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Culto Messiânico #12 

* 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 – 

Adonai.mp3 

         Doxologia (Oração de Invocação em silêncio, seguida de canto 

congregacional). 

Ma Tovu.mp3  

         Oração feita pelo Rosh ao CRIADOR, Único! 

     

SERMÃO: ESTAMOS DEBAIXO DA GRAÇA E NÃO DEBAIXO DA LEI!  

Uma afirmação ou uma interrogação??? Esta é mais uma declaração sincera, 

proferida por todos os evangélicos: leigos, seminaristas, pastores. Porém, 

torna-se uma expressão sem o peso que lhe dão quando isolada do contexto 

bíblico. 

Responda: O que é um „fora da Lei‟? 

– É aquele foragido da justiça. O que transgrediu a lei existente para proteger 
os cidadãos. Se está fora da lei, evidentemente está sob sua penalidade. 

Da mesma maneira, os cristãos que estão - debaixo da Graça não podem 

estar - fora da lei. A Graça se torna uma dádiva para os que obedecem. Por 

isto é que o ETERNO tem uma Lei para identificar os obedientes. 

Assim, dizemos: só se pode estar - debaixo da Graça estando - dentro da lei! E 

a Graça veio com Yaohushua ou já estava presente desde a Eternidade? 

 

A GRAÇA EM TODA A BÍBLIA 

- A Lei é dada para que a Graça possa ser exigida; a Graça é concedida para 

que a Lei possa ser cumprida. – (Quem disse isto? Agostinho, um dos pais da 

ICAR). 

Os judaicos, querendo ser salvos pela Lei sem a Graça, erraram; [daí a palavra 

„legalismo‟]; Hoje, os cristãos querem ser salvos pela Graça, sem a Lei, erram 
também. As duas: Lei e Graça, ...que juntas começaram a agir desde a entrada 

do pecado, juntas agirão, até a eliminação do mesmo! 

A salvação unicamente pela Graça do ETERNO [cf. Jo 3:16 (Porque YAOHUH 
amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito, para que todo aquele 
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. - isto é a Graça manifesta] é 

oferecida aos que A aceitam pela fé. Graça e fé resulta sempre em obediência à 
Lei do ETERNO. 

A Graça encarnada deu-se com o advento de Yaohu'shua. Portanto, a Graça 

jamais deve ser comercializada; tem é que ser apresentada graciosamente! 
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A santa Lei do ETERNO tem sido desprezada hoje em dia, por boa parte de 

irmãos bondosos e sinceros, pelo desconhecimento de seu eterno papel: 

afirmam eles que a Graça inutilizou-a, tornando-a sem nenhum efeito. Essa 

crença originou-se da leitura de textos como estes: 

Jo 1:17 - Porque a lei foi dada através de Mehu‟shua; a Graça e a Verdade 

vieram por Yaohu'shua hol‟Mehushkyah. 

Rm 6: 15 - ...não estamos debaixo da lei, mas debaixo da Graça. 

Mas, tais textos sempre sofrem a manipulação de seus editores trinitarianos e 

pentecostais... Desde quando  LEI é de Moisés, como dizem e está escrito nas 

linhas das “almeida”; sempre lemos ali: A Lei de Moisés... Isto é mais uma de 

suas manipulações... Mas não, a LEI jamais FOI de MOISÉS, mas sim dada pelo 

Criador, a Mehu‟shua... Dai, ser esta ênfase vista nas páginas da ESN onde este 

primeiro texto está nas seguintes palavras: “Mehu'shua trouxe-nos a Lei, mas, 

Yaohu'shua hol‟Mehushkyah trouxe-nos a Graça e a Verdade”! 

Assim, este texto está dizendo que a Graça veio de Yaohu'shua para cá e, 

portanto, não devemos obediência à Lei Moral. Será assim mesmo?  

