
Culto Messiânico #22 

* 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 congregacio-

nal). 

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... 

Kumi Ori.mp3 

Oração feita pelo Rosh ao CRIADOR, Único! 

 

SERMÃO: Arrependeu-se o Criador de ter criado o homem? 

Irmãos, hoje, vamos falar sobre o arrependimento de UL e o arrependimento do 

homem... E para isto, perguntamos: 

Por que em Nm 23:19 diz: “UL não é homem, para que minta, nem filho do 

homem, para que se arrependa…”, sendo que em Gn 6:6 se afirma: “então, se 

arrependeu UL, de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração”.  

Esta aparente contradição é um dos maiores questionamentos debatidos nos 
seminários teológicos e conversas entre cristãos. Além disso, também uma das 

maiores críticas dos incrédulos: Por que as Escrituras dizem que UL se arrepen-

de em um versículo, como em Gn 6:6, por exemplo, e em outros diz que Ele 

não se arrepende? Como conceber a ideia de um UL arrependido? 

As Escrituras registram cinco ocasiões em que UL se „arrepende‟ de algo, veja: 

Por ocasião do dilúvio a maldade desencadeada pela descendência de Caim, ge-

rou um estado de violência, imoralidade e criminalidade que acarretou um esta-
do de tristeza no coração de UL... Gn 6:5-7 diz: 

"Viu o Criador que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que 

era continuamente mau todo desígnio do seu coração; então, se arrependeu o 

Criador de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Cri-

ador: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o ani-

mal, os répteis e as aves dos céus; porque me arrependo de os haver feito". 

Em Ex 32:14 – “Então, se arrependeu o Criador do mal que dissera haver de fa-

zer ao povo". 

Quando o povo adorou o Bezerro de ouro ao saírem do Egito, UL sugeriu a 

Mehu‟shua destruir os yaoshorul‟itas e fazer por meio dele uma nova nação, no 

entanto Mehu‟shua intercedeu pelo povo, e foi nessa circunstância que... Ul dei-

xou de fazer o merecido juízo! 

I Sm 15:11 

Quando Sha‟ul desobedeceu a ordem de UL enviada por meio de Shamu‟ul... 



disse: “Arrependo-me de haver constituído Sha‟ul rei, porquanto deixou de me 

seguir e não executou as Minhas palavras. Então, Shamu‟ul se contristou e toda 

a noite clamou ao Criador". 

I Cr 21:15 

Quando Dao‟ud fez um censo de Yaoshor‟ul, UL enviou uma praga que matou 

milhares de pessoas, um anjo estava para exterminar mais alguns em 

Yashua‟oleym, quando... “olhou o Criador, e se arrependeu do mal, e disse ao 

anjo destruidor: Basta, retira, agora, a mão. O Anjo do Criador estava junto à 

eira de Ornã, o yebuseu". Ul sentiu que JÁ BASTAVA! 

Jn 3:10 

Quando o profeta Yao‟nah pregou na cidade de Nínive, dizendo que em 40 dias 

a cidade seria subvertida, toda a população se converteu, incluindo o Rei, e co-

mo resultado... "Viu UL o que fizeram, como se converteram do seu mau cami-

nho; e UL se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez". Na-

quela ocasião, o próprio Yao‟nah ficou indignado com a mudança de UL... 

Repito, muitos irmãos, atentos ao Está Escrito, ao ler passagens como Gn 6:6; I 
Sm 15:11 e Jn 3:10, que declaram que “UL Se arrependeu”, acabam por con-

frontá-las com Nm 23:19, I Sm 15:29, Sm 110:4 e Hb 6:17, que afirmam “ser 

impossível que UL se arrependa”, pensará que existe grande contradição na Pa-

lavra de UL quanto ao “arrependimento” divino. 

