
Culto Messiânico #19 

* 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 medita-

ção... 

Vnafshi.mp3 

Oração feita pelo Rosh ao CRIADOR, Único! 

 

SERMÃO: Feliz ano novo! Será? 

Muitos cristãos estão celebrando entusiasticamente diversos feriados ocultistas 

sem conhecer a verdadeira origem deles. Na realidade, TROCARAM calorosa-

mente TODOS os feriados bíblicos – estatutos perpétuos – pelos feriados induzi-

dos pela ICAR! Ignoram totalmente que nas Escrituras tem um calendário que 
este sim, deveria ser seguido, já que nos foi dado pelo Criador. Quando você 

compreender o quão paganizado o mundo ocidental se tornou, verá que o jul-

gamento do CRIADOR não pode estar muito longe! 

Passam anos, entram anos, e sempre entre nós acontece a mesma coisa, entre 

dezembro e janeiro: os ditos crentes tiram férias...: Tais crentes, REPITO, desa-

parecem... Se não, deixam de se preocupar com o sustento da missão e em de-

zembro, já que estes têm outras preocupações, que não o evangelho e a Verda-

de... saem de férias, vão festejar e presentear os seus... É o dito “espírito nata-

lino” que se estende até janeiro ou mais; ‟espírito„ este que mesmo sendo mais 

um dos paganismos que domina a Kehilah, passa a imperar em praticamente 

todos... Lembre-se da advertência bíblica: “Sai dela, povo meu, para que não 

sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas”. 

[Ap 18:4]. 

POR ISTO, VAMOS FALAR DAS ORIGENS PAGÃS DAS COMEMORAÇÕES DE 

FIM DE ANO 

O Natal e o Ano Novo como conhecemos hoje é uma nova roupagem de come-

morações que já existiam no mundo pagão... 

Quando pensamos em Natal logo vem à mente árvores decoradas, Papai Noel e 

o presépio do nascimento de Yaohu‟shua. Embora o cristianismo tenha tentado 

convencer todo mundo de que a data celebra o nascimento de Cristo, as festivi-

dades já ocorriam muito antes disto ter acontecido e em diferentes povos. 

Aliás, esta data – 25 de dezembro – do nascimento de Yaohu‟shua é uma farsa; 

se você for um estudante atento das Escrituras, poderá observar que algo está 

errado nesta pretensa data, pois como já vimos em outra ocasião, no hemisfério 

norte, onde fica Belém da Yaohu‟dah, em Yaoshor‟ul, é inverno... Lá, inclusive, 



nesta data, cai neve!!! Pois o inverno ali é rigoroso. E, lemos que na ocasião do 

nascimento do Messias, havia pastores no campo! Pastores e ovelhas em pleno 

inverno? Não, Yaohu‟shua cumpriu as ordenanças bíblicas, pois as Festas levitas 

apontavam e apontam para o ministério de Yaohu‟shua, e sendo assim, Ele nas-

ceu em uma festa das Cabanas, entre setembro e outubro. Mas então por que o 

dia 25 de dezembro foi escolhido para tal celebração? 

Assim como ocorre com outras festividades, como Halloween e Páscoa, o Natal 
como o conhecemos hoje, repito, é uma nova roupagem de comemorações que 

já existiam no mundo pagão, muito antes do cristianismo tomar conta. A escolha 

da data está mais próxima da astronomia, extremamente valorizada pelos pa-

gãos que cultuavam o Sol, e nesta data temiam que ele estava indo embora, 

deixando-os... Festivais e mais festivais surgiram nesta data e quando o cristia-

nismo tomou conta, acabaram por atribuir esta data, num sincretismo, ao sol da 

justiça: o jesus deles... 

Já, o ano novo, é uma festa celebrada quase que no mundo inteiro. As pessoas 

celebram esta passagem de ano crendo em melhoras para o próximo ano que 

está chegando. E muitas religiões – e aqui entre nós, os pentecostais – fazem 

cultos especiais para esta passagem com o intuito de alcançar um ano de pros-

peridade. 

