a energia humana somente
ajuda a pessoa a vencer em áreas físicas. Os problemas espirituais não
podem ser conquistados através de esforços físicos.

YAhuh é a videira nós as varas. As varas devem estar conectadas a
videira. Isso ocorre por meio do espírito santo de UL trabalhando em nossa
mente. Quando falou da forma como trabalha o espírito de YAhuh, Há
Mashiach disse: [Yahuchanam (João) 7: 38 – “Quem crê em mim, como diz
a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre”]. Isso disse Yahushua
sobre o espírito que haviam de receber os que nele crescem. Enquanto
executa boas obras, o espírito de YAhuh corre “no interior dos Seus
servos”. E assim faz boas obras. Para tanto, ele deve preencher a totalidade
do interior do servo, se assim não o for, será reduzido e desaparecerá
completamente. É esta a razão de Yahushua ter dito: “Pois se vós, sendo
maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai
celestial o espírito santo àqueles que por ele forem chamados? ” [Luka
(Lucas) 11: 13]. Você deve pedir regularmente, em oração, mais do espírito
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de santidade, para que assim possa a cada dia crescer em entendimento e
pratica de toda Vontade e Lei de YAhuh.

O ravino Shaul escreveu: “No demais, irmãos meus, fortalecei-vos
em YAhuh e na força do seu poder”. (Efésios 6: 10). Yahushua também
disse: “Aos homens é isso impossível, mas a UL tudo é possível”.
[Mattityahu (Mateus) 19: 26]. Com o espírito de YAhuh trabalhando e
crescendo ativamente dentro de você. Isso também é possível a você!
Coloque em pratica o seguir o exemplo de Yahushua Há Mashiach enquanto
o espírito trabalha em você auxiliando-o a cumprir com as boas obras da fé.

Lembre-se! Uma profunda conversão não ocorre durante uma noite.
Shaul escreveu aos coríntios que eles eram “meninos” (bebes) (1Coríntios
3: 1 – “E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a
carnais, como a meninos em Há Mashiach”). Ele descreveu como eles
necessitavam de leite ao invés de carne como comida. O novo servo é como
um infante. Como analogia, ele primeiro aprende a virar-se e então a
engatinhar, antes de caminhar (e primeiro de forma instável, como
principiante). Somente depois é que aprende a correr (espiritualmente).
Por isso um novato na teshuva jamais deve falar, mas escutar muito.

Shaul

compara a conversão há como correr em um estádio
(1Coríntios 9: 24 – “Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos,
na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que
o alcanceis”). Em algum momento o corredor deve desenvolver grande
velocidade, por que Shaul disse: “Correi de tal maneira que o alcanceis”.

Essa

é a vida do servo verdadeiro. Lentamente, em constante
crescimento, mais a prática diária e completa, produz progresso na vida da
pessoa que está imitando ao Mashiach. O novo servo se esforça
sinceramente, de todo coração, a ser diferente – de converter-se e
percorrer o outro caminho, o caminho de YAhuh, para o resto de sua vida.
Aplique isso a você mesmo! Motive-se a crescer e a vencer. Não espere que
vá ser fácil como “cair da cama”.

Como impedir o pecado

A

forma de tirar algo fora da mente é colocar um pensamento
contrário dentro dela. Frequentemente vejo pais de bebes tentando cala9

los quando estes choram. Possivelmente deve ter alguma coisa causando
dor, que deve ser tratado, ou algo está na mente do bebe que lhe causa o
choro ou as queixas. Somente dizer-lhe “psiu” ou manda-lo calar-se não
traz bom resultado. Um casal que criou quatro bebes ensinaram-me há
muito tempo atrás o truque para calar o bebe colocando sua mente em
outra coisa. Ao invés de ordenar que pare de chorar, chame sua atenção
com um objeto novo e tente interessa-lo a que brinque com esse objeto,
rapidamente o bebe para de chorar e brinca com ele, mas tão rápido pode
se esquecer dele e voltar a chorar.

Trate de usar o mesmo método em você. Mas ao invés de utilizar
coisas materiais ou do mundo, uma pessoa madura, deve usar disciplina
própria e colocar sua mente em coisas espirituais. Abra seu exemplar da
Palavra de YAhuh e coloque sua mente para trabalhar estudando um tema
espiritual. A próxima vez que você tiver uma tentação faça isso. Ore sobre
isso. Peça ajuda a YAhuh. Observe o quão rápido você obterá a vitória sobre
as tentações e o pecado, e o mais maravilhoso é que obterá crescimento
espiritual e de caráter.

