Raízes - Os espinhos
Shalom Aleichem!
Em alguns dos estudos anteriores da série Raízes, temos falado sobre algumas palavras
hebraicas e o que as mesmas significam lá no início.
Espero que tenha conseguido ajudar você a ver que o nosso Soberano Deus
soberanamente decidiu revelar a Sua Palavra através de palavras simples que estão escritas na
bíblia.
Sabemos qual a importância das palavras, principalmente os que tem a responsabilidade
de ensinar.
Colocamos para você uma série de exemplos dessas palavras e o que significam na sua
raiz, bem no início, quando foram originalmente escritas.
Também falamos sobre a diferença nos padrões de pensamento. A diferença entre os
processos do pensamento ocidental, do tipo greco-romano, e do pensamento oriental hebraico.
Agora estamos indo para outro campo aqui. Nós vamos lidar mais com as coisas que estão
no final.
A maioria de nós percebe claramente que estamos vivendo em tempos precários. Mesmo
aqueles que não acreditam necessariamente em Deus, sabem identificar em que tempos estamos
vivendo.
Lemos isso nas profecias escritas na bíblia, sobre os tempos finais.
De fato, no livro do apocalipse (Hitgalut) diz:
Ap 19:10 LTT
E eu prostrei-[me] diante dos pés dele (do anjo) para o adorar; mas ele me diz: "Olha, não
[faças tal]; sou teu conservo e de teus irmãos, aqueles [que estão] tendo o testemunho de
Jesus. Adora a Deus; porque o testemunho (aqui dado por e) de- propriedade- de Jesus é o
espírito da profecia."
Assim, tomando por base mais uma vez o que disse Isaías 46:10, que em resumo é :
"Deus declara o fim desde o principio". (magid mereshit 'acharit)
Então, eu pergunto a você :
Onde está localizado o principio, segundo as Escrituras?
Em B’reshyith (Gênesis) . Só lembrando: a primeira palavra da bíblia é B’reshyith significa
"princípio".
Digo a vocês que todas as parábolas que Yeshua disse são o culminar de todas as
profecias, envoltas em parábolas.
Se você lê as profecias de Isaías, Jeremias, Daniel, Zacarias e assim por diante, Yeshua
as envolve em torno das parábolas no Novo Testamento. Yeshua nos diz através da parábola do
semeador, quais os quatro tipos de solo, através de Lucas, e o que significa a parábola:
Lc 8:11 LTT
Mas esta parábola significa isto: A semente é a Palavra de Deus;
Em seguida, na versão de Marcos, Ele nos disse que se você entender essa parábola que
trata de termos agrícolas: semear, plantar, colher, então você vai entender todas as parábolas, e
as parábolas são o testemunho de Yeshua, o espírito da profecia e estão todas no Antigo
Testamento.
Nos estudos a seguir, iremos tomar alguns dos versos mais conhecidos, particularmente no
livro do Apocalipse e leva-Los de volta ao começo, e ver como o nosso Pai já identificou para nós
todas as coisas.
Hitgalut tecnicamente é o conceito hebraico de exílio.
Galut vem da raiz hebraica "galat" que significa "revelar algo".

É também a base para o salmo 23:3 que diz: "guia-me em Seus ciclos de justiça".
Em hebraico, todas as palavras que têm G e L, guimel e lamed, têm a ver com rolar algo.
Podemos representar isso como quem está andando e encontra uma pedra e a rola mostrando o
que havia em baixo.
Sei que já disse isso antes, mas isto é o que nosso Pai está fazendo nos últimos dias,
trazendo-nos de volta para a simplicidade do começo, porque o intelectualismo, a teologia
sistemática tornou abstratas as coisas simples e concretas da bíblia.
Nós temos uma pedra e o que está debaixo dela não foi revelado, e quando você rola esta
pedra, é exposto o que estava antes escondido debaixo dela.
Essa é a ideia de exílio, diáspora. A casa de Israel espalhada, exilada por todas as nações,
fora da proteção do Pai. Fora da sombra de Suas Asas. Expostos a toda espécie de perigos, sem
proteção.
A palavra meguila (pergaminho) também tem G e L nela, e por isso tem o sentido de rolar.
Enrolar e desenrolar um pergaminho revela o que há dentro dele. A Torah é guardada em
um rolo.
Como falamos antes, no salmo 23:3 “guia-me em Seus ciclos de justiça”, temos expresso o
conceito de ciclo.
Na tradução que temos para o português, “veredas”, esse conceito é perdido pois se usa o
processo de pensamento darwinista evolucionista das modernas religiões ocidentais.
Existem palavras mais adequadas em hebraico para veredas. Existem palavras em
hebraico para caminho reto. Há muitas, mas esta não é a palavra usada aqui, que é a palavra
`agol (ayn, guimel e lamed), por um propósito especifico.
E esse propósito é mostrar algo cíclico, que rola. Portanto, uma palavra em hebraico que
tenha G e L, especialmente quando estão juntas, tem essa nuance de ciclo, de rolar. Também é a
raiz da palavra hebraica para onda do mar, pelo seu sentido de rolar quando na beira da praia.
