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Culto Messiânico #3 

* 9:00hs – Início da Escola Sabática 

* 9:20hs – Louvor Musical. 

* 9:35hs – Informações gerais [judaísmo] 

* 9:45hs – Culto a YAOHUH UL‘HIM e ao Seu Filho, Yaohu‘shua! 

         Intróito (Canto Congregacional) e entrada da plataforma – 

... .mp3 

         Doxologia (Oração de Invocação em silêncio, seguida de canto 

congregacional). 

... .mp3 

         Oração feita pelo Rosh ao CRIADOR, Único! 

     

SERMÃO: O tempo de Conhecer a Verdade!  

Podemos Conhecer a Verdade, segundo João 8:32 que diz: E conhecereis a 

Verdade, e a Verdade vos libertará!  

...do pecado, do erro doutrinal, das enfermidades do espírito e da morte eterna! 

Se Ele diz isto então realmente é possível conhecer a Verdade! As Escrituras 

registram que uma pessoa, que estava frente a frente do próprio Messias, 

perguntou à Ele: O que é a Verdade? Perguntou mas não esperou pela 

resposta; se retirou... Foi Pilatus; cf. registra Jo 18:38. E você, também se 

recusa a conhecer a Verdade e tem colocado o ―eu acho‖ acima das 

Escrituras??? 

A palavra "conhecer" no grego, aqui é conhecer e acreditar, conhecer e aceitar; 

não apenas ter conhecimento. As Escrituras, em Jo 8:44, declaram que satan 

conheceu a Verdade; mas não se firmou nela. Não a seguiu!!! 

Estas palavras de Yaohu‘shua nos transmitem uma Verdade importante: 

Somente a Verdade pode libertar as pessoas da escravidão do pecado, e fazê-

las obter a Verdadeira liberdade. Desde que a humanidade foi corrompida por 

satan, ela viveu na escravidão do pecado, e perdeu a liberdade. A fim de salvar 

a humanidade do pecado, e nos fazer recuperar a liberdade, o Criador começou 

a obra de salvar a humanidade.  

O conceito da "Verdade" vem desafiando a todos por milhares de anos. Filósofos 

da antiga Grécia debatiam a natureza da Verdade. Eles discutiam se ela era real 

e absoluta, ou relativa e ilusória. Por isto, tais dúvidas podem ter sido refletidas 

nesta pergunta de Pilatus: "O que é a Verdade?" 

Hoje, a mesma pergunta surge continuamente em várias situações e as 

resposta ―dos homens‖ geram diversas crenças denominacionais. É de vital 
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importância que achemos a resposta para esta pergunta dentro das Escrituras, 

tão somente.  

Portanto, o que é Verdadeiro? Posso conhecer a Verdade? 

Para ajudar-nos a responder a estas questões, vamos focalizar nossa atenção 

neste ensinamento de Yaohu‘shua. Ele disse: "E conhecereis a Verdade e a 

Verdade vos libertará". Considere as implicações desta afirmação: 

 

"A Verdade!" 

Os humanos podem andar em dúvida e incerteza, mas Yaohu‘shua é claro. Ele 

fala sobre a Verdade como algo perfeito e objetivo. Em outra parte Ele nos fala 

que a Verdade é a palavra de UL‘HIM, revelada. Quando Ele falou com seu Pai 

em Jo 17:17, Ele disse: "a Tua palavra é a Verdade". E quando Yaohu‘shua 

falou sobre a Verdade, Ele não estava falando sobre uma vaga abstração 

resultante de um intenso pensamento humano, meditação, lógica ou de um 

debate. Ele não definiu a Verdade em termos subjetivos como uma coisa 

qualquer que as pessoas escolheriam acreditar. Yaohu‘shua definiu a Verdade 

como um fato revelado e eterno! A palavra do Criador é Verdadeira 

independentemente do fato de eu concordar com isso, de eu aceitar e obedecer, 

ou rejeitar e contestar... 

Outros que escreveram o Novo Testamento fizeram similares afirmações sobre 

a palavra do Criador, registradas nas Escrituras. Em II Tm 3:16-17, Sha‘ul 

disse: "Toda Escritura é inspirada pelo Criador e útil para o ensino, para a 

repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem 

de UL seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra". Sha‘ul 

também disse que seu ensinamento não tinha palavras de sabedoria humana, e 

sim palavras reveladas pelo Espírito, Yaohu‘shua! (conforme lemos em I Co 

2:9-13). 

