
Culto Messiânico #8 

* 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 – 

Adonai.mp3 

         Doxologia (Oração de Invocação em silêncio, seguida de canto 

congregacional). 

Kumi Ori.mp3 

         Oração feita pelo Rosh ao CRIADOR, Único! 

     

SERMÃO: Ossos Secos – Ez 37 

 

Vamos falar hoje sobre uma profecia que foi revelada a Kozoq‟ul (corrompido 

como Ezequiel) em uma época em que praticamente todo o povo do ETERNO 
estava vivendo no exílio, em Bavel...  Nestes dias o povo, que antes estivera 

dividido em dois reinos: o reino do Norte – Yaoshor‟ul (corrompido como 
Israel), com sede em Shemor‟yah, composto por dez das 12 tribos de 

Yaoshor‟ul; e o reino do Sul – Yaohu‟dah [mais Benyamim] com sede em 
Yashua‟oleym, a cidade de Dao‟ud (corrompido como Davi), agora era uma 

pálida representação daquela nação que outrora imponha temor e respeito em 
seus adversários... 

De Yaohu‟dah era Dayan‟ul (corrompido como Daniel), que, ainda muito jovem 
foi levado cativo para Bavel. Kozoq‟ul foi contemporâneo de Dayan‟ul e também 

foi levado cativo para a Bavel na segunda invasão a Yashua‟oleym; 
possivelmente Kozoq‟ul iniciou Dayan‟ul nos estudos... Quanto a este exílio, 

como sabemos, durou cerca de 70 anos, conforme havia profetizado Yarmi‟yah 

(corrompido como Jeremias) no capítulo 29:10 do seu livro... 

Mas em Ez 37 vemos a situação em que se encontrava o povo do ETERNO. 

Vamos ler:  

 

Kozoq’ul 37 

O vale de ossos secos 

1O poder de UL desceu sobre mim e fui transportado pelo RUK‟HA-UL‟HIM 
(UL‟HIM, em Espírito onipresente), a um vale cheio de ossadas. 2Fez-me andar 

por ali, pelo meio deles. Era uma quantidade enorme de ossos, já 
extremamente ressequidos. 3E disse-me: Homem mortal poderá estes ossos 

tornar-se novamente em pessoas? UL, só tu sabes se isso é possível, respondi 
4-5Então mandou que eu profetizasse para aqueles ossos o seguinte: Ossos 

secos ouçam a palavra de UL, porque UL diz-vos assim... Ez 37:1-4. 



 

Kozoq‟ul teve uma visão não muito agradável... Esta visão representava a Casa 
de Yaoshor‟ul, pois no verso 11 está escrito: ...estes ossos são toda a Casa de 

Yaoshor‟ul. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa 
esperança; estamos de todo exterminados. 

Mas porque Yaoshor‟ul chegara a este estado?  Sabemos que tudo começou 

quando o povo de Yaoshor‟ul exigiu um rei [aqui o REINO e não só a Casa de 
Yaoshor‟ul – as Dez tribos do norte]... E, após cinco séculos, estavam sofrendo 

as consequências de sua decisão: Queremos um rei!  E, passo a passo,  
afastaram-se dos Caminhos do CRIADOR. A tal ponto, dEle permitir que o Seu 

povo fosse levado cativo. Primeiro foi o reino do norte destruído pelos assírios,  
cumprido assim a profecia revelada pelo CRIADOR à Yashua‟yah (corrompido 

como Isaías) –  e mais ou menos cem anos depois, o reino do sul foi 
conquistado pelos babilônios. Portanto, apenas estavam sofrendo as 

consequências de suas más escolhas... 

No exílio, Dayan‟ul recebera visões sobre o futuro da humanidade; mas ele 

continuava muito preocupado com as condições espirituais do seu povo. Ele 
sabia que para que a profecia de Yarmi‟yah se cumprisse, o povo deveria mudar 

o seu procedimento. Pois, assim como nos dias em que viviam escravizados no 
Egito, estavam novamente, acostumados a terem o seu sustento diário vindo 

dos seus conquistadores; e, com isto se afastaram mais e mais do ETERNO. Um 

anjo fora mandado para consolar Dayan‟ul e dar-lhe a profecia das setenta 
semanas. Setenta semanas proféticas que apontavam para os 490 anos de 

oportunidade para que o povo voltasse para o ETERNO. 