Mas, antes devemos perceber que a doutrina pagã da trindade é que gerou tais 

contradições onde, dizem que no VT, „DEUS‟ é o Pai; um deus que não se arre-
pende, rígido e até mesmo vingativo... E, os tais trinitarianos são incapazes de 

enxergar a ação do FILHO, lá; nem mesmo estes percebem a incoerência da 

explicação trinitariana para o VERBO, Yaohu‟shua – o Criador de TUDO; pois Ele 

não é o Verbo???  

Já no NT, este „deus‟ veio na forma de FILHO, compassivo, justo e até mesmo 

inferior; menor... como dizem os Testemunhas de Jeovah! MAS, como no NT 

temos diversas ocasiões onde PAI e FILHO estão juntos, agindo; contradizendo 
esta trindade (e nem mesmo entramos nas corrupções dos textos para se com-

provar o tal de terceiro deus; aquele que não perdoa); surgiu então, mais re-

centemente, o MODALISMO para tentar justificar estas passagens que contradi-

zem a trindade; em textos como Jo 14:21, 23 e I Co 8:5-6...  

Lemos o texto de Yao‟khanan 14: Vs 21 - Aquele que segue os meus Manda-

mentos é aquele que Me ama; e, por ele Me amar, Meu YAOHU‟ABI amá-lo-á; e 
também Eu o amarei e Me revelarei a ele. E o vs 23 derruba inclusive o terceiro 

deus, aquele que habita nos pentecostais... veja: Também YAOHU‟ABI os ama-

rá, e Viremos a eles e com eles Viveremos. Pai & Filho são os que habitam em 

nós, em espírito onipresente! Não um „terceiro deus‟ supostamente comprovado 

por uma passagem de Sha‟ul, fora do seu contexto, aos Coríntios, na sua pri-

meira carta, no capítulo seis... 

E, mesmo usando o paganismo das almeidas, como vamos constatar agora ao 

ler de I Coríntios, no capítulo 8, vs 5-6, percebemos que Sha‟ul jamais MISTU-

RAVA deuses para formar uma trindade; veja (lemos em uma almeida, 

to): ...e que não há outro Deus, senão um só. Pois, ainda que haja também al-

guns que se chamem deuses, quer no céu quer na terra (como há muitos deu-

ses e muitos senhores), todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem 

são todas as coisas e para quem nós vivemos; e um só Senhor, Jesus Cristo, 



pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós também. Duas pessoas distin-

tas; e ainda mais, esqueceu-se Sha‟ul do terceiro deus??? 

Por isto, o MODALISMO foi uma emenda pior que o soneto, pois diz que no VT o 

divino veio como PAI. No NT como FILHO e HOJE, como o tal de Espírito Santo! 
Uma nova explicação para a confusão gerada pelos trinitarianos; mas que TAM-

BÉM não explica estes textos contraditórios à trindade...  

E, os pentecostais continuam sendo trinitarianos, porque são espíritas – a reli-

gião de satan – e porque não estudam as Escrituras; já o modalismo, está entre 

os messiânicos, e muitos dos que conhecem – e aceitam – oNome, vendo a in-

coerência da trindade, creem no Modalismo; ignorando que o modalismo é ape-
nas uma roupagem mais moderna da trindade, pois TAMBÉM, repito, não con-

seguem explicar os textos que derrubam a trindade e que, por decorrência, 

também o modalismo... 

Seria bem mais fácil compreender o Está Escrito, se as mentes cristãs não esti-

vessem „cegadas‟ por esta doutrina pagã, a trindade, que veio da „igreja mãe‟ e 

que continua entre as filhas, como a doutrina base de suas crenças...  

Mas também temos outras considerações para que tais textos aparentemente 

estejam se contradizendo, e isto é graças aos tradutores, que como tenho dito, 

na hora de fazer a tradução, escolhem palavras, sinônimos, segundo as suas 

crenças pessoais e isto, acaba por mudar o sentido de todo o texto! 

