
Culto Messiânico #13 

* 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). 

Hatikva.mp3 [Um hino de esperança, para Yaoshor’ul] 

         Oração feita pelo Rosh ao CRIADOR, Único! 

     

SERMÃO: Está Amarrado! Um crente pode ser possuído? 

As Escrituras nos deixam bem claro que um autêntico yaoshorul’ita não podem 

ser possuídos por demônios. Pode sim ser oprimido por um demônio ou mesmo 

influenciado [tentado]. Uma possessão demoníaca envolve um demônio tendo 

controle direto e total sobre os pensamentos e/ou ações de uma pessoa (Mt 

17:14-18, Lc 4:33-35; 8:27-33). 

E a opressão ou influência demoníaca envolve um demônio ou demônios 

atacando espiritualmente uma pessoa e/ou incentivando-a a um 

comportamento pecaminoso. Observe que há várias passagens do NT que lidam 

com a guerra espiritual, mas em nenhuma encontramos instruções para 

expulsar um demônio de um verdadeiro crente (Ef 6:10-18). Os crentes são 

instruídos a resistir ao diabo (Tg 4:7, 1 Pe 5:8-9), mas não a expulsá-lo. 

Sha’ul nos diz: Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe não caia. I Co 10:12 

É corrente que os yaoshorul’itas são habitados pelos santos Espíritos. Isto é, Pai 

& Filho (Jo 14:18, 21 e 23; Rm 8:9-11; I Co 3:16; 6:19 cf At 20:28) e o santo 

Espírito, Yaohu’shua, não permitiria que um demônio possuísse a mesma 

pessoa em quem Ele habita. É impensável que o ETERNO permitiria que um de 

Seus filhos, alguém que foi adquirido com o sangue do Seu Filho, Yaohushua 

hol’Mehushkyah (1 Pe 1:18-19) e tornou-se uma nova criatura (II Co 5:17), 

fosse possuído e controlado por um demônio.  

Sim, como seguidores de hol’Mehushkyah, estamos em guerra com satan e 

seus demônios, mas não de dentro de nós mesmos. O apóstolo Yao’khanan 

declara: "Filhinhos, vós sois do ETERNO e tendes vencido os falsos profetas, 

porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo" (I 

Jo 4:4 cf Ap 3:20). E quem é o Ser que em nós habita? YAOHUH e YAOHUSHUA 

(Jo 14:23)! Quem é o que está no mundo? satan e seus demônios (Ap 12:12). 

Portanto, o crente obteve uma vitória sobre o mundo dos demônios e o caso de 



possessão demoníaca de um seguidor de Yaohushua não pode ser defendido 

biblicamente. 

Em vista da forte evidência bíblica de que um yaoshorul’ita não possa ser 

possuído por demônios, alguns pentecostais usam o termo "demonização" para 

se referir a um demônio tendo controle sobre um “crente”. Alguns destes 

pentecostais argumentam que, embora um “cremnte” não possa ser possuído 

por demônios, ele ainda pode ser demonizado. Normalmente, a descrição de 

demonização é praticamente idêntica à descrição da possessão demoníaca. 

Assim, temos o mesmo problema.  

Mudar a terminologia não muda o fato de que um demônio não pode habitar ou 

assumir o controle total de um “crente”. Influência e opressão demoníaca são 

realidades para os “crentes”, sem dúvida; mas simplesmente não é bíblico dizer 

que um yaoshorul’ita pode ser demonizado ou possuído por um demônio. 

E, qual é a diferença entre um yaoshorul’ita e um crente? Não seria a mesma 

coisa? Não! Quando nos referimos à “crentes” estamos falando daqueles que 

professam estar na Verdade – os crentes denominacionais – mas que no 

entanto, não são autênticos bereanos e não verificam se as crenças (doutrinas) 

de suas igrejas, estão dentro do Está Escrito... 

Na realidade, a diferença básica e gritante, é que este “crentes” seguem a 

doutrina advinda do paganismo grego, a trindade e, um yaoshorul’ita, além de 

não ser trinitariano, estuda constantemente as Escrituras para que as suas 

crenças estejam apenas dentro do Está Escrito; eliminando de suas vidas, 

Ventos de Doutrinas; ou seja: Nós, os que creem no Nome! 

