
Culto Messiânico #16 

* 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). 

Shua‟oleym a todos... sejam bem vindos... tenham todos um excelente shabbos 

na presença dEles... vamos ouvir uma música  hebraica para a nossa 
meditação... 

Kol Dody.mp3 

Oração feita pelo Rosh ao CRIADOR, Único! 

 

SERMÃO: As desculpas de Mehu’shua... 

Não fuja de sua chamada (Ex 3 e 4)! 

A vida de Mehu‟shua não começou em Hebreus 11, com os “Heróis da Fé”. Ela 

se iniciou junto a um arbusto ardente, em conversa com UL. E Mehu‟shua não 

disse ousadamente: - “Sim, Criador, que a Tua vontade seja feita”! 

A conversa foi mais ou menos assim: “MAS CRIADOR”! 

Mehu‟shua cresceu como um príncipe do Egito, mas fugiu do Faraó depois de 

intervir numa briga entre um hebreu e um egípcio e com isto, acabou matado 
esse último. Tendo ficado exilado no deserto por cerca de 40 anos, Mehu‟shua, 

já com 80 anos a essa altura da narrativa, estava pastoreando ovelhas próximo 

ao monte Horeb, quando viu algo estranho. 

Chamas subiam de um arbusto, mas esse não se queimava. Ao Mehu‟shua 

aproximar-se do arbusto, ouviu uma voz chamando-o pelo nome. A voz 

identificou quem falava: 

 “Eu Sou o UL de teu pai, o UL de Abrul‟han, o UL de Yatzkh‟aq, e o UL de 
Yah‟kof” (vs 6). UL, o Criador, então, notificou Seu plano a Mehu‟shua: 

Ele tinha ouvido os clamores de Seu povo por causa da opressão da escravidão 

egípcia, e viera para resolver a situação. O Criador queria usar Mehu‟shua na 

libertação do povo (Ex 3:7-10) 

Nesse ponto, Mehu‟shua começou a apresentar uma série de desculpas, 

algumas das quais podem parecer familiares a todos nós... Sempre eu bato na 
mesma tecla contra o “eu acho”. Mas hoje vou mostrar-lhes uma outra tecla, 

tão perniciosa quanto o “eu acho”; o “mas”... Lembram-se do jovem rico em 

Matt‟yaohuh 19? Ali lemos... 

Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? (vs 16)... E Yaohu‟shua 

falou-lhe para que guardasse os mandamentos! E como os Dez Mandamentos 

são extremamente abrangentes, após o jovem dizer que os seguia a todos, 
Yaohu‟shua foi além e disse:  Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens 

e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, e segue-me. 



MAS o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste; porque possuía muitos 

bens. A sua atitude foi o seu “MAS”! 

Os “mas” são as nossas desculpas... Voltemos a Shua‟mos 3 e assim veremos 

que o homem mais inspirador de todos os tempos, TAMBÉM titubeou e  nos 
mostrou o seu lado fraco... Começou a usar o MAS!!! Desculpas e mais 

desculpas e o Criador, pacientemente as refutou, encorajando-o. E o que temos 

que fazer com os nossos “mas”? Ouvir o Criador falando-nos ao nosso 

coração... 

Vamos ver os tais „MAS‟ de Mehu‟shua, relatado em Ex (Shua‟mos) 3 e 4. 

DESCULPA Nº 1 

“Mas eu não sou a pessoa certa para um trabalho como esse! disse Mehu‟shua”. 

(vs 11 – ESN/Ling. Moderna). 

Aparentemente parecia uma constatação real... Mehu‟shua tinha estado 

apascentando ovelhas durante 40 anos, e para o pensamento de qualquer 

pastor, a quem os egípcios tinham desprezo, ir falar com um rei era contrário 

ao protocolo usual. Na realidade, veio à tona a afirmativa de um hebraico 
quando mostrou a Mehu‟shua que ele não tinha aparente moral para lhe dar 

conselhos, logo após ter matado aquele egípcio: Ora, quem é você? Vai ver que 

você pensa que é nosso príncipe e juiz! (Ex 2:14). A insegurança predominou! 