Repito: o Criador revelou a Verdade como certa e absoluta. O Criador não nos 

deu meramente idéias subjetivas para serem moldadas; de modo a se 

ajustarem às nossas situações, desejos ou segundo o meu ―eu acho‖! Ele não 

aprova distorções ou modificações das Escrituras para que se ajustem aos 

nossos caprichos. O Criador certamente não nos deixou num mar de dúvidas 

onde nada podemos saber com certeza. 

E o que fez o ser humano? Manipulou a Palavra para que elas se adequem às 

suas crenças denominacionais... Ignorando Ap 22:11 que repete Dt 4:2 – Nada 

acrescente ou tire!!!  

Devemos escolher como responder à esta revelação do Criador. Nós podemos 

obedecê-la ou rejeitá-la. Temos a liberdade de aceitar tudo o que O Criador 

disse, ou somente as partes que nos interessam; no entanto devemos saber 

que as consequências – boas ou ruins – provém das nossas escolhas. Mas 

quando decidirmos como reagir à ela, devemos lembrar de que nada do que 

fizermos irá mudar a veracidade de Suas palavras.  
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Aproximadamente três mil anos atrás o escritor de Salmos disse: "Para sempre, 

ó Messias, está firmada a tua palavra no céu". (Sl 119:89). 

"Conhecereis . . ." 

Yaohu‘shua não mostra a "Verdade" como um objetivo ilusório e inatingível. Ele 

diz: "Conhecereis a Verdade". Yaohu‘shua plenamente ensinou que podemos e 

devemos conhecer a Verdade. Podemos conhecer a Verdade hoje do mesmo 

modo que o povo de Beréia o fez, no primeiro século: Eles procuraram por ela 

nas Escrituras (veja Atos 17:11). Podemos distinguir o certo do errado. Sha‘ul 

instruiu os Tessalonicenses: "Julgai todas as coisas, retende o que é bom; (I Ts 

5:21-22). MAS o crentes tem usado estas palavras de Sha‘ul para ESCOLHER 

no que crer. No entanto só poderemos saber o que é bom para reter: é ouvir e 

depois ir às Escrituras para saber se é assim mesmo e então... reter o bom! 

Como os bereanos faziam.. Não era porque Sha‘ul falava que eles não iam 

ANTES, às Escrituras para confirmar e então sim, retiam... Ainda hoje "a 

Palavra é lâmpada para os meus pés, e luz para os meus caminhos". (Sl 

119:105). 

Todos que escreveram o Novo Testamento insistentemente declaram que é 

possível conhecer a Verdade. Em Hb 10:26, o escritor fala das pessoas que 

tinham "recebido o pleno conhecimento da Verdade". Yao‘khanan [corrompido 

para João] falava com pessoas que JÁ haviam recebido este conhecimento da 

Verdade (I Jo 2:21). Sha‘ul condenou aquEles que estão "sempre aprendendo 

mas que jamais chegam ao conhecimento da Verdade" (II Tm 3:7). Por que 

receberam tão severa crítica? Porque Eles fracassaram em aprender a Verdade? 

Porque resistiram à palavra do Criador! Eles não compreenderam a Verdade 

porque assim não a quiseram ...ao colocarem suas crenças pessoais acima da 

Verdade (veja II Tm 3:8). No entanto, nós podemos conhecer a Verdade. 

 

". . . Vos Libertará" 

Isto pode nos fazer pensar, talvez até nos dar um pouco de medo, sobre a 

responsabilidade dada pelo Criador de conhecermos a Verdade.  

Para prevenir que sejamos esmagados por esta provocante passagem, não 

devemos perder esta grande promessa anexada neste trecho. Yaohu‘shua 

acrescentou: "A Verdade vos libertará". E, se eu não conhecer a Verdade, não 

serei verdadeiramente liberto? 

A liberdade é valorizada universalmente. Inúmeras pessoas têm sacrificado 

suas vidas esforçando-se para assegurarem sua própria liberdade política ou de 

outrem também. Verdadeiramente em todas as nações do mundo, o 

encarceramento é considerado como uma severa punição para aqueles que 

violam as leis civís. Tão valiosa quanto a liberdade pessoal e política, também é 

aquela que Yaohu‘shua nos fala em João 8:32. Só que esta liberdade é até mais 

significativa. Nossos pecados nos levam a consequências de vínculos espirituais 

e mortais – a nossa eterna separação de YAOHUH UL‘HIM cf. lemos em Mt 

7:21-23 – onde Ele diz: ―não vos conheço!‖.  
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Yaohu‘shua se ofereceu para nos libertar das consequências da nossa própria 

rebelião contra o ETERNO: o Lago de Fogo! 

