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Introdução
Por mais de 15 anos tenho falado a cristãos em mais de 40
nações sobre a Restauração de Israel, que acreditamos ser um prérequisito para a Segunda Vinda do Messias (Atos 3:21) para
estabelecer o Reino de YHVH Sobre a Terra em Jerusalém.
Essa restauração inclui o retorno da Terra Prometida, o
retorno do povo judeu à Terra Prometida (Ezequiel 36: 810), a
aceitação de Yeshua como o Messias de Israel por todos os judeus
(Romanos 11:27) e a restauração do chamado apostólico ao povo
judeu (Mateus 28:18-20) para ser uma luz para as nações.
A Igreja Cristã é chamada a trabalhar com o SENHOR
enquanto Ele cumpre Suas promessas de restauração. (1 Coríntios
3:9, Isaías 49:22, Romanos 11:11)
Em 2015, o SENHOR começou a falar ao meu coração sobre
"mudar a marcha". Eu acredito que parte dessa mudança é que Ele
está me chamando para mudar meu foco da Restauração de Israel
para a Restauração da Igreja, um sinal adicional de que estamos
vivendo no Fim dos Tempos e o retorno de Yeshua está ficando
muito perto.
Eu acredito que esta é uma questão tão importante para
todo o Corpo do Messias que eu senti de torná-lo disponível sem
nenhum custo. E você está autorizado a fazer cópias e passá-las
adiante (sem nenhum custo) – Por favor, faça-o ………
Se você quiser restaurar algo que você precisa saber como
era o original. Você pode pegar um Ford Modelo A e reconstruí-lo
em um modelo personalizado .... mas, se você quiser restaurar o
Modelo A, você precisa fazer exatamente o mesmo que no dia em
que saiu da linha de montagem - você precisa do planos de design
do fabricante.
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A Restauração da Igreja
Durante o tempo de adoração em uma reunião na África do
Sul no final de 2015, eu estava orando sobre a mensagem para
aquela noite, quando senti o Espírito Santo me dizer: "Quero que
você seja Meu oculista". Quando eu perguntei o que isso
significava, Ele disse: "Eu quero que você ajude o Corpo do Messias
a mudar a maneira que ele vê."
Eu então perguntei: "O que isso significa?" A resposta veio,
"Meu Corpo precisa mudar a maneira como ele vê as coisas nas
seguintes áreas:"
"A maneira como eles vêem a Mim"
"A maneira como vêem o Meu Filho"
"A maneira como ele se vê"
"A maneira como vêem a Israel"
"O modo como vêem a Minha Torá"
Neste livreto, vou abordar cada uma das questões acima,
naturalmente, a partir de uma perspectiva bíblica. Salvo indicação
em contrário, os textos bíblicos serão da versão RA.
Para a maioria das pessoas, o que se segue será muito
provavelmente bem estranho e até mesmo difícil de aceitar, então,
eu o encorajo a pegar suas Bíblias para certificar-se de que eu estou
citando os versículos corretamente e, por favor, ore para que o
Espírito Santo confirme o que estou escrevendo.
Permita-me orar ... Pai, eu agradeço por Seu filho ou filha
que está prestes a ler este livro e eu cancelo toda teologia anterior
que não tenha vindo de Ti e eu oro para que Tu abras os olhos de
seu entendimento para receber Tua verdade. Espírito Santo, por
favor, confirme o que é verdadeiro e alerte para o que não é - Em
Nome de Yeshua (Jesus) ... .. Amém.
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Por que a Igreja precisa ser restaurada?
O que chamamos de "a Igreja" hoje tem suas raízes
verdadeiras em Israel. Durante os primeiros cem anos da Igreja, a
maioria dos crentes em Yeshua eram judeus que viviam em
Jerusalém, que viveram a vida, a morte e a ressurreição do Senhor,
e chegaram do outro lado crendo de que Ele era o tão esperado
Messias de Israel. Naqueles dias, eles só tinham as Escrituras
Hebraicas, uma vez que o Novo Testamento ainda estava para ser
compilado.
A "Igreja" ainda estava muito ligada às suas raízes hebraicas
e tinha uma visão muito hebraica da Bíblia e da sua fé. Foi naqueles
tempos que sinais, maravilhas e milagres eram a norma esperada.
Se quisermos que esse mesmo poder sobrenatural restaurado,
então, talvez a chave seja restaurar a maneira como os primeiros
Crentes viam a Bíblia e sua fé.
Vamos dar uma olhada nas 5 questões sobre as quais eu
acredito que o Espírito Santo me falou naquela noite na África do
Sul.

Mudando a Maneira Que Vemos .......
1. Deus
Se enfileirarmos 10 pessoas de religiões diferentes e
perguntarmos se acreditam em Deus, todas elas dirão "sim", mas, a
maioria delas se referirá a deuses diferentes. Precisamos ser
específicos quanto a quem nosso Deus é. A maioria das pessoas
apenas se refere a "Deus", mas, esse é o Seu título genérico, não o
Seu nome. Seu nome é YHVH - muito provavelmente
pronunciado Yahvey ou Yehovah. Ele também se apresentou como
o "Deus de Abraão, Isaque e Jacó" e "o Deus de Israel."
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Porque a maioria dos crentes não gasta muito tempo (se
gasta) lendo as Escrituras Hebraicas (Antigo Testamento) eles não
conhecem realmente o Deus que afirmam adorar. YHVH revela a Si
mesmo e a Sua natureza e caráter em Seu trato com Israel.
Nós podemos aprender com as Escrituras Hebraicas que Ele
é um Deus de aliança e observador de aliança, e que Ele é um Deus
fiel. Mesmo quando Israel não era fiel a Deus, Ele era, e ainda está
sendo, fiel a Israel.
Ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de ira e
julgamento e também é descrito como "um fogo consumidor". Ele
também é um Deus de guerra. (Êxodo 15:3)
Essa visão de Deus pode não ser confortável para muitas
pessoas, que parecem vê-Lo como uma espécie de Deus 'Papai
Noel'.
Precisamos ter certeza de que vemos YHVH da maneira a
qual Ele Se descreve.