Então essa é a razão pela qual todas essas coisas são “embrulhadas”, “enroladas”,
“guardadas” no livro do Apocalipse. Não só porque isso significa “revelar”, mas tudo nele aponta
para o fato de que este livro é todo sobre a reunião dos exilados, todos os remanescentes que
estão espalhados por toda a terra. O cumprimento final, podemos assim dizer, de todas as
profecias dos dispersos da casa de Israel por toda a terra. e assim verdadeiramente o fim tem sua
revelação lá bem no principio, em Gênesis, como Isaias diz.
Vou lembrá-lo mais uma vez de que todos os desejos e vontades de Deus para todos os
fins, a revelação e mesmo as profecias em toda a Escritura, estão nos quatro primeiros capítulos
de B’reshyith (Gênesis). Se você entender esses primeiros capítulos, vai começar a entender o
final.
Muitos de nós nos encontramos indo para o meio para entender o final, indo para
Jeremias, Daniel, Zacarias, e assim por diante.
Quantos vão para o começo para entender o fim?
O nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é sempre referido
assim porque essa é uma bela imagem dos tipos de solos produzindo frutos a 100, 60 e 30 vezes.
Os três solos são identificados como o modelo de Caim, Ismael e Esaú.
Há um deus de Caim, Ismael e Esaú em oposição ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Os
solos produzem a 100, 60 e 30.
Mateus é aquele que apresenta o Messias, Yeshua, a partir de uma posição da tribo de
Judá, a partir da posição de Rei de um Reino, e ele diz 100, 60 e 30.
Paulo nos diz: que se nós somos como o messias , então somos descendência de Abraão
e herdeiros conforme a promessa.
A igreja não entra em cena em Atos 2, como muitos costumam chamar de "a igreja
primitiva". Os apóstolos não começaram no Novo Testamento. Falamos sobre isso em estudos
anteriores.
Assim que, quando você voltar e ler sobre Abraão, Isaque e Jacó, vai entender o que Paulo
estava dizendo aos Gálatas. Vai perceber que as Escrituras nos revelam as idades dos três
quando se produziu o seu fruto. Abraham produziu o seu fruto aos 100 anos, Isaque aos 60 e
Jacó aos 30 anos, a mesma idade em que Yeshua começou seu ministério, produziu frutos.

Yeshua está tentando nos dizer algo tão íntimo e tão pessoal acerca de nós nessa
parábola. Vamos um pouco mais profundo aqui. Vejamos Oséias:
Os 14:1-2 LTT
Retorna, ó Israel, ao SENHOR teu Deus; porque pela tua iniquidade tens caído. Tomai
convosco palavras, e retornai ao SENHOR; dizei-Lhe: Tira toda a nossa iniquidade, e
recebe-nos graciosamente; e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos
lábios.
O povo de Deus, os israelitas, se dividiu na casa de Israel e na casa de Judá, e foram
espalhados por todas as nações.
As profecias dizem que nos últimos dias, Ele os traria de volta a terra.
A profecia também diz que quando o Meu povo que Yeshua no Novo Testamento chama as
ovelhas perdidas da casa de Israel, "quando Eu trazê-los de volta à terra, lá vai ser uma multidão
de gentios que se unirá com eles e serão um só rebanho e um só pastor".
Sua morte e ressurreição diz que o propósito era o de tornar todos em um só rebanho com
um só pastor.
Assim as profecias são muito claras sobre haver uma multidão.
Mesmo Isaías alude ao fato de que haverá mais da mulher solteira do que da casada.
Deveremos fixar as estacas para alargar a tenda. Lembre que tenda está relacionada com
graça. Todas essas profecias se referem ao reajuntamento do povo de Deus nos últimos dias.
O processo de restauração de todas as coisas começou com a ressurreição de Yeshua.
Lembre-se do que Yeshua disse sobre João, o batista.
Se você receber João como Elias, e o ministério de Elias era “restaurar todas as coisas”,
entende que o processo de restauração já começou.
Yeshua, nos diz que se você receber João, o batista, aludindo à possibilidade de que talvez
algumas pessoas não vão recebê-lo, mas se você recebê-lo, João, o batista como Elias, o que
Ele está dizendo é que a restauração de todas as coisas já começou para aqueles que adoram o
Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
Deus, sabendo como somos e o que esperar de nós, que temos um espírito, que temos
uma alma, uma parte pensante, e que temos um corpo, que expressa o nosso comportamento, a
fim de que nos comportássemos de certa maneira, Deus sabia que teríamos de pensar dessa
maneira, por isso Paulo disse no livro de Filipenses:
Fp 2:5 LTT
Porque seja este o pensar- sentir dentro de vós: Aquilo que também foi pensado- sentido
dentro de Cristo Jesus,
Que tipo de mente o Messias tinha? Yeshua era hebreu e pensava e agia como tal.
Assim o Pai sabe que a única maneira de você se comportar-se como o Messias é
começando a pensar como o Messias.
A fim de nos levar a pensar como o Messias, o Pai tem que ter o nosso coração primeiro.
Este é exatamente o modo como o tabernáculo do deserto foi projetado, o Santo dos Santos, o
Santo Lugar e o Pátio.