Veja, a celebração do ano novo teve inicio em Bavel, 2 mil anos a.Y., ao cele-

brarem a transição de um ano baseando-se na colheita, e isto derivou a idéia de 

um renovo ou um novo ciclo. Este período em nosso calendário atual seria equi-

valente a 23 de Março ou por volta desta data. 

Esta celebração durava vários dias, e eram feitas várias promessas, tais como, 

mais apego à família, fidelidade às deidades, etc. 

Bavel tinha uma cultura religiosa naturalista, ou seja, adoravam forças vitais. 

Para eles, elementos da natureza eram ídolos, e ídolos, controlavam os elemen-

tos da natureza. Levando em consideração a forte relação entre o ano novo e a 

colheita, não nos leva a pensar que esta celebração nada mais era do que um ri-

to à um ídolo? 

Se já não bastasse a sua origem extremamente pagã, o que já nos bastaria para 

parar de celebrar, ainda há mais por trás desta celebração... 

Em Roma, o imperador Júlio Cesar, em 46 a.Y, implantou o que hoje conhece-

mos como “Calendário Juliano”. O calendário Juliano foi derivado de um antigo 

calendário romano, e os meses receberam nomes conforme a sua sequência. 

Assim como nos restou nos nomes setembro, outubro, novembro e dezembro, 

independente se realmente o mês de setembro, hoje (e os demais), não sejam 

realmente o mês sétimo, etc... Porém, mais tarde alguns meses receberam no-

mes de lideres políticos ou ídolos que contribuíram com o império romano ou 

com a construção do calendário. 

O mês de Ianuarius/Janeiro originalmente era o 11º mês, mas deixou de ser o 

11º mês e passou a ser o primeiro. Ianuarius, em latim, deriva do nome 

Ianus/Janus. Ianus por sua vez deriva de Ianua (porta/porta dupla). 

Janus era uma deidade romana de duas faces viradas em sentidos opostos. Suas 
faces representavam sentidos opostos, como vida e morte, paz e guerra, come-

ço e fim, etc. 

Janus era conhecido como o ídolo da transição ou ídolo das portas (referência a 

entrada e saída – este culto influenciou Herodes na reforma do Templo e assim, 



aquele Templo possuía duas portas: uma entrada e uma saída). As faces de Ja-

nus também simbolizavam o passado e o futuro, e este era o ídolo do início, das 

decisões e das escolhas. Ao ser adotado como o nome do primeiro mês, surgi-

ram as primeiras representações deste ídolo com as duas faces, sendo que a fa-

ce que olha para trás, era a face de um idoso e a face que olha para a frente, a 

de um jovem! 

Portanto, não é à toa, Janeiro passou a ser o primeiro mês, já que Janeiro vem 
do nome da deidade que representa o início... 

Em 1582, o papa Gregório XIII, fez algumas modificações no calendário Juliano 

e assim surgiu o calendário Gregoriano (atualmente utilizado pela maioria dos 

países ocidentais). Além da criação de um novo calendário, foi atribuído nesta 

mesma data a celebração do ano novo para o dia 1º de Janeiro em memória do 

ídolo Ianus/Janus. A maioria dos países católicos adotou a mudança logo de ca-

ra, mas nos locais em que o protestantismo predominava, apenas adotaram o 

calendário reformado dois séculos depois. Até 1752 eles continuavam a come-

morar a virada do ano de março para abril; e com a aceitação final, originou-se 

o 1º de abril, o dia da Mentira. Mas na realidade, eles deixaram um paganismo, 

para aceitar outro; pois março/abril – mais precisamente na primeira lua nova 

do solstício da primavera, no hemisfério norte, vinha de Bavel! 

Curiosamente, as pessoas fazem promessas e idealizam novos rumos para o no-

vo ano. Mas este tipo de atitude já era um costume bastante antigo, já que Ja-

nus era um ídolo da decisão! 

Não estou dizendo que toda decisão tomada seja uma adoração a este ídolo, 

mas digo que este tipo de costume, assim como toda a festa, é uma forma de 

adoração à ídolos. Pois, não lemos em Yah‟kof (corrompido como Tiago) cap 4, 

vs 13-14 – vós que dizeis: Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos 

um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá 

amanhã. Que é a vossa vida? Sois uma neblina que aparece por um pouco, e lo-

go se desvanece. Em lugar disso devíeis dizer: Se YAOHUH quiser, viveremos e 

faremos isto ou aquilo! 

