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Culto Messiânico #9 

* 9:00hs – Início da Escola Sabática 

* 9:20hs – Louvor Musical. 

* 9:35hs – Informações gerais [judaísmo] 

* 9:40hs – Culto a YAOHUH UL‟HIM e ao Seu Filho, Yaohu‟shua! 

         Intróito (Canto Congregacional) e entrada da plataforma – 

Shofar2.mp3 

         Doxologia (Oração de Invocação em silêncio, seguida de canto 

congregacional). 

Kumi Ori.mp3 [Levanta-te; RESPLANDECE] 

         Oração feita pelo Rosh ao CRIADOR, Único! 

     

SERMÃO: No Mundo, mas não do Mundo! Jo 17:15-16. 

 

"Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do Maligno. Eles não são 
do mundo, assim como Eu não sou do mundo" (Jo 17:15-16). 

Você sabia que existe um fenômeno, aqui no Brasil, chamado Encontro das 
Águas, onde dois rios se encontram e, por uma longa extensão, suas águas não 

se misturam? 

São os  rios Negro e Solimões... correm lado a lado as águas límpidas do Rio 

Negro com as águas barrentas do Solimões e em um percurso de 

aproximadamente 6 Km, eles não se misturam; até se tornar um só, quando se 
juntam e recebe o nome de Rio Amazonas...  

Observem que você sendo água limpa, quando se mistura com as barrentas 
águas do mundo, até a sua identidade você perde; recebe um novo nome; para 

a sua angústia! E pior, pode até mesmo receber do maligno, um selo específico 
em suas mãos e ou na testa: indicando que você é de sua possessão! 

Mas, como aquelas águas, devemos nós sermos no mundo: convivendo lado a 
lado com a desordem e o caos, mas não devemos nos contaminar com tais 

coisas, não permitindo que influências externas nos influenciem internamente, 
pois "estamos no mundo, mas não somos do mundo" (cf. Jo 17:14). 

Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, e que 
não seguem o exemplo dos que não querem saber do ETERNO e que não se 

juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado! Pelo contrário, o prazer 
deles está na lei do Criador, e nessa lei eles meditam dia e noite (Sl 1:1-2). 

E, entre “aqueles” estamos nós??? 

Sha‟ul (corrompido como Paulo) nos diz: “Não vos enganeis. As más 
companhias corrompem os bons costumes” (I Co 15:33); “não vos associeis 

com os incrédulos, mas adverte-o como a um irmão” (II Ts 3:14-15). Mas isso 
não quer dizer excluir pessoas do nosso convívio, porque não compartilham da 

mesma fé que a nossa, pois os cristãos genuínos não excluem, mas incluem, 
sem se associar com suas práticas, e sim, exortando-os e retendo apenas o que 
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for bom e agradável ao Criador (I Ts 5:21). Todavia, esse advertir não é impor, 

mas expor o que é correto conforme as escrituras e não as suas próprias 
convicções. Como já foi dito: "Somos, antes, enviados para ser embaixadores 

do Messias”; emissários de sua graça e misericórdia.  E não estamos aqui por 
acidente. Fomos plantados neste mundo pelo Criador. Nunca devemos fugir do 

mundo. Não nos é ordenado enclausurar-nos num mosteiro ou escapar com 

outros crentes para uma comunidade santa ou ir viver nos montes, como 
muitos messiânicos pentecostais, tem pregado hoje em dia! Falta-lhes confiança  

na proteção divina e por isto sucumbem à ideia satânica – desvirtuado 
passagens bíblicas – e apregoam sair das cidades, para viver nos campos! No 

Egito, as pragas caiam em TODOS os lugares, mas no entanto, não atingiam os 
eleitos! E assim, será!!! 

Devemos ficar onde fomos plantados e frutificar... Podemos até mesmo ter uma 
influência positiva sobre o joio. Não compete ao crente condenar o mundo ou 

forçar uma reforma externa sobre ele, embora devamos pregar contra os seus 
pecados. É nos ordenado ensinar o evangelho (cf. Mt 28:19, 20) e viver como 

exemplos de retidão". 