É ensino claro das Sagradas Escrituras que a salvação dos homens é somente 

por meio da Graça (cf. Ef 2:8). Assim sendo, cabe de imediato uma pergunta: 

Se a Graça existiu apenas de Yaohu'shua para cá, como se afirma, o que será 
dos homens do Antigo Testamento? Os grandes amigos do ETERNO, patriarcas, 

profetas e demais crentes que aguardavam a vinda do Messias! Certamente, se 

a Graça não existiu antes de Yaohu'shua, estão perdidos! Este é um raciocínio 

absurdo, porém cabível, dentro da aceitação de que a Graça só veio depois de 

Yaohu'shua que, segundo se pensa, cancelou a Lei e estabeleceu a Graça. 

Entrementes, tenho certeza que todos os cristãos aceitam que estes santos do 

Antigo Testamento estão salvos. Agora, note: Se não existia Graça, foram 

salvos por quê? Como? Lógico, se a Graça se manifesta através da fé em 

Yaohu'shua, e se Yaohu'shua só veio no Novo Testamento, estes homens foram 

salvos, então, pelas suas Obras!!! 

Se assim é, como será na Eternidade? Haverá duas classes de santos? Os que 

se salvaram pelas Obras (Velho Testamento) e os que se salvaram pela Graça 

(Novo Testamento)? Absurdo! Um grupo pelos seus próprios méritos e esforços 
se salvaram [então Caim estava certo ao fazer do seu próprio modo, não é?]; o 

outro grupo, pelos méritos de Cristo (pela Graça). Isso é uma blasfêmia, reduz 

o sacrifício de Yaohu'shua a uma posição bastante incomum.  

Não, amado! A Graça antecede o advento de Yaohu'shua, veja: 

Rm 16:25 - Ora, Aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu 

evangelho e a pregação de Yaohu'shua hol‟Mehushkyah, conforme a revelação 

do mistério que desde tempos eternos esteve oculto.  

Ap 13:8 - E adoraram-na todos os que habitam sobre a Terra, esses cujos 

nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a 

fundação do mundo.  

II Tm 1:9 - Que nos salvou, e nos chamou com uma santa vocação; não 

segundo as nossas obras, mas segundo o Seu próprio propósito e Graça que 
nos foi dada em Yaohu'shua antes dos tempos dos séculos.  

É portanto a Graça uma Verdade reiterada pelos apóstolos, e Sha‟ul consolida o 

assunto de maneira clara e definida, afirmando categoricamente que a Graça é 
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estendida a todos os homens em sentido genérico, e em todos os tempos - 

antes ou depois de Cristo -  com estas palavras: 

Tt 2:11 - Porque a Graça do ETERNO se há manifestada, trazendo salvação a 

todos os homens. 

Por conseguinte, todos serão salvos, só e exclusivamente pela Graça, e nada 

mais; desta forma não se pode acreditar na pregação de que ela só veio depois 

de Yaohu'shua, baseando-se em um versículo isolado e manipulado, como 
vimos inicialmente quando comparamos a „almeida‟ com a ESN. A Graça já era 

plano do ETERNO antes mesmo da queda do homem, e a primeira revelação 

escrita da mesma, encontra-se em Gn 3:15 (quando diz: Porei inimizade entre ti 
e a mulher), que foi a promessa de um Salvador. A partir daí os homens 

passaram a esperá-Lo, pela fé. Portanto, desde o início da humanidade, 

precisamente com o primeiro casal, teve começo a operação da Graça. Nokh 

também foi alvo da Graça do ETERNO. Gn 6:8 (Nokh, porém, achou graça aos 
olhos do Criador). 

O „„pastor‟‟ Batista Zacarias Campello em seu livro „Luz Sobre o Batismo‟, pág. 

65, informa: - Os que morreram antes de Cristo, que foram salvos, o foram 

pela fé no Salvador que havia de vir*. Isso ia sendo lançado a débito do 

Messias. Quando Yaohu‟shua morreu, Seu sangue saldou essa velha dívida (é o 

diz Cl 2:14 - ... e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós). 

Portanto, se foram salvos pela fé, óbvio é que foi pela Graça, não é? 