2. Yeshua (Jesus)
A visão que muitos crentes têm de Yeshua é uma imagem
muito européia ou nórdica. A maioria das representações pictóricas
de Yeshua mostram um homem de pele muito branca com cabelos
loiros e olhos azuis.
Tenho certeza de que o verdadeiro Yeshua é um homem de
aparência muito judaica - pele morena clara, cabelos pretos e olhos
castanhos. Quando um bebê, Ele foi circuncidado no 8° dia, como é
o costume para todos os meninos judeus. Ele cresceu em torno da
vida da sinagoga local.
Até mesmo os romanos estavam cientes de sua identidade
judaica - eles escreveram acima da cruz "Yeshua de Nazaré, Rei dos
Judeus".
A identidade judaica de Yeshua não mudou agora que a
Nova Aliança está em vigor. No livro do Apocalipse vemos que Ele é
descrito como "o Leão da Tribo de Judá". (Apocalipse 5: 5) Se a
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Bíblia mostra que Yeshua é judeu, então, é assim que todos nós
deveríamos vê-lO.

3. A Identidade da Igreja - A "Oliveira"
A palavra Igreja não está no texto original do Novo
Testamento. A palavra grega que foi traduzida para o português
como "Igreja" é "Ecclesia", que significa os chamados ou separados.
Ecclesia é traduzido como "Comunidade" na Bíblia Judaica Completa
(CJB) e na Bíblia de Lutero em alemão como "Gemeinde", que
significa o mesmo que comunidade em português. Como eu disse
em uma seção anterior, o que chamamos de "a Igreja" hoje
começou como um grande número de judeus que viveram a vida, a
morte e a ressurreição de Yeshua e chegaram do outro lado
acreditando que Ele era o Messias.
Os apóstolos e discípulos judeus obedeceram à última
instrução que seu Mestre lhes deu em Mateus 28:18-20 "Ide por
todo o mundo e fazei discípulos". Como resultado, um número
crescente de não-judeus estava sendo adicionado ao Corpo do
Messias, adorando o Deus de Israel.
Para ter certeza de que estes não-judeus entenderam o que
lhes acontecera, Deus leva Paulo a deixar isso claro em Romanos
11:17. Alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira
brava, foste enxertado em meio deles. Assim, eliminando todas as
distinções, Paulo declara em Gálatas 3:28. Dessarte, não pode
haver judeu nem grego; nem escravo nem liberto; nem homem
nem mulher; porque todos vós sois um em Cristo Jesus. (Veja a
ilustração na página 7)
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YESHUA HAMASHIACH/THE LORD JESUS CHRIST = YESHUA
HAMASHIACH/O SENHOR JESUS CRISTO
Jewish People = Povo Judeu
Abraham = Abraão
Isaac = Isaque
Jacob = Jacó
Prophets = Profetas
Kings = Reis
Gentiles = Gentios
Jewish followers of Yeshua = Seguidores judeus de Yeshua
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Esta questão de identidade é abordada mais uma vez em
Efésios 2:11-19. lembrai-vos de que... naquele tempo, estáveis sem
Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças
da promessa, sem Deus ou esperança ... v13 vós, que antes
estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. V19
Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos
santos, e sois da família de Deus.
E, de acordo com Romanos 4:9-13, Abraão é o pai espiritual
de todos os que crêem "pela justiça da fé".
De acordo com esses versículos do Novo Testamento, a
Igreja nunca foi feita para ser separada de Israel e do povo judeu.
Eu creio que quando YHVH olha do Céu para baixo na Terra,
Ele divide o mundo inteiro em dois grupos - Israel e o resto, ou
Israel e as outras nações.
À luz das tabelas a seguir, de alguma forma a anti-Cristo
Nações Unidas deve ter tido uma revelação desse fato, pois ela
parece ter dividido o mundo exatamente da mesma maneira.
Países não elegíveis para
participar do Conselho de
Segurança das Nações
Unidas: Israel

Israel

Países não elegíveis para
participar do Conselho de
Segurança das Nações
Unidas: Israel

&

as Nações

Se Deus vê Israel e a "Igreja" de uma maneira tão
intimamente conectada, então, é assim que todos nós devemos ver
essa relação.
Existem algumas razões muito boas pelas quais é tão
importante que todo o Corpo do Messias compreenda a nossa
identidade bíblica ....
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1/ Estar plenamente seguros de nossa autoridade e
direitos como membros da Nova Aliança. Como lemos em Gálatas
3:29 também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo
a promessa.
Com base nessa escritura, as sementes espirituais de
Abraão têm uma participação igual em cada promessa feita à
semente física de Abraão.
2/ Israel está atualmente enfrentando o momento mais
perigoso de toda sua história enquanto o Diabo engana os
muçulmanos, os políticos, a mídia e grande parte da "Igreja" para
trabalhar com ele em sua tentativa final de destruir Israel, quando
ele tenta desesperadamente Impedir a segunda vinda do Messias.
Há apenas um grupo de pessoas que pode proteger Israel
neste momento muito estratégico - a Igreja que ora, que deve
orar a partir de um lugar de compreensão dos planos e propósitos
de Deus para Israel.
É claro que toda a oração é boa, mas, o tipo de oração que
realmente move a mão de Deus e muda a situação deve sair de
uma profunda identificação com quem estamos orando. Estou
certo de que você concordará que, quando oramos por uma
questão que é pessoal ou muito próxima de nós, oramos de
maneira diferente do que quando oramos por um estranho.
Nós cremos que YHVH está querendo que o Corpo do
Messias ore por Israel como se nossa vida dependesse disso porque depende!
De acordo com Gênesis 12:3, como as coisas vão pra você
nesta vida depende de como você age em relação a Israel e ao
povo judeu. Romanos 11:25 Porque não quero, irmãos, que
ignoreis este mistério (para que não sejais presumidos em vós
mesmos): que veio endurecimento em parte a Israel, até que
haja entrado a plenitude dos gentios.
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E nosso destino eterno, no qual entramos plenamente
quando o Reino vem à Terra, depende de como oramos por Israel,
como lemos em Atos 3:21 que Yeshua não deixará o Céu até que
a restauração de Israel esteja completa. Atos 3:21 ... ao qual é
necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de
todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos
profetas desde a antiguidade.