Se não o fizermos, o risco de nos perder é muito grande; pois está escrito: 

...por isso ouve o que te digo e avisa-os. Quando eu disser ao iníquo, Óh 
homem malvado, certamente morrerá! se não lhe deres esse recado da minha 

parte, que o leve a arrepender-se, esse iníquo morrerá carregado com os seus 

pecados, mas, é a ti que pedirei contas pela sua morte. Contudo, se o avisares 
para que mude de caminho, e se ele recusar, essa pessoa morrerá com a culpa 

dos seus pecados, mas, a responsabilidade não será mais tua. Kozoq‟ul/Ezeq 
33:7-9.  

Vê? Este é o princípio do Livre Arbítrio; a pessoa conhece os dois lados da 
moeda, e então pode escolher uma das suas faces; como está em 

Devarim/Deut 30:19 que diz: 

Tomo hoje os céus e a terra por testemunhas contra vocês, que hoje eu dei a 

vocês a oportunidade de escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a 
maldição. Oh! Escolham a vida! Sim, para que vocês e os seus descendentes 

possam viver. Tomem a decisão de amar o CRIADOR, nosso UL, e de obedecer 
a Ele: de ficar junto a Ele! Pois só no CRIADOR vocês poderão ter vida, e vida 

longa. Então vocês terão condições de viver em segurança na terra que o 
CRIADOR prometeu aos seus antigos pais... 

Afinal, para quem a mensagem de hoje é pregada? Como poderíamos propagar 

o amor de Cristo se excluíssemos do nosso meio todos aqueles que não o 
seguem? Muitos distorcem a palavra do ETERNO e usam do Livre Arbítrio para 

viverem de acordo com suas próprias vontades; ...é certo que o Criador não 
nos fez marionetes, mas seres pensantes livres; porém Ele não disse tudo é 

lícito, então viva conforme o seu prazer, pelo contrário ele nos disse “tudo te é 
lícito, mas nem tudo te convém”! Analise  e saiba escolher ...a Vida! 

Em Sua oração a YAOHU‟ABI (o Pai) em Jo 17, pouco antes de ir para a cruz, 
Yaohu‟shua fez várias referências a Ele mesmo no que diz respeito ao mundo. 

Duas delas são muito significativas para o cristão hoje. Primeiro, lemos: “Eu 
não estou mais no mundo; mas eles estão no mundo” (v. 11). Em segundo 

lugar, Ele diz: “porque não são do mundo, assim como Eu não sou do mundo” 
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(v. 14). Nestas duas afirmações pairam algumas considerações muito 

importantes para nós, a nossa relação com o mundo ao nosso redor. 

Quando o mundo judaico crucificou o Filho do ETERNO, o tempo dado à eles, 

através das Setenta Semanas de Dn 9 - 490 anos para que se transformassem 
e voltassem a ser “trigo” - findou; e o Criador pronunciou Seu julgamento sobre 

o mundo judaico. Estavam no Mundo, se contaminaram e perderam a sua 

identidade nacional!... Para sempre!!! Hoje, somente a nível individual, eles 
podem ser reenxertado na Árvore; não mais como nação... a NAÇÃO, somos 

nós, os que O aceitam. 

Daquele ponto em diante, até a Sua Volta à este Mundo, aqueles que honram 

ao Criador e vivem para Ele neste mundo, devem seguir um MESSIAS rejeitado 
– aquele que foi morto pelos Seus. É claro que, desde o início da história do 

homem, a rejeição foi o pagamento das pessoas que procuraram ser fiel ao 
Criador, uma vez que Yaohu‟shua foi rejeitado e satan – desde o Éden –  

tornou-se o „deus‟ e príncipe deste mundo, e as linhas de batalha foram 
claramente desenhadas. Linhas estas que não existe estar ‟em cima do muro‟.  

O simples fato de estar em cima do muro, já significa estar do lado do mal... 
Não existe indecisão nesta escolha! ...e o „tanto faz‟ ou o „eu acho‟ já nos 

premia com o selo na mão... Somente o Está Escrito no dá o selo do Criador, 
em nossa fronte.  

