Out of Zion Ministries
Mt Carmel – Israel

Introducao: nos temos estado informados do fato de que um nmero de professores
da Biblia e pregadores baseiam seus sermoes em mal traduzidos ou mal entendidos
versiculos das Escrituras. era o tempo para introduzir esta nova atualizacao do meio
da semana no cumprimento da nossa voce de ser luz e bencao para as nacoes. Por
favor, confira o que estaremos compartilhando e se voce achar que os ensina-mentos
podem estar errados, por favor contate-me para discutirmos a questao ......
O SENHOR te abençoe e te guarde enquanto buscas a verdade bíblica e a
incorporas a tua vida espiritual.

Ruach – Espírito
A palavra Hebraica para Espírito é Ruach.
Ruach é também usada para as palavras respiração e vento.
Se YHVH usa a mesma palavra para estas 3 palavras diferentes então deve haver uma
conexão.
Por isso que louvar, declarar a Palavra, orar e tocar o shofar é poderoso.
Porque quando nós fazemos estas coisas nosso ruach (respiração ou espírito) está saindo e
entrando na atmosfera física e espiritual, ambas as quais são afetadas pelo espírito por trás de
nossa atividade.
A bíblia também nos diz que Satanás é o Príncipe da Potestade do Ar (Efésios 2:2). Eu não
sabia o que potestade do ar significava até eu receber uma revelação enquanto eu estava
ensinando sobre o poder de nossas palavras em uma reunião na China.
Eu acredito que o Espírito Santo me mostrou que a potestade do ar é a dinâmica espiritual
que pega nossas palavras ou o som do shofar e os torna em mudanças espirituais e/ou físicas.
E Efésios 2:2 nos diz que há potestade no ar (Ruach) e Satanás é príncipe desta potestade.
Isto significa que Satanás controla tudo que viaja através do ar o que deveria nos preocupar.

Por isto que devemos ser muito cuidadosos com o que deixamos nós mesmos e aqueles que
nos são caros,ser expostos (ex.: programas de TV, filmes,,música e livros)
Contudo nós devemos também considerar que o diabo é um príncipe mas Yeshua é um Rei – de
fato Yeshua é o Rei dos Reis.
E nós sempre devemos lembrar... MAIOR é Ele que está em nós, que aquele que está no
mundo (1 João 4:4)

Yom Kippur
Enquanto o sol se põe hoje, o povo judeu em Israel e ao redor do mundo comemora o dia bíblico
chamado Yom Kippur (Leviticos 23:27-32). As palavras hebraicas Yom Kippur são geralmente
traduzidas como Dia da Expiação.
Yom significa Dia mas Kippur vem da palavra hebraica Kaparah que mais acuradamente
significa cobertura. Yom Kippur é o dia mais solene do calendário bíblico.
É o dia em que a maioria das comunidades judaicas em Israel param tudo, inclusive comer e
beber, refletem sobre o seu comportamento no último ano, e pedem perdão a Deus pelos seus
pecados.
Nos dias do Templo, o Sumo Sacerdote preparava dois bodes como um sacrifício pelo pecado
coletivo do povo judeu. Um bode era morto e o Sumo Sacerdote entraria no Santo dos Santos e
espargiria o sangue no Lugar de Misericórdia para fazer expiação pelos pecados da nação. O
segundo bode era chamado de Azazel que significa Inferno e este bode era enviado ao deserto
com uma roupa vermelha atada ao redor do seu pescoço. O costume judeu diz que o bode
retornava depois de 3 dias e que a roupa ao redor de seu pescoço era agora branca, significando
que DEUS havia perdoado o pecado.
Hoje não há mais Templo e nenhum lugar para sacrificar animais no Yom Kippur. No judaísmo
hoje não há nenhum sangue e Hebreus nos diz que sem derramamento de sangue não há
remissão de pecados(Hebreus 9:22).
Contudo ainda há um Cordeiro hoje – Yeshua o Cordeiro de Deus que veio para tirar o
pecado do mundo(João 1:29).
As Boas Novas do Evangelho é que judeus messiânicos e todos os não judeus que
aceitaram a Yeshua como Messias e Senhor e tem sido enxertados na Oliveira (Israel) tem
Yom Kippur todos os dias.
Mesmo 7 vezes ao dia ou mais nós podemos entrar no Santo dos Santos e pedir pelo sangue
de Yeshua para cobrir nossos pecados e nos guardar em bom relacionamento com o PAI.
Contudo vamos agradecer a YHVH por Sua misericórdia e Sua Graça para conosco e por
mandar Seu Filho para ser nossa Kaparah.
E por favor ore que o Deus de Israel estenderá Sua misericórdia e Graça ao povo Judeu
neste Yom Kippur e que Ele continue a remover o véu que Ele colocou sobre o Seu povo
escolhido, para que eles possam ver Quem Yeshua realmente é e O aceitem como o seu
Cordeiro do sacrifício.