A resposta de UL: 

“Eu irei contigo; e isto te será por sinal de que Eu te enviei: Quando houveres 

tirado este povo do Egito, servireis a UL‟HIM neste monte”, (vs 12). 

UL não somente prometeu Sua presença, Ele também deu a Mehu‟shua a 

certeza de que sua missão seria bem sucedida. Mesmo na presença de um rei 

terrestre, ele não tinha razão para temer ou sentir-se inferior. Contudo, 

Mehu‟shua não entendeu a coisa dessa maneira. E continuou... 

DESCULPA Nº 2 

“MAS, Se eu for ter com o povo de Yaoshor‟ul e lhe disser que foi o UL dos 

nossos pais quem me enviou, eles vão perguntar-me: 'de que Criador, estás 
falando-nos?' E o que é que eu lhes digo?” (vs 13). 

Seria esta uma boa desculpa... Se você for dizer a centenas de milhares de 

pessoas que foi chamado para comandar a sua libertação, seria bom ter o nome 

da pessoa de quem você recebeu tal autoridade. Também, os nomes eram 

muito importantes para a mentalidade semita, porque descreviam o caráter do 

indivíduo.  

Aqui neste ponto, as „bíblias‟ corrompidas, adulteradas pela trindade, como as 

„almeidas‟, fizeram tal malabarismo que até mesmo o Nome do ETERNO, o 

tetragrama, sumiu de suas linhas, nestes próximos vs, ou seja, vs 14 e 15... 

Além de mudar o tempo verbal, colocando tudo no presente e não no futuro do 

pretérito como está no texto original... Até mesmo em uma pretensa tradução 

hebraica, a bíblia hebraica da SEFER, esta adulteração está presente. 

Assim, a resposta de UL:  

“AQUELE QUE É foi quem me mandou. Sim, diz-lhes: YAOHUH, o UL‟HIM dos 

nossos antepassados Abrul‟han, Yatzkh'aq e Yah'kof mandou-me ter convosco. 

Porque este é o Shuam (Nome) Eterno, a ser lembrado através de todas as 

gerações” (vs 14 e 15). Como poderia ser lembrado geração após geração se 



nas diversas „bíblias‟ que surgiram da Vulgata, escondeu tal Nome? O que se 

houve entre os teólogos pentecostais de nossos dias é que o Nome se perdeu e 

que ninguém sabe como se pronuncia! Todos sabem que este sagrado Nome é 

escrito com quatro letras, o tetragrama, mas afirmam que os judaicos não 
revelam como o ler; pronunciar...  

No entanto, basta ler qualquer texto, por exemplo, jornais de Israel e lá você 

vai perceber que o tetragrama ainda hoje faz parte dos nomes de muitos 

judaicos, a exemplo do ministro Benyamim Netan‟yaohuh. Portanto, mesmo que 

na leitura da Torah os rabinos quando chegam a um tetragrama, o nome do 

ETERNO, o substituem, na leitura, por Adonai - traduzido como SENHOR, mas 
que é uma clara referencia ao ídolo ADONIS, o ídolo criador de tudo, para os 

fenícios - ou até mesmo por ha‟shem (o Nome); todo judaico sabe como se fala 

o Nome do ETERNO: YAOHUH! 

Portanto, nas Escrituras, depois de UL ter Se revelado a Mehu‟shua, os judaicos 

por respeito, preferiram usar títulos para descrevê-Lo. E como desconhecem o 

conceito pagão de trindade, ali tudo faz referencia tão somente ao PAI; no 
entanto, por não reconhecerem ao FILHO, Yaohu‟shua, como o nosso Criador e 

Redentor, acabaram por generalizar no texto, a presença do ETERNO...  