E, grande parte do raciocínio por trás do conceito de demonização é a 

experiência – deles – de ver alguém que "professa" ser um “crente”, exibindo 

evidência de que estava sendo controlado por um demônio. É fundamental, 

porém, que não permitamos que este tipo de experiência influencie a nossa 

interpretação das Escrituras. Pelo contrário, devemos filtrar as nossas 

experiências pessoais através da verdade das Escrituras. Pois... Toda Escritura é 

divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para 

instruir em justiça; para que o yaoshorul’ita seja perfeito, e perfeitamente preparado 

para toda boa obra. II Tm 3:16-17.  

Ver alguém que “achamos” ser um yaoshorul’ita exibindo um comportamento 

demonizado deve nos levar a questionar a autenticidade da sua fé. Não deve 

nos levar a alterar a nossa perspectiva sobre se um yaoshorul’ita pode ser 

possuído por demônios ou demonizado. Talvez a pessoa realmente seja um 

yaoshorul’ita, mas está sendo oprimida por demônio e/ou sofrendo de graves 

problemas psicológicos. No entanto, novamente, nossas experiências devem 

passar o teste das Escrituras e não o contrário. 

Porque yaoshorul’itas não podem ser possuídos? 



Quando um yaoshorul’ita recebe hol’Mehushkyah como seu Mestre e Salvador 

pessoal em sua teviláh que foi realizada no único Nome que pode Salvar 

[Yaohushua], este passa a fazer parte da vida do yaoshorul’ita; em seu espírito 

[que é Santo]! O ETERNO toma a vida do yaoshorul’ita para Ele, e como 

resultado, os demônios não podem ocupar o mesmo lugar que Ele. satan sabe 

disto, e é por isso que ele tenta arduamente seduzir a pessoa antes disso e ter 

seus demônios ou influências demoníacas controlando ou afetando esta pessoa.  

Portanto, se um que se diz yaoshorul’ita, estiver possuído, certamente é porque 

alguma doutrina que ele crê – e segue – crê ser escriturística, o afasta da 

Verdade e assim, satan tem brechas para entrar... Ou Melhor, como a casa 

ainda permanece vazia, ele a toma para si – Não é o que Lc 11:24-26 diz? 

Observe que crentes possuídos são trinitarianos [os tais ab-rogadores; cristãos 

que insistem em dizer que a Lei foi cravada na cruz; isto tão somente para não 

guardarem o 4º mandamento, não é?] ou são pentecostais, com o falso dom de 

língua onde um demônio os possuem, falando através deles. E pior, todos eles 

acreditam em um nome corrompido para o Messias! Se não tem a Verdade, não 

tem Yaohushua e assim, tem espaço para satan habitar em suas vidas!!! 

A realidade da batalha espiritual 

Mesmo que o santo Espírito [Yaohushua, em espírito] esteja no “yaoshorul’ita”, 

demônios certamente tentarão introduzir pensamentos ou afetar o processo de 

raciocínio do indivíduo. 

O diabo e todos os seus demônios estão procurando por pessoas que eles 

possam afetar com seus “dardos”, procurando pelo ponto fraco das pessoas, 

para que estes “dardos” atinjam-na, precisamente. 

Por muitas vezes, satan obtém sucesso. Nos vemos por muitas e muitas vezes 

pessoas “boas” caírem, e ficarem envolvidas em situações sexualmente imorais. 

Alguns contam isto a outras pessoas, e com isso buscam ajuda. Outros, por 

outro lado, não contam, e com isso vão cada vez mais afundando no problema, 

e antes que eles se dêem conta, a vida já está comprometida com o pecado, 

fazendo com que coloquem suas vidas em situações vergonhosas. Se isto pode 

ocorrem com a sua sexualidade [prazeres da carne], imaginem em sua vida 

material, física e ou espiritual. 