Succah - Tabernáculo
Nós estamos agora na época do Succot ou a Festa dos Tabernáculos.Succot é um tempo
maravilhoso de regozijo diante do SENHOR. Nós lemos como Yeshua estava na área do
Templo durante Succot em João 7:37. O costume judeu é que no último dia do Succot a água,
que está geralmente com sua reserva bem pequena ao final da longa estação do verão é
derramada, como um ato profético das chuvas que espera-se que venham. O ponto principal
desta passagem é que Yeshua é a água viva.
Nós ouvimos frequentemente hoje que o SENHOR está para levantar o Tabernáculo de Davi.
Parece que o povo que faz esta declaração pensa que a palavra tabernáculo descreve uma
coisa muito majestosa, contudo a palavra tabernáculo é a tradução da palavra hebraica succah,
a que significava ser uma simples barraca, ou morada temporária, ou um barraco frágil.
Nós acreditamos que Succot ou a Festa dos Tabernáculos é uma figura profética ou prenúncio
do reino de 1.000 anos de Yeshua em Jerusalém, que leva aos novos Céus e Terra, quando
aqueles que “passarem no teste” irão morar na Nova Jerusalém com YHVH e Yeshua para
sempre.
Nós deveríamos também ter a atitude que esta tenda em que nós vivemos agora (nosso corpo)
é também uma morada temporária e que se nós corrermos a corrida que está posta diante de
nós, nós receberemos novos e eternos corpos, que não envelhece, adoece ou morre.
Contudo vamos viver nossas vidas com esta perspectiva em mente...que significa que nós
precisamos dar prioridade ao que é eterno sobre o agora.
E vamos nos regozijar com o povo judeu neste Succot.

Echad – Um
Deuteronomio 6:4 Ouve Ó Israel, YHVH nosso Deus é UM(Echad)
O relacionamento do Pai, Filho & Espírito Santo tem sido um ponto de discussão por quase
2.000 anos. Em Malaquias 3:6 nós lemos que YHVH não muda.
Contudo a chave para o entendimento do relacionamento de Pai, Filho e Espírito Santo pode ser
achado no versículo acima Deuteronomio 6:4
Para empregar aquela chave nós temos que olhar a língua original do texto onde YHVH é descrito
como UM.
O versículo é a base do Shema o qual é a afirmação fundamental da fé do povo Judeu.
A maioria dos judeus não messiânicos tem um grande problema com a concepção Cristã de um
Deus triuno
A chave para ambos, Judeus e Cristãos, para aprenderem o correto conceito de nosso Deus é a
palavra echad.
Echad é a palavra Hebraica para um, porém mais precisamente significa uma entidade única mas
composta de mais de uma parte

Há uma outra palavra Hebraica derivada da mesma raiz - Yachid que significa única
O significado de Echad (mais que uma parte) é a confirmação da palavra Hebraica Elohim que é
traduzida como Deus
Elohim é uma palavra plural – mais de um ser chamado Deus
Há uma prova mais clara da natureza triuna do Deus de Israel
Isaías 48:16 E agora YHVH e Seu Ruach (Espírito) Me enviaram(uma pessoa eterna falando
nos versículos 12 e 16 - Yeshua)
Três entidades podem ser claramente vistas naquele versículos
A natureza de Deus é um mistério, mas nós podemos ver claramente que apesar de que Deus é
Echad(mais que uma parte), Ele é muito mais que isso Ele é Echad e Ele é Elohim - Hallelu YAH

Goyim
A palavra hebraica goyim é uma palavra que o povo judeu usa para se referir aos não judeus.
Goyim não é e não deveria ser tomado como um insulto – ela simplesmente é o plural da palavra
goy que significa uma nação.
YHVH mesmo chama Israel “goy” em Exôdo 19:6 “ tu serás para mim um reino de
sacerdotes, uma Goy Kadosh (uma Nação Santa).
Eu creio que quando YHVH olha para a terra desde o céu, Ele só vê 2 grupos de pessoas – Israel
e as goyim.
O Deus de Israel somente se relaciona com Israel – a parte de Israel que está em um
relacionamento de uma aliança de sangue com Ele.
Hallelu YAH (louvado seja YHVH) pelo sangue de Seu Filho Yeshua.
Por aquele precioso sangue que foi derramado no Calvário 2.000 anos atrás, nós podemos ter
aquele relacionamento de aliança com o Deus de Israel.
Judeus e Goyim iguais - os judeus quebrados podem ser enxertados de volta em sua própria
oliveira (Romanos 11:17).
E aqueles que não nasceram judeus podem ser enxertados entre os ramos naturais.
Não mais estrangeiros das goyim (nações), mas concidadãos com os da própria casa de
YHWH - Israel (Ef 2:11 - 19).