4. Israel
Muitos no Corpo do Messias também precisam mudar a
maneira como vêem Israel. Eles caíram na mentira da mídia de
que Israel é um estado de Apartheid, ou de que os judeus
israelenses estão ocupando a terra de outra pessoa.
Na verdade, o último é verdade! A terra de Israel pertence
a Deus. De fato, toda a Terra pertence a Deus. Salmo 24: 1 Ao
SENHOR pertence a terra e tudo o que nela se contém. É a terra
do Senhor e Ele pode fazer o que Ele deseja com ela.
Ele deu a Terra para que vivêssemos nela e Ele decide
quando vivemos e onde vivemos. Salmo 115: 16 Os céus são os
céus do SENHOR, mas a terra, deu-a ele aos filhos dos homens.
Atos 17:26 havendo fixado os tempos previamente
estabelecidos e os limites da sua habitação;
Israel é o único país no mundo para o qual Deus
especificamente definiu as fronteiras......
Gênesis 15:18 Naquele mesmo dia, fez o SENHOR aliança
com Abrão, dizendo: À tua descendência dei esta terra, desde o
rio do Egito até ao grande rio Eufrates. (o destaque é meu)
E agora, para a escritura mais vinculante e legítima já
escrita, porque foi escrita pelo próprio Deus ...............
Salmo 105: 6-11 Da aliança que fez com Abraão e do
juramento que fez a Isaque; o qual confirmou a Jacó por decreto
e a Israel por aliança perpétua, dizendo: "Dar-TE-ei a terra de
Canaã" (o destaque é meu)
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"Sim", alguns podem dizer, "mas Israel quebrou a aliança".
Não, eles não quebraram! Quando Deus fez a aliança com Israel,
Ele pôs Abraão para dormir. Israel desobedeceu a Deus, mas não
quebrou as promessas da aliança. Abraão não prometeu nada a
Deus - ele estava dormindo. (Gn 15:12)
Entretanto, Deus realmente dispersou o povo judeu por
causa de sua desobediência, mas, Ele prometeu-lhes que Ele os
reuniria no 'fim dos tempos'.
Jeremias 30:3 Porque eis que vêm dias, diz o SENHOR, em
que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o
SENHOR; fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais, e a
possuirão. (o destaque é meu)

A Partição Britânica da Palestina
A Terra Prometida estava sob controle islâmico durante o
reinado do Império Otomano de liderança turca. A Primeira
Guerra Mundial estourou em 1914 e a luta espalhou-se por toda a
Europa e pelo Oriente Médio. Parece que Deus estava
trabalhando mudando as fronteiras na Europa e se preparando
para usar o Império Britânico para derrotar os turcos otomanos e
libertar a Terra Santa do controle islâmico.
Em 1917, o político britânico e crente na Bíblia, Lord
Balfour, apresentou um documento ao governo britânico
apresentando o caso de uma pátria judaica. Ele dividiu a terra
segundo o rio Jordão desde as Colinas de Golã, no norte, até o
Mar Vermelho, no sul, e de volta para a costa do Mediterrâneo.
Toda a terra a oeste do Jordão seria para os judeus.
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O "Povo Palestino" é um Mito dos Dias Modernos
Desde a guerra dos Seis Dias em 1967, Israel vem sendo
acusado de 'ocupar’ a terra que pertence aos palestinos. A
verdade é que nunca houve uma nação ou pessoas chamadas por
esse nome. Só foi falado sobre ele desde 1967. Há até provas
registradas de porta-vozes árabes confirmando esse fato.