Por isto, com a finalidade de dissipar dúvidas sobre a veracidade da Palavra ins-

pirada e para que declarações aparentemente conflitantes sejam esclarecidas, 
estamos hoje trazendo este tema. Para que este objetivo seja alcançado é ne-

cessário pesquisar diretamente nas línguas originais em que o Velho e o Novo 

Testamento foram escritos, porque estas nos fornecem elementos convincentes. 

Primeiro, o que é Arrependimento? Para o ser humano, é renunciar ao pecado, 

deixando-o! E esta definição pode ser aplicada ao ETERNO? Por acaso, Ele pe-

cou? Certamente que não... Então porque atribuir à Ele esta palavra? Esta situ-

ação??? 

O primeiro sermão pregado por Yaohu‟shua foi: “Arrependei-vos, porque está 

próximo o Reino dos Céus”. 

Devemos a salvação unicamente à graça de UL, mas a fim de que o sacrifício de 

Cristo na cruz do Calvário se torne eficaz ao crente, é preciso que ele se arre-

penda do pecado e aceite a Cristo através da fé. 

O arrependimento é mencionado 70 vezes no Novo Testamento. Yaohu‟shua 
disse: “… se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis”. 

Que significaria a palavra arrependimento para Yaohu‟shua? 

Qualquer um de nossos dicionários a definirá como “sentir tristeza”, ou “lamen-

tar”. Porém, a palavra no original hebraico e grego tem uma conotação muito 

mais ampla por significar mais do que “lamentar” e “sentir tristeza” pelo peca-

do. 

Nas Escrituras, arrependimento significa “mudar” ou “voltar-se”. A própria ati-

tude de Conversão ou de se “converter” implica em dar meia volta e começar de 

novo, por um novo Caminho! Daí estarem ligadas: Não há conversão sem arre-

pendimento; portanto, a palavra „arrepender-se‟ indica que deve haver uma 

completa mudança no indivíduo.  

São dois „caminhos‟; veja o princípio do Livre Arbítrio em Dt 30:19 que diz: O 



céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti de que te pus diante de ti a 

vida e a morte, a bênção e a maldição; escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu 

e a tua descendência... 

Dois „caminhos‟: você se arrepende de estar indo por um caminho que o levará 
para a morte eterna e então escolhe seguir pelo outro, que o levará agora para 

a Vida Eterna! Você se arrependeu da sua primeira escolha e converteu-se ao 

outro Caminho! Veja se esta concepção de “arrependimento” se encaixa nas ve-

zes em que lemos que UL se arrependeu‟? 

Kafos, por exemplo, mostrou com o seu arrependimento, que estava disposto a 

transformar sua vida; a seguir uma nova direção. De outro lado, Yau‟dah entris-
teceu-se, sentiu remorso, mas não se arrependeu... No remorso ficamos tristes, 

abatidos, mas vamos repetir o mesmo erro; tão logo as consequências dos nos-

sos atos passem – é como a droga para o viciado! No arrependimento, muda-

mos de rumo, mudamos de atitude. Voltamos para YAOHUH!!! 

Por isto, de acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa, o Aurélio “arrepen-

dimento é sinônimo de compunção, contrição. Insatisfação causada por violação 
da lei ou de uma conduta moral; e que resulta na livre aceitação do castigo e na 

disposição de evitar futuras violações”. 

Como um termo teológico, é o ato de reconhecer que pecamos e de então, a-

bandonar o pecado, aceitando a graciosa dádiva da salvação de UL... 

O arrependimento cristão tem sido definido como mudança de pensamento, que 

leva a novo modo de agir. Em outras palavras, é a revolta consciente e definiti-
va do homem contra seu próprio pecado. E assim, nova criatura se faz... Pois... 

Arrependimento significa tornar-se outra pessoa. Ele disse: “Se não vos conver-

terdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no Reino 

dos Céus” (Matt‟yaohuh 18:3). 