Assim que Deus tem nosso coração (Santo dos Santos) a nossa mente (Santo Lugar) é
mudada, e então o corpo, comportamento que todo mundo vê (Pátio).
Quando o Pai lida com aqueles que não O conhecem, Ele começa no Pátio e trabalha o
Seu caminho para o Santo dos Santos.
A fé vem pelo ouvir. As "orelhas" são parte de fora do nosso corpo, o Pátio.
Então sua mente começa a receber o que você está ouvindo. Em seguida, com a sua
permissão, Ele pode entrar e habitar no seu coração, o seu Santo dos Santos.
Agora Ele lida com o crente a partir daí. Ele começa no seu espírito e, em seguida, Ele
muda sua ideia sobre o que é certo e errado, o bem e o mal, o santo e o profano, o justo e o
injusto. Depois que o seu pensamento mudou através do que Deus diz, então o seu
comportamento começa a mudar.

Os discípulos perguntaram a Yeshua quando é que o reino seria restaurado a Israel, e Ele
lhes respondeu: "não cabe a vocês saberem isso, primeiro vou, então descerá sobre vocês o
Espírito do Santo e então vocês irão a Jerusalém e Judeia, e então a Samaria e até os confins da
terra".
Jerusalém e Judeia são a casa de Judá. Samaria (Capital de Israel nos dias de Salomão) e
os confins da terra são onde o povo de Israel foi espalhado, a casa de Israel. Só há dois povos na
aliança. A nova aliança, de acordo com Jeremias;
Jr 31:31 LTT
Eis que dias vêm, diz o SENHOR, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e
com a casa de Judá.
Repetida em Hebreus:
Hb 8:8 LTT
Porque, repreendendo- os, Ele (Deus) lhes diz (aos israelitas): "Eis que vêm dias," diz o
Senhor, e (apoiado) sobre a casa de Israel e (apoiado) sobre a casa de Judá, completarei
uma nova aliança,
As profecias são de fato bem simples. Não importa que casa você pertence.
Não requer grandes debates teológicos fúteis para entende-las. É só seguir o que as
escrituras dizem, e elas são muito simples.
Deus vai nos retornar a terra, e para isso Ele tem que ter nosso coração. Deus não vai
começar pelo seu comportamento, mas sim pelo seu coração.
Por quase 6000 anos Deus tem buscado corações primeiro, e então mudado as mentes e
depois seu comportamento.
Vimos um pouco sobre a palavra hebraica para revelação, que é Hitgalut, e que significa
na sua raiz Galat, ir para o exílio, descobrir-se, remover, partir.
Oséias 14 fala sobre o reajuntamento, o reagrupamento dos exilados e o fato de que
multidões de gentios se unirão e voltarão com eles. Não porque são desta ou daquela tribo.
Todos somos estrangeiros e peregrinos. Fomos enxertados. Paulo fala em Romanos 11
que fomos enxertados na árvore natural.
Sl 1:3 LTT
Pois será como a árvore plantada (shathal = transplantada) junto a ribeiros de águas, a qual dá o
seu fruto no seu devido tempo; as suas folhas não murcharão, e tudo quanto fizer prosperará.
A palavra hebraica normalmente usada para plantar é "natah", e não "shathal", que é a
palavra hebraica para transplantar.
Quando os exilados voltarem à terra, fisicamente, haverá multidões que se juntaram a eles,
porque escolheram se juntar à eles como um ato da própria vontade.
Quando a árvore vier de volta, todos os ramos, os naturais que foram quebrados e que
acreditavam no Deus de Abraão, Isaac e Jacob e são enxertados na sua própria árvore ou os
ramos da oliveira brava que foram enxertados pela primeira vez.
Quando a árvore vem de volta , todos os ramos voltam com ela. Nenhum fica para trás.
Yeshua diz:
Jo 6:39 LTT
E a vontade do Pai havendo-Me enviado é esta: Que Eu não perca [nenhum] de entre todos
aqueles que Ele Me tem dado; pelo contrário, Eu o ressuscitarei no último dia;
A bíblia diz que “os dias do meu povo são como os dias de uma árvore”.
A bíblia começa com duas árvores. Com duas sementes, que são produzidas por árvores e
que produzem árvores. Uma semente é da arvore da vida, e comendo dessa arvore, o que você
produzirá? Vida......
Qual é a outra árvore? Você só tem duas alternativas. Você não tem três, quatro ou mais
árvores para escolher para comer. Você só tem duas alternativas.

Em Gênesis 3:15 não temos três ou quatro sementes.
Temos a semente da mulher e a semente da serpente. Sementes produzem árvores.
Quero que você comece a entender que salvação, redenção, dons, Torah, são coisas
simples que você pode comprovar olhando para o seu jardim, e não o que a teologia, a teologia
de princípios abstratos faz, transformando o simples de Deus em algo completamente fora do
nosso alcance.
Todas as parábolas dizem e tem a ver com sementes.
A maioria delas é sobre plantio, colheita, agricultura.
Algumas parábolas são acerca de noivas e noivo através dos quais, na economia de Deus,
são projetados para o casamento e a consequente geração de filhos, a semente do homem.
Todas estas imagens que o Pai nos dá, nós transformamos em teologia .
