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Culto Messiânico #11 

* 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 silencio, seguida de canto congregacio-

nal). 

Kol Dodi.mp3  

         Oração feita pelo Rosh ao CRIADOR, Único! 

     

SERMÃO: NÃO É O QUE COMEM QUE VOS TORNAM IMPURO. 

Está escrito em Matt‟yaohuh 15:1-2: Então chegaram ao pé de Yaohu‟shua uns 

escribas e fariseus de Yashua‟oleym, dizendo: Por que transgridem os teus discí-

pulos a tradição dos anciãos? pois não lavam as mãos, quando comem pão. 

Mas, afinal,  

O QUE FAZ MAL? O QUE ENTRA OU O QUE SAI DA BOCA DO HOMEM? 

Cuidado! Não faça experiência para comprovar... e a resposta do Messias:  

- Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Por-

que do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, 

furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o ho-

mem; mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Mt 15:18-

20. 

Observou? – Lavar as mãos! E JAMAIS fala de alimentos ou principalmente de-

terminados tipos de alimentos: se LIMPOS ou IMUNDOS, cf. Lv 11... 

NUNCA ESQUEÇA: O CRIADOR fez nosso corpo perfeito para nele morar. I Co 

3:16; Jo 14:21, 23. Mas nos advertiu em Tg 3:1-8 

- Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um 

juízo mais severo. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não trope-

ça em palavra, esse é homem perfeito, e capaz de refrear também todo o corpo. 

Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, então conse-

guimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora tão grandes 

e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde 

quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro, e se 

gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendei-

a. A língua também é um fogo; sim, a língua, qual mundo de iniquidade, colocada 

entre os nossos membros, contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, 

sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pois toda espécie tanto de feras, como 

de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma, e tem sido domada 
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pelo gênero humano; mas a língua, nenhum homem a pode domar. É um mal irre-

freável; está cheia de peçonha mortal. 

Vê, o que sai é o que contamina! Disse-me alguém enfaticamente: 

“Eu como caranguejo, siri, lagosta, camarão, peixe de couro, enfim, tudo que 

Mehu’shua proibiu, porque quem autorizou a comer, não foi o homem, mas o pró-

prio Yaohu'shua”. 

Depois, aquele amigo querido, citou o verso 11 de Mt 15, que diz: - O que conta-

mina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca isso é o que 

contamina o homem. 

Este apetite descontrolado está fundamentado em um verso isolado que desfigura 

o contexto, fato que me proponho dissecar agora, por amor a você. 

Em primeiro lugar, aquele irmão equivocou-se ao dizer que quem proibiu comer 

carnes imundas foi Mehu‟shua. Não! O CRIADOR é quem proibiu, mediante 

Mehu‟shua. Levítico 11. 

Em segundo lugar, Yaohu'shua é o CRIADOR, e como tal, foi Quem proibiu as car-

nes imundas. Se as abonasse agora, estaria Se contradizendo. As Escrituras reve-

lam o caráter do ETERNO. Ouça: 

- UL‟HIM não muda – Ml 3:6 

- Não há sombra nem variação – Tg 1:17 

- Não fará coisa alguma, sem antes ter revelado o Seu segredo aos Seus servos, 

os profetas – Am 3:7 

- Não alterarei o que saiu dos Meus lábios – Sl 89:34  

- A palavra de nosso CRIADOR subsiste eternamente – Is 40:8 

Logicamente, Yaohu'shua não poderá Se desdizer, ainda que o homem assim o 

deseje. Tito 1:2. 

Portanto, para entender o que Yaohu'shua quer ensinar neste verso, é preciso ler 

todo o capítulo 15 de Matt‟yaohuh, senão, você vai extrapolar e, como os discípu-

los, ficar boquiaberto. Veja: 

Mt 15:15-16 

- E Kafos, tomando a palavra, disse-Lhe: explica-nos esta parábola. Yaohu'shua, 

porém, disse-lhe: Até vós mesmos estais sem entender? 

Os discípulos ficaram atônitos diante daquilo que eles julgavam uma parábola. 

Sim, era a única conclusão. Só podia ser uma parábola. Tal conjectura é cabível, 

pois que a lei dietética de Levítico 11 era sagrada demais para todos os judaicos, 

tanto para os discípulos, como judaicos comuns, fariseus, irreligiosos, etc. O es-

tonteamento dos discípulos, por conseguinte é natural, dada a posição em relação 

às coisas imundas – que naqueles dias ia além dos alimentos -condenadas e proi-

bidas pelo CRIADOR. 