Ha Aretz
Em Israel nós frequentemente nos referimos a nosso país como ha Aretz que é traduzido como a
Terra.
Contudo ha Aretz também pode ser usado para se referir a toda a Terra.
Eu estou focando nesta palavra na Pepita desta semana para lhes ensinar sobre um sério e
possível mal entendido em Zacarias 13.
Zacarias 13:8 Em toda a terra, diz Jeová, duas partes nela serão exterminadas, e
perecerão; mas a terceira ficará nela. A maioria dos professores da Bíblia afirmam que este
versículo se refere ao que acontecerá aos judeus em Israel no tempo antes do retorno de
Yeshua – que dois terços dele serão mortos.
O texto hebraico original claramente declara que dois terços do povo morrerá naqueles dias,
contudo muitos dos professores da Bíblia em Israel acreditam que o significado correto não se
refere a Israel mas a toda a Terra.
YHVH diz que quando Ele trouxer Seu povo de volta, é para o bem e não para o mal, para
nunca mais serem arrancados.
Outros creem que o Holocausto nazista foi o cumprimento de Zacarias 13:8 quando dois terços
dos judeus da Europa pereceram durante aquele horror.
Interessante notar que em Apocalipse 9:15 um terço de todo o povo perecerá quando os quatro
anjos forem liberados.

Emet - Verdade
Eu comecei a estudar a relevância do valor numérico nas palavras hebraicas – é incrível!
Se nós pensarmos sobre isto racionalmente, YHVH deve ter criado o alfabeto hebraico antes de
ter criado o Universo.
Ele criou o Universo falando para que ele existisse, então já devia haver um alfabeto para Ele
falar as palavras.
A física que mantém o Universo em ordem é baseada em matemática que é baseada em
números.
As letras hebraicas carregam um significado e um valor numérico, e eu estou começando a
estudar a relevância do valor numérico das letras e das palavras.
Hebraico é como a tabela periódica da química – as letras e os números que fazem o símbolo
para os elementos químicos dão exatamente o significado do símbolo.
Na tabela periódica, o símbolo do elemento nos diz exatamente o que o elemento é. Exemplo:
Água = H2O
Nós sabemos o que a água é,o que nós conseguimos quando adicionamos uma molécula de
Oxigênio a 2 moléculas de Hidrogênio – as letras e números nos dizem exatamente de que a água
é feita.

Parece que no hebraico é da mesma forma – por exemplo a palavra A M e T= verdade.
A = 1 e significa o início

M = 40 e significa o meio

T = 400 e significa o fim

Assim a palavra Amet (pronunciada emet) contém toda a verdade.
Aqui está a maravilhosa conexão numérica – se nós tirarmos os zeros e somarmos 1 + 4 + 4 nós
temos um total de 9
9 é o único número que não importa o número pelo qual você o multiplique a soma do total
sempre será = 9 (9 x1 = 9, 9 x 2 =18 = 9, 9 x 3 = 27 = 9 etc)
Isto faz uma forte declaração de que a Palavra de Deus é a verdade absoluta e imutável - e só
pode haver 1 verdade!

Brit - Aliança
Esperamos que a maioria dos cristãos perceba que nossa fé e esperança para a vida eterna com
YHVH é baseada em estar em um relacionamento de aliança com Ele e que esta Nova Aliança é
selada pelo sangue de Seu Filho Yeshua.
Contudo eu não estou certo de que todo cristão entende o que esta aliança realmente é .....
A aliança é um contrato ou acordo assinado.
A palavra grega para aliança é BRIT (pronuncia-se como está escrita em português).
BRIT vem da raiz B(a)R, que significa grão. B(e)RI (beri - Strongs # H1277) significa fazer gordura
e BSaR é a carne.
As palavras "Karat Brit" ou "fazer uma aliança" são encontradas 13 vezes na Bíblia. Karat
(Strong's # H3772) significa 'cortar' ou rasgar.
Agora vamos por tudo isto junto...
Um animal era engordado (beri) ao ser alimentado com grão (bar).Quando se preparava para
cortar (karat) a aliança (brit), o animal era cortado (karat) em pedaços e as partes do corpo (basar)
eram dispostos no chão. Cada parte da aliança (brit) então passava através das partes do corpo
(basar) e o sangue e os termos da aliança (brit) eram proclamados.
Como diz em Hebreus 9:13-14 – Porque se o sangue de bodes e touros...santifica para a
purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, o qual através do Espírito eterno
ofereceu a Si mesmo sem máculas a Deus,purifica nossas consciências das obras mortas
para servir ao Deus vivo.
Vamos dar graças ao nosso Pai Celestial por nos enviar Seu Filho como um Corban (sacrifício)
para prover o precioso sangue que sela a Nova Aliança e nos limpa de todo o pecado.