Creio que por ser Deus mais esperto do que nós, está nos trazendo de volta nos últimos
dias a simplicidade do início das Escrituras, e uma das maneiras que Ele está fazendo isso é
restaurando a língua pura do inicio como fala Sofonias 3:9.
Sf 3:9 LTT
Porque então retornarei a todos os povos uma única e pura linguagem, para que todos invoquem
o nome do SENHOR, para que O sirvam como tendo eles um único ombro
Relembrando Hebreus 11:1 que nos diz o que é fé.
Hb 11:1 LTT
Ora, esta fé é o fundamento da certeza das coisas sendo esperadas, e a prova, demonstração
das coisas não sendo vistas.
Hb 11:1 JFA-RC
Ora, a fé é o firme fundamento (hupostasis = substância real) das coisas que se esperam e a
prova das coisas (pragma = aquilo que existe) que se não veem.
É isso que a bíblia diz que a fé é: substância e evidência.
Mesmo não vendo Yeshua, eu ainda assim creio, pelas evidências, pelo quintal de casa,
pela segunda testemunha, pela Torah. Isto é fé bíblica.
Vejamos esta passagem do livro de Oséias.
Os 14:1 LTT
Retorna, ó Israel, ao SENHOR teu Deus; porque pela tua iniqüidade tens caído. Tomai convosco
palavras, e retornai ao SENHOR; dizei-Lhe: Tira toda a nossa iniqüidade, e recebe-nos
graciosamente ; e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios.
A bíblia ensina que o conceito de Israel sempre existiu, mesmo antes de Jacó. O padrão,
especialmente quando você lê o livro de Êxodo, traz esse conceito de Israel, sempre usado para
descrever aqueles que eram literalmente “dos lombos de Abraão”, que acreditavam no Deus de
Abraão, Isaque e Jacó, e todos aqueles que como os estrangeiros e peregrinos, se uniam a eles.
Sempre é assim que Israel é. Israel são aqueles que acreditam no Deus de Israel.
Paulo entendeu isso muito claramente e assim em Romanos ele diz que nem todo Israel é
Israel.
Rm 9:6-8 JFA-RC
Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas;
7 nem por serem descendência de Abraão são todos filhos; mas: Em Isaque será chamada a tua
descendência.
8 Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são
contados como descendência.
Rm 9:6-8 LTT

Todavia, não que a Palavra de Deus tenha falhado: Porque nem todos os [que são] provenientesde- dentro- de Israel [são,] aqueles [mesmos], israelitas;
7 Nem porque são semente de Abraão [são] todos filhos; mas (está escrito): "Em Isaque, uma
semente será chamada para ti
8 Isto é: Os filhos da carne, estes não [são os] filhos de Deus; mas, os filhos da promessa, [estes]
(são os que) são contados [como] dentro da semente.,
Nem todo Israel é Israel. Os filhos da carne, que somos todos nós, não são contados como
filhos de Deus, mas sim os filhos da promessa.
Não é o seu nascimento terreno que importa. Os filhos da promessa são contados como
semente, não os filhos da carne. Isso por causa da lei das espécies, como nós podemos ver em
nosso empírico mundo, um mundo de substância e evidência, que é a fé bíblica.
Não o pensamento evolucionista, mas sim coisas que você vê do lado de fora de sua
janela. Não especulações do que aconteceu a bilhões de anos atrás, mas o que você e eu vemos
em operação bem em frente aos nossos olhos, como segunda testemunha.
Portanto, quando eu olho para fora através da janela, o que vejo são cabras reproduzindo
cabras, gado reproduzindo gado, corujas reproduzindo corujas, limões produzindo limões e
homens reproduzindo homens. A lei das espécies de Gênesis em ação.
Os primeiros capítulos bíblia, a fundação para tudo que segue está em B’reshyith, Gênesis.
Quando você volta ao início, nota que o nosso Pai criou tudo exatamente como deveria ser,
lá no início. Deuteronômio diz que “o Seu trabalho é perfeito”. Ele é nosso Pai, nosso Criador.
Acredite, Ele sabe o que faz. Então no início Ele criou os seres humanos, plantas e
animais, tudo que tem vida neste planeta. Deus disse que tudo que criou no início era muito bom.
A palavra hebraica usada aqui traz a ideia de algo feito completo, do jeito que deveria ser,
não faltando nada. E Deus disse: multipliquem-se.
É preciso muitos anos de seminários teológicos, faculdades e cursos para entender isso.
Uma pergunta simples.
Por mais de 2000 anos temos tido esse tipo de pessoas fazendo uma separação entre eles
e o povo, achando que seus calvinismos, assembleismos, batistismos e outros ismos os coloca
na super alta posição de clero, doutores, e o resto do povo no ignorante laicato. O que de fato
eles tem feito de bom ao Corpo do Messias?
Estão ainda debatendo, argumentando e dividindo o Corpo. Nesses mais de 2000 anos
nada foi resolvido e ainda se discutem as mesmas coisas. Me traga a memória algo de bom que
tenha sido feito por eles.
Deus, sendo mais experto que nós, nos últimos dias, através do ministério de Elias, está
restaurando todas as coisas. Está nos trazendo de volta a simplicidade das Escrituras no início.