A Convenção de San Remo de 1923
A Partição de Balfour era apenas um papel para o governo
britânico – ele não carregava nenhuma autoridade internacional.
No entanto, entre 1921 e 1923 a Convenção de San Remo,
realizada em San Remo, na Itália, e com a participação de 51
Estados membros da Liga das Nações, incluindo a Grã-Bretanha,
os EUA, o Canadá e a Europa ratificaram ou confirmaram o plano
de Balfour, dando toda a terra a oeste do Rio Jordão ao povo
judeu.
Direito Internacional - Desde a Guerra dos 6 Dias de 1967,
a ONU, a mídia e muitos políticos constantemente afirmam que
Israel está ocupando ilegalmente o território que ganhou durante
a breve guerra. Contudo, o Direito Internacional declara
claramente que as terras ganhas em defesa contra a agressão
externa são vistas como legítimos despojos de guerra.
A partir dos fatos precedentes, podemos ver que o povo
judeu tem plena autoridade dada por Deus para "ocupar" com
direito a terra que YHVH prometeu a Abraão. E, hoje, 25% dos
israelenses são árabes, 80% muçulmanos e 20% cristãos, beduínos
e drusos. Todos são cidadãos iguais, com pleno direito de voto, e
são totalmente livres para viver como desejam e praticar qualquer
religião que escolherem. Portanto, podemos ver que Israel NÃO é
um Estado de Apartheid de nenhuma maneira.
Além disso, Israel não apenas NÃO está ilegalmente
ocupando a terra de ninguém, como não é um Estado do
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Apartheid, Israel é uma absoluta nação MILAGRE. Eu costumava
falar sobre a restauração de Israel, mas, percebi que não é
restauração, na verdade. Podemos orar por pessoas doentes e vêlas restauradas e, claro, isso é um milagre.
Mas, se estamos lidando com uma pessoa morta,
restauração não é suficiente. Precisa ser ressurreição.
Com Israel, estamos lidando com um povo e uma terra que
estavam mortos há quase 2000 anos. Em Ezequiel 37:1-10 lemos
sobre os mortos "Ossos Secos" - o povo judeu. Nos
versículos 12-14 vemos o povo judeu saindo de suas sepulturas.
Que tipo de pessoas você encontra nas sepulturas?
Pessoas mortas!
Antes de 14 de maio de 1948, a maior parte de Israel era
apenas deserto e pântano infestado de mosquitos. Não havia
árvores ao norte do Monte Carmelo. Era uma terra morta.
Desde 1948, mais de 6 milhões de 'Ossos Secos’ voltaram à
vida em Israel. No início da década de 1990, mais de 1000 judeus
chegavam a Israel todos os dias. Agora, desacelerou para cerca
de 900 por semana, mas eles ainda estão voltando para casa e os
números estão aumentando mais uma vez por causa do rápido
crescimento do antissemitismo.
A terra, antes morta, agora produz copiosas quantidades
de frutas e legumes do melhor sabor do mundo, que são
exportados para muitas outras nações, (se não boicotam Israel).
A maior parte da tecnologia mais recente é desenvolvida
em Israel e a maioria dos últimos avanços médicos também estão
saindo de Israel. Não só a nação de Israel de 67 anos de idade
acompanhou o desenvolvimento do resto do mundo, em muitos
aspectos, Israel superou o resto do mundo.
Quando eu não estou fora de Israel em viagens
ministeriais, eu frequentemente me encontro com grupos de
excursão cristãos. Gosto de encontrá-los no início da turnê para
ter certeza de que todos eles verão Israel com os óculos certos.
Isto é o que eu lhes digo ... "enquanto você viaja por Israel em seu
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ônibus ou carro, tudo que você vê fora da janela é um milagre.
Tudo que você ouve é um milagre. Tudo que você come é um
milagre. Sim, é tudo um enorme milagre, porque nada disso
estava aqui há 67 anos!
Um povo morto e uma terra morta voltaram à vida. Isto
não é apenas restauração - é ressurreição. A ressurreição é um
milagre!
Creio que a ressurreição de Israel como nação em 14 de
maio de 1948 foi, e ainda é, o maior milagre que o mundo viu
desde a ressurreição do Filho de Deus há 2000 anos.
E é assim que YHVH quer que o Corpo de Seu Filho veja
Sua nação.
Por que isso é tão importante? Porque Israel se tornará a
capital do Reino de YHVH na Terra. Muitos cristãos não sabem
disso, mas o Diabo sabe. É por isso que ele está envolvendo a
maior parte do mundo e grande parte da Igreja nesta tentativa
final de destruir Israel. E é por isso que o verdadeiro Corpo do
Messias (os Filhos de Deus João 1:12) deve ver Israel como o
SENHOR vê, para que eles possam orar e interceder pela proteção
e ressurreição de Israel.

5. A Torá
É o padrão de DEUS para viver no Reino
É o guia de DEUS para a vida em comunidade
É o manual de instruções de DEUS para a nossa melhor
vida agora Convictos do pecado
A questão da Torá é a "grandinha" para uma mudança de
visão. Nos últimos 1900 anos, o grito da Igreja foi "não estamos
sob a lei, mas sob a graça".
Em primeiro lugar, a palavra hebraica Torá, que
normalmente é traduzida como lei, na verdade significa instrução.
A palavra Torá vem da palavra yawrah que significa atingir a
marca, ou atingir o alvo.
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Em segundo lugar, a Torá é graça. Deus foi gracioso para
conosco ao nos dar Suas instruções para a melhor maneira de
viver como um cidadão de Seu Reino.
Em terceiro lugar, os nossos modelos .... 1/. O Rei Davi nos
diz no Salmo 19:7 que A lei do SENHOR é perfeita e restaura a
alma. A sua alma precisa de restauração? Ao longo do Salmo 119,
Davi muitas vezes louva a DEUS por Sua Torá.
2/. O Apóstolo Paulo era um rabino e um fariseu do Século
I que, por sua própria confissão em Atos 28:17, nunca violou
nenhuma das tradições ou costumes de seu povo. Em 1 Coríntios
1:1 Paulo nos encoraja a imitá-lo como ele imita Yeshua. O que
me leva ao quarto e mais relevante ponto ......
Em quarto lugar, nosso objetivo final como filho ou filha de
YHVH é nos tornarmos mais semelhantes ao Seu Filho Yeshua.
Romanos 12:2 diz: "E não vos conformeis com este século, mas
transformai-vos." Creio que Paulo quer dizer ser transformado
para tornar-se semelhante à imagem de Yeshua.
Nos EUA, muitas pessoas têm usado uma pulseira com
WWJD? impresso nele. Que significa O Que Jesus Faria? Muitos
cristãos parecem estar cientes de que precisamos ser mais
parecidos com Yeshua, mas eles parecem não perceber ou ignorar
o fato de que nosso Mestre era um judeu que guardava a Torá. Se
realmente queremos ser mais como Yeshua, então precisamos, da
melhor maneira possível, viver da maneira que Ele viveu. Então,
eu acredito que faremos mais coisas que Ele fez (sinais,
maravilhas e milagres).
No entanto, a maioria dos professores bíblicos e
pregadores cristãos ensinam à Igreja que Yeshua aboliu a Torá,
mas isso não é o que Ele estava ensinando.
Mateus 5:17-18 Não penseis que vim revogar a Lei ou os
Profetas; não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em
verdade vos digo: até que o céu e a terra passem, nem um i ou
um til jamais passará da Lei, até que tudo se cumpra. Tudo ainda
está para ser cumprido!
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Em Mateus 23:1-3 Yeshua disse à multidão e aos Seus
discípulos que os escribas e os fariseus assentam na cadeira de
Moisés, portanto, façam e observem tudo o que eles dizem para
fazer.
Mateus 28:18-20 Jesus deu aos discípulos a grande
comissão de ir por todo o mundo ensinando-os a fazerem tudo o
que Ele lhes tinha ordenado.
Alguns podem contrariar isso dizendo "bem, isso foi para a
Igreja primitiva". Não de acordo com o profeta Isaías. Isaías 2:1-3
Nos últimos dias, acontecerá que... de Sião sairá a lei.
João 14:15 Se me amais, guardareis os meus
mandamentos.
Apocalipse 14:12 Aqui está a perseverança dos santos, os
que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Isso significa que devemos fazer o nosso melhor para
seguir as instruções que nosso Pai Celestial nos deu para nos
permitir viver a vida ao máximo.