Portanto, tenha cuidado para satan não o engane e o sele com o seu selo, 

também em sua fronte! Perceba que UL só nos sela em nossa fronte e satan, 
tanto pode selar – com o seu selo de morte – em nossas mãos: símbolo do 

engano e indiferença; ou na fronte: símbolo de certeza e ou convicção de quem 
pensa estar na Verdade, no entanto a “verdade”, na realidade, é a que satan 

tem tem ensinado nas milhares de „igrejas‟ pentecostais e outras!  

Mas, é maravilhoso observar que Yaohu‟shua nos associa a Ele em tudo quando 

diz: pois “não são do mundo” assim como Ele “não é do mundo”. Se Ele foi 
rejeitado pelo mundo, nós também seremos se formos fiéis à Ele. É em Seus 

passos que andamos. Sendo assim, somos chamados para um Caminho de 
separação do mundo, pois “Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está 

nele” (I Jo 2:15). O amor e os propósitos do ETERNO convergem em 
Yaohu‟shua, seu Filho amado e Ele nos ama como ama Seu Filho amado.  

Se quisermos desfrutar desse amor e termos comunhão com o Pai, nosso 
coração deve estar em sintonia com o dEle. Yaohu‟shua e o mundo não podem 

existir no mesmo coração; ao mesmo tempo, o amor de YAOHUH, o Pai, não 

pode coexistir com o amor do mundo. É um ou outro. 

Separação ou Isolamento? 

No entanto, deve haver equilíbrio em nosso caminho cristão para tudo isso, 
como em muitas outras áreas da nossa vida cristã. Se somos chamados para 

fora do mundo, não somos chamados ao isolamento. Mesmo não sendo do 
mundo, estamos no mundo e somos chamados para sermos um testemunho 

nele. A incumbência dada aos crentes é encontrada em Lucas 24:47: “que em 
Seu nome se pregasse o arrependimento para remissão dos pecados, a todas as 

nações, começando por Yashua‟oleym”. Isso não pode ser feito em um caminho 
de isolamento, deve haver contato com este mundo e devemos ser acessíveis a 

ele. A questão é saber como isso pode ser feito da maneira correta. 
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Alguns queridos irmãos (e muitos, sem dúvida, com um sincero desejo de levar 

o evangelho a este mundo) sucumbiram à noção errada de que devem descer 
ao nível deste mundo para alcançar as pessoas. Chegam a usar Shaul, 

corrompido como Paulo, em I Co 9:12 que disse: “fiz-me como judaico para os 
judaicos, para ganhar os judaicos;  ...isto para justificar suas „adaptações‟!  

Usam isto, em vez de “transformai-vos pela renovação da vossa mente, para 

que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade do ETERNO” 
(Rm 12:2). Ou seja, é pelo seu exemplo de vida que você evangeliza...  

E, o efeito da total discordância disto é visto na chamada „teologia do pacto‟ ou 
das „dispensações‟, que ensina que é responsabilidade dos cristãos endireitar 

este mundo e torná-lo pronto para o reino de Messias; já que a era atual 
segundo estes dispensacionalistas, estaríamos na Era do „governo do homem‟. 

Assim, encontramos atualmente muitos crentes na política – é certo que por 
estes dias estaremos o decidindo o destino do nosso país, e assim todos os que 

desejam a Vida, não podem escolher, trazendo de volta, quem já esteve lá e 
através das suas doutrinas socialistas, saqueou o nosso país... Lembre-se: 

escolha a Vida! 

Desnecessário dizer que, aqueles que trabalham com este mundo, correm o 

risco de usarem as suas energias em uma direção que não tem o mínimo de 
respaldo do Está Escrito! ...cedem a seus valores, e assim, seu testemunho é 

diluído e seu discernimento espiritual também se corrompe. Tais crentes não 

somente estão no mundo, mas praticamente são do mundo. Claro, há graus de 
mundanismo e alguns têm muito mais do mundo do que outros. Dessa forma, 

outros crentes que têm pouco interesse em melhorar este mundo acham que é 
suficiente levar uma vida boa, moralmente correta e ao mesmo tempo 

aproveitar ao máximo tudo o que este mundo tem para oferecer. A questão 
para eles é: “Qual o mal nisso?” Este é um nível bastante rasteiro para um 

crente, pois o que é do mundo não pode ser do ETERNO. 