Voltando a Oséias.
Os 14:1 LTT
Retorna, ó Israel, ao SENHOR teu Deus; porque pela tua iniqüidade tens caído. 2 Tomai
convosco palavras, e retornai ao SENHOR; dizei-Lhe: Tira toda a nossa iniqüidade, e recebe-nos
graciosamente; e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios.
Quem tem caído pelas suas iniquidades ? Todos nós.
Tomai convosco palavras, "dabar". Palavras significam coisas. Temos que voltar ao início
para estarmos capacitados a ensinar a Palavra de Deus.
O sentido de toda palavra na bíblia está embutido em três coisas: Uma casa, uma família e
um pedaço de terra.
Todos estamos familiarizados, por exemplo com a parábola do filho pródigo. Essa parábola
começa com dois filhos em casa com seu pai em um pedaço de terra.
Então um dos filhos decide sair (espalhados pelo mundo) e fazer as coisas a sua maneira,
ao invés da maneira do pai (maneira de Deus).
Em algum ponto ele percebe que aquilo não era o que ele queria e deveria estar fazendo e
decide voltar para casa, para a família, para o pai, para a terra.

Então, voltando a simplicidade de uma casa, uma família e um pedaço de terra, ele
percebe que só assim pode ser abençoado. Ele (Israel) que esteve perdido no mundo, exilado,
volta então ao início (B`reshyith), junto ao Pai e a seu irmão (Judá).
Se você entende o início, entende todas as parábolas.
A teologia simples é esta: Deus é bom e o Diabo é ruim.
Tudo que Deus criou e ordenou pra nós é bom. Tudo que Ele nos diz para comer é para o
nosso bem, e o que Ele nos disse para não comer faz mal pra nós.
As Festas de Deus são boas e as outras, tais como: páscoa dos coelhinhos, natal, dia das
mães, dia dos pais, dia de finados, etc... , são más.
Sábado é o dia que Deus disse para não trabalhar e não domingo.
Você viu? É tudo muito simples, porém foi feita uma bagunça tremenda.
Nós precisamos voltar a simplicidade do início.
O inimigo também sabe que tudo que Deus nos ensina está dentro de: uma casa, uma
família e um pedaço de terra. E sabendo disso ele sempre vai tentar corromper e destruir isso.
Não porque ele não gosta de casas, portas, garagens, grama e pessoas.
Satanás vai corromper o que Deus criou, a imagem que Ele desenhou para ser. Pai, mãe e
filhos e não pai e pai e filhos ou mãe e mãe e filhos.
Ele, o inimigo, está corrompendo o núcleo da família. Nos últimos anos, a família não é
mais o que deveria ser.
O que ele também está corrompendo de uma forma muito forte é o nosso corpo.
Um exemplo disso são os fast foods tipo: BigBurger, McDonald's, Pizza Hut entre outros
tantos. Quando se introduz químicos, alimentos geneticamente modificados, coisas estranhas a
criação de Deus, se provocam mutações em nossos corpos.
Novas doenças, novos comportamentos, novas estruturas genéticas, que passamos as
novas gerações.
Mais uma vez digo que ele não faz isso porque odeia cabelos, unhas, pele. Ele o faz para
corromper a imagem da criação de Deus, para nos impedir de ver o que revelam essas coisas
simples, ou seja: o próprio Deus e Sua vontade.
Deus escolheu nos revelar tudo que está na bíblia através de uma casa, família e terra,
porque em qualquer parte do mundo você pode ver essas três coisas. Não importa se você vive
em São Paulo ou no meio do Amazonas, você sempre vai encontrar essas coisas.
Outra coisa que ele, o inimigo, está corrompendo, é a terra. Adubos, pesticidas, grãos
modificados geneticamente. Tudo isso vai para o nosso corpo.
Hoje, se você pergunta a uma criança que vive no centro de grandes cidades, de onde vem
o ovo, provavelmente ela vai te responder que vem do supermercado ou da geladeira.
O inimigo sabe que todas as parábolas se revelam no campo, na agricultura, e então essa
imagem, ele também corrompe. O princípio da semente está gravemente corrompido. Tem
pessoas fazendo, por exemplo, inseminação artificial para ter filhos e dizendo que oraram a Deus
e receberam confirmação disso. Princípio da semente produzindo frutos que produzem árvores
sendo corrompido. Essa é a ideia por traz de tudo. Corromper, roubar, matar e destruir a semente,
a palavra de Deus, de tal maneira que hoje como foi na época de Yeshua, nós não O
reconheçamos, O Verbo, a Palavra que se fez carne.
Com este plano do inimigo, o que vai acabar acontecendo é que não se vai produzir mais,
pois a semente não mais existirá. Todos terão, como já acontece hoje na grande maioria, de
comer da semente da árvore do conhecimento do bem e do mal e não mais da árvore da vida.
Esteja atento.

Raízes 14
Quando você não sabe o significado de uma palavra, vai ao dicionário para saber.
A Tanach (OT) pode-se dizer que é o dicionário da Brit Hadashah (NT).