* VEJA: Os rituais do Santuário (a Lei Cerimonial) apontavam para esta Graça 

Vindoura – o Cordeiro que tira o pecado do mundo (cf. Jo 1:29). Portanto, a 

Graça cumpriu-se em Yaohu‟shua! Sendo assim, 

Hb 11 é a galeria dos salvos pela Graça (fé). Sim, porque a Graça é manifesta 

quando o homem exerce fé no sacrifício de Yaohu'shua. Ouça: 

Ef 2:8 - Porque pela Graça sois salvos, por meio da fé!!! 

Assim sendo, na Vida Eterna, só haverá uma classe de remidos. Qual? A dos 

salvos pela Graça, mediante sua fé no sacrifício expiatório de Yaohu'shua; 

patriarcas, profetas, discípulos e os crentes de todas as épocas. Aqui a prova: 

Ap 5:9 - E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno És de tomar o livro, e 

abrir os seus selos; porque foste morto, e com Teu sangue compraste para 

YAOHUH, homens de toda a tribo, e língua e povo e nação. 

Sabe, irmão, rigorosamente um dos maiores exemplos de salvação pela Graça, 

mediante sua fé no Salvador que havia de vir, foi o de Jó, cujo livro os exegetas 

presumem tenha sido o primeiro a ser escrito, e dele destaco: 

Jó 19:25 - Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim Se levantará 

sobre a Terra. E, um dia, Ele veio em carne... 

Note: Esta magistral declaração foi expressa milênios antes de Yaohu'shua 

nascer, e revela a clareza desta doutrina. Fica claro, então, que todos os que 

morreram antes de Cristo, sendo salvos, o serão exclusivamente pela Graça, 

mediante à fé sempre viva, demonstrada na esperança de um Salvador que 

havia de vir. Não há, portanto, como se vê, o conflito entre Lei e Graça que 

hoje veem muitos irmãos. Graça e Lei subsistiram juntas, e juntas coexistirão 

enquanto houver pecado; sabe por quê? A Lei e a Graça andam de mãos 

dadas, assim como um rapaz e uma moça, apaixonados.  
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Senão, veja: – Por que existe a Graça? 

– Você terá que responder: porque existe o pecado!!! Não há outra resposta. 

Certamente para haver Graça é necessário que exista pecado. Porque caso 

contrário a Graça seria desnecessária. E como sabemos que existe pecado? 

Sha‟ul responde: 

Rm 5:13 - ...mas o pecado não é imputado, não havendo Lei. 

Rm 4:15 - Porque onde não há Lei também não há pecado. 

Talvez esta última leitura seja um pouco confusa, como toda “almeida”; mas o 

texto da ESN nos traz entendimento claro; diz: “O único jeito de podermos 

evitar a quebra de suas leis é não ter nenhuma delas para quebrar”! 

Consequentemente, se não houvesse uma lei que apontasse, mostrasse, 

revelasse o pecado, ele – o pecado – não existiria. Não é simples? Efetivamente 

a lei e a Graça estão irmanadas, caminhando juntas: A lei revelando o pecado 

na vida do homem, e a Graça trazendo o remédio para este pecado.  

Fica claro, então, que a Graça antecede a presença física de Yaohu'shua nesta 

Terra. Ela passou a vigorar, após a transgressão à vontade expressa do 

CRIADOR no Éden, por nossos primeiros pais – eles continuaram vivos, pela 

Graça! 

Por isso, amado irmão, a Graça não nos exclui de guardar a Lei do ETERNO. 
Pelo contrário, sendo que é a lei que aponta o pecado, certamente se 

transgredirmos qualquer um de seus mandamentos, estaremos incorrendo no 

pecado (I Jo 3:4). Agradeçamos ao ETERNO pela Graça que nos foi outorgada, 

mas vivamos de maneira que a lei em nada nos acuse. 

Pois, Yao'khanan Alef 2:1 diz: Meus filhinhos, digo-vos isto para que se 

mantenham longe do pecado; mas, se pecarem, existe um Advogado a nosso 

favor junto de YAOHU‟ABI. É Yaohu'shua hol‟Mehushkyah, o justo; operando a 

Sua Graça! 