Não é Legalismo
Assim que alguém começa a falar da maneira que eu sou
com relação à Torá, a acusação de "Judaisante" ou "legalismo" é
ouvida. Na verdade, de certa forma somos chamados a ser
"judeus"! Como eu disse acima, nós devemos estar ajudando os
outros a se tornarem mais como Yeshua e Ele era, é e será para
sempre um judeu que guarda a Torá e o objetivo de cada crente é
tornar-se mais como Yeshua todos os dias. Na verdade, bons
Cristãos vivendo a Bíblia já estão cumprindo a maioria dos
objetivos da Torá.
Novamente, não estou sendo legalista. Em português,
temos as palavras obrigação, deveria, poderia. Eu não estou
dizendo que você tem obrigação ou mesmo deve viver pela Torá.
O que estou dizendo é que, se você quer a melhor vida para você
e sua família, então você deve viver pela Torá, porque ....
16

É o 'Manual do Criador.' A Torá estabelece o calendário
anual de YHVH (Sábado e as Festas do Senhor). A Torá também é
um manual de saúde. A Torá é um manual de casamento. A Torá é
uma forma de manual de como criar a sua família. A Torá é um
manual de como tratar seus amigos e até mesmo estranhos. A
Torá é um manual de negócios e a Torá é um manual de guerra.
As principais áreas de instrução na Torá nos ensinam
como...
1. relacionar-se com DEUS - temor, respeito e obediência
2. tratar a nós mesmos - higiene pessoal e alimentação
3. tratar os outros - cônjuges, filhos, servos ou
trabalhadores
Quando os fariseus tentaram apanhar Yeshua como um
transgressor da Torá, perguntando "Quais são os dois
mandamentos mais importantes?", Ele respondeu: "Amarás o
Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de
todas as tuas forças e de todo o teu entendimento; e: Amarás o
teu próximo como a ti mesmo." (Por favor, note que existem, na
verdade, 3 mandamentos no segundo.)
Yeshua deu-lhes essas mesmas três áreas da Torá. Se
pudermos ter sucesso nessas três, então, teremos cumprido toda
a Torá.
Há mais esclarecimentos do apóstolo Paulo em Romanos
7. No versículo 1, Paulo está se dirigindo a seus irmãos judeus,
que conhecem a Torá. Como judeus, eles entendem sobre
alianças do sangue e que o casamento é uma aliança de sangue
feita na frente de DEUS. O DEUS de Israel não quebra alianças.
Paulo reforça o fato de que um cônjuge está ligado ao outro
cônjuge pelo pacto de sangue até que um deles morra, então, a
aliança do casamento não existe mais.
Em Romanos 7:1-4 Paulo diz a esses crentes judeus
‘nascidos de novo’, “também vós morrestes relativamente à lei,
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por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber,
aquele que ressuscitou dentre os mortos ".
Se você é verdadeiramente nascido de novo, você é
aliançado com Yeshua. Se você está amarrado mãos e pés com
outra pessoa, você vai para onde ela vai, você faz o que ela faz e
você come o que ela come.
Novamente, eu não estou falando em legalmente impor
leis sobre você. Estou simplesmente sugerindo que toda pessoa
que tenha a expectativa de vida eterna no Reino de YHVH e
queira desfrutar de uma vida boa, saudável e próspera agora,
deve fazer o melhor para seguir as instruções do Criador.
A questão é, quanto mais da Torá conseguimos cumprir,
melhor a nossa vida será e a melhor será a vida para cada um que
nos rodeia.
Deus não está tão interessado em nossos corpos, visto que
um dia eles retornarão ao pó. Ele não está preocupado com o
nosso espírito, visto que já pertence a Ele. O que DEUS está
realmente preocupado é com os nossos corações. Em Provérbios
3:2 o Senhor nos diz: "Filho meu, não te esqueças dos meus
ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos".
Em vez de arrogantemente declararmos que "não estamos
sob a lei, mas sob a graça", o que eu acredito ser um insulto à
graça e à bondade de YHVH. Ele está buscando que Seus filhos e
filhas tenham a correta atitude de coração em relação a Sua Torá
e, como o Rei Davi, O agradeça e O louve por nos dar Suas
instruções perfeitas e que façamos o melhor que pudermos para
viver por elas.
E, quando falhamos, como até mesmo o grande apóstolo
Paulo fez, Romanos 7:15 "Porque nem mesmo compreendo o
meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o
que detesto", temos uma saída .......
"Desventurado homem que sou! Quem me livrará do
corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo! "
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Ponto Final: O que é a Nova Aliança?
A resposta à pergunta é encontrada em Jeremias 31:31
"Eis aí vêm dias, diz o SENHOR, em que firmarei nova aliança
com a casa de Israel e com a casa de Judá... Na mente, lhes
imprimirei as minhas leis, também no coração lhas inscreverei."
Assim, vemos pela própria Palavra de YHVH que a Nova
Aliança é a Torá internalizada.
Não creio que Ele pretenda nos sobrecarregar derramando
toda a Torá em nossos corações de uma vez, mas, se abrimos
nossos corações para receber Suas instruções, Ele a escreverá
linha por linha e preceito por preceito. E Ele nos deu Seu Espírito
Santo para nos permitir fazer o que não podemos fazer com
nossas próprias forças.

******
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Concluding Prayer:
Se você percebe o que eu escrevi neste livreto, você pode
querer falar com nosso Pai Celestial sobre isso .......
Pai no Céu, venho a ti hoje no Nome de Teu Filho Yeshua.
Concordo com o que acabei de ler e reconheço que li Sua
Palavra usando óculos gregos. Abba, hoje peço Teu perdão e
peço ao Sangue de Yeshua que me lave e me purifique da
perspectiva errada a respeito de Ti, de Yeshua, da Igreja, de
Israel e da Tua Torá.
Abra meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da
Tua Torá (Salmo 119: 18)
Eu me arrependo e peço ao Espírito Santo que me
capacite a ver com óculos hebraicos e me ajude a ver todas as
questões deste livreto de uma perspectiva bíblica correta. Ajudeme a amar a sua Torá e a fazer o melhor que posso para viver de
acordo com suas instruções.
Abro meu coração a Ti hoje e Te convido a começar a
escrever sua Torá em meu coração.
Eu te agradeço e te amo ...... No Nome de Yeshua Eu oro,
AMEN.