A mesma preocupação tinha o profeta Kozoq‟ul, aqui. E, o CRIADOR em sua 

benevolência vem a ele, em visão, e aponta para a verdadeira condição de seu 
povo... Porém, mostra a Kozoq‟ul que ainda haveria esperanças. Irmãos! Esta 

mensagem não é só para aquele povo ressequido. Também é para os nossos 
dias de sequidão; pois os versos 5 e 6 trás a promessa divina:   Ossos secos 

ouçam a palavra de UL, porque UL diz-vos assim: 5Vejam! Soprarei sobre vocês 
e tornarão a viver! 6Serão revestidos de carne, de nervos e cobertos com pele; 

soprarei sobre vocês, e hão de viver e saber que Eu Sou UL.  Sabemos, porem 
que aquele povo voltou do cativeiro, reconstruíram Yaoshor‟ul, mas não 

aproveitaram os seus últimos dias para se redimirem perante o CRIADOR. 
Vejam, tiveram 490 anos para isto – as Setenta semanas! 

Quando YAOHUSHUA aqui esteve, na última semana da professia, por diversas 

vezes os alertou sobre o fim do tempo dado ao povo judaico. Enviou-lhes 
setenta discípulos com a missão de apenas falar à Casa de Yaoshor‟ul. Lembre-

se, quando Ele veio em carne, encontrou a Casa de Yaohu‟dah, o Reino do Sul... 
Faltava o Reino do Norte... 

Em uma clara alusão ao perdão divino, relembra a Kafos (corrompido como 
Pedro) e também aos Seus seguidores que o ETERNO havia lhes dado 490 anos, 

ou seja, setenta vezes sete... Para a mulher Cananéia  disse que Ele havia sido 
enviado apenas às ovelhas perdidas de Yaoshor‟ul (a Casa). Por diversas vezes 

pedia para que os Seus milagres – que antes de qualquer coisa, tinham um 
objetivo: ensinar sobre o perdão divino – para que não fossem divulgados fora 

de Yaoshor‟ul, como um todo... 

Como está escrito: Veio para os Seus e eles não O aceitaram – Mas nada que é 

dito pelo CRIADOR é dito sem que se cumpra. Se não se cumpre naqueles que 



a profecia aponta, cumpre-se em outra oportunidade. Veja que uma profecia do 

CRIADOR pode, inclusive ter uma aplicação primária ou principal e voltar a 
cumprir-se em outras oportunidades às quais chamamos de cumprimentos 

secundários... Um exemplo disto é o que aconteceu com o povo de Yaoshor‟ul, 
a nação judaica! Não voltaram atrás de suas iniquidades, recusaram o 

Messias... Foram cortados da Árvore e através de Sha‟ul (corrompido como 

Paulo), fomos nós enxertados! Hoje, nós fazemos parte de Yaoshor‟ul, a Kehilah 
do ETERNO... 

Portanto, esta promessa dada a Kozoq‟ul não pode cumprir-se naquele 
momento, por escolha do próprio povo yaoshorul‟ita. O ETERNO respeita a 

nossa liberdade de escolha, pois fomos criados com Livre Arbítrio. Por isso 
irmãos, esta profecia pode e é a promessa para a Igreja de Laodicéia à qual 

fazemos parte, hoje! 

Não estamos nós vivendo a 7° Igreja de YAOHUSHUA, revelada no Apocalipse? 

O último período da história cristã? A Laodicéia; nem fria nem quente, mas 
morna?!? 

Veja que, além de fazer a promessa, Ele nos mostra qual será a recompensa. 
Vamos ler o verso 14 -  Porei em vós do MEU ESPÍRITO, e vivereis! e vos 

estabelecerei na vossa própria terra. Então, sabereis que Eu, o CRIADOR, disse 
isto e o fiz, diz UL –  Perceberam? 

Ele promete que herdaremos a nossa própria terra, aquela que um dia fomos 

donos e que agora nós só temos vagas lembranças, pois já estamos 
acostumados  com o “sustento diário” que o “conquistador deste mundo” nos 

oferece... 

Vejam, no êxodo, que após 430 anos o povo do ETERNO nem mesmo se 

lembrava das leis do CRIADOR, Yaohushua... Nem mesmo das promessas de 
que um dia herdariam a Terra Prometida – por diversas vezes se recusaram a 

seguir o Salvador, na pessoa de Mehu‟shua (corrompido como Moisés)... Então, 
começou restaurando o Shabbos, com aqueda do Manah e culminou pelos 

eventos do Sinai, com as duas Tábuas da Lei,  escrito com Seu próprio dedo... E 
nós, hoje, não estaremos recusando-nos a ouvir o nosso Salvador? Será que  

não estamos acomodados em nossas casas, nossos empregos ou até mesmo 
procurando, por nossa própria conta, resolvermos as nossas possíveis 

dificuldades? 

Mas lá, na Nova Terra, viveremos sem nenhuma dificuldade! Não teremos 

dívidas, doenças ou perseguições. Não teremos patrões. Não teremos 

empregados que exigem direitos trabalhistas. Seremos proprietários e não 
viveremos como exilados; como estrangeiros! É esta a promessa de YAOHUH e 

Ele já fez a Sua parte pagando a nossa dívida para com o nosso inimigo, 
através de seu Amado Filho – Yaohushua! Agora, para os que aceitarem este 

supremo sacrifício, a Terra Prometida! 