Queria lembrar novamente algo antes de prosseguirmos. A língua hebraica e a cultura que
norteia nossa bíblia é orientada pela função e não pela forma.

O nosso Pai nos deu palavras com um propósito que tem um desenho e uma função.
Muitas religiões ocidentais, e o judaísmo moderno também, pode-se dizer que estão
infectadas pelo pensamento ocidental evolucionista e tornaram muitas funções em forma.
As pessoas julgam as outras pela aparência.
Há funções como por exemplo em Números 15 onde Deus nos ordena colocar o tsiytsith
(franjas) na orla das vestes. Há uma função nisso. Isto era para lembrar aos filhos de Israel dos
mandamentos dados pelo nosso Pai. O conceito de Israel é anterior a Iacov (Jacó).
Agora Deus nos mandou colocar os tsiytsith nas vestes porque todos temos que nos vestir
todos os dias. O que a religiosidade fez foi dar forma para o que Deus mandou que se fizesse.
A religião disse que os tsiytsith deveriam ter 4 cordas, dobradas como tranças, com o
cumprimento de um palmo, 5 nós, etc... Mas Deus disse apenas que se fizessem tsiytsith para ser
colocados nas vestes, só isso. Agora temos pessoas dizendo que se não for feito desta maneira
não é santo, você está em pecado. Julgamento pelo exterior, pela forma. Pensamento grecoromano.
A melhor maneira de você entender os mandamentos de Deus é de uma maneira paternal
e não de uma maneira legislativa, legalista. Nós temos o hábito de ver os mandamentos de Deus
de uma maneira ocidental, legislativa.
Vemos Deus sentado sobre um trono de legislador supremo, com longos cabelos e barba
brancas, com uma vara na mão pronunciando sentenças: culpado ! inocente !
Mas se vermos os mandamentos de uma forma paternal, chegaremos facilmente a
conclusão de que se trata de um Pai falando com seus filhos. Temos que tentar entender o
Criador de todo o universo como um pai ensinando a seus filhos a melhor maneira de viver.
Quando entendemos isso, entendemos o que a religião tem feito. Forma ao invés de
função.
Vamos a um exemplo:
Um pai pede ao filho que leve o lixo para a calçada todas as terças a noite. Ordem simples.
Sob uma perspectiva de religiosidade temos:
O filho pergunta ao pai:
- Pai, devo levar o lixo vestindo uma calça e uma camisa vermelha? Devo assobiar Sabor de Mel
quando levar o lixo? Devo usar um boné?
Sabe o que o pai diz?
- Simplesmente leve o lixo lá fora toda terça.
Em outras palavras, nosso Pai nos mostra a função e nós a transformamos em um sistema
religioso.
Deus nos deu habilidades, individualidade. Por isso alguns mandamentos na bíblia
parecem ambíguos. Temos as sete festas de Deus. Os Shabath. As festas das luas.
Deus nos deu algumas das instruções de como devemos proceder, mas não
especificamente todos os detalhes.
Você sabe, de acordo com as Escrituras, a uma diferença entre pedras e tijolos.
Religiosos querem nos tornar tijolos. Todos iguais, se comportando da mesma maneira,
vestindo o mesmo estilo de roupas, falando de forma igual, o crentês, como se fossemos todos
pinguins. O nosso Pai diz que somos como pedras vivas.
Pedras são quadradas, redondas, retangulares, regulares ou irregulares.
Tijolos são todos iguais. Tijolos são feitos por homens. Pedras são feitas por Deus. A torre
de Babel foi feita com tijolos. Pedras tem individualidade.
Voltemos para a função. Ha uma função para todas as coisas.
Quero que você entenda que há uma razão pela qual o principio da semente se expressa
na vida de Caim, Ismael e Esaú. Há um deus de Caim, Ismael e Esaú. A outra semente. A
semente da serpente.
Então vamos lembrar um pouco o principio da semente.
Quando falo de Esaú como sendo a semente da serpente, não estou falando do Esaú
físico mas sim do Esaú espiritual.
Há duas sementes em Gn 3:15.

Gn 3:15 LTT
E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a Semente dela; Este te ferirá a
cabeça, e tu ferirás o calcanhar dEle."
A semente da mulher e a semente da serpente. Essas sementes são inimigas entre si.
No final serão duas sementes como revelado no início. Essas duas sementes não são
sementes físicas.
Na Tanach (Velho Testamento) tanto quanto na Brit Hadashah (Novo Testamento) essas
sementes são claramente identificadas.
Yeshua nos revela quem Ele é na parábola do semeador.
Lc 8:11 LTT
Mas esta parábola significa (isto): A semente é a Palavra de Deus;
Então Yeshua é a semente. Que é a Palavra de Deus. Que se fez carne.
Jo 1:1 LTT
No princípio era a Palavra, e a Palavra estava junto de Deus, e a Palavra era Deus .
Jo 1:14 LTT
E a Palavra se fez carne, e estendeu- [Seu]- tabernáculo- tenda entre nós (e contemplamos a Sua
glória, glória na [Sua] qualidade de [Filho] unigênito do Pai), cheio de graça e de verdade.
Temos duas coisas aqui:
1- Yeshua é a Palavra.