E... 

Arrependimento no Velho Testamento sempre se refere a UL, o CRIADOR YA-

OHU‟SHUA, e jamais a YAOHUH; basta ler o contexto das passagens que con-
templam este ato e confirmar: Gn 6:6 e 7; Ex 32:14; Jn 3:9 e 10; etc. Lembre-

se, os trinitarianos são incapazes de distinguir a presença de Yaohu‟shua no An-

tigo Testamento.. pois para eles, tudo é „deus‟ e assim pai ou filho ou até o es-

pírito são a mesma coisa... 

UL‟HIM, o PAI, é imutável em Seu ser, na Sua perfeição e em Seus propósitos. 

O arrependimento divino não traz mudança do Seu ser, do Seu caráter, mas 
apenas mudança em Sua maneira de agir com os homens. Daí, o arrependimen-

to de UL é uma referência à alteração que se realiza na Sua relação para com o 

homem. O exemplo dos ninivitas nos ajuda a compreender o „arrependimento‟ 

de UL: A cidade não foi destruída porque o povo se arrependeu de suas más o-

bras. UL mudou o Seu tratamento devido à mudança operada no povo. O arre-

pendimento de UL foi uma consequência do arrependimento do povo... 

Nos livros de teologia, se encontram a seguinte explicação: A palavra hebraica 

nahan é um termo que significa dificuldade em respirar, assim como gemer, 

suspirar, e também lamentar, magoar-se, compadecer-se, e, quando a emoção 

é produzida pelo desejo do bem aos outros, chega a significar compaixão e sim-

patia; quando, porém, se refere ao próprio caráter e atos destes, significa lasti-

mar, entristecer-se. A fim de adaptar a linguagem à nossa compreensão, UL é 
representado como alguém que Se arrepende quando retarda as penalidades 



que tem de aplicar, ou quando o mal a sobrevir é afastado por ter havido uma 

mudança genuína destes; assim se explica Gn 6:6; Jn 3:10; e outras... 

Quanto ao arrependimento do homem, o vocábulo hebraico usado é shubh. A 

palavra significa girar, voltar ou retornar, e é aplicada quando a pessoa deixa o 
pecado e se volta para UL de todo o coração. 

Se “pecado” etimologicamente significa falhar em atingir o alvo, desviar-se do 

caminho certo; arrepender-se é retornar ao caminho correto ou total retorno da 

pessoa a UL‟HIM. 

Assim como há no hebraico – a língua do chamado Antigo Testamento – duas 

palavras, uma para expressar o arrependimento divino e outra para o do ser 
humano, existem também no grego – a língua usada no Novo Testamento – 

duas diferentes palavras para transmitir estes dois tipos de arrependimentos. 

O verbo usado para o arrependimento de UL é “metamélomai” – que é usado 

quando o CRIADOR muda de procedimento porque o seu alvo, o ser humano, 

mudou o seu modo de agir... Portanto, o „arrependimento‟ do Criador depende 

do arrependimento do ser humano! Veja, no dilúvio, o Criador ficou triste pela 
decadência do ser humano e em sua onisciência, chamou Nokh e ainda lhes deu 

120 anos para que os seres humanos, perversos, mudassem o seu procedimen-

to... Não mudaram e então sim, as consequências prometida, vieram! 

Possuindo UL caráter e atributos imutáveis, Ele é perfeito. Logo, não pode mu-

dar nem para melhor nem para pior. No entanto, a imutabilidade divina não 

consiste em agir sempre da mesma maneira. Há casos e circunstâncias que po-
dem ser alterados. 

Strong, em seu dicionário, nos esclarece sobre a imutabilidade de UL: “UL, em-

bora imutável, não é imóvel. Se Ele coerentemente segue um curso de ação, 

segundo a justiça, Sua atitude precisa ser adaptada à toda mudança moral, nos 

homens. A imutável santidade de UL requer que Ele trate os ímpios diferente-

mente dos justos. 