UM CONSELHO – Os santos terão no fechamento da porta da Graça o caráter 

de Yaohu'shua, mas aqui na Terra, não no Céu! Assim é necessário que o 

meçamos aqui e agora. E qual é o elemento aferidor? A Lei dos Dez 

Mandamentos! Leia Yashu‟yah (corrompido como Isaías) 8:20. Leia também 

Yah‟kof (corrompido como Tiago) 2:10-12 e veja o quão abrangente é a LEI e a 
Graça! 

UMA CURIOSIDADE – Quando a Bíblia menciona que os remidos entoarão o 

cântico de Mehu‟shua e do Cordeiro (Ap 15:3), você nunca se perguntou porque 

o cântico não é de Yao‟khanan, Kafos ou mesmo de Sha‟ul? – Porque é o 

cântico da LEI (Mehu‟shua no VT) e da GRAÇA (o Cordeiro no NT). E assim, até 

neste detalhe Lei e Graça estão juntas! 

E AGORA UMA CERTEZA – O sangue de Yaohu‟shua é o único meio de 

salvação, e a Lei Moral eternamente será o padrão de conduta do ser humano. 

O apóstolo Kafos negou a Cristo, bem como fez de tudo para esconder sua 

própria identidade. Lembra-se? (Está lá em Mt 26:31-35, 69-75). Nesse caso, a 

fé de Kafos, sem as obras (ou seja, o seu testemunho pessoal), foi 

absolutamente morta!  

“Nossa fé sem as obras é morta”, Foi assim que o CRIADOR ensinou. 
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As obras são frutos do amor. Nós guardamos a Lei do ETERNO não para sermos 

salvos, mas porque fomos salvos. Esta obediência (obra) é fruto da fé envolta 

no amor por aquEle que por nós morreu. Por isso lembre-se:  Somos salvos 

pela fé, mas seremos julgados pelas nossas obras! Pois diz Yah‟kof, Tg 2:14-18.  

“Que proveito há, meus irmãos se alguém disser que tem fé e não tiver obras? 

Porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e 

tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: Ide em paz, 
aquentai-vos e fartai-vos; e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, 

que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si 

mesma. Mas dirá alguém: Tu tens fé, e eu tenho obras; mostra-me a tua fé 

sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras”. ESN – Mulher 

Virtuosa 

E, afinal, YAOHU'SHUA DEU UM NOVO MANDAMENTO? Pois diz: 

“Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros, como Eu vos 

amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei” [texto da ARA]  

Eis o contexto divino:  

... Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo! Onde está escrito? Em Lv 

19:18.  

“Novo mandamento”, não é um mandamento novo, pois como vê, ele já existia 
desde o início do mundo! O exemplo de Cristo na maravilhosa dimensão 

adicional de Seu amor é o que há de novo neste mandamento. 

- Era como se o Salvador estivesse dizendo: Antes disso, foi vos ordenado que 

amasseis o próximo como a vós mesmos. Agora precisais compreender que 

amar aos outros como a vós mesmos significa “esquecer” o próprio eu... Amor 

sem reservas, vestido com roupa de trabalho, é o amor que temos de dar ao 

próximo. Este é o „velho‟ “novo mandamento”.  

– Sha‟ul não teve dificuldades em entender isto, pois disse: “Na verdade, tudo 

se resume – se RESUME – em amarmos o próximo como nos amamos a nós 

mesmos”. Rm 13:9; e o texto da ESN não deixa dúvida alguma: 

“Assim, dou-vos agora uma nova ordenança: que se amem uns aos outros. 

Como eu vos tenho amado, assim devem amar-se uns aos outros.” 

Portanto, caro irmão: aja sempre como os bereanos, VERIFIQUE nas Escrituras 
se o que o seu „pastor‟ está dizendo, realmente é bíblico; os bereanos, mesmo 

sendo Sha‟ul falando, faziam isto!!! Leia At 17:11. 

