EFRAYIM + YAHUDAH = YASHURU
Youtube: https://youtu.be/KdUJBeJOWQ8

Romanos 11: 26 – “E assim todo o Yashuru será salvo, como
está escrito: De Sião virá o Libertador, E desviará de Yakov as
impiedades”.

O Judaísmo precisa acabar com os temores do passado e reconhecer
o amanhecer de um novo dia no qual
Yahushua mostrará claramente que os
Efrayimitas se ajuntarão à casa de
Yahudah e se tornará novamente um só
povo, O YASHURU DE YAHUH. Por
enquanto os “yahudim” Messiânicos
estão aceitando o “cristo” do cristianismo
imposto pelo papado apoiado por
Constantino em 325 EC com todos os seus
dogmas pagãos. E os adeptos do judaísmo
ortodoxo só conseguirão amolecer seus
corações quando identificarem seus irmãos Efrayimitas e assim poderão
entender que Yahushua é mesmo o Mashiach de Yashuru. Pois, o
reconhecimento desse irmão (Efrayim) oculto é o que tornará possível não
só a salvação de todo Yashuru (conforme Romanos 11: 26), como também
um desenvolvimento rápido da noite para o dia deste movimento que ainda
se aparenta meio acanhado, mas que a cada dia YAhuh demonstra para
mais chamados e eleitos qual seu verdadeiro plano.

Este próximo passo de crescimento
somente pode ter lugar aceitando como
autênticas as alegações daqueles, que por
serem chamados por YAhuh, acabam por
descobrir e afirmam possuir uma herança
yashurum e estão sinceramente dispostos
a aceitarem que não são yahudim (da
tribo de Judá), mas, que sendo efrayimitas
(das tribos perdidas de Yashuru) tem um
único desejo em seus corações, colocado
pelo espírito de santidade de YAhuh, que é o de obedecer a YAhuh, Suas
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Leis a Torá, naquilo que ainda está em vigência, ou seja, toda Torá com
exceção das leis sacrificais/cerimoniais que deixaram de existir com o final
do sacerdócio Levita, como os sacrifícios, a existência de um sumo
sacerdote, templo, etc., e no final juntarem-se com seus irmãos da tribo de
Yahudah para formarem novamente o povo Kadosh de YAhuh por toda a
eternidade.

Se Yahushua está irradiando a Palavra por toda a face da terra e está
reunindo toda a humanidade nestes últimos dias na colheita global entre as
nações, retirando os chamados e escolhidos (os efrayimitas) da Babilônia
das Religiões (Apocalipse 18:4), então com certeza em todas as nações e
povos (Apocalipse 7:9 – “Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma
multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e
povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro,
trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos”) existem milhares
e até possivelmente milhões de descendentes de Yakov, Yosef e de Efrayim
que, sem que eles mesmos sejam conscientes disso, estão retornando às
antigas veredas [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”] e em breve estarão juntamente com os
Yahudim (tribo de Yahudah) a adorar eternamente ao único UL verdadeiro
(YAhuh).

Não se pode ter um Ticum Há Olam [restauração do mundo] global
dos últimos tempos sem que, em alguma parte, nessa enorme colheita
global nos encontremos e até tropecemos em enormes quantidades de
ovelhas perdidas da casa do Norte de Yashuru [os salvos de todos os povos,
nações e línguas]. Isso seria uma impossibilidade, a nível lógico, histórico,
cultural, matemático e escritural. Lembrem que como discípulos
verdadeiros devemos alinhar nossa doutrina com as dos profetas, do
Mashiach e de seus emissários, afinal todos falaram das mesmas coisas, da
Palavra de YAhuh (“Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos
profetas, de que Yahushua Há Mashiach é a principal pedra da esquina”.
[Efésios 2: 20]) e não com a nossa ou a declaração de fé doutrinal humana
de uma organização ou denominação religiosa, seja qual for a forma que
adote, seja da cristandade, seja messiânica ou judaica.
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Se há a possibilidade de estarmos todos de acordo em que entre as
nações do mundo [assim como aprendemos na Palavra de YAhuh]
encontram-se esses dispersos, tanto do Yashuru de Yahudah como do
Yashuru do Norte, Efrayim, então poderemos ter um terreno comum e uma
visão comum que soa de maneira simultânea a do pulsar do coração do Pai
celestial por todo o Seu Yashuru.

Se nós por causa de nossa estreita compreensão não conseguimos
identificar a estes yashurum que não são da tribo de Yahudah [yahudim],
não podemos simplesmente promover a ideia de que tenham desaparecido
da face da terra, nem tampouco negar que estejam aparecendo
semanalmente em congregações e sinagogas, e no meio daqueles que lhes
foi retirada a venda que os fazia acreditar na operação do erro, pelo espírito
de santidade de YAhuh (2Tessalonicenses 2:9-12), quer outros gostem ou
não, ainda que às vezes maneiem as cabeças de maneira coletiva em
desacordo doutrinal com “You Arms To Ysrael” [eu abraço a Israel] não fará
com que desapareçam. Em [Yirmeyahu (Jeremias) 31: 9, 10 – “irão com
choro, e com súplicas os levarei; guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por
caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Yashuru,
e Efrayim é o meu primogênito. 10 Ouvi a palavra de YAhuh, ó nações, e
anunciai-a nas ilhas longínquas, e dizei: Aquele que espalhou a Yashuru o
congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho”], YAhuh
proclama que Efrayim é SEU FILHO E PRIMOGÊNITO e que Ele voltará a
reuni-lo.
É Yahushua o que está restaurando o Reino a Yashuru, pessoa a
pessoa, e posteriormente em grandes massas. Este processo de
reunificação maciça Efrayimita terá como resultado a formação da
assembleia geral e a congregação dos “primogênitos”, mencionados pelo
ravino Shaul (Paulo) em [Ivrim (Hebreus) 12:23 – “À universal assembleia e
nação dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a YAhuh, o juiz de
todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados”]. Ele reconheceu que
muitos, no Yashuru da aliança regenerada pertenciam à linhagem de
Efrayim, o primogênito e que, portanto, eram uma nação de primogênitos.
Note-se na cortina de fundo do tempo presente deste versículo! Este é um
processo contínuo na atualidade, da mesma maneira que estava já
acontecendo nos tempos do ravino Shaul. Este trabalho não podia e segue
sem poder realizar-se, nenhum movimento, nenhum homem, pois melhor
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intencionados que sejam, seja Yahudi (da tribo de Yahudah) ou inclusive o
Sionismo cristão [O Sionismo é um movimento político e filosófico que
defende o direito à autodeterminação do povo yahudi e à existência de um
Estado de Yahudah independente e soberano no território onde
historicamente existiu o antigo Reino de Yashuru (Fonte: Wikipedia)], posto
que seja uma tarefa que só o Mashiach Yahushua pode e, de fato, está
levando a cabo, por intermédio de emissários chamados por YAhuh e
eleitos por Yahushua Há Mashiach, vocacionados para levar essa
mensagem a toda a humanidade, fazendo assim despertar os que são parte
da promessa e da herança.
Sérgio Tagliavini Júnior
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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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