Quando os justos se tornam ímpios, Seu tratamento a respeito destes deve mu-
dar. O sol não é volúvel ou parcial só porque derrete a cera, enquanto endurece 

o barro; a mudança não está no sol, mas nos objetos sabre os quais, brilha! 

Dai, a mudança no tratamento de UL para com os homens é descrita como se 

ocorressem mudanças no próprio UL ao agir desta ou daquela maneira; mostra-

nos que estamos sempre sob o Seu julgamento e assim as consequências – bo-

as ou más – sempre dependerão de nós... à estas diferentes ações, chamamos 
de Justiça divina! 

Metanoéo é o verbo usado em grego para o arrependimento do homem. Dicio-

nários e comentários nos informam que significa uma mudança de mente, de 

pensamento. Literalmente, significa “pensar diferentemente”. 

Teologicamente, a palavra inclui não somente mudança da mente, mas uma no-

va direção da vontade, de propósito e de atitudes. 

Este verbo “metanoéo” é usado no Novo Testamento 32 vezes... 

E este „arrependimento‟ inclui três aspectos: 

O aspecto intelectual –  ou seja, o reconhecimento, pelo homem, do erro de sua 

vida, sua culpa diante de UL, sua incapacidade para, em suas próprias forças, 

agradar a UL. Sendo o homem um ser intelectual, UL somente Se agrada em 

ser adorado por meio de um processo racional. Daí o Seu selo ser tão somente 



na fronte! 

O aspecto emocional – tristeza pelo seu pecado como uma ofensa contra um UL 

Santo e Justo. Os sentimentos não são equivalentes ao arrependimento, mas 

podem conduzir a um verdadeiro arrependimento, porque o verdadeiro arre-
pendimento não pode provir de um coração frio ou indiferente. 

E temos ainda o aspecto da vontade pessoal – mudança de propósito, resolução 

íntima contra o pecado e disposição para buscar de UL o perdão, purificação e 

poder. Este é o mais importante dos elementos, pois UL pode apelar à pessoa 

para se converter, chamá-la ao arrependimento, mas como UL dotou o homem 

com o Livre Arbítrio, somente este pode ou não aceitar o perdão divino; somen-
te o próprio homem pode escolher arrepender-se ou não! 

Apesar das ponderações anteriores, o arrependimento, no mais profundo senti-

do, está além das forças ou do poder humano. Você sempre dependerá da aju-

da divina para vencer o pecado! 

É importante compreender esta verdade fundamental: Não podemos primeiro 

arrepender-nos para depois ir a Cristo. Devemos ir a Ele como estamos, e Ele 
irá transformar a nossa vida; mostrando-nos a nossa necessidade de arrepen-

dimento. 

Sha‟ul, em Rm 2:4, nos asseverou com muita objetividade que é a bondade de 

UL que nos conduz ao arrependimento; veja: „Não te apercebes da imensa paci-

ência e benignidade que Ele tem para contigo, suportando o teu pecado sem te 

castigar? Não és capaz de ver que a bondade de UL procura levar-te ao arre-
pendimento‟? ESN – Ling. Padrão. 

O arrependimento é um passo decisivo na vida do cristão, desde que a Bíblia 

no-lo apresenta como uma das condições para a salvação. As seguintes citações 

Escriturísticas confirmam esta afirmação: 

Matt’yaohuh 3:1 e 2 – “Naqueles dias apareceu Yao‟khanan, o imersor, pre-

gando no deserto da Yaohu‟dah, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o 

Reino dos Céus”. 

Matt’yaohuh 4:17 – “Daí por diante passou Yaohu‟shua a pregar e a dizer: Ar-

rependei-vos, porque está próximo o Reino dos Céus”. 

Luka 13:3 – “… Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perece-

reis”. 