E, QUAL É O GRANDE MANDAMENTO DA LEI? 

Yaohu'shua definiu [resumiu, assim como Sha‟ul também como vimos acima em 

Rm 13:9] a lei como sendo: Amor ao ETERNO e amor ao próximo! Sábia e 

divinamente. Yaohu‟shua, dividiu os Dez Mandamentos em duas partes. Assim 

que, os primeiros quatro mandamentos dizem de nossa obrigação para com o 

ETERNO, e os seis restantes, de nossa obrigação e respeito ao nosso 

semelhante. Por conseguinte, destes - “dois” - mandamentos, depende toda a 

lei. 

– Então, qual o grande mandamento da Lei?  

...e a Resposta: A lei toda! 
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MAS, TODOS OS QUE GUARDAM A LEI ESTÃO DEBAIXO DE MALDIÇÃO! 

Esta frase é muito comum no meio evangélico dos nossos dias. Entretanto, ela 

não reflete a veracidade do texto de Gl 3:10, que diz: 

“Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição; porque 

escrito está: maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas que estão 

escritas no livro da lei para fazê-las”. REPITO: “maldito todo aquele que 

permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las”.    

Para esclarecer este texto, vamos mais uma vez recorrer à ESN – Escrituras 

Sagradas segundo oNome, na Linguagem Moderna que diz: 

“Por outro lado, todos aqueles que se apóiam nas suas próprias obras, feitas em 

obediência à Lei dada a Mehu‟shua, estão debaixo da maldição, porque está 

escrito: Maldito todo aquele que não cumprir tudo o que está escrito neste livro 

da Lei dada a Mehu‟shua. 

Esta expressão, - livro da lei, cristalinamente identifica que a lei focada por 

Sha‟ul é a Lei Cerimonial, pois que esta foi, de fato, escrita num livro cf. lemos 

em Dt 31:24; ao passo que a Lei Moral o foi em pedras cf. Ex 31:18. [Sha‟ul 

faria esta confusão?] 

Já que a Lei Cerimonial foi abolida na Cruz (Cl 2:14; Dn 9:27 – cravou na cruz e 

fez cessar os sacrifícios), então, livramo-nos dela! ...e assim poderemos 
garantir: a Lei Moral não é, não contém, não traz maldição! Porém, a sua 

transgressão, sim! ...produz maldição sobre o transgressor. É diferente estar 

sob a autoridade da lei e sob a maldição da lei. Há um abismo enorme entre 

ambas. 

Assim sendo, se observarmos a Lei Moral, estaremos sob sua autoridade. Mas, 

se a transgredimos (ainda que só um mandamento – o quarto, não é???) 

estaremos sob maldição (morte eterna).  

Efetivamente, quem obedece em parte, está transgredindo-a; toda; pois... 

“qualquer que guardar toda a Lei, mas tropeçar em um só ponto, tem-se 

tornado culpado de todos. Porque o mesmo que disse: Não adulterarás, 

também disse: Não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas és homicida, 

te hás tornado transgressor da Lei”. Tg (Yah‟kof) 2:10-11 

Em outra oportunidade exploraremos as diferenças entre as leis Cerimoniais e a 
Lei Moral! Mas vamos ficando por aqui! Amnao? Amnao!!! 

 

Música Final: Yerushualay...  

 

Oremos: Santo Pai... Somos gratos por nos trazer a salvação, graciosamente, 

através do Seu santo Filho, Yaohu‟shua – o nosso Criador! Ajude-nos a saber 

como levar a Sua Verdade àqueles que a desconhecem e que continuam 

seguindo Ventos de doutrina, renegando a Santa Lei Moral! Solicitamos que 

derrame as Suas bênçãos sobre todos nós e também aos nossos familiares para 

que eles também sintam o desejo de seguir a Ti, na sua totalidade e assim as 

suas bênçãos sejam derramadas em plenitude sobre todos e não somente por 

sua misericórdia... Este é o meu desejo e o faço em Nome de Yaohu‟shua... 

Amnao! 

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