Gramática, escrita, falada. É assim que a bíblia é revelada a nós: por palavras.
2- Yeshua é o Corpo.
Se fez carne e habitou entre nós.
Shaul (Paulo) identificou muito bem esse principio da semente para nós.
Depois de Mosheh (Moisés), Shaul foi o que tratou mais sobre isso.
Gl 3:16 LTT
Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua Semente . Ele (Deus) não diz: "E às sementes",
como [falando] sobre muitas (sementes), mas como sobre uma [só]: "E à tua Semente", O Qual
(semente) é [o] Cristo.
Temos então só uma boa semente, Yeshua, a semente da mulher.
Digo a você que a semente do inimigo também tem suas palavras. Palavras também são
ensinamentos. Já falamos sobre isso antes. Palavras são coisas que saem de nossa boca. Sobre
esse assunto Iacov (Tiago) diz:
Tg 3:1 LTT
Ó irmãos meus, não vos torneis, muitos [de vós], professores- mestres, tendo sabido que
receberemos mais duro juízo.
Iacov nos diz isso para que tenhamos muito cuidado com o que ensinamos, mestres e
também pais. Palavras são muito edificantes ou perigosas.
Iacov continua falando sobre a língua, o ensinar, o falar, de como isso pode destruir o
Corpo.
Tg 3:6 LTT
A língua também [é] um fogo, o mundo de iniqüidade. Assim a língua está posta entre os nossos
membros, contaminando todo o corpo e inflamando o curso da natureza, e sendo inflamada pelo
Inferno.

Iacov diz: “Inflamando o curso da natureza” .
Essa frase no grego é: “phlogizo trochos genesis”. (floguiso trokos guenesis)
Que literalmente quer dizer: “incendiar (destruir) os ciclos (rodas) de Gênesis”.
Deus estabeleceu esses ciclos e a bíblia nos ensina em padrões cíclicos, não em forma
linear.
O conceito de ciclos vem da terra. A revelação de como Deus opera em ciclos vem do
campo. Quando se planta um jardim.
A primeira coisa que Deus disse a Adam foi: “guarde o jardim”.
A palavra hebraica traduzida como “guardar” é Shamar (Shin mem resh), que quer dizer:
------- vigiar, observar, prestar atenção.
O principio que Deus nos ensina aqui é observar como funciona um jardim, uma plantação.
Ver como uma semente é plantada. Como se reproduz. Produz uma raiz, um caule, tronco,
folhas, flores e frutos. O fruto contem a semente que começa o ciclo outra vez.
Esses princípios passados em Gênesis vão nos fazer entender a semente da mulher e a
semente da serpente. Há palavras que destroem tudo isso, como Iacov (Tiago) falou. Portanto
esteja atento e tome cuidado com o que você ensina, com o que diz.
As religiões ao redor do mundo ainda estão contra o Deus de Abraão, Isaque e Iacov.
O Islã, por exemplo, tem o ensinamento da semente da serpente, do deus de Caim, Ismael
e Esaú. Não é o fato de ter nascido no Irã, Iraque, Afeganistão, etc... Tem a ver com o que
ensinam.
As palavras são tão importantes que o nosso Pai escolheu se revelar a nós por “palavras”.
E como as vezes palavras contém conceitos não visíveis, Ele nos dá como segunda
testemunha; flores, plantas, frutos e assim por diante. Deus não está falando de sementes físicas.
Jo 1:12-13 LTT
12 Mas, a tantos quantos O receberam, a estes deu [a] autoridade para ser[em] tornados [os]
filhos de Deus, [a saber,] àqueles [que estão] crendo para dentro do Seu nome,
13 Os quais não foram nascidos provenientes- de- dentro- de sangue, nem provenientes- dedentro- de vontade de carne, nem provenientes- de- dentro- de vontade de varão, mas
provenientes- de- dentro- de Deus.
Yeshua não poderia ter nascido do sangue, da vontade da carne e da vontade do homem.
Tinha que nascer da vontade de Deus. Os filhos de Deus, filhos da promessa, não são nascidos
do sangue, da vontade da carne ou da vontade do homem, mas sim de Deus.
Shaul fala basicamente a mesma coisa em Romanos.
Rm 9:7-8 LTT
7 Nem porque são semente de Abraão [são] todos filhos; mas (está escrito): "Em Isaque, uma
semente será chamada para ti"
8 Isto é: Os filhos da carne , estes não [são os] filhos de Deus; mas, os filhos da promessa,
[estes] (são os que) são contados [como] dentro da semente.
Os filhos da carne não são os filhos de Deus, mas sim os filhos da promessa são contados
como sendo de dentro da semente da mulher. Mais uma vez, tudo gira em torno da agricultura .
Deus está nos mostrando através de simples imagens e princípios da agricultura como os
filhos de Deus nascem. Isso devido a lei de reprodução das espécies de Gênesis.
Por causa da queda de Adam, Deus removeu Sua Semente, Sua Palavra dele, de Adam.
Agora Adam produz, frutifica, multiplica a sua própria espécie, sem Deus.
Gn 5:1-3 LTT
1 Este [é] o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de
Deus Ele o fez.