Portanto, o arrependimento de UL‟HIM não é como o do homem. „Aquele que é 

a Força de Yaoshor‟ul não mente nem Se arrepende; porquanto não é um ho-
mem para que Se arrependa‟ (I Sm 15:22). O arrependimento de UL acontece 

quando há uma mudança de circunstâncias e relações para com o ser humano, 

pois „UL é o mesmo, ontem, hoje e eternamente‟ - Hb 13:8; enquanto que o 

arrependimento humano implica em reconhecer a sua condição pecaminosa e 

então sim, mudar! 

Por isto: o arrependimento, quando referente a UL, significa uma mudança de 
atitude, ou um „deixar de fazer‟ porque você deixou de insistir em errar, pecar. 

Nesse sentido é que a expressão é usada em I Sm 15:11. UL não modifica Seu 

propósito; porém, o homem, sendo um agente moral livre, pode modificar a 

realização do propósito divino. O relato de Yao‟nah (corrompido como Jonas) 

sobre a destruição de Nínive nos mostra que houve uma mudança de atitude 

daquele povo para com UL, e Ele então, também mudou o Seu procedimento e 
arrependeu-Se, isto é, não realizou o mal de que lhes ameaçara fazer. 



Para ficar mais claro, vamos a dois exemplos distintos de Arrependimento: 

O primeiro é o arrependimento de Kafos. Após negar o Mestre, quando o olhar 

compassivo e perdoador do Messias lhe penetrou em seu espírito, ele se rendeu 

à influência do Seu amor. Luka 22:62 afirma que ele chorou amargamente... 
Esta é a tristeza que opera o arrependimento que conduz à salvação – cf. II Co 

7:9-10. O arrependimento de Kafos foi o “metanoéo”; que modificou toda a 

sua vida. Ele estava triste por causa do seu pecado. Sua trágica queda por oca-

sião do julgamento de Cristo, seguida de seu arrependimento e subsequente re-

abilitação, aparece como sendo o ponto de conversão de sua vida e caráter. Daí 

por diante, e com uma única exceção registrada em Gl 2:11-13 onde o vai e 
vem próprio do ser humano, insiste em agir, Kafos nos é apresentado como no-

bre apóstolo, com dignidade, coragem, prudência e firmeza de propósito. 

O segundo é o arrependimento de Yau‟dah (judas). Em Matt‟yaohuh 27:3 se en-

contra o verbo “metamélomai”, que em algumas traduções aparece traduzido 

por arrepender-se; mas o seu arrependimento foi somente no sentido de triste-

za ou remorso pelo seu pecado, e não no sentido de mudança de vida, de a-
bandono do pecado. Essa tristeza segundo o mundo é a que opera a morte cf. 

Sha‟ul em II Co 7:10 nos trás... 

Yau‟dah não sentiu um profundo pesar por haver traído a Cristo, mas tristeza; 

talvez por perceber que seus planos falharam e então viriam consequências so-

bre ele. 

O verbo “metamélomai” foi usado porque o seu arrependimento foi apenas 
mera tristeza, desespero, sem nenhuma mudança da mente (“metanoéo”). 

Cristo sabia que o traidor não se arrependera verdadeiramente; sentia apenas 

remorso! 

Portanto: A ideia principal na afirmação de que “UL Se arrependeu” nada tem a 

ver com falhas e pecados, como acontece com o homem, mas apenas a Sua 

mágoa com o mau procedimento humano e o Seu desejo de sustar o curso do 

mal, naqueles dias... de Nokh. Se realmente tivesse ocorrido o tal de arrepen-
dimento, ele teria destruído a todos e não, ter deixado 8 pessoas vivas... não é? 

Rendamos sempre graças a UL porque no Seu infinito amor Ele Se entristece 

com o nosso pecado e muda o Seu tratamento, quando nos arrependemos de 

nossas obras más. 

UL é imutável, mas a mutabilidade humana faz com que Ele mude o Seu modo 

de agir para conosco. 