Sha‘ul nos lembrou deste benefício do evangelho em Rm 1:16 "...é o poder do 

Criador para a salvação de todo aquele que crê; primeiro do judaico (os 

gentios) e também do grego (nós)". O Criador escolheu o uso da Sua Palavra, 

que é a Verdadeira mensagem das Escrituras, para salvar-nos de nossos 

pecados. A Lei Moral, como um espelho, nos permite sabermos onde erramos – 

ou impede de errar – e então ...mudar, para o Bem. 

O Criador, contudo, não nos força a sermos libertos. Muitas pessoas são 

enganadas por satan e seus falsos mestres [diga-se ‗pastores pentecostais‘] 

para que não possam separar a liberdade do encarceramento (veja II Pe 2:17-

22 – estes, mesmo conhecendo, preferiram voltar a viver o erro). Infelizmente, 

muitas pessoas rejeitam a liberdade que o Criador oferece e permanecem 

presas em seus próprios pecados ou Ventos de Doutrinas. Yaohu‘shua usou as 

palavras de um profeta do Velho Testamento, Yashua‘yah [corrompido para 

Isaías], para descrever a triste condição daqueles que não aceitam a liberdade 

divina: "Porque o coração deste povo está  endurecido, de mau grado ouviram 

com os ouvidos e fecharam os olhos; para não suceder que vejam com os 

olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e 

sejam por Mim curados" (isto foi repetido em Mt 13:15). 

Muitas pessoas consideram a Verdade, relativa; mas o Criador claramente 

revelou a Verdade para que nós possamos conhecê-la. Muitas pessoas 

acreditam que os sentimentos subjetivos, aqueles que julgamos serem corretos 

[não mato; não bebo; não fumo; etc], são os mesmos que os salvarão, mas o 

Criador uniu a salvação com a Verdade bíblica. Quando nós aprendemos e 

obedecemos a Verdade revelada na Palavra do Criador, podemos estar certos 

da nossa salvação. Yao‘khanan [corrompido como João] falou-nos do nosso 

relacionamento com o Criador quando Ele disse: "Ora, sabemos que O temos 

conhecido por isto: se guardamos os Seus mandamentos. Aquele que diz: Eu o 

conheço, e não guarda os Seus mandamentos, é mentiroso, e nEle não está  a 

Verdade" (I Jo 2:3-4). Mas muitos – evangélicos - insistem em afirmar que os 

Mandamentos (a Lei) foram cravados na cruz; isto tão somente para renegarem 

o 4º Mandamento e seguir os Dez da Igreja Católica Apostólica Romana com 

seu ―domingos e festas‖! 

O Criador nos providenciou a confiança e a segurança para estarmos aptos a 

conhecer a Verdade. O mesmo UL que nos criou e nos deu a habilidade de nos 

comunicar, tem também a habilidade de transmitir a Sua vontade para conosco 

– através das Escrituras – de modo que possamos entendê-la. Devemos 

humildemente aceitar a responsabilidade de estudar, entender e obedecer à 

Sua revelação. 

Num mundo desordenado pela dúvida e pela confusão religiosa, nós podemos 

achar esperança nas palavras de Yaohu‘shua: "E conhecereis a Verdade e a 

Verdade vos libertará". 

Durante o tempo dos patriarcas, Yaohu'shua proclamou leis e mandamentos, 

para ensinar as pessoas a viver na terra. Através destas leis, estatutos e 
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ordenanças, a humanidade poderia saber que tipo de pessoas o Criador 

abençoa, e que tipo de pessoas Ele amaldiçoa. Ao mesmo tempo, a humanidade 

poderia saber o que é justo, e o que é pecaminoso.   

No entanto, durante os estágios posteriores da Era mosaica, a raça humana 

tornou-se cada vez mais corrompida por satan, e seus pecados estavam 

aumentando, séculos após séculos. Eles não eram capazes de cumprir as leis, e 

não havia mais suficientes ofertas, para compensar tanto pecado. Todos 

corriam o risco de serem condenados e amaldiçoados, eternamente.  

É por isso que o Criador se tornou carne, e veio como o Messias Yaohu‘shua; 

para fazer a obra da redenção, e se tornou a oferta única e eficaz pelo pecado 

do homem. Contanto que pudéssemos confessar nossos pecados e nos 

arrepender, seríamos perdoados dos nossos pecados, e não mais seríamos 

condenados e amaldiçoados pela transgressão da Santa Lei.  

Dessa forma, estaríamos qualificados para vir diante do ETERNO e orar, 

comungar com ELE, e desfrutar da abundante graça concedida desde a criação. 