Outra curiosidade são os vários barulhos e ruídos que são feitos neste dia. Fogos 

de artifício, cornetas, buzinas, e gritos de alegria também tem origem em certos 
costumes onde se entendiam que os barulhos espantavam espíritos malignos. 

Além do mais, ainda temos o “bebe” utilizado como símbolo para o ano novo. 

Por volta de 600 a.Y, um bebe era carregado dentro de um cesto durante o des-

file do ritual de ano novo. Este símbolo era uma representação do renascimento 

anual do ídolo do vinho, Dionísio. Dionísio para os romanos e Baco, para os gre-

gos, de onde vem a palavra “bacanal”! 

Como se já não bastasse a origem pagã da festa, ainda há vários outros símbo-

los e ídolos pagãos que foram sendo atribuídos à esta festa ao longo do tempo; 

sem falarmos do culto afro-brasileiro do culto a Iemanjá! 

Por isto, Yaohu‟shua em Sua Palavra, diz para nos afastarmos de toda idolatria e 

costumes pagãos, pois lemos: 

“Não sigam os costumes dos povos que estou expulsando da frente de vocês. 
Porque é por causa desses costumes que fiquei irado com eles”. Viya-

okroh/Levítico 20:23 

E o profeta profetiza contra a nação que se corrompeu ao assimilar os costumes 

e adoração aos ídolos: 



"Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Ya‟akov/Jacó, porque se encheram 

dos costumes do oriente e são agoureiros como os filisteus; e associam-se com 

os filhos dos estrangeiros". Ya shu yah/Is 2:6. 

E o salmista lamenta pela corrupção do povo eleito! 

"Antes se misturaram com eles, e aprenderam as suas obras. E serviram aos 

seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço". Tehilim/Salmos 106:35-36. 

E por fim Yao‟khanan/João afirma! 

“Então ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, meu povo, para não tomares 

parte nos seus pecados e para não vires a ser castigado juntamente com ela 

com as mesmas pragas. Porque os seus pecados se têm acumulado até ao céu. 

UL está pronto a julgá-la pelos seus crimes”. Gilyahna/Apocalipse 18.4-5 

Por isto, as Escrituras exortam a nos afastarmos do mal; quando lemos: 

“Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao CRIADOR, escolhei hoje a 

quem sirvais; se aos ídolos a quem serviram vossos pais, que estavam além do 

rio, ou aos ídolos dos amorreus, em cuja terra habitais; porém eu e a minha ca-

sa serviremos ao CRIADOR”.. [Js 24:15]. 

“Ninguém pode servir a dois mestres; porque ou há de odiar um e amar o outro, 

ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao Criador e a Ma-

mom”. [Mt 6:24]. 

“Não te inclinarás diante dos seus ídolos, nem os servirás, nem farás conforme 

às suas obras; antes os destruirás totalmente, e quebrarás de todo as suas está-

tuas”. [Ex 23:24]. “… se servires aos seus ídolos, certamente isso será um laço 

para ti”. [Ex 23:33]. 

“E que concórdia há entre o Messias e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infi-

el? E que consenso tem o templo do CRIADOR com os ídolos? Porque vós sois o 

templo do CRIADOR vivente; como Ele disse: Neles habitarei, e entre eles anda-

rei; e Eu serei o seu UL e eles serão o Meu povo. Por isso saí do meio deles, e 

apartai-vos, diz o Senhor; E não toqueis nada imundo, E eu vos receberei; e eu 

serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-

Poderoso”. [II Co 6:15-18]. 

Em todas as Escrituras, o CRIADOR adverte Seu povo a não servir aos falsos 

ídolos dos estrangeiros nem copiar suas “obras”. Entretanto, geração após gera-
ção de judaicos no Velho Testamento achou o sistema idólatra de adoração das 

nações pagãs circunvizinhas, absolutamente irresistível. Ao ler o Velho Testa-

mento, você encontra o CRIADOR advertindo Seu povo, repetidas vezes, a não 

seguir a religião, as tradições e as práticas das nações adoradoras de satanás, 

circunvizinhas a Yaoshor‟ul. 