Resistindo à tentação

Yahushua

ensinou aos seus discípulos a entender as atrações da
natureza humana trabalhando dentro deles. [Yochanam Moshe (Marcos) 7:
20-23 – “E dizia: O que sai do homem isso contamina o homem. 21 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”]. Essas mesmas atitudes, atrações da carne e más formas de
conduta estão trabalhando dentro de você e de mim e nos deixam abertos
para as nossas tentações devido às nossas concupiscências e tentações de
Satanás.

Portanto,

muitos tipos de tentações serão apresentados a você
durante sua vida. Você deve resisti-las. Elas virão frequentemente e quando
você menos espera. O inimigo tratará de golpeá-lo onde você é mais fraco,
mais vulnerável, menos preparado. Você deve manter-se em guarda,
preparado. Nunca se coloque na posição de achar-se forte ou preparado
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além do que realmente o é. Considere o aviso do apóstolo Shaul; Leia
1Coríntios 10: 12 – “Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe não caia”.

O

emissário Yaakov (Tiago) explicou como a tentação pode se
converter em pecado: [Yaakov (Tiago) 1: 14, 15 – “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”]. Tire os maus pensamentos de sua mente. Não
os diminua ou assuma a vitória, antes que os tenha tirado de sua mente.

O emissário Kefa (Pedro) acrescenta: [Kefa Alef (1Pedro) 5: 8 – “Sede
sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor,
bramando como leão, buscando a quem possa tragar”]. Yaakov (Tiago)
ainda nos ensina: [Yaakov (Tiago) 4: 7 – “Sujeitai-vos, pois, a YAhuh, resisti
ao diabo, e ele fugirá de vós”]. A primeira parte desse versículo nos traz
alento, não estamos sós em nossa luta para vencer o pecado. Todos os seres
humanos passam por problemas. Entenda! Todos pecaram. (Romanos 3: 23
– “Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de YAhuh”) e o
pecado é a inflação da lei: [Yahuchanam Alef (1João) 3: 4 – “Qualquer que
comete pecado, também comete iniquidade; porque o pecado é
iniquidade”]. YAhuh promete que o pecado não terá domínio sobre você
(Romanos 6: 14 – “Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não
estais debaixo da lei, mas debaixo da misericórdia”). Isso significa que por
estarmos cumprindo a lei não estamos à mercê dela.

Leia Romanos 7: 15, 19 – “15 Porque o que faço não o aprovo; pois
o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço”(...) “19 Porque
não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço”; e observe
como Shaul explica as forças que trabalhavam dentro dele. Isso ilustra com
o que todos lutamos. Quando se sentir assim batalhe! Resista! Use o poder
do espírito de YAhuh dentro de você. Chame a YAhuh para que o ajude e
sempre se lembre de que deve: [Yaakov (Tiago) 4: 8 – “Chegai-vos a YAhuh,
e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores; e, vós de duplo ânimo,
purificai os corações”]. Com certeza colocar esse versículo em pratica na
sua vida não é um processo rápido, levará tempo e muito esforço. Busque
a YAhuh através de orações frequentes e com fé. Comunique-se com YAhuh
diariamente. Ore sem cessar (1Tessalonicenses 5: 17, 18 – “Orai sem cessar.
18 Agradeça por tudo, porque esta é a vontade de YAhuh”). Estude a
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Palavra todos os dias: [Mattityahu (Mateus) 4: 4 – “Ele, porém,
respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de
toda a palavra que sai da boca de YAhuh”], ela é a Palavra de YAhuh, é Ele
falando com você pessoalmente. Da mesma forma, você, com a oração está
falando a Ele.