Abera C’dabera
O olhar desta semana para o hebraico da Bíblia é muito interessante. Em muitas línguas hoje as
palavras Abera Cadabera são associadas com a mágica.
Mágicos frequentemente dizem estas palavras quando fazendo alguma coisa aparecer ou
desaparecer.
Acabo de descobrir nos meus estudos da língua hebraica que na realidade elas são palavras
hebraicas.
O mais interessante é o que Abera C’Dabera significa:
A = DEUS

bera = criou

c debera = como Ele falou

E isto concorda totalmente com Gênesis capítulo 1 que nos diz que YHVH criou tudo que existe
ao falar que tudo viesse à existência.
No entanto não era mágica – era sobrenatural.
Nós servimos um sobrenatural, todo poderoso, que tudo sabe, sempre presente, e amoroso
DEUS - Hallelu YAH(Louvado seja DEUS)

Onesh - Punição
A palavra hebraica para punição é onesh - soletrada Ayin Nun Vav Shin
Ayin = olho

Nesh = voltar a cair

Aqui está o que recolhemos do significado das letras que compõem a palavra onesh ou punição
Nosso Pai Celestial nos ama tanto que Ele nos disciplina/pune.
Provérbios 3:11 Meu filho , não desprezes a disciplina do SENHOR ou te canses de Sua
repreensão, porque o SENHOR repreende aquele a quem Ele ama, como um pai faz com o
filho em quem se deleita.
Contudo o real propósito do SENHOR em onesh é nos ajudar a ver que nós temos voltado a cair
para que (esperançosamente) nos arrependamos e nos consertemos com nosso Abba e tentemos
de novo ser o filho ou filha que Ele nos criou para ser.

Baal Perazim – Mestre do Progresso/Avanço por Josie Silver
2 Samuel 5:20 Então Davi foi para Baal Perazim e Davi derrotou-os(os filisteus) lá e disse:”
O SENHOR avançou sobre os meus inimigos antes de mim, como o avanço de muitas
águas; Por isso ele chamou o nome daquele lugar Baal Perazim.
Baal do hebraico significa mestre ou proprietário, ou no hebraico moderno, esposo.
Perazim vem da palavra peratz quebrar, separar, romper, irromper.

O rei teve uma grande vitória aquele dia. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó era o Mestre de Davi,
e quando o rei Davi perguntou a Seu Mestre se ele poderia ir contra os filisteus, Seu Mestre (Baal)
disse sim e Eu irei avançar sobre os teus inimigos antes de ti, como o avanço de muitas águas.
Por isso o rei Davi chamou aquele lugar Baal Perazim.
Este é um nome maravilhoso para proclamar sobre a sua vida, se você precisa de algum tipo de
progresso.
Por exemplo você pode orar....... Pai eu oro que Tu serás o meu Baal Perazim sobre (insere o
que você está pedindo especificamente por) no nome de Yeshua – AMEN!

Devar - Palavra
O Hebraico para palavra é De Va R Dalet - Bayt - Resh e DeVarim para o plural
as letras que fazem a palavra Devar são ......
Dalet = porta
Bayt = casa
Resh = Rosh ou cabeça (DEUS)
Em hebraico nós chamamos a Bíblia "Devar Elohim" - a “palavra de Deus”
Os pontos que eu quero ressaltar com esta Pepita são ........
1) Quando nós lemos e acreditamos na Palavra de Deus, ela abre a porta de nossa casa para
permitir que Yeshua entre.
2) Quando nós oramos nós dizemos palavras –nossas palavras (devar im) são a porta para
entrar na casa de DEUS .
Portanto, vamos aumentar a quantidade de tempo em que lemos a Palavra e vamos
aumentar as nossas palavras faladas para DEUS