Foi justamente por isto que o Evangelho de Yao‟khanan se inicia colocando os 

“pingos nos is”; ou seja, faz a plena distinção entre o Pai e o Filho e vai além, 

afirmando: Nunca ninguém viu YAOHUH. Mas, o seu único ha‟Bor, que vive na 

intimidade de YAOHU‟ABI, no-lo revelou. Assim, todas as manifestações 
teofanicas no VT foram do FILHO, assim como aqui em Shua‟mos 3! Sha‟ul nos 

confirma isto quando fala da “pedra” em I Co 10:1-4; vamos ler! 

“Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo 

da nuvem, e todos passaram pelo mar; e, na nuvem e no mar, todos foram 

batizados em Mehu‟shua, e todos comeram do mesmo alimento espiritual; e 

beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual 

que os acompanhava; e a pedra era hol‟Mehushkyah (o Messias). ESN – 
Homem, o obreiro aprovado, Leitura Fácil! 

Por isto – não reconhecerem a Yaohu‟shua, como presente desde as primeiras 

linhas da Torah – iam pouco a pouco acrescentando-lhe títulos, à medida que O 

iam conhecendo; a exemplo de Sl 140:7, “meu forte libertador”, Sl 71:5, 

“minha esperança”, etc. Mas o principal ponto, foi não perceberem que Quem 

agia entre eles, pessoalmente, sempre foi Yaohu‟shua; sempre vindo na forma 
de um anjo, Mika‟ul! Esta confusão – ou não distinção entre as pessoas do Pai e 

do Filho ou até desconhecendo ou não percebendo que o ETERNO tem um Filho 

e que a Este deu todo a autoridade, cf diz Mt 20:19; foi o primeiro passo para 

que a doutrina da trindade tomasse corpo... 

Dai, passando pela Vulgata, surge o “eu sou”. Mudando-se o tempo do verbo, 

tira-se a identificação, pois, quando no futuro do pretérito, YAOHU‟SHUA deixa 
claro a Mehu‟shua que vinha na autoridade de outro; YAOHUH – literalmente 

escrito ali no vs 15 e arrancado pelos corruptos tradutores... Deixando-se a 

passagem no presente, “eu sou”, elimina-se a pluralidade: Apenas um está 

presente ali e não o Pai e o Filho! E a partir daí, onde aparecesse esta frase „eu 

sou‟ – seja em que contexto fosse os tais trinitarianos passaram a dizer que 

estava se referindo à trindade...  

E quantas vezes Yaohu‟shua disse „eu sou‟!? 



Disse que é o pão da vida; disse que é a luz do mundo; disse que é a porta e o 

bom apascentador! E em todas citações, por ter usado a frase “eu sou” – que 

corresponde à frase que os corruptos colocaram em Ex 3:15, dizem que isto 

está confirmando a Trindade! Dai o Grande Eu Sou! No entanto, se as pessoas 
lerem com atenção – e não cegadas ou com suas mentes pré-concebidas pela 

doutrina pagã da trindade, verão passagens que desmonta tal Vento de 

Doutrina; se não, vejamos... 

YAOHUH amou tanto o mundo que deu o seu único ha‟Bor para que todo aquele 

que nEle crê não se perca, mas, tenha a vida eterna. Jo 3:16 – ESN 

Duas pessoas independentes: o Pai enviando a Seu Filho! E mais esta: Sou eu o 
Caminho. Sim, e a Verdade e a Vida. Ninguém pode chegar a YAOHU‟ABI sem 

ser através de mim. Jo 14:7... Dizem que aqui temos a trindade porque a 

passagem se inicia com o tal de “eu sou”; no entanto leem até o ai e ignoram 

que Yaohu‟shua termina dizendo que ninguém chega ao PAI, sem ser através 

dele, Yaohushua! Novamente duas pessoas independentes... 

Mas os tais trinitarianos não se dão por vencidos e logo citam: Eu e o Pai, 
somos um – evidente, unidos em um só propósito... Mas cegados pela trindade, 

distorcem tudo... 