Sobre tudo, não desanime, nem se renda quando a tentação é severa
e pareça que não a pode vencer. Nunca duvide de que: Leia 1Coríntios 10:
13 – “Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é YAhuh, que
não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará
também o escape, para que a possais suportar”. Esta é uma promessa
segura de YAhuh para todos que queiram vencer e que sejam Seus filhos
mesmo que por enquanto por adoção.
<<<<<<>>>>>>
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PECADO [3]
Youtube: https://youtu.be/9KNuucIxAkA

Yahushua venceu e se qualificou para substituir a Há Satã
como rei do mundo

Resistir

à tentação do inimigo foi o essencial para Há Mashiach
vencer o pecado. Em Mattityahu (Mateus) 4 lemos o relato, leia 4: 1-11 –
“Então foi conduzido Yahushua pelo espírito ao deserto, para ser tentado
pelo inimigo. 2 E, tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois
teve fome; 3 E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Mashiach
de YAhuh, manda que estas pedras se tornem em pães. 4 Ele, porém,
respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de
toda a palavra que sai da boca de UL. 5 Então o inimigo o transportou à
cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo, 6 E disse-lhe: Se tu
és o Mashiach de YAhuh, lança-te de aqui abaixo; porque está escrito: Que
aos seus anjos dará ordens a teu respeito, E tomar-te-ão nas mãos, Para
que nunca tropeces em alguma pedra. 7 Disse-lhe Yahushua: Também
está escrito: Não tentarás YAhuh teu UL. 8 Novamente o transportou o
inimigo a um monte muito alto; e mostrou-lhe todos os reinos do mundo,
e a glória deles. 9 E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me
adorares. 10 Então disse-lhe Yahushua: Vai-te, Há Satã, porque está
escrito: A YAhuh teu UL adorarás, e só a ele servirás. 11 Então Há Satã o
deixou; e, eis que chegaram os anjos, e o serviam”. O inimigo
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repetidamente tentou a Yahushua de várias formas. Ao final de muitas
tentativas de Há Satã para vencer a fidelidade de Yahushua, o relato chega
ao seu ponto culminante. Você notará que depois de lhe ter oferecido todos
os reinos do mundo, Yahushua repreendeu à Há Satã “Vai-te Há Satã” (v.
10). Nesse momento a tentação terminou e o inimigo se foi. Yahushua
resistiu com êxito!

Esteja preparado para dizer à Há Satã que saia de sua vida com a
frequência de que necessite fazê-lo. Resista-o com êxito submetendo-se a
YAhuh, completamente, em todas as coisas!

Yahushua passou por uma grande prova. Ele venceu o mundo, a sua
carne e ao inimigo, vencendo o pecado e qualificando-se para reinar sobre
todas as nações da terra. Lembre-se, quando Ele falou de haver vencido o
mundo disse: “tenham ânimo”. Você pode vencer da mesma maneira que
Yahushua venceu, colocando tudo nas mãos de nosso UL e Salvador, YAhuh.

Sete passos para uma mudança permanente

Aplicar os sete passos seguintes o ajudarão a vencer os problemas
que você possa ter. Estes representam princípios que trabalham no
processo de vencer, não importando o tamanho do problema ou problemas
com os quais você se encontre ou venha a se encontrar. Se com muita
diligência você os aplicar, eles serão uma fórmula que o ajudará por toda a
sua vida a permanentemente a suplantar a tentação e vencer as provas.

Encare honestamente o problema.

Muitas pessoas não
encaram honestamente os seus problemas. Eles escondem os olhos à
realidade. Leia [Yirmeyahu (Jeremias) 17: 9 – “Enganoso é o coração, mais
do que todas as coisas, e perverso; quem o conhecerá? ”]. A maioria das
pessoas enganam a si mesmas com relação aos seus problemas. Olhe-os de
frente e veja-os como são. Não invente desculpas.

Não desanime.

É muito fácil desanimar-se depois que você
reconhece seus problemas. Isto é natural. Esteja preparado se esse
sentimento o atacar depois que você enfrentar honestamente suas
fraquezas, pecados ou faltas. O ravino Shaul escreveu: Leia (2Coríntios 4: 8,
9 – “Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas
não desanimados. 9 Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas
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não destruídos”). Você pode sentir-se assim quando enfrentar seus
problemas, mas não desanime. Siga adiante para tomar o seguinte passo.

Faça sempre tudo dentro da vontade de YAhuh. Tenha
fé absoluta que com a ajuda de YAhuh você vai derrotar cada problema e
que você não será derrotado por eles. Tem que colocá-los da devida forma,
desde o ponto de vista de que dessa batalha depende sua vida ou morte.
Dizem que a pior batalha é a primeira. Faça sua vontade, assinale cada
pecado ou fraqueza triunfantemente. Ore ao Pai e creia que Ele lhe dará
ajuda e assim conseguirá derrota-los, que os tirará de seu caráter. Mas
reconheça que você não pode lutar sozinho essa batalha. Vá ao passo
quatro.