A diferença, porém, é que para a solução do problema e consequente esclareci-

mento, os discípulos foram humildemente suplicar a Yaohu'shua e Ele os aten-
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deu, clareando as nuvens negras que envolveram as palavras divinas: “O que 

contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca"... 

Hoje, lamentavelmente, percebi em centenas de pessoas com quem estudei as 

Escrituras que, havendo algo obscuro ou encoberto à primeira vista, ao invés de 

se ir a Yaohu'shua e com humildade estudar Sua Palavra, comparando texto com 

texto, para se chegar à Verdade que o versículo quer ensinar, simplesmente con-

cordavam com aquilo que, para elas, era mais conveniente. Evidentemente, é 

muito mais fácil transgredir que sacrificar. Ler que estudar. Consentir que renun-

ciar. Transigir que obedecer. Isso é próprio da natureza humana. Mas... não é o 

correto! 

Com os discípulos foi diferente. Tomados que foram de estupefação tal, pois para 

eles, apenas ver ou sentir algo imundo lhes causava ojeriza (até de sua sombra 

corriam), quanto mais a ideia de comer algo imundo, proibido pelo CRIADOR. 

Era inconcebível! Por isso rogaram a Yaohu'shua para explicar-lhes tal dito. E isso 

fez o Mestre, com todo amor. 

– Solicitemos agora ao CRIADOR, que esclareça o assunto para nós. 

O título, nas ‘almeidas’ – “a tradição dos anciãos” do capítulo quinze de 

Matt‟yaohuh, não é inspirado (foi acrescido pelo tradutor) como se sabe; porém, é 

de significado ímpar. Ouça a arguição dos fariseus a Yaohu'shua: 

Mt 15:2 - Por que transgride os Teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois 

não lavam as mãos QUANDO comem pão! 

Observe que o enredo começa com uma tradição. Entre as muitas, infindáveis e 

enfadonhas tradições dos judaicos, tinha preeminência aquela de, antes de qual-

quer refeição, lavar as mãos muitas vezes (Mc 7:3), como se fora uma cerimô-

nia solene. Aliás, era de fato uma ablução imposta, um cerimonial preceituado. 

Lavava-se as mãos, não para torná-las limpas, como é normal, antes de qualquer 

refeição! 

Simplesmente era um hábito para satisfazer uma tola tradição que mais parecia 

um capricho dos anciãos, doutores da Lei. E ai de quem não procedesse assim! 

Ouça isso, e veja se não dá para rir: 

“Não se tratava simplesmente de lavar-se com sabão e água; e limpar-se. Não, 

não! Havia os movimentos certos que deviam ser feitos... A quantidade mínima de 

água que poderia ser usada devia caber pelo menos numa metade da casca de 1 

ovo. Então era preciso derramar um pouco d‟água nos dedos e palmas da mão, 

primeiro uma, depois outra, erguendo a mão o bastante para que a água escor-

resse pelos punhos, mas não além deste ponto. Além disto a pessoa tinha de cui-

dar que a água não escorresse pelas costas da mão. E depois a pessoa deveria 

esfregar uma mão na outra, indo e vindo, para lá e para cá. E, se não houvesse 

água nenhuma, poderia ser feita uma espécie de lavagem a seco, simplesmente 

fazendo os movimentos como se com água. Mas de modo algum a pessoa poderia 

sentar-se à mesa para comer sem ter praticado este ritual”. –Inspiração Juvenil, 

1979, pág. 349, St. Doward. 
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TRADIÇÃO: isto foi o primeiro ato censurado aos fariseus, pois não seguiam a 

Lei, mas nas TRADIÇÕES, eram irrepreensíveis... Se vc se apega à tradições, leia 

esta passagem no livro de Marcus, no cap 7 que é mais sucinto; leia Cl 2:8 sobre 

o apego a tradições e veja também a reprimenda de Kafos em I Pd 1:18 sobre as 

tradições recebidas de nossos pais; e;  HOJE, não se esqueçam de Gl 5:4 que diz: 

“De hol‟Mehushkyah vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei (aqui 

tradições); da graça decaístes”!  

Pois bem, Yaohu'shua e os discípulos, embora primassem pela higiene, não acei-

tavam nem concordavam com esse ritual, essa tradição vazia e sem nexo. Por fa-

lar em tradição, há uma que predomina em certa parte do cristianismo (eu a per-

cebi quando fui um fiel denominacional). Parece que o diploma de um cristão sábio 

nas Escrituras é-lhe conferido pelo fato de pertencer a uma igreja – 30, 40, 50 

anos – ou ter lido [o tal de “ano bíblico”] a Bíblia outras tantas vezes. Ocorre que, 

ler é uma coisa, estudar é outra bem diferente, e, frequentar igreja décadas intei-

ras não quer dizer que tão somente por isso, a palavra desta pessoa seja doutrina 

e lei... 