******
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Apêndice 1
Como aplicamos nossos novos óculos hebreus?
Comecemos a chamar Deus pelo Seu verdadeiro nome.
Podemos usar qualquer um dos seguintes nomes, e as pessoas
não terão dúvida sobre qual Deus estamos falando ...
Yehovah ou Yahvey (YHVH)
ou O Deus de Israel
ou O Deus de Abraão, Isaque e Jacó

2. Yeshua
Vamos nos referir a Jesus como Yeshua o Messias, ou
melhor, usar Seu verdadeiro nome hebraico - Yeshua ha
Mashiach.

3. A Igreja
Precisamos ver a nós mesmos como um só na Oliveira,
concidadãos com o povo judeu. Vamos parar de falar sobre "nós e
eles" ao falar de Israel e da Igreja e apenas dizer "nós".

4. Israel
Certifiquemo-nos de proteger nossas mentes e corações
de serem postos contra Israel pelas mentiras e enganos dos meios
de comunicação e dos pregadores da Teologia da Substituição.
Precisamos apreciar Israel pelo milagre e bênção que é.
Quando ouvirmos outras pessoas erroneamente falando
mal de Israel, precisamos nos levantar com indignação, mas em
amor, e corrigir as pessoas envolvidas.
Se queremos ser abençoados pelo Deus de Israel, Ele nos
diz em Gênesis 12:3 que, se abençoarmos a Israel, Ele nos
abençoará.
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A melhor maneira de abençoar Israel e o povo judeu é ...
1. Ficar com Israel, enquanto o mundo se volta contra ele;
2. Defender o direito do povo judeu de viver na terra que
Deus prometeu a Abraão em Gênesis 15:18;
3. O mais importante, ore e interceda pela proteção da
nação, pelo retorno do povo judeu à terra e pela salvação do
povo.

5. A Torá
Como começamos a viver pela Torá?
Além de continuar sendo os melhores embaixadores do
Messias Yeshua, sendo bons cristãos e tratando cada pessoa que
encontramos como Yeshua trataria, poderíamos começar a fazer
o seguinte:
1. Tente tornar-se mais como Yeshua todos os dias em
todos os sentidos;
2. Guarde o Shabbat no 7º dia (Pôr do sol Sextafeira/Sábado);
3. Comece a estudar e a seguir o ciclo de Festas anual;
4. Consuma uma dieta bíblica;
5. Siga as instruções de higiene da Torá.

*******
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Apêndice 2
Respondendo a Objeções
Aqui estão algumas objeções comuns e respostas bíblicas
às respostas negativas mais comuns ao assunto da Torá ...
"não estamos debaixo da lei, mas sob a graça!" A Torá
não é lei, mas instruções de nosso Amoroso Criador e Pai para a
melhor vida que podemos viver agora e para sempre.
Nós não obedecemos à Torá para sermos salvos, nós
obedecemos à Torá porque estamos sendo salvos por nosso Pai
Celestial e nós O amamos e confiamos nEle.
O Apóstolo Paulo disse em Gálatas 3 que, "Todos quantos,
pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição". Isso não
pode ser o que ele estava dizendo porque o Apóstolo viveu pela
Torá até morrer. Em Atos 28:17, Paulo declarou " nada havendo
feito contra o povo ou contra os costumes paternos ".
Tudo o que os cristãos precisam fazer é manter as 4
ordenanças de Atos 15:20. Se lemos os versículos 19-21, o
conselho decidiu não exigir mais dos novos crentes, porque a
Torá (Moisés) é pregada nas sinagogas a cada Shabbat.
Naqueles dias, não havia igrejas. Todos, incluindo os crentes não
judeus, frequentavam a Sinagoga.
Jesus aboliu as restrições alimentares na Torá. Em
Mateus 5:17 Yeshua afirmou categoricamente que "Não penseis
que vim revogar a Lei ".
Em Atos 10, Deus deu a Pedro uma visão para mostrar-lhe
que todos os animais podem ser consumidos. A passagem inteira
não é sobre comida, mas sobre pessoas. Deus estava mostrando a
Pedro que ele poderia levar o Evangelho aos gentios. Ver Atos
10:28 nenhuma pessoa é impura.
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Em 1 Timóteo 4:4-5, a Bíblia diz pois tudo que Deus criou
é bom, e, recebido com ações de graças, nada é recusável. O
versículo continua dizendo que o alimento é santificado pela
Palavra de Deus e pela oração. Em nenhuma parte da Bíblia
lemos que a lista de animais limpos e imundos mudou. A Palavra
de Deus não mudou.
E quanto a Marcos 7:18? "Então, lhes disse: Assim vós também
não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra
no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no
coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E, assim,
considerou ele puros todos os alimentos."
Este versículo é um exemplo perfeito de como os
pensadores gregos manipularam o pensamento da Igreja. Assim,
Ele declarou todos os alimentos limpos não está no texto original.

Leituras sugeridas:
The Jewish Roots of Romans [As raízes judaicas de Romanos] por
Hilary Le Cornu e Joseph Shulam
The Jewish Roots of Galations [As Raízes Judaicas de Gálatas] por
Hilary Le Cornu e Joseph Shulam
Restoration [Restauração] por D Thomas Lancaster
The Torah is Not the Law [A Torá não é a Lei] de Mark Ensign

******
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Apêndice 3
A História Anti-Torá da "Igreja"
A maior parte da adesão à Torá desapareceu da "Igreja"
depois de 135 d.C., quando os romanos e os gregos (que eram
antissemitas) começaram a ser vistos como os "pais da igreja".