Mas como poderemos recuperar a nossa posse sobre esta terra prometida? 

Vejamos! A igreja do primeiro século se consolidou no pentecostes, onde cada 
novo membro se tornava um missionário... A grande perseguição que se 

seguiu, não derrotou o povo do ETERNO. Além disto, o amor fraternal imperava 
entre eles... 

Veja o que o apóstolo Sha‟ul falou aos Coríntios e a nós: 



...para que não haja divisão no corpo; pelo contrário, cooperem os membros, 

com igual cuidado, em favor uns dos outros.  De maneira que, se um membro 
sofre, todos sofrem com ele; e, se um deles é honrado, com ele todos se 

regozijam. (I Co 12:25-26). 

Esta Igreja/Kehilah primitiva tinha presenciado a maior manifestação da 

presença divina já vista; no cumprimento da promessa de Yaohu‟shua: Voltarei 

para vós; cf. Jo 14:18 e assim, Ele, o CRIADOR, agora em espírito onipresente, 
veio sobre eles. Isto ocorreu apenas dez dias após a Sua ascensão. Era o 

cumprimento de uma promessa reiterada pelo próprio Yaohushua 
hol‟Mehushkyah, e por isto, foi registrada no livro de Atos. 

Mas, quando hol‟kodshua Ruk'hah (o santo Espírito), tiver descido sobre vocês, 
receberão poder para falar sobre mim ao povo de Yashua'oleym, em toda a 

Yaohu‟dah e Shemor'yah, até aos extremos da terra. (Atos 1:8). Eis o exemplo; 
eis a resposta: 

Basta voltarmos a Ele e seguir a Sua vontade! 

Mas, algum tempo depois da implantação daquela Kehilah pura, satan, através 

do imperador Constantino introduziu práticas pagãs no seio daquela Kehilah 
criada pela presença do próprio Yaohushua, em espírito onipresente. E, quando 

o imperador introduziu suas crenças pagãs, tais como a trindade, ir morar no 
céu e o culto ao dia do sol, o domingo, criou também o culto padronizado – a 

missa – e destruiu a vontade de participação da comunidade... Nem mesmo as 

Escrituras eram lidas pelo crente! Até que Martinho Lutero pregou o sacerdócio 
de todo o crente, restaurando em parte a Kehilah do ETERNO, aqui na terra. 

Esta restauração ocorreu até o fim do século XVIII, quando então a igreja 
romana foi colocada em sua devida posição pelo exercito de Napoleão; quando 

o general Berthier invade o Vaticano, prende o papa e leva-o cativo, cumprindo 
assim o Apocalipse 13:10 que diz: 

Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar à espada, 
necessário é que seja morto à espada... Lembram-se daquela profecia dita pelo 

CRIADOR, lá no Éden - Este (o homem) te ferirá a cabeça, e tu (satan) lhe 
ferirás o calcanhar... Gn 3:15. 

Na cruz, satanás feriu o calcanhar da Kehilah do Messias e agora o homem fere 
a cabeça da igreja de satan; a igreja que por treze séculos perseguira e matara 

o verdadeiro povo do ETERNO. Entre as cruzadas e a chamada “santa” 
inquisição, a igreja romana matara mais de cento e cinquenta milhões de 

pessoas. Agora, através da Revolução Francesa, este poder papal cai e desde 

então, lentamente se recupera. As profecias apocalípticas mostram que pouco 
antes da volta de Yaohushua, ela se levantará novamente e voltará a ser um 

poder perseguidor... dando início às sete últimas pragas! 

No entanto, vale a pena lembrar que na realidade, Matinho Lutero apenas se 

livrou do poder papal e das imagens; de resto, todo crente que se diz 
„protestante‟ seguem todas as demais crenças papais, pois são „filhas‟ de Bavel, 

como diz Ap 17:5... 

Voltemos ao pentecostes: 

No livro de Atos, capítulo 2, verso 17, Kafos usando Yao‟ul (corrompido como 
Joel), explica o que estava ocorrendo: E acontecerá nos últimos dias, diz o 

CRIADOR, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne; vossos filhos e 



vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos 

velhos. 

Naqueles dias, tivemos apenas o cumprimento da primeira parte da profecia de 

Yao‟ul, a chuva Temporã... Hoje, tornamo-nos a Laodicéia Morna, mas a Chuva  
prometida em Yao‟ul nos levantará, pois agora aguardamos a última chuva, 

pouco antes da colheita – a chuva Serôdia... também relatada no livro de 

Yao‟ul, no cap. 2, vs. 23 que diz: Alegrai-vos, filhos de Tzayan, regozijai-vos no 
CRIADOR, porque Ele vos dará em justa medida a chuva; fará descer, como 

outrora, a chuva temporã e a serôdia... Veja, a chuva temporã preparava o solo 
para a semeadura e próximo à colheita vinha a chuva maior: a serôdia... 