Certa vez o Messias se aproximou de um cego e lhe perguntou: o que queres 

que te faça? E o cego respondeu: Que eu veja! Por mais evidente que fosse, o 

Messias perguntou! Porque perguntou? Porque o pior cego é aquele que não 

quer ver... 

No entanto, voltando a Ex 3:14, os judaicos sempre reconheceram AQUELE QUE 

É O QUE É como a identificação do UL‟HIM, verdadeiro; distinguindo-O dos 

Ídolos. Não havia dúvidas sobre quem enviava Mehu‟shua em sua missão. UL 

não apenas disse com que autoridade viera para comissionar a Mehu‟shua, mas 

também exatamente a quem falar, o que dizer; e mais, lhe deu a garantia de 

que eles o ouviriam. Agora Mehu‟shua está pronto para sua missão. Bem, ainda 

não! Mais desculpas... 

DESCULPA Nº 3 

“Eles não vão acreditar em mim nem fazer o que lhes disser. Vão antes dizer-

me: 'UL‟HIM nunca te apareceu!'” (Ex 4:1). 

Veja, UL acabara de assegurar a Mehu‟shua que os líderes do povo o ouviriam. 

Está ficando bem claro que Mehu‟shua não estava nada disposto a seguir em 

sua missão. Isto não nos lembra o profeta Yao‟nah; corrompido como Jonas? 
Por isto, pacientemente, UL sabia que a fé de Mehu‟shua ainda precisava ser 

fortalecida. 

Dai a resposta de UL: 

Assim UL agiu através dele para transformar uma vara numa cobra (vs 3,4) 

para tornar sua mão leprosa e depois curá-la (vs. 6,7) e também transformar 

água em sangue (vs 9). Todas passagens de Ex 4. 

Não gostaríamos, por vezes, que UL nos mostrasse sinais sobrenaturais, e 

então prometeríamos confiar nEle e obedecê-Lo? Certamente, Sua Palavra – o 

Está Escrito; não nos parece ser suficiente. Onde fica a nossa fé, nestes 

momentos?!? 

E Mehu‟shua agora estava pronto! Não!!! 

 



DESCULPA Nº 4: 

“Mas, UL, eu não sou bom orador, nem nunca o fui sequer, nem mesmo agora 

depois de me teres falado. Sou de fala presa, tenho a língua travada“ (vs 10). 

À luz do que estava acontecendo – UL lhe prometera Sua companhia, 
assegurou-lhe êxito  em sua missão e forneceu-lhes sinais miraculosos – e a 

relutância de Mehu‟shua não era um sinal de humildade ou reconhecimento da 

sua própria incapacidade. Ele revelou incredulidade na capacidade divina... 

Alegando ser gago! 

Quando recusamos a nos unir a UL em Sua obra, estamos revelando falta de 

confiança em Sua habilidade de operar em nós. A Palavra de UL é cheia de 
promessas e garantias de Sua presença e competência de agir em nós e por 

nós. 

Precisamos aprender a seguí-Lo pela Sua Palavra. 

Eu nunca tive dificuldade em falar em público. Isto é um dom... Mas relutei por 

muito tempo em instituir a CYC – Congregação Yaoshorul‟ita oCaminho e trazer 

a Verdade; mesmo que para isto fossemos poucos os dispostos a deixar o erro 
e seguir tão somente o Está Escrito!  

Agora, já com a idade chegando – já chegou – preciso antes, escrever os texto 

e aqui ler, para que assim não me  perca... Mas mesmo assim, entreguei-me à 

Ele e aqui estou eu: Usa-me, Criador! Mesmo que agora eu já esteja com a 

mente lenta devido à minha saúde debilitada... 

Mas então veio a resposta: 

- “A Minha graça te basta porque o Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza” (II Co 

12:9). 

Se nos sentimos fracos, limitados, ou inadequados, somos o melhor 

instrumento mediante o qual o poder de UL pode operar. 