No entanto, vez após vez, Yaoshor‟ul se recusou a obedecer às advertências do 

CRIADOR e mergulhou fundo na adoração pagã de seus vizinhos [a exemplo de 

Salomão/Shua‟olmoh, o “sábio”]. Esse paganismo penetrou até mesmo nos cír-

culos internos do governo judaico, sob a liderança de maus reis e rainhas e, no 

Templo, por meio dos sacerdotes idólatras vistos em Ez 8:16, adorando o sol. 

Em numerosas ocasiões, o CRIADOR levantou reis justos que imediatamente ini-

ciavam uma limpeza física no templo, no sacerdócio e dos judaicos seguidores 
de Baal, dito SENHOR; o demônio-ídolo favorito daquela época; o bezerro de ou-

ro. O CRIADOR deixou registrado nas Escrituras esses tempos de reforma e res-



tauração para nós. Portanto, vamos examinar algumas passagens onde o CRIA-

DOR ordenou uma remoção total da adoração a Baal: 

“Mas os seus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bos-

ques cortareis”. [Ex 34:13]. 

“E tiraram as estátuas da casa de Baal, e as queimaram”. [II Rs 10:26]. 

“Porque tirou os altares dos ídolos estranhos, e os altos; e quebrou as imagens, 

e cortou os bosques”. [II Cr 14.3]. 

“E acabando tudo isto, todos os yaoshorul‟itas que ali se achavam saíram às ci-

dades de Yaohu‟dah e quebraram as estátuas, cortaram os bosques, e derruba-

ram os altos e altares por toda Yaohu‟dah e Benyamim, como também em Efro-

ím e Menashe, até que tudo destruíram”. [II Cr 31:1]. 

“E quebrará as estátuas de Bete-Semes, que está na terra do Egito; e as casas 

dos ídolos do Egito queimará a fogo”. [Jr 43:13]. 

“Yaoshor‟ul é uma vide estéril que dá fruto para si mesmo; conforme a abun-

dância do seu fruto, multiplicou também os altares; conforme a bondade da sua 

terra, assim, fizeram boas as estátuas”. [Oséias 10:1]. 

No último verso, vemos que, quando CRIADOR permitiu que Yaoshor‟ul se tor-

nasse próspero financeiramente e seus cidadãos se tornassem abastados, a na-

ção descambou ainda mais na adoração pagã. Parece que as riquezas e um pa-
drão elevado de vida são um laço espiritual, porque as pessoas sentem menos 

necessidade do CRIADOR e são levadas por suas próprias lascívias às religiões 

pagãs que promovem essas lascívias.  

Obviamente, um paralelo direto pode ser trazido para o mundo ocidental hoje, 

porque estamos tão paganizados quanto Yaoshor‟ul estava durante o tempo dos 

julgamentos do CRIADOR no Velho Testamento; e hoje temos “lindos” obeliscos 

por toda parte e a imensa maioria honra com todas suas forças, o dia do sol – o 

domingo; só porque “alguém” [que não sabem ler as Escrituras, segundo o seu 

contexto], lhe disse que o Messias ressuscitou no domingo! 

O cristianismo começou a ser corrompido pelo mesmo tipo de paganismo duran-

te o reinado de Constantino. Esse rei deu início à prática de combinar a doutrina, 

arte e objetos cristãos com os do paganismo. Esse processo é chamado “sincre-

tização” e deu origem à doutrina satânica da trindade. Embora Constantino te-
nha iniciado a prática, a então Igreja Católica Romana é que o aperfeiçoou!  

Como sabemos, há um obelisco na praça da Basílica de São Pedro, no Vaticano. 

A própria estatua ali colocada como sendo a de S. Pedro, é, na realidade, a de 

Júpiter... Os papas católicos acreditaram erroneamente que podiam “cristianizar” 

um objeto satânico de adoração orando sobre ele e/ou ungindo-o com “óleo san-

to” [como hoje fazem os pentecostais], tornando assim o objeto aceitável para o 

uso cristão.  