Portanto, o texto de Gn 6:6 sofreu uma “infelicidade” na tradução de muitas bí-

blias em português e em outros idiomas também, pois hoje em dia nós automa-

ticamente assimilamos o significado da palavra “arrepender-se” com “sentir pe-

sar por um erro cometido”. Mas como poderia UL ter se arrependido de ter cria-

do algo muito bom? Não foi isto que YAOHUH disse na criação do homem, regis-

trado em Gn 1:31? ...e isto é bom! 

E como fica a sua onisciência? Ele não Sabia que o ser humano iria pecar??? 

SIM, mas mesmo assim, em Seu amor, continuou com o seu intento; e mais, 

preparou-nos um plano de Redenção: a cruz! 

Dai, as versões mais modernas, como a ESN – Escrituras Sagradas segundo 

oNome, tem sido cuidadosas com a tradução desta passagem; assim: 

“E UL viu que a maldade humana se tinha estendido multiplicadamente, e que a 



imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para 

o mal. Então lastimou de tê-los criado”. ESN – Ling. Padrão; e a mesma passa-

gem na ESN - Ling. Moderna 

“O CRIADOR viu como o homem foi ficando cada vez pior, e que tudo que pen-
sava e queria era sempre mau. O CRIADOR ficou triste por ter criado o homem. 

Isto cortou o coração dEle”! Mais uma versão: 

“Viu o Criador que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a ima-

ginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então lasti-

mou o Criador de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração”. 

ESN Mulher (e ou ESN Homem) – Ling. Fácil. E, até as „almeidas‟ tem mudado; 
veja: 

“Então o Criador ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe 

pesou no coração.” – Nova Almeida Atualizada 

“ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Criador ficou tão triste e 

com o coração tão pesado.” – Nova Tradução na Linguagem de Hoje. E algumas 

pentecostais: 

“Então o Criador ficou ferido no seu coração e lamentou ter criado o ser huma-

no.” – Versão Fácil de Ler; ed. VIDA 

Portanto, UL não se arrependeu por ter feito algo que era muito bom. Se você 

fizer algo que é bom, como poderia se arrepender disso? Sendo assim, Ele se 

lamentou pelo homem, lamentou-se/entristeceu-se por sua criação ter se desvi-

ado do bem... por que o homem havia se inclinado muito para o mal; cf. Gn 
2:16-17; 3:6; 6:5. Amnao! 

Música Final: Shalom Aleichem.mp3 (que a paz esteja convosco) 

- O cântico, Shalom Aleichem, entoado no início do Shabbos, está baseado nu-

ma crença judaica, segundo a qual um anjo bom e um mau estarão em seus la-

res, na sexta-feira à noite para a entrada do Shabbos. 

Se os anjos encontram a casa preparada para o Shabbos, a mesa festivamente 

posta, com velas reluzentes, toda a família vestida em suas melhores roupas, o 
anjo bom diz: "Que o próximo Shabbos seja como este" e o mau responde, 

mesmo contra sua vontade: Ammao! 

Se, por outro lado, acontece o contrário, e a casa não está preparada para re-

ceber o Shabbos, o anjo mau diz: "Que o próximo Shabbos seja como este" e o 

anjo bom, infelizmente, é obrigado a dizer: Amnao... 

Oremos: Santo Pai YAOHUH... Compreendo que para estar em Sua presença, 
preciso antes, mudar o meu modo de proceder e arrepender-me de ter estado 

ao lado do mal; por isto, ajoelho-me aos Seus pés... Perdoa-nos e derrame as 

Suas bênçãos sobre as nossas vidas... Peço-lhe também que sonde as nossas 

necessidades físicas, materiais e espirituais e faça o Seu melhor para todos nós. 

Isto lhe peço em Nome de Yaohu‟shua, o Seu amado Filho e nosso Criador... 

Amnao! 

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