Isso não significa que UL nos queira manter sob Sua tutela como fracos. Ele Se 

ocupa do crescimento das pessoas. Deseja que sejamos confiantes e tenhamos 

um forte senso de valor próprio; nem que para isto seja necessário nos valer de 
outros meios que estejam ao nosso alcance...  

Contudo, muitos outros neste momento, podem dizer: Eu não tenho o dom da 

Palavra e do ensino, do evangelismo! Lembre-se dos construtores do templo, no 

deserto; veja: 

...o Criador designou especialmente Bezal‟ul (filho de Uri e neto de Hur, da tribo 

de Yaohu‟dah) como superintendente geral deste santo projeto; ...o Criador 
também dispôs o coração dele e de Aoliabe para ensinarem a outros, aquilo que 

sabem. Aoliabe é filho de Aisamaque da tribo de Dayan. Ex 35:30, 34 

E depois de os chamar, os capacitou para toda a obra; veja: Ele recebeu do 

rukhah UL‟HIM talentos, inteligência e conhecimento em todas as artes e ofícios 

necessários para a construção. Recebeu capacidade para desenhar as plantas, 

para trabalhar em ouro, prata, bronze, pedras preciosas e madeira. Enfim, o 
CRIADOR lhe deu capacidade para fazer todo tipo de trabalho que se requer 

para a construção do Tabernáculo (vs. 33). Portanto, Ele nos chama e nos 

capacita!!! 

Dai a resposta de UL a Mehu’shua: 



“Mas, quem foi que fez o homem falar, perguntou-lhe o UL? Não fui Eu, o 

Criador? Não sou Eu quem faz as pessoas falarem ou não, ouvirem ou não, 

verem ou não? Então vai e faz o que Eu te disse por que serei Quem te ajudará 

a falar como deve ser. Eu próprio te direi o que deves falar.” (Ex 4:11,12). 

Aparentemente, Mehu‟shua não tinha compreendido bem que o UL que criou 

sua boca, ouvidos e olhos era plenamente capaz de fazê-los funcionar. Por 

vezes nos esquecemos de que estamos lidando com o Criador do Universo. 

Agora, UL ordena que Mehu‟shua vá e promete estar com ele. Estão está 

Mehu‟shua pronto? 

DESCULPA Nº 5 

“Óh Criador, mas, eu peço-te que mandes outra pessoa em vez de mim!” (vs 

13). 

Quando UL contestou todas as desculpas de Mehu‟shua, seus motivos secretos 

foram revelados; ele não queria a designação, tinha medo de falhar... 

O mesmo sucede com muitos de nós. Quando somos relutantes em obedecer a 

UL, não é que não queremos. É que não nos sentimos suficientemente capazes. 
Mas é aí que precisamos confiar nEle o bastante para crer que Ele é capaz de 

nos qualificar para a obra à qual nos chama. E quando estamos dispostos a 

avançar, pela fé, e a obedecê-Lo, vamos sentir a presença de UL como nunca 

antes... 

A resposta de UL, já quase sem paciência para com Mehu’shua: 

“Está bem, disse Ele. Aharon, o levi‟him, seu irmão, vem aí. Ele vai ficar 
contente por ver você. Eu sei que ele tem facilidade para falar. Você dirá a ele 

as palavras, e ele falará no seu lugar. Eu ajudarei vocês dois a falarem, e direi 

aos dois o que devem fazer... (vs 14, 15). 

Mehu‟shua sentiu-se só e sendo assim, a presença de alguém, de seu irmão, 

certamente facilitaria a execução da sua tarefa libertadora. Foi por isto que para 

pregar o evangelho por toda Yaoshor‟ul, Yaohu‟shua enviou 70 discípulos, de 

dois em dois...  um fortalecendo ao outro! Os Testemunhas de Jeovah, mesmo 
não tendo a Verdade, sabem disto e se aproveitam disto, para levar a sua igreja 

para todos os lugares... E você, que tem a Verdade, compreende que de dois 

em dois é mais fácil? Quantas vezes precisamos fazer algo sem nenhuma ajuda! 