Veja o apóstolo Káfos, e o que ele fez, e como ele foi afetado. Ele era uma 

pessoa salva. Ele era uma “rocha” para Yaohushua, e mesmo assim negou a 

hol’Mehushkyah três vezes. Por que? Bem, certamente não é justo pensar que 

Káfos, que era uma “rocha” no evangelho, tornou-se um fraco, em tão pouco 

tempo. Ele deve ter sido afetado por algum tipo de “sugestionamento 

demoníaco”. 

No caso de Ananias e sua esposa que venderam suas propriedades e mentiram 

sobre o quanto eles receberam e sobre o quanto eles doaram, Káfos 

pessoalmente perguntou porquê eles permitiram que satan enchesse os 



corações deles para mentir ao santo Espírito [Yaohushua hol’Mehushkyah, em 

espírito onipresente]. Eles eram yaoshorul’itas, eles criam, mas eles mentiram e 

ficaram em dúvida entre a verdade e o que eles fizeram. Esta é uma influência 

satânica. 

Muitos de vocês, tenho certeza, têm pensamentos que vêm à sua mente e 

vocês não conseguem imaginar de onde eles surgiram. De onde vêm estas 

tentações? Bem, você sabe, elas vêm do diabo; então isto também mostra que 

devemos estar em constante vigilância e ter nossos “escudos a postos” em 

todos os momentos. 

Podemos dizer: “Demônios não podem viver em corações yaoshorul’itas, mas 

eles podem permanecer nos ombros dos yaoshorul’itas e sussurrar coisas em 

seus ouvidos”. 

Quando percebemos que os demônios e o próprio satan podem literalmente 

“pousar em nossos ombros”, devemos também perceber que não podemos 

continuar cada dia fazendo as mesmas e velhas coisas erradas, sem crescer no 

poder de Yaohu’shua; até atingirmos a verdadeira estatura de Cristo, cf. Ef 

4:13.  

Devemos estar constantemente construindo um “arsenal” de defesa, estudando 

e memorizando Sua Palavra e clamando a este Espírito [que é santo], que, com 

tais armas ou bagagem escriturística, Ele nos ajudará a vencer o inimigo. 

Yaoshorul’itas, infelizmente, pensam que só porque eles voltaram suas vidas 

para o ETERNO – conhecem o Seu Nome – e que agora têm Sua presença em 

suas vidas, assim estão seguros! satan adora ouvir isto... pois, com este 

procedimento, ele tem a chance de penetrar na vida do crente; isto porque ele 

é poderoso e este crente, pretencioso! 

Os yaoshorul’itas, não estão construindo tal arsenal. Eles não estão “em 

treinamento” para garantir que eles estarão preparados para lutar contra os 

demônios – Mt 17:21. Parece, que hoje em dia, os yaoshorul’itas fazem tudo 

para manter um “status quo”. A leitura da Palavra e a oração que os 

yaoshorul’itas estão fazendo hoje em dia é pouca, suficiente apenas para 

mantê-los no mesmo nível que eles tinham quando aceitaram a Yaohushua. Pra 

atais “yaoshorul’itas” tudo se resume em prosperidade! 

Os “crentes” assistem mais TV do que lê as Escrituras, todos os dias. Já, com os 

jovens, praticamente a mesma coisa: apesar de pouco tempo de TV, estão 

gastando bastante tempo com compromissos sociais e internet. Não estão 

crescendo no Messias e se fortalecendo para as batalhas futuras. A vida eterna 

não é prioritária e por isto preferem o Reino da Graça ao Reino da Glória! 

Devemos perceber que satan tem um plano para nossas vidas assim como o 

ETERNO tem um plano. Ambos irão lutar por cada um de nós. O ETERNO, é 

mais forte, sabemos disso! Mas, Ele nos respeita [Livre Arbítrio] e se limita a 

falar o que precisamos fazer, e como fazer, e o que acontecerá se fizermos da 



forma que Ele nos instrui a fazer, ou seja, mostra-nos as consequências de não 

O seguir.  

No entanto, satan poder interferir – sem a mínima cerimônia - neste conselho e 

tirar a pessoa do Caminho correto e afastá-la dEle; ele provavelmente ganhará 

a batalha. Ap 13:17. Observe que satan marca os seus tanto na fronte 

[consciência], quanto nas mãos [obras materiais]; já, o ETERNO marca apenas 

aquele que conscientemente O aceita, isto é, na fronte cf. Ap 7:3. 