Irmãos, YAOHUSHUA, pouco antes de subir aos céus nos deixou uma missão – 
levar o Seu Evangelho a todos os povos, nações e línguas... Esta missão Ele 

poderia ter dado aos Seus anjos, porém foi a nós que Ele a entregou. 

Mas, sabedor das nossas limitações, não nos deixou sós e voltou: Agora temos 

um Auxiliador: o próprio Yaohushua com toda a Sua onipresença! Ele não disse 
que onde estiver dois ou três reunidos em Seu Nome [que Nome?] ali estaria 

Ele? Mt 18:20; em espírito! E, portanto, pouco antes da queda das Sete pragas 
do Apocalipse, Ele, em Espírito, agirá e então haverá tantas conversões como 

jamais foi visto... Já estamos sentindo isto, desde quando conhecemos e 
abraçamos a doutrina do Nome! 

Mas, veja, a doutrina do Nome não SOMA às nossas antigas crenças; ANTES, 

substitui tudo que aprendemos de forma errônea, tendenciosa... Pois eram 
Ventos de doutrinas,  Por isto, antes de ensinar a doutrina do Nome, verifique 

suas crenças pessoais e as adeque ao Está Escrito! Afinal, de que adianta 
conhecer e aceitar o Nome e continuar crendo naquelas velhas crenças que 

vieram do paganismo papal, não é? Faça uma reciclagem espiritual e se 
necessário, use os nossos cursos bíblicos, que são roteiros sistemáticos 

reunidos por temas... E mais, são progressivos: primeiro o leite e depois os 
alimentos sólidos, de modos que se cumpre Yashua‟yah 55... um pouco aqui, 

um pouco ali, até que o sol se faz alto! 

Voltando: Em Mt 24:14 foi dito que um dos últimos sinais de Sua Volta será a 

pregação do Evangelho. Mas ali diz textualmente sobre o FIM e não sobre a Sua 
Volta... E o FIM, conforme Ap 20, ocorre após o milênio, quando a Terra será 

finalmente purificada. 

Por isto, em Yashua‟yah 66:19 lemos: 

Porei entre elas um sinal, e os que dali escaparem, eu os enviarei às nações, a 

Társis, Pul, e Lude, povos que atiram com o arco, a Tubal e Yavan, até as ilhas 
de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória; e 

eles anunciarão entre as nações a minha glória. 

Perceberam? Isto ocorrerá após a Volta do Messias, com o Seu reino terreal, já 

estabelecido. Ou seja, esta pregação do Evangelho continuará dentro do 
milênio, dando a oportunidade de pessoas – seladas na mão pelo inimigo – 

poderem verdadeiramente conhecer a Verdade. Sendo assim o nosso trabalho 
de evangelização não termina agora com a Sua Volta, mas sim, continuará 

durante o Milênio... E o FIM? O FIM virá somente após o Milênio, quando satan 
– que fora preso no início do milênio – será solto; e assim, os que nascerem 

durante o milênio e que serão evangelizados por nós, serão tentados por satan 
e então, poderão exercer o seu Livre Arbítrio e escolher a Vida! 



Portanto, vamos trabalhar com afinco, fazermos a nossa obra  e assim 

estaremos abreviando a volta de Yaohushua! E dentro do Seu Reino milenial, 
como vimos, teremos muito trabalho para podermos ensinar a Verdade àqueles 

que não O conheceram e que após o milênio, correrão o risco de serem 
cooptados por satan!  

E o que podemos fazer desde já? Nos capacitar – repito – através de nossos 

cursos online, gratuitos, e após isto, estabelecer em nossos lares, Grupos de 
Estudos Leigos – as células GELs. Onde, cada um de nós poderá fazer a obra 

que Yaohushua nos comissionou a fazer... Nestas reuniões que devem ser 
semanais, poderemos convidar parentes, amigos e vizinhos... Estudaremos as 

Escrituras e através destas reuniões, mostraremos a Verdade que Liberta! 
Nenhum de nós pode ficar de fora, sob pena de ficarmos de fora naquEle dia... 

Amnao? Amnao! 

HINO FINAL: Hashem (Misericórdia).mp3 

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

a Verdade que Liberta! Esteja conosco a todo o momento em nosso Caminhar 

contigo; e, dirija os nosso passos para levar aos nossos entes queridos, amigos 

e vizinhos, a Sua Lei, jamais revogada, que nos conduz à Vida! E, neste 

momento, derrame as Suas bênçãos sobre todos nós que verdadeiramente 

conhecemos a Ti... Este é o meu desejo e o faço em Nome de Yaohu‟shua... 

Amnao! 