É desanimador... 

Por isto perguntamos:  

Você tem se valido de qualquer das desculpas de Mehu‟shua no ensino das 
Palavras de UL? Tem assistido – até o fim – e divulgado as nossas lives e todo o 

conteúdo dos nossos sites para outros? Tem procurado fazer discípulos para 

que assim, de dois em dois, leve a Verdade para aqueles cegos que insistem em 

arrastar outros cegos para o sheol? 

Está tendo dificuldades de confiar que Ele é capaz de qualificá-lo para o 

trabalho ao qual a/o chamou? 

Se UL quisesse criaturas perfeitas para cooperar com Ele, poderia ter usado 

anjos. Mas, em vez disso, Ele nos escolheu. Se permitirmos que o Criador 

trabalhe por nosso intermédio, tornar-nos-emos uma evidência inquestionável 

de Seu poder. Pela obediência, Mehu‟shua tornou-se um líder poderoso – 

poderoso o suficiente para mudar o curso da história. Ainda mais importante: 

ele se tornou um potente homem de fé, que participou com UL da história da 



salvação e que teve por isto, assegurado o seu Lugar na ressurreição da Vida... 

leia Hb 11... 

Quando observamos a trajetória de vida de Mehu‟shua, fica evidente que UL 

tinha um propósito muito forte em sua vida. Quando nasceu, no Egito, havia 
uma ordem de faraó que todas as crianças do sexo masculino deveriam ser 

lançadas no rio Nilo. Sua mãe o escondeu por três meses e quando não dava 

mais para guardá-lo, construiu um cesto betumado e lançou no rio; quanta 

coisa poderia ter acontecido, antes do menino ser encontrado pela filha do 

faraó. O cesto poderia ter virado, ou encalhado em alguma galhada, algum 

animal poderia ter pego a criança... Mas UL tinha uma missão para aquela 
criança; criança criada aos moldes do Egito!  

Por isto, aos 40 anos, Mehu‟shua precisou ir para o deserto e lá permanecer 

mais 40 anos... Este período foi necessário para que suas crenças pagãs 

desaparecessem do seu ser... Por isto, antes de estamos prontos para sermos 

capacitados pelo Criador, devemos prineiro sair do Egito; livrarmo-nos de todo 

Vento de Doutrina que ainda possa estar agindo em nós, e então sim, o Criador 
poderá nos tomar para Ele... 

Pois, finalmente Mehu’shua obedeceu! 

Depois de todas as desculpas, Mehu‟shua fez o que UL pediu... Às vezes, somos 

tentados a fugir de alguma responsabilidade. Daqui para frente, vamos procurar 

ser servos fiéis, fazendo tudo que UL nos pede. O poder não está em nós, 

porque realmente não somos ninguém; o poder está em Yaohu‟shua. 
Precisamos aprender o que Sha‟ul aprendeu e que ficou registrado em Fl 4:13 –  

"tudo posso naquele que me fortalece"! Amnao... 

Música Final: Ma Navuh... 

Oremos: Santo Pai... Ajude-nos a sermos pessoas onde o sim, sim ou mesmo o 

não, não seja o nosso modo de proceder e que jamais o MAS possa tomar conta 

das nossas ações... A Verdade precisa ser o que verdadeiramente nos liberta 

dos erros e das garras de satan e assim, solicitamos que nos mude, para que 
não mais possamos usar o MAS como desculpa de não agirmos no evangelismo 

ou no sustento da sua oholyao! Solicitamos bênçãos e mais bênçãos sobre 

nossas vidas e a todos os nossos amigos e familiares. Precisamos da Sua 

constante presença para que o inimigo não encontre espaço em nossas mentes, 

e possa agir! Tudo, pedimos em nome em Nome de Yaohu‟shua... Amnao! 

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