Colocando toda a armadura do CRIADOR 

Muitos de nós sabemos qual é o plano de defesa. Nos temos um conjunto 

completo de armadura, pronta e disponível para cada um de nós. Yaohushua diz 

que com esta armadura nós estamos prontos para enfrentar o inimigo e resistir. 

Ele desenvolveu este plano de defesa. E este plano está na Verdade! A Verdade 

que desmascara o inimigo! Leia atentamente Ef 6:10-18. 

E, observem que ali, o apostolo termina com o principal item que nos fortalece 

e protege: a oração... Ya’kof (Tg) 5:16 já nos disse: Muito pode a oração de um 

justo; no entanto, Sha’ul nos alerta em Rm 3:10 – Não há um justo sequer! 

Somente podemos ser justos, estando com aquEle que é justo, Yaohu’shua! 

Parece simples, não parece? Se é tão simples, porque a maioria dos 

yaoshorul’itas não estão se vestindo com a Armadura do ETERNO? Bem, a 

resposta está nas Escrituras; Leia: 

Pois o mistério da iniquidade já opera; somente há um que agora o detém até 

que seja posto fora; e então será revelado esse iníquo, a quem o Yaohushua 

hol’Mehushkyah matará como o sopro de Sua boca e destruirá com a 

manifestação da Sua vinda; a esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de 

satan com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano 

da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da Verdade 

para serem Salvos. E por isso o Criador lhes envia a operação do erro, para que 

creiam na mentira; para que sejam julgados todos os que não creram na 

Verdade, antes tiveram prazer na injustiça. II Ts 2:7-12. 

Portanto, se você não segue a Verdade [a sã doutrina], não pode ser habitado 

por Yaohushua. Como um templo messiânico pode ser adornado pelo 

paganismo? Lembre-se, a maioria das Falsas Doutrinas, como a trindade, vem 

do paganismo e assim, estes Ventos de Doutrinas ocupam o espaço que deveria 

ser dedicado inteiramente ao ETERNO e Ele, que é Santo, não se mistura com 

crenças que não estão no Está Escrito!  

Revise as suas crenças, abandonem o erro doutrinal e assim, o ETERNO  - com 

a casa limpa, irá habitar em vocês; não antes... Impeçam que satan, que adora 

casas limpas, não dedicadas a YAOHUH, habite em vocês...! 

A realidade do que não podemos ver 



É interessante ver que parte de nossa sociedade atual ainda acredita em coisas 

que não podem ser vistas, não pode ter seu cheiro sentido, nem degustadas ou 

sentidas. Atualmente aprendemos que diferentes raios de sol podem atravessar 

nossos olhos e prejudicarem nervos e a própria visão. Assim, se um cientista 

nos fala isso, compramos óculos escuros e usamos protetor solar para nos 

prevenir contra “o câncer induzido por estes raios”. Analogamente, alguns 

yaoshorul’itas, quando você informa que existem demônios que querem nos 

prejudicar, eles olharão você como que você seria mais um daqueles “crentes 

pentecostais” fanáticos; enredados no erro doutrinal de suas igrejas...  

Os yaoshorul’itas devem perceber que eles estão em perigo mortal sem a 

armadura do CRIADOR que é a Verdade. O tempo de satan é curto, e ele sabe 

disto. Ele fará o máximo esforço para trazer para ele os mais dedicados 

yaoshorul’itas. Ele trabalhará muito para tirar do Caminho os yaoshorul’itas 

mais novos, que não são espiritualmente maduros para compreender o que são 

os demônios. 

Yaohu’shua bem conhecia quem eram os anjos caídos, os demônios; e, sobre 

seu líder, satan. Ele lutou com os demônios para expulsá-los e até mesmo com 

satan quando Ele foi tentado no deserto. Yaohushua sabia do poder de satan e 

seus demônios. E, a estratégia final de satan, naquela oportunidade foi: 

...retirar-se dEle até ocasião oportuna cf. lemos em Lc 4:13. 