Outros crentes, horrorizados com o aumento generalizado da violência e da 

corrupção (e novamente com a melhor das intenções), assumiram um caminho 
de isolamento, procurando proteger a si mesmos e suas famílias de tudo neste 

mundo. Esta forma de lidar com o assunto não é nova, eremitas cristãos, 
ordens monásticas e outras formas de isolamento extremo estão conosco há 

mais de 1.500 anos. Mas como alguém mais acertadamente disse: 

“A mera vida monástica, não importa quão rígida, não fecha a mundanidade, 

mas sim, a desliga [ela está lá, latente]. Você pode colocar um homem atrás de 

paredes de pedra e nunca deixá-lo ver o justo mundo do ETERNO; você pode 
privá-lo dos luxos da vida, quase de suas necessidades e ainda tê-los como 

mundanos, como sempre [é o exemplo dos presos soltos por bom 
comportamento... soltos, voltam a praticar os mesmos crimes de antes].  

Portanto, se YAOHUH é excluído, há mundanismo! Não é suficiente fechar uma 
parte do terreno com muros para torná-lo um jardim. A menos que seja 

cultivado com o bem, ele vai produzir mais ervas daninha do que nunca! 

Este tipo de crentes não são do mundo, mas na prática „eles não estão no 

mundo‟ – se isolaram – e seu testemunho é fraco ou inexistente. Da mesma 
forma, o mundo pode continuar a florescer em seus corações, apenas de uma 

forma diferente. A soberba da vida, um dos personagens do mundo que 
desejam evitar, pode muito bem continuar a prosperar. E, uma das 
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consequências trágicas é o egoísmo exacerbado deles: “eu sou um salvo” no 

sentido de “sou melhor que você”!  

Ser transformado; é a meta! 

Então qual é a solução? Como podemos alcançar o equilíbrio adequado? 
Podemos trafegar de um extremo a outro, facilmente; do mundanismo ao 

isolamento – sem muito esforço, diante do Criador. Minhas próprias cobiças me 

controlarão neste ou naquele caminho. No entanto, para equilibrar isso no 
Caminho certo, eu devo ser “transformado pela renovação da minha mente” 

(Rm 12:2) e “o amor do Pai” (I Jo 2:15) deve estar em mim! Quando meu 
coração é atraído para YAOHUH e a alegria do Seu amor encher meu coração, 

estarei Caminhado na direção do nosso alvo: Yaohushua! E o amor do Pai 
forçará para fora de mim; o amor do mundo. Dois objetos não podem ocupar o 

mesmo espaço... 

Então serei separado deste mundo, porém mais no coração do que na 

localização. Não me associarei com o mundo em seus prazeres, ambições e 
políticas, mas viverei e morarei nele em vez de me conformar a ele, não serei 

somente um testemunho vivo, mas também um testemunho para o mundo do 
caráter de Yaohu‟shua como Salvador. Minha mente terá sido renovada, serei 

transformado, não conformado. 

Isso não quer dizer que eu vou ser caracterizado por um auto controle 

miserável. Em vez disso, eu serei grato pela graciosa provisão do ETERNO para 

mim, lembrando que o meu lugar é estar entre aqueles que “usam deste 
mundo, como se dele não usufruíssem em absoluto” (I Cor 7:31). Reconhecerei 

que ao andar por este mundo, vou me contaminar ao longo do tempo e assim 
aproveito “a lavagem da água, pela palavra” (Ef 5:26), aplicada pelo próprio 

Criador ou por outro irmão, evangelista 

Anualmente comemoramos a Posqayao e neste cerimonial temos um elemento 

que o “mundo” desconhece ou finge não conhecer: O Lava-pés descrito em Jo 
11... E a razão para que dele participemos é que após a nossa imersão, 

voltamos a pisar no Mundo e por isto, para participarmos da Posqayao, 
devemos lavar nossos pés, antes... para podermos continuar a fazer parte do 

Corpo de Cristo! 