Depois que Yaohu‘shua fez a obra de redenção, e nos redimiu do pecado na 

cruz, nós obtivemos a liberdade completa? Não! Embora sejamos perdoados do 

pecado por crer no Messias, nossa natureza pecaminosa não foi resolvida, e 

nossa natureza satânica ainda existe.  

Ainda vivemos no ciclo vicioso de pecar e confessar, e somos incapazes de nos 

libertar das restrições e do controle de nossa natureza pecaminosa. Gritamos 

dolorosamente ao Criador: ―Estou realmente sofrendo! Como posso me libertar 

das restrições e do controle do pecado?‖ Como fiéis do Messias, este é o nosso 

dia a dia...  

Por nós mesmos somos incapazes de resolver o problema da pecaminosidade. 

Ninguém pode fazer algo para salvar a raça humana. Somente o Criador — 

Yaohu‘shua — é capaz de salvar e libertar completamente a humanidade das 

garras de satan; do pecado e do erro. O Criador é Fiel [e você, é fiel?].  

Visto que só Yaohu‘shua salva o homem, temos que a salvação é um ato 

completo, desde que você a tome para si!  

O Criador definitivamente não vai desistir no meio do Caminho. É por isso que 

Ele expressa toda a Verdade nas Escrituras: para purificação e salvação da 

humanidade, nos últimos dias, e faz a obra de julgamento começando pela Sua 

Casa, para resolver completamente a natureza e o caráter satânicos da 

humanidade. Ele faz isso para que a humanidade possa se libertar do pecado, e 

alcançar a salvação e ser resgatada por Ele.  

Isso cumpre as profecias do Messias: ―Ainda tenho muito que vos dizer; mas 

vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, AquEle, o Espírito da 

Verdade, Ele vos guiará a toda a Verdade; […]‖ (Jo 16:12-13). ―Porque já é 

tempo que comece o julgamento pela Casa do Criador‖ (I Pe 4:17). ―Santifica-

os na Verdade, a Tua palavra é a Verdade‖ (Jo 17:17)... 

Podemos ver que o Yaohu‘shua expressa Verdades e realiza a obra do 

julgamento, antes do Seu retorno... Exortando para que o homem venha a 
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conhecer todas as Verdades. Isso está salvando a humanidade do pecado e das 

forças de satan, fazendo com que ganhemos a Verdadeira liberdade, e nos 

conduzindo ao reino terreal do Criador.  

Este é mais um passo do trabalho que O Criador planejou há muito tempo e por 

isto é que Ele disse em Mt 14:14 que o Evangelho (a Verdade) seria pregada a 

todas nações e línguas. Portanto, a obra de julgamento que o Messias realiza 

nos últimos dias expressando a Verdade, é exatamente o que nós, humanos 

corruptos precisamos, e é o estágio mais crucial da obra de salvação do 

Criador, pois envolve o nosso Livre Arbítrio. Repito, a Verdade não é imposta, 

mas colocada como uma opção de Vida! Somente aceitando a Verdade 

apregoada pelo Criador, e nos submetendo à Sua obra de julgamento nos 

últimos dias, podemos nos libertar completamente da escravidão do pecado, 

sermos purificados, sermos salvos e entrarmos, no reino dos céus, obtendo a 

Verdadeira libertação. 

Se você quiser aprender sobre a obra de julgamento realizado pelo Messias e 

assim se livrar da escravidão do pecado e obter a liberdade, participe de nossas 

reuniões de estudos, às quinta-feiras, à noite! Mas saiba que os salvos não 

passão pelo julgamento final; tão somente os ímpios são julgados, segundo Jo 

3:18. 

Vivemos no mundo e devemos nos defender contra sua influência maligna, 

egoísta! 

A Verdade de Cristo é algo que nunca muda, mesmo quando as circunstâncias 

mudam. A Verdade bíblica deve ser universal, aplicando-se a todas as pessoas 

do mundo. Tudo neste mundo é temporário. Portanto, a Verdade não pode vir 

deste mundo. A Verdade deve vir do Criador, que é eterno. 

Amnao!!! 

Hino Final – ... .mp3 

Oremos: Santo Pai... Ajude-nos a estar sempre dispostos a estudar e 

divulgar a Verdade e que as garras de satan não nos arrastem para o erro 

doutrinal! Esteja conosco a todo o momento em nosso Caminhar contigo; e, não 

nos deixe sem saber quando estivermos sendo levados à perdição! E, neste 

momento, derrame as Suas bênçãos sobre todos nós e também aos nossos 

familiares para que eles também sintam o desejo de conhecê-Lo... Este é o meu 

desejo e o faço em Nome de Yaohu‘shua... Amnao! 

* 10:45hs – Encerramento (convite)... 

 

 