Desenvolva união com YAhuh. Se você contar apenas com a
sua própria força você fracassará. Isso é certo. Já falamos disso. Shaul
escreveu: Leia Filipenses 4: 13 – “Posso todas as coisas em YAhuh que me
fortalece”. E Yahushua disse: leia Yahuchanam (João) 5: 30 – “Eu não posso
de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo; e o meu juízo
é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me
enviou”. Em outra ocasião quando falava a Seus discípulos, falando a
respeito daqueles que tem coisas a vencer ele também disse: leia
Mattityahu (Mateus) 19: 26 – “E Yahushua, olhando para eles, disse-lhes:
Aos homens é isso impossível, mas a YAhuh tudo é possível”. Creia nas
palavras de YAhushua. Se Ele não podia fazer nada por si mesmo, muito
menos você ou eu poderemos. Assegure-se de que exista união entre você
e YAhuh e que você não está lutando sozinho.

Comece onde está. Admita que o problema é do tamanho que
é. Não o aumente nem o diminua. Se for um grande problema, admita-o.
Isso faz parte de encarar honestamente o problema. Se você está tentando
vencer alguma atração da carne ou tentações que vem existindo por muito
tempo – que tem sido parte de você por muitos anos – admita o tamanho
do problema. Existe um ditado que diz: “A caminhada mais longa começa
pelo primeiro passo”. Isso é verdade para o servo verdadeiro. Não importa
o tempo que demore, ou onde você está quando comece, comece seja onde
você se encontrar nesse momento. Se você tem gastado tempo para
conhecer o problema, admita-o já. Reconheça onde você está aproveitando
o tempo (Efésios 5: 16 – “Remindo o tempo; porquanto os dias são maus”).
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Esteja disposto a pagar o preço. A Palavra descreve a alguns
que “se cansam” e “desfalecem no dia da adversidade” [Mishle
(Provérbios) 24: 10 – “Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a
tua força é pequena”]. Shlomo (Salomão) escreveu “tua força é pequena”.
Shaul escreveu: leia Gálatas 6: 9 – “E não nos cansemos de fazer bem,
porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido”. Tudo o
que tem valor na vida tem o seu custo – um preço. Algumas vezes isso inclui
dor e sofrimento. Pagar o preço. Shaul escreveu que até Yahushua pelo que
padeceu aprendeu a obediência [Ivrim (Hebreus) 5: 8 – “Ainda que era Há
Mashiach, aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu”]. Ninguém
gosta de sentir dor, mas no processo de vencer muitas vezes não a podemos
evitar. Dauid disse: leia [Tehillim (Salmos) 119: 67 – “Antes de ser afligido
andava errado; mas agora tenho guardado a tua palavra”]. Quatro
versículos depois ele acrescenta (v 71 – “Foi-me bom ter sido afligido, para
que aprendesse os teus estatutos”).

Não se renda antes que possa triunfar. Shaul falou de
correr no estádio a carreira e terminar sua marcha. Ele disse, “prossigo para
o alvo” (Filipenses 3: 13, 14) no caminho rumo ao reino de YAhuh. Shlomo
escreveu: leia [Mishle (Provérbios) 24: 16 – “Porque sete vezes cairá o
justo, e se levantará; mas os ímpios tropeçarão no mal”]. Não se renda!
Nunca se renda! Lute, batalhe até que tenha vencido completamente
qualquer obstáculo, fraqueza, pecado ou problema que você esteja hoje
vivendo!
Siga esses pontos, sempre dando um passo de cada vez. Eles já ajudaram a
muitos a ganhar a guerra e a vencer.

Batalha de toda uma vida
Lembre-se “o que perseverar até o fim é que será remido”. Viver
uma vida de crescimento e vitórias não é fácil. É uma luta constante e diária
contra as atrações da carne e as tentações do pecado. Mas estamos sendo
julgados agora. Kefa (Pedro) escreveu: leia 1Pedro 4: 17-19 – “Porque já é
tempo que comece o julgamento pelo Yashuru de YAhuh; e, se primeiro
começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes a Palavra
de UL? 18 E, se o justo apenas será redimido, onde aparecerá o ímpio e
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pecador? 19 Portanto também os que padecem segundo a vontade de
YAhuh encomendem-lhe as suas vidas, como ao fiel Criador, fazendo o
bem”.