Portanto, acima de tudo, buscarei a orientação contínua do Criador, em um 

espírito de dependência dEle. O Ruk‟ha UL‟HIM (o ETERNO em espírito cf; Jo 
4:25) é capaz de me conduzir, me guiar e me mostrar como estar no mundo, 

mas não ser dele. Isso requer constante dependência do Criador, pois “não é do 

homem o seu Caminho; nem é do homem que caminha, o dirigir seus passos” 
(Yarmi‟yah, Jr 10:23). Temos o exemplo perfeito em nosso bendito Criador que, 

voluntariamente, tomou o Seu lugar entre nós como o perfeito, o homem 
dependente, andando no poder de YAOHU‟ABI (o PAI). Sabemos que, por 

vezes, Ele passou a noite em oração, não somente para si mesmo, mas como 
um exemplo para nós. É um privilégio “seguir seus passos” (I Kafos/Pe 2:21). 

Se você cresceu em uma família cristã, você provavelmente ouvia que os 
cristãos devem “estar no mundo, sem ser do mundo.” Seu „pastor‟ ou seus pais, 

de forma bem intencionada, normalmente traziam essa frase para advertir 
sobre certas coisas, como por exemplo ouvir músicas “seculares” ou ver filmes 

impróprios... 
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Essa ideia tem o intuito de te ensinar cuidadosamente a ser engajado com a 

cultura, sem se envolver demais a ela. Mas, onde é a linha entre “estar” no 
mundo sem “ser” do mundo? Nós podemos sair, frequentar bares e festas? Nos 

envolver na política? O que essa frase realmente significa? Onde ela aparece na 
Bíblia? O que a Bíblia realmente diz? 

Pensando que o conceito de “estar no mundo, sem ser do mundo” é referência 

ao longo dos evangelhos, a frase em si não faz parte de qualquer versículo da 
Bíblia. 

Entre o período da crucificação e ressurreição, Yaohu‟shua usa a ideia como 
uma maneira de explicar para os discípulos do que estava por vir e prepará-los 

para a Grande Comissão – Ide por todo o Mundo e pregai o Evangelho à toda 
criatura (Mc 16:15). Em Yao‟khanan (corrompido como João), Yaohu‟shua diz à 

seus discípulos, “Porque não sois do mundo, mas minha escolha vos separou do 
mundo.” (Jo 15:19). Ele também diz, “Eles não são do mundo como Eu não sou 

do mundo”( Jo 17:16). 

Em Lateínus/Romanos 12, Sha‟ul escreve para a oholyao [congregação] de 

Roma, “Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando 
a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade do ETERNO, o que 

é bom, agradável e perfeito”. E então reter... 

Nenhum desses casos diz respeito à tomada de decisões sobre o seu 

envolvimento na cultura ou na decisão de que tipo de atividades devem ser 

consideradas moralmente aceitáveis. Na verdade, há muito mais em jogo 
quando se trata de relacionamento dos cristãos com as coisas “do mundo”. 

O Novo caminho 

A mensagem do evangelho atribui a ideia que o mundo é um lugar “quebrado, 

caído” e Yaohu‟shua pode consertá-lo. 

Nós somos ensinados através da salvação e graça de Yaohu‟shua, que por meio 

dEle recebemos uma vida nova. Como Sha‟ul nos explica, “Portanto, se alguém 
está em Cristo, a nova criação chegou: O velho já foi, o novo está aqui!” 

Mas isso não para por aqui. Sim, o evangelho é sobre nós sermos a luz no 
mundo e também sobre como aprender com Yaohu‟shua a transformar esse 

mundo.  

Yaohu‟shua introduz a oração a seus discípulos, “Venha a nós o Vosso reino, 

seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu.” Ele nos escolheu (a 
Kehilah) para sermos instrumentos de mudança; que pode realmente trazer 

novos padrões ao mundo com tais princípios cristãos. 

E é por isso que é importante ter o conhecimento profundo de “estar no mundo, 
sem ser do mundo”. 

Sermos padrões, nesse mundo... 

Sim, nós somos chamados a buscar a retidão e a nos ocupar com tudo que é 

“verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, admirável, excelente e louvável.” (Fl 
4:8), mas nosso relacionamento com o mundo não é simplesmente sobre tentar 

evitar certas coisas, na cultura, que são censuráveis... 