Lembra-se? Yaohu'shua com apenas doze anos de idade deixou aturdidos homens 

envelhecidos, com ensinamentos que jamais penetraram em seus ouvidos, fazen-

do seus corações ferverem maravilhados. (Leia Jó 32:6 - 9). 

Então, estudando todo o capítulo 15 de Matt‟yaohuh, percebemos que aqueles an-

ciãos transgrediam os mandamentos do ETERNO, mas suas tradições pessoais e-

ram intocáveis, e colocavam-nas em lugar de destaque (Mt 15:3). Será que hoje 

ocorre de modo diferente? Veja: A voz corrente do moderno cristianismo é adap-

tar-se ao mundo [ecumenismo], fazendo o que a maioria faz, ao invés de ouvir e 

fazer o que diz as santas Escrituras. 

Já ouvi de um „pastor‟ de uma das maiores Igrejas Evangélicas do mundo, dizer 

que guarda o domingo, porque todo o mundo o guarda. Sei que você não concor-

da com isso, certo? Bem, ouça o que Yaohu'shua respondeu àqueles - condutores 

cegos: 

Mt 15:7-8 - Hipócritas, bem profetizou Yashu‟yah (corrompido como Isaías) a 

vosso respeito, dizendo: Este povo honra-Me com os lábios, mas o seu coração 

está longe de Mim. 

Por conseguinte, o problema suscitado naquela oportunidade não é o da comida 

em si, mas a maneira de se comer, isso é muito claro neste capítulo O verso 2 

informa cristalinamente que a dificuldade residia em lavar ou NÃO lavar as 

mãos. Com relação à comida, os próprios fariseus ali disseram: - comer pão; na 

RC – na ARA, esta distinção foi TIRADA para poderem usar esta passagem em re-

lação a qualquer tipo de alimentos; mais especificamente para DERRUBAR Lv 11 e 

continuarem comendo carnes imundas, ou seja: carne de porco! 

Bem, lavar as mãos sete vezes era a tradição. Coisa que Yaohu'shua e os discípu-

los não abonavam, tanto que comiam sem praticar aquela „purificação’ (en-

tre aspas). Quanto à comida, era caso encerrado: os judaicos possuíam verda-

deira idiossincrasia (repulsa em grau máximo) às carnes imundas, proibidas por 
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YAOHUH UL'HIM. E como Yaohu'shua hol‟Mehushkyah anda no mesmo Caminho 

que o PAI [Jo 1:18 ou 10:30] e é o autor da prudente, boa e sábia lei dietética, 

nada mais fiel aceitar que, sobre aquela mesa cercada de gente para comer, não 

havia comidas proibidas por Ele. 

Isso é tão verdadeiro quanto comprobatório, pois tempos mais tarde após este 

incidente, Kafos – que esteve presente naquela oportunidade – declarou, alto e 

em bom som, muito dramaticamente, quando foi pelo CRIADOR, ordenado a co-

mer alimentos que estavam no lençol de sua visão em Atos 10:14: Nunca CRIA-

DOR, comi coisa comum, ou imunda. 

Ora, não estaria Kafos mentindo para o CRIADOR agora, se naquele acontecimen-

to com Yaohu'shua ou mesmo posteriormente, tivesse comido carnes imundas? 

Lembrando que o texto era enfático: Comer pão!!! 

Portanto, está claro que, naquela oportunidade, quando Yaohu'shua mencionou o 

verso que estamos estudando, não havia sobre aquela mesa nenhuma carne proi-

bida pelo ETERNO, e muito menos houve autorização para o seu consumo, pois 

desde este incidente de Matt‟yaohuh 15 até Atos 10, passaram-se algumas déca-

das e Kafos disse categoricamente, repito, diante do lençol cheio de animais que 

descia do Céu: “Nunca, CRIADOR, comi coisa... imunda”. 

Bem, é possível que alguém ainda questione esta Verdade, agarrando-se cega-

mente na declaração de Yaohu'shua em Mt 15:17 

- Tudo o que entra pela boca desce para o ventre, e é lançado fora. 