Fatos da "Igreja Primitiva"
Inicialmente, os primeiros crentes eram judeus, até que o
apóstolo Paulo especificamente se direcionasse aos gentios (Atos
13:44-48).
* Eles não se viam como separados de Israel ou do
Judaísmo - como uma seita.
* Eles frequentavam ao Templo (Atos 2:46) e também se
reuniam nas sinagogas, guardavam o sábado, as Festas, as leis
para a dieta e viviam plenamente como judeus de acordo com a
Torá. Atos 21:20 ........ Bem vês, irmão, quantas dezenas de
milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da
lei. A única diferença real era que eles reconheciam Yeshua como
o Messias.
* Os não-judeus convertidos à fé messiânica frequentavam
as sinagogas, pois não havia igrejas cristãs naqueles dias.
* Eles abraçaram os padrões do Judaísmo e os
ensinamentos das Escrituras Hebraicas, visto que aquela era a
única Palavra de Deus que eles tinham - o Novo Testamento ainda
não existia - porque foi principalmente Paulo quem o escreveu.
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* Naqueles dias, a questão principal era o que fazer com os
não-judeus que estavam aceitando Yeshua (Atos 15 Reunião do
Conselho). O Apóstolo Paulo aborda estas questões em suas
cartas aos Gálatas, Efésios, Colossenses e Coríntios.
* Os crentes foram chamados primeiramente de "cristãos"
em Antioquia – (Atos 11:26). Este foi um nome criado para ser um
insulto e não um elogio.

Como a Queda Começou?
Durante os séculos I e II, a vida não era fácil para os judeus
nem para os crentes não-judeus. Os judeus messiânicos foram
rejeitados e condenados ao ostracismo por sua fé em Yeshua. Os
não-judeus eram frequentemente indesejáveis nas sinagogas e
começaram a sentir-se isolados tanto do mundo judaico quanto
do mundo dos gentios. Em pouco tempo, todos os Crentes foram
expulsos das sinagogas. Foi então que os Crentes começaram a se
reunir.
Os romanos ressentiam-se dos crentes não-judeus, pois
pareciam ser exatamente como os judeus que eles já odiavam, e
desencadearam uma perseguição cruel contra os crentes e
impuseram impostos cruéis sobre eles. Tornava-se muito difícil
ser associado a Israel e ao povo judeu.
* No início do Século II, a maior parte da primeira geração
de crentes havia morrido e o sentimento anti-judaico estava agora
tão forte na Igreja, que os não-judeus já não queriam ser
associados com os crentes judeus de forma alguma.
* Em pouco tempo, os crentes não-judeus decidiram que
haviam substituído os judeus como o verdadeiro Israel de Deus que Deus havia para sempre terminado com o povo judeu que
agora estava amaldiçoado e sentenciado à condenação eterna.
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* Após a destruição de Jerusalém em 70 d.C. e do exílio do
povo judeu nas nações por volta do ano 130 d.C., o evangelho
judaico também foi para o exílio e, como a liderança judaica da
Igreja recusou, romanos e gregos assumiram a liderança.
* A maioria dos homens que são vistos como os Pais da
Igreja eram anteriormente discípulos de Platão, Sócrates e outros
filósofos gregos. A maioria deles odiava Israel e o povo judeu.
Homens como Inácio, Orígenes, Justino Mártir, Marcião e João
Cristóstomo.
* Eles começaram a ensinar o que hoje chamamos de
Teologia da Substituição - porque a maioria do povo judeu
rejeitou Yeshua, Deus os havia rejeitado e agora a Igreja era o
verdadeiro Israel, ou o Novo Israel de Deus. Eles deixaram as
maldições para os judeus e pegaram as bênçãos e promessas para
o Novo Israel.
* Eles ensinaram que a Torá tinha sido substituída pelas
leis do Novo Testamento e que o sábado e as Festas eram agora
obsoletos.

O Que Alguns dos "Pais da Igreja" Disseram
Os homens que os teólogos chamam de Pais da Igreja são
impostores. Os verdadeiros Padres da Igreja do Novo Testamento
eram os Apóstolos do Século 1. Os Pais da Igreja originais são
Abraão, Isaque e Jacó, os Patriarcas do povo judeu, porque, como
vimos numa imagem anterior, a verdadeira Igreja foi enxertada
em Israel e tornou-se a semente de Abraão (Gálatas 3:29). Além
de serem impostores, os chamados "Pais da Igreja" eram também
antissemitas raivosos. Eles odiavam o povo judeu com força total.
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Vejamos algumas das coisas terríveis que eles disseram sobre os
judeus ...
* Inácio, o Bispo de Antioquia: Vamos, portanto, não mais
manter o sábado de acordo com a maneira judaica ... Não em
descanso, nem comendo alimentos preparados no dia anterior,
nem encontrando prazer em dançar e bater palmas, o que não
têm sentido.
* Justino Mártir (Século II) afirmou em sua carta a um
judeu grego chamado Trypho: Deus deu aos judeus a Torá como
punição por sua excepcional maldade e por causa de seu ódio
especial contra o povo judeu. Nós também observaríamos seus
dias de sábado e festas se não estivéssemos cientes da razão
pela qual foram impostos a vocês, ou seja, por causa de sua
maldade e dureza de coração.
* Marcião: ensinou que o Jesus do Novo Testamento tinha
derrotado e até mesmo destronado o maligno Deus dos judeus.

*******
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Apêndice 4
Que Participação Podemos Ter?
Vamos dar uma olhada no que podemos fazer de forma
prática para cumprir o chamado de Deus à Igreja de colaborar
com Ele enquanto Ele completa a restauração de Israel.