Em nosso site, na parte final da página de Temas Diversos, temos diversos es-

tudos sobre tais paganismos e sobre a Nova Ordem Mundial; um movimento que 

tem  como objetivo TENTAR implantar o governo do anticristo... Mas este é um 

outro assunto... 

Bem, nos últimos 1.400 anos, a Igreja Católica Romana tem conduzido a civili-
zação ocidental pela estrada vil da sincretização, onde material satânico foi mis-

turado com material cristão. O resultado é uma mistura podre que Yaohushua 

hol‟Mehushkyah sempre rejeitará! Muitas pessoas despertarão diante do Grande 



Trono Branco do Julgamento [Ap 20:11-15 cf. Mt 7:21-23] e descobrirão, tarde 

demais, que Yaohushua não aprova nem um pouquinho dessa mescla do paga-

nismo com o verdadeiro cristianismo. 

Esse é o assunto para o qual nos voltamos agora; de um modo rápido, mas con-

ciso: 

Quando compreendermos os fundamentos pagãos de muitos de nossos feriados, 

então acharemos mais fácil recusar a participação nestes feriados que têm ori-
gem no satanismo. Você também descobrirá por que certos eventos ocorrerem 

da forma como têm ocorrido, de modo que poderá aprofundar sua busca para 

cumprir a orientação de Yaohushua de que devemos ser “prudentes como as 

serpentes e inofensivos como as pombas” [Mt 10:16]. 

Conclusão 

Visto que estamos obviamente vivendo no fim dos tempos, que modo de vida 

devemos seguir? O apóstolo Pedro/Kafos, falando por meio da inspiração do 

santo Espírito [Yaohushua, em espírito onipresente, desde o Pentecostes], nos 

diz exatamente que tipo de vida devemos buscar: “Havendo, pois, de perecer 

todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato, e piedade, a-

guardando, e apressando-vos para a vinda do dia do CRIADOR… Por isso, ama-

dos, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e ir-
repreensíveis em paz” [II Pe 3:11-12,14]. 

O apóstolo Pedro/Kafos insta que percebamos a proximidade da hora para es-

tarmos: “em santo trato, e piedade”; “achados imaculados e irrepreensíveis em 

paz”. Além disso, Yaohushua hol‟Mehushkyah nos disse que encontraríamos es-

sas qualidades [dons] em nossa vida pela separação do mal. Veja a sequência 

apontada em II Co 6:17-18: 

Passo 1: Por isso saí do meio deles, e apartai-vos. 

Passo 2: Não toqueis nada imundo [impuro]. 

Passo 3: E eu vos receberei; e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim fi-

lhos e filhas, diz o Mestre, Todo-Poderoso. 

Quer você goste ou não, Yaohushua hol‟Mehushkyah não receberá aqueles que 

tentam servir ao paganismo e ao cristianismo ao mesmo tempo. Se você está 

participando dessas atividades que foram produzidas pelo satanismo, precisa 
examinar de perto seu coração, sua alma e sua mente, e remover de forma 

drástica toda e qualquer coisa que possa impedi-lo de receber a benção de Ya-

ohushua. Acredite, a plenitude do santo Espírito [Yaohushua] compensará qual-

quer prazer que você possa ter renunciado ao deixar de praticar tais atos pa-

gãos. Yaohushua hol‟Mehushkyah está vindo em breve, mas primeiro o Anticris-

to estará agindo entre nós. Amnao! 

Música Final: Rachem - Misericórdia... 

Oremos: Santo Pai... Precisamos mais e mais de TI e por isto solicitamos a Sua 

constante atenção. Abençoa-nos, YAOHU‟ABI, todos os dias de nossas vidas e 

que estas bênçãos possam fluir através de nós que conhecemos a Sua Verda-

de... Abençoe estas próximas horas em que o Brasil poderá passar por momen-

tos difíceis! Preserve a Vida e não permita que o inimigo imponha as suas políti-
cas ditatoriais... Este é o nosso pedido e o faço em Nome de Yaohushua, o seu 

amado filho, nosso Criador e Redentor; Amnao! 

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