Meu amado, Yaohu'shua sempre Se serviu de parábolas e expressões metafóricas, 

para ilustrar verdades eternas. Por isso que, relativo a esse verso, não podemos 

fazer uma aplicação literal, porque o CRIADOR, Yaohu'shua, nunca teve tal inten-

ção. Sabe por quê? Porque nem tudo o que entra pela boca vai para o ventre e é 

lançado fora. Por exemplo: arsênico, formicida, soda cáustica, etc. E... você 

acha que Yaohu'shua não sabe disso? Não foi Ele que fez nosso estômago? (Em 

sã consciência e usando o bom senso, também ninguém comeria alguma 

coisa envenenada para pôr à prova este texto. Isto seria tentar ao CRIA-

DOR, o que é proibido por Ele mesmo). 

– Dirá alguém: Yaohu'shua errou? Não amados! Mil vezes não! Yaohu'shua jamais 

erra. Claro como a luz solar, para os filhos da luz, foi o fato de que Yaohu'shua 

queria ensinar, com esta ilustração, não a autorização para consumir carnes que 

Ele próprio proibiu há milênios, mas a Verdade de que: 

Em Mt 15:18-19 lemos... 

- O que sai da boca, procede do coração. E isso contamina o homem. Porque do 

coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, 

falsos testemunhos e blasfêmias. 

Yaohu'shua usa o vocábulo coração para representar a faculdade que planeja e 

decide. Na Verdade a mente é a sede dos pensamentos e decisões. É aí onde Ele, 

em Espírito, atua e todos os nossos atos e gestos são dirigidos por este comando 
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sensorial. Desta maneira, estas coisas procedem, não do coração em si, mas, da 

mente. 

O Mestre conhecia aqueles corações farisaicos de sobra. E era esta relação de im-

purezas que povoava suas mentes. Acrescente-se a isso a repulsa que mantinham 

em não aceitar o humilde nazareno e Seus ensinamentos. 

Mas, você, meu amado irmão, agora já conhece toda a história deste texto bíblico, 

e pode compreender com clareza que Yaohu'shua não está abonando o consumo 

de carnes proibidas por Ele mesmo, mas sim que é o coração (mente) o centro de 

tudo, no que tange aos sentimentos e, por isso diz a Bíblia: 

Pv 4:23 - Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele 

procedem todas as fontes da vida. 

Por conseguinte, irmão, tenha sempre uma mente pura e demonstre seu amor ao 

querido Yaohu'shua não comendo o que Ele proibiu diligentemente. Certo? 

- Pensei, um dia, estar ouvindo um programa evangélico em uma Rádio do Rio de 

Janeiro. À medida que ele se desenvolvia, minha atenção mais se aguçava: É que, 

apesar do pregador – nas palavras dele e mais, naqueles dias eu ainda não conhe-

cia a doutrina do Nome – falar deus, jesus, libertação, etc., algo estava destoan-

do. Finalmente, pela oração feita por ele, pude notar que era um programa espíri-

ta. Mas, observe bem, só no final do programa (oração final), é que o véu se lhe 

tirou. Era de fato, até então, um programa evangélico de curas. 

Amado irmão, o cerco está apertando (Ap 16:13 fala sobre as armas de satan). Só 

temos um refúgio e segurança para estabelecer a diferença: Cf. Is 8:20 – à Lei e 

ao testemunho... 

Em um outro programa de rádio: Quinta-feira, às 7:45 hs na Rádio Bandei-

rantes/RJ, ia ao ar o Programa A Hora da Eucaristia, sob a direção do Padre Jair 

Pereira da Paróquia Bom jesus dos Milagres. Se não houvesse esta informação ini-

cial, ninguém diria tratar-se de uma Igreja Católica. É que ele pregava o batismo 

no “Espírito Santo”, cura divina, língua estranha, etc. etc. Tudo que um pentecos-

tal quer ouvir... E mais, ouçam agora como determinados padres na TV estão o-

rando! Digo orando, não rezando... É... está ficando tudo igualzinho! Abra os o-

lhos! 

Música Final: Shema Ysrael.mp3 

Oremos: Santo Pai... Damos graças a Ti por permitir que a Tua Santa Palavra se-

ja limpa das Falsas Doutrinas que o mundo ensina. Ajude-nos a estar sempre dis-

postos a estudar e a ensinar esta Verdade! Não deixeis que a antigas doutrinas 

que estão enraizadas em nosso coração, nos impeça de estar em Sua Presença! 

Também, solicitamos que derrame as Suas bênçãos sobre todos nós e também a 

todos que andam seguindo Ventos de Doutrinas. Traga-os para a Sua luz... Este é 

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

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