São seres poderosos... 

Até mesmo os discípulos, que receberam poder para expulsar demônios, 

passaram por um momento em que eles não conseguiram expulsar um 

demônio. Esta ocasião mostra como os demônios são entidades poderosas. Para 

este demônio em particular, Yaohushua disse que naquele caso, deveriam usar 

de outro tipo de abordagem para que ele fosse expulso. Nós não damos o 

crédito devido ao fato de que satan e seu exercido demoníaco são poderosos 

adversários [divididos em castas] e que devem ser reconhecidos e lidados de 

forma adequada. 

Do mesmo modo, cada e todo yaoshorul’ita precisam compreender o poder do 

diabo e seus demônios. Eles estão aqui entre nós... Eles COLOCAM coisas em 

suas mentes, seu cérebro e em seus pensamentos.  

Se você pudesse simplesmente falar com pessoas que foram controladas por 

forças demoníacas, você poderia ver uma prova real de que os demônios fazem 

o seu trabalho. Algumas das tragédias atuais, como mães ou pais que matam 

seus bebês, ou pais que abusam de seus filhos, ou outros horrores, que são 

classificados como algum tipo de “nova moda satânica”. Bom, o ponto é que, 

muitas destas novas modernidades que surgem por aí [tais como GLBT e BBB 

da vida], na verdade tem o diabo e seus demônios por trás delas.  

Observe como muitas tragédias são repetitivas; isto é, cai um avião aqui, 

alguns dias depois cai outro em algum outro lugar; despenca um ônibus, logo 



“despenca” outro... e assim, através destes “desastres” repetidos, satan está 

assinando em baixo, fazendo a sua arrogante propaganda. 

Portanto, fique atento para seus pontos fracos - você que não tem a armadura 

do ETERNO – é possível que você seja acertado [nestes pontos vulneráveis] por 

“dardos espirituais”, do inimigo. 

E o que depreendemos disto tudo? Que ...conhecereis a Verdade e a Verdade 

vos libertará (Jo 8:32)... do erro, dos ventos de doutrinas e principalmente das 

garras de satan, pois satan é o pai da mentira e quando conhecermos a 

Verdade, satan fugirá de nós.. Vai parar de rugir aos nossos ouvidos. Não 

haverá mais espaço em nossas vidas para ele agir e assim; JAMAIS iremos 

praticar qualquer tipo de exorcismo, tão comum nas pentecostais:  

Lá eles, diuturnamente expulsam os demônios, dizendo: “está amarrado! ...mas 

no dia seguinte, lá estão seus “crentes” precisando de exorcismo novamente... 

Afinal, se foi “amarrado”, quem os soltou? Na realidade, satan está é rindo 

deste crentes, pois eles desconhecem a Verdade.. Estão frequentando igrejas 

onde a Verdade não está presente e por isto ali ele encontrar um solo fértil para 

os seus demônios agirem... Eu costumo dizer que nestas igrejas o primeiro a 

chegar e o último a sair em cada culto, é satan e seus demônios, pois ali, ele 

encontra as suas vítimas... E assim, com cada exorcismo, tais crentes criam 

uma dependência destas igrejas e com isto, JAMAIS irão sair destas 

denominações onde a Verdade (que não se mistura em hipótese alguma com o 

erro) não está presente! Ponto para satan... Pois é a Verdade que 

verdadeiramente nos liberta!  Amnao! 

Música Final: Man Navu (Quão belos...) 

 

Oremos: Santo Pai... Somos gratos por permitir que o nosso corpo seja o teu 

santo Templo e assim habitar em nós de modos a não deixar espaço para satan 

agir em nossas vidas. Mas se o inimigo nos rondar, envia os seus santos anjos 

para nos guardar, construindo uma fortaleza ao nosso derredor. Solicitamos 

que derrame as Suas bênçãos e proteção sobre todos os que aqui estão 
presentes e aos que nos assistem pela internet e também aos nossos familiares 

que não conhecem a Verdade e por isto estão vulneráveis aos ataques do 

inimigo... Este é o meu desejo e o faço em Nome de Yaohu’shua... Amnao! 

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