1/ Oração e Intercessão
Somos todos ramos enxertados no tronco da oliveira ISRAEL. A maioria dos ramos naturais ainda estão quebrados e
estão no chão espiritualmente mortos. A Igreja tem sido
predominantemente composta dos ramos enxertados por quase
1900 anos e ficado ou olhando para cima esperando para ver o
Senhor voltar ou olhando para os lados um para o outro, mas
quase nunca olhando de volta para baixo da árvore na qual eles
estão. Se olhassem para baixo, veriam o arqui-inimigo de Israel (e
da Igreja) de pé na base do tronco, com um machado, tentando
cortar a árvore. Se a árvore cair, os ramos naturais e os ramos
enxertados morrem.
Temos o luxo de saber o fim da história, que a OLIVEIRA
sobrevive, mas cabe a nós orarmos por esse fim. Somente os
ramos judeus naturais que acreditam em Yeshua e os ramos
gentios enxertados estão em uma posição de aliança com Deus
para poder fazê-lo!!! O Senhor está procurando uma igreja de
Elias, para orar e interceder, para chorar entre o alpendre e o
altar, para clamar: "Poupe o seu povo, Oh Senhor!"

2/ Evangelismo
Todos nós conhecemos a história do Filho Pródigo. Agora,
é o irmão mais velho que é o pródigo. O irmão mais novo, a Igreja,
judeu, está lá fora desperdiçando sua maravilhosa herança. Mas o
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tem vivido na casa do Pai enquanto o irmão mais velho, o povo
Pai quer que seu filho mais velho volte para casa. Ele está
esperando ver Israel correndo pelo caminho em direção à Sua
casa. Você não acha que agradaria ao Pai ver Seu outro filho, a
Igreja, procurando pelas estradas e caminhos deste mundo à
procura de seu irmão, para levá-lo gentilmente e trazê-lo para
casa? Que grande dia será - será a VOLTA DOS MORTOS.
Romanos 1:16 Pois não me envergonho do evangelho de
Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele
que crê, primeiro do judeu e também do grego.
É tempo de todos os crentes serem obedientes a esta
escritura e começar a fazer sérios esforços para compartilhar o
Evangelho com o povo judeu. Isso precisa ser aplicado em nível
pessoal, em nível congregacional e no nível evangelístico
organizacional.
Não estou sugerindo que você vá e fique em cima de um
caixote fora da sinagoga local com sua Bíblia. O povo judeu foi
abusado verbal e fisicamente o suficiente por 2000 anos em nome
de Yeshua. Ore por encontros divinos e tire o máximo proveito
deles. Aprenda a ser eficaz em testemunhar ao povo judeu. Sintase à vontade para solicitar uma cópia do nosso ensino de Dicas
Úteis Para o Evangelismo Judaico.
Se você vive ou trabalha com judeus, ore por eles, seja um
bom amigo para eles, aproveite todas as oportunidades para
compartilhar suas experiências sobre o Deus de Israel com eles.
Gentil e amorosamente traga-os para o lar na casa do Pai. Digalhes que seu Abba no Céu os ama e está esperando que eles
voltem para Ele em casa. Mas, eles também precisam ouvir que a
única maneira de fazer isso é através do arrependimento e
convidando Yeshua para ser seu Senhor e Salvador. Compartilhe
versículos do Antigo Testamento que falem sobre o amor de Deus
pelo povo judeu e versículos que claramente apontam para
Yeshua como Messias.
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3/ Solidariedade Política - Rutes e Esters
Rute era uma não judia que se tornou intimamente ligada
ao povo judeu. Ela dedicou sua vida para cuidar de Naomi, a
mulher judia.
A Rainha Ester descobriu que o povo judeu estava em
sérios problemas. Sob risco de um castigo severo, ela se levantou
e declarou que iria até o rei e, se ela morresse ao fazê-lo, ela
ainda iria fazê-lo.
Com o Israel moderno enfrentando crescente pressão
política para abrir mão de partes da Terra Prometida, precisamos
de tantas Rutes e Esters quanto possível. Precisamos que a voz
dos crentes seja ouvida pelos políticos e pela mídia declarando
que Israel não está ocupando ilegalmente a terra de ninguém. Na
verdade, é a terra de Deus e Ele a prometeu aos descendentes de
Abraão, Isaque de Jacó, o povo judeu, como uma herança de
aliança eterna.
Se você ouvir pessoas falando mentiras sobre Israel ou
falando mal de Israel, então, levante-se, seja uma Ester e
corajosamente diga-lhes a verdade.

4/ Assistência financeira
Se você não é judeu, mas, foi salvo pelo sangue do Messias
judeu, então, o seguinte versículo está falando para você.
Romanos 15:27 Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são
devedores; porque, se os gentios têm sido participantes dos
valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens
materiais.
Derek Prince diz em seu livro " Who Owns the Land’ [Quem
é o dono da terra]", "Quanta herança espiritual teria qualquer
uma das outras nações sem Israel? Exatamente nada! Todos
somos devedores do povo judeu. DEUS diz que há maneiras que
teremos de pagar a dívida."
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É óbvio que Deus espera que a Igreja apoie o povo judeu
de maneiras materiais. Agora mesmo, Israel precisa de sua ajuda
como nunca antes. Eles podem usar roupas, móveis, etc. e/ou
assistência financeira para ajudar a atender as necessidades de
nossos irmãos judeus que voltam para casa. Se você estiver
disposto a ser obediente à Palavra de Deus, sugiro que entre em
contato com os representantes da International Christian
Embassy, Christian Friends of Israel, ou da Prayer For Israel em
seu país. Lembrem-se, aqueles que abençoam a Israel serão
abençoados. (Gênesis 12: 3)
Creio que o Senhor também deseja que nós semeemos
financeiramente na restauração espiritual do povo judeu. Você
lerá no capítulo 16 de meu livro Um Trem Que Vem Lentamente,
como os cristãos poderiam abençoar Israel financeiramente.
Se todos nós simplesmente nos levantarmos e cumprirmos
o propósito que Deus destinou para nós, então, os tempos de
restauração serão concluídos e o Senhor será capaz de responder
ao nosso grito de ......

"Maranatha" (vem Yeshua).

Observe, por favor:
As referências bíblicas são da seguinte versão ... ... RA
Este livreto é gratuito para cópia e distribuição sem custo.
Produzido por David Silver - Out of Zion Ministries - Israel
www.out-of-zion.com.
Para mais informações, escreva para david@outofzion.org.
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