Shaul (Paulo) sabia que ele estava sendo julgado: leia 1Coríntios 9:
23-27 – “E eu faço isto por causa da Palavra, para ser também participante
dela. 24 Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade,
correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis.
25 E todo aquele que luta de tudo se abstém; eles o fazem para alcançar
uma coroa corruptível; nós, porém, uma incorruptível. 26 Pois eu assim
corro, não como a coisa incerta; assim combato, não como batendo no ar.
27 Antes subjugo o meu corpo, e o reduzo à servidão, para que, pregando
aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado” e
ainda: leia Ivrim (Hebreus) 12: 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”. Shaul pelejou fortemente
contra o pecado. Ele enxergou duas forças opostas que trabalhavam dentro
de sua mente. Ele descreveu o estar sobre a Lei como lutando contra as
ciladas do inimigo. Deu instruções aos filipenses: leia Filipenses 3: 14 –
“Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de YAhuh em Seu
Mashiach Yahushua”. Ele reconheceu que é preciso muito esforço para
correr e vencer uma longa carreira. A vitória de Shaul representa o exemplo
clássico de como um dos grandes servos de YAhuh batalhou para vencer o
pecado. Ao final de sua vida ele pode dizer que “havia pelejado uma
grande peleja” e que havia “corrido sua marcha” sabendo que uma “coroa”
o esperava. Mas isso não aconteceu sem que ele tivesse passado por muitas
lutas, seguindo adiante, correndo, pelejando e batalhando contra a
natureza humana com a qual lutou para vencer. Pôde também entender
que essa carreira era uma maratona, não uma carreira curta. Assim é a sua
também.

E você?
Se você é um adulto, levou quinze ou vinte anos para chegar a certa
estatura. Esse processo de crescimento físico provavelmente incluiu certa
quantidade de “dores do crescimento”. Sem dúvida alguma, você caiu e
algumas vezes machucou seus joelhos ou sangrou o nariz, muitas vezes
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antes de chegar a ser um adulto. Para o verdadeiro servo não é diferente.
Não desanime nem pare de crescer, da mesma forma que uma criança não
parou e desistiu de viver simplesmente porque para crescer teve que cair e
machucar os joelhos inúmeras vezes. Quando seu filhinho cai você diz a ele
que se levante, porque isso faz parte da vida. Ser um servo não é diferente.

As crianças sempre querem crescer mais rápido do que o tempo lhes
permite. Ainda que a infância seja tão linda em tantos aspectos diferentes,
parece que as crianças não podem esperar para se tornarem adultas. O
servo não é diferente, mas o servo completamente maduro só chega a ser
adulto depois de um longo período praticando a correta forma de viver.

O Reino de YAhuh logo será restaurado na terra, e todos os que
tiverem sido preparados “herdarão o reino”. Somente os vencedores,
aqueles que triunfantemente se submeteram a YAhuh e resistiram à Há
Satã durante as suas vidas, terão parte nesse glorioso futuro: leia
Apocalipse 21: 7, 8 – “Quem vencer, herdará todas as coisas; e eu serei seu
UL, e ele será meu filho. 8 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”.

Poderá você vencer e herdar todas as coisas? Chegue-se mais a
YAhuh

Se nos achegarmos a UL e ficarmos próximos Dele, nossos problemas
estarão resolvidos. Porque teremos a fé e ficaremos cheios de Seu espírito
e de Seu poder para vencer. Nós poderemos nos manter em treinamento
espiritual somente se dedicarmos nosso amor, nossas mentes, nossos
pensamentos às coisas espirituais. A maioria de nós, tem a mente cheia de
preocupações e interesses materiais mundanos, nos dirigindo ao espiritual
somente ocasionalmente. Busque primeiro o reino de YAhuh e a sua justiça.

Então

devemos nos manter em constante oração. Levemos a Ele
todas as nossas preocupações. Não estamos fazendo isso? Sim devemos
fazer. Coloquemos mais e mais coisas todos os dias pelo que tenhamos que
orar mais! Isso deve ser feito diariamente e em privado, devemos orar
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muito mais, com muita seriedade, além das orações em grupo ou com os
familiares.
Vale a pena fazer isso pela vida eterna?
Sérgio Tagliavini Júnior
<<<<<<>>>>>>

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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