Estar no mundo significa que nós supostamente reconhecemos as coisas que 

estão erradas. Mas não podemos simplesmente tentar ficar longe disso, mas 
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sim ajudar a consertar. É o que se trata na oração: “assim na terra como no 

céu”. 

Em Matt‟yaohuh (corrompido como Mateus), Yaohu‟shua apresenta a parábola 

sobre o Reino que está por vir. Na parábola, muitos grupos de trabalhadores 
são contratados por um agricultor em diferentes horários para trabalhar em sua 

vinícola. No final do dia, ele paga todos igualmente, mesmo os que só 

trabalharam por uma hora. 

Os trabalhadores que trabalharam pelo dia todo ficaram enfurecidos com 

aqueles que foram contratados depois e iriam receber o mesmo salário. O 
agricultor desafiou-os fazendo uma pergunta, “Vocês estão nervosos porque eu 

sou generoso”? 

Yaohu‟shua disse que era essa a mensagem de Sua parábola: “Então os últimos 

serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos”. 

É uma mensagem perturbadora. É um desafio à nossa ideia de como pensamos 

sobre como o mundo deveria ser. Isso pressupõe uma generosidade acima da 
“justiça”. Graça acima da “correção”. Isso mostra que o Criador (na metáfora 

do agricultor) é aquEle que cobra – e Seus Caminhos não são os nossos 
caminhos. São muito melhores... Pois, no plano da Salvação, todos somos 

iguais; nesta corrida não existem „primeiros lugares‟ e todos recebemos o 
mesmo troféu: a Vida! 

No Reino do ETERNO, a viúva que doou seus últimos centavos, deu mais que 

um homem rico. Em Seu reino, os simples herdarão a terra e não os orgulhosos 
ricos, famosos e poderosos. 

Seu reino opera diferentemente do mundo. “Você já deve ter ouvido: „Olho por 
olho, dente por dente.‟ Mas eu digo, não! ...Resista ao mal. A quem te ferir 

numa face, oferece também a outra, a quem te arrebatar o manto, não recuses 
a túnica. Dá a quem te pedir e não reclames de quem tomar o que é teu”. 

Difícil, não é?!? 

Yah‟kof (corrompido como Tiago) diz que a verdadeira religião não é sobre 

quem parece mais santo – é sobre quem está colocando a mensagem de Cristo 
em ação: “a religião pura e imaculada diante do ETERNO, nosso Pai, consiste 

nisto: Visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se livre da 
corrupção do mundo”. 

Portanto... 

O “guardar-se livre da corrupção do mundo” é colocado junto a instruções de 

como devemos viver “no” mundo. 

Estar no mundo e não ser do mundo, não é apenas evitar o pecado: é viver a 
mensagem que Cristo nos ensina e Sua verdade servindo aos marginalizados, a 

todos os que sofrem injustiça, os refugiados, pobres, doentes, presos, nossos 
inimigos e “o menor deles”. 

O caminho do mundo está minado com suas armadilhas satânicas, mas Cristo 
tem nos mostrado as diretrizes de como nós podemos consertar isso, limpando 

o terreno: Todos temos que fazer a escolha de “estar” no mundo o suficiente 
para reconhecer a injustiça e escolher o Caminho de viver a justiça, praticar 

boas obras e proclamarmos o verdadeiro Evangelho do Messias. Amnao! 

Música Final: Chomer Yisrael (Guarda à Yaoshor’ul) – Guarda-nos!  
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Esta música final foi cantada por um menino, Uziya Tzadok, que hoje já é um 

adulto e de extremo sucesso com suas canções... 

Oremos: Santo Pai... Ajude-nos a estar sempre dispostos a levar a Verdade 

para os que estão no mundo, uma vez que nós que não mais estamos no 

mundo, tivemos a oportunidade de conhecer de Ti, a Verdade! Não deixeis que 

o nosso egoísmo e presunção aceite as maravilhas que temos à nossa 

disposição e assim, o mundo nos vença! E, solicitamos que derrame as Suas 

bênçãos sobre todos nós e também aos nossos familiares para que eles 

também sintam o desejo de sair deste mundo de trevas... Este é o meu desejo 

e o faço em Nome de Yaohu‟shua... Amnao! 

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

 

 