2 Macho e fêmea os criou; e os abençoou e chamou o nome deles Adão, no dia em que foram
criados.

3 E Adão viveu cento e trinta anos, e gerou [um] [filho] à sua própria semelhança, conforme a sua
imagem, e pôs-lhe o nome de Sete .
Deus criou o homem (Adam) a Sua Semelhança. Após sua queda, Adam gerou um filho,
Sete, a sua própria imagem e semelhança.
Entre Gênesis capítulo 1 “no dia em que Deus o criou à Sua Imagem” e um pouco depois
no capitulo 5, o homem disse a Deus pela sua própria vontade, ao comer do fruto da árvore do
conhecimento do bem e do mal, que não queria a Sua Palavra.
Adam escolheu a outra semente, a da serpente.
O homem disse não a Palavra de Deus. Então Deus disse: “desse dia em diante
certamente morrerás”. Agora ele, o homem tem dentro de si a semente da árvore que ele comeu.
Do fruto da arvore do conhecimento do bem e do mal.
Agora ele gera filhos dessa semente e não mais da semente de Deus que vem da árvore
da vida.
O homem depois da queda passa a não ter vida em si mesmo. Deus disse para não comer
do fruto da arvore do conhecimento do bem e do mal porque havia uma semente dentro desse
fruto.
Deus odeia mistura. Por isso Ele retirou Sua semente do homem.
De acordo com a lei das espécies, Adam de agora em diante vai reproduzir essa semente.
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O conceito do principio da semente não pode deixar de ser entendido por ser essencial na
bíblia.
Pela sua natureza a semente é seminal. Ela começa coisas.
Pelo resto das Escrituras, nos Salmos, nos Profetas e mesmo no Novo Testamento, nós
basicamente veremos os frutos da semente seminal plantada no inicio, em Gênesis.
Veremos troncos, folhas, frutos, ramos. Não é por mera coincidência que Yeshua é
chamado de O Ramo (Natzar) e por isso somos chamados de ”os ramos” (nazarenos).
Em relação a semente, quando chegamos no final, voltamos a semente, pois é um ciclo. É
assim que o ciclo funciona.
Nesse meio tempo, de B’reshyith até Hitgalut, temos os ciclos anuais, as Festas do Senhor.
Temos o ciclo mensal, Rosh Chodesh (festa da lua). Temos o ciclo semanal, o Shabath.
É destes ciclos que Ezequiel fala quando menciona as rodas.
Dentro do principio da semente, falamos sobre quem são os nascidos de Deus, que são
nascidos da Sua Semente, não da semente do homem.
A semente do homem somente pode produzir outro homem. A semente da carne e do
sangue produz frutos da carne e do sangue. A bíblia diz que o sangue e a carne não herdarão o
Reino dos Céus. Os filhos de Deus herdarão o Seu Reino. A semente de Deus produz frutos,
filhos de Deus. E a Sua semente é a Sua Palavra. A Sua Palavra é Yeshua. Não é uma semente
física. Temos clara essa imagem em Jo 1:12
Jo 1:12 LTT
Mas, a tantos quantos O receberam, a estes deu a autoridade para serem tornados os filhos de
Deus, a saber, àqueles que estão crendo para dentro do Seu nome,
Os filhos de Deus não são nascidos do sangue, da carne ou da vontade do homem. São
nascidos da vontade de Deus.
Gn 5:3 LTT
E Adão viveu cento e trinta anos, e gerou um filho à sua própria semelhança, conforme a sua
imagem, e pôs-lhe o nome de Sete.

Depois da queda, temos Adam produzindo fruto de acordo com a sua espécie, sem Deus,
a sua própria imagem e semelhança. Não mais a imagem e semelhança de Deus.
Depois da queda temos uma guerra. Inimizade entre a semente da mulher e a semente da
serpente. Portanto quando falarmos de Esaú como filho da serpente, não estaremos falando do
Esaú físico. Estaremos falando da semente que vem da árvore do conhecimento do bem e do
mal, que é inimiga da semente que vem da árvore da vida.
Mt 15:13 LTT
E Ele disse, havendo respondido: "Toda a planta que Meu Pai, o celestial, não plantou, será
arrancada para longe pela raiz.
Is 61:3 LTT
A ordenar, acerca daqueles que choram lamentando (como em luto) em Sião, que se lhes dê
ornamento em vez de cinza, óleo de gozo em vez de choro (lamentação de luto), vestes de louvor
em vez de espírito angustiado; a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do
SENHOR, para que Ele mesmo seja glorificado.
Mais uma vez, eu e você somos comparados a árvores.
Is 11:1 LTT
Porque brotará um Rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um Renovo frutificará.
Yeshua é O Ramo, O Renovo, (Natzar = Nazareno). Do tronco, da raiz. Sempre imagens
da agricultura, do campo.
Gn 12:3 LTT
E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão
benditas todas as famílias da terra.
De acordo com a Brit Hadashah (NT), o nosso modelo de fé é Abraão.
Tenha em mente que Abraão vem antes de Israel, antes do conceito de "Judeus".
No tempo de Abraão não havia Judá nem Jacob que é Israel.
O que Israel é aos olhos de Deus é baseado no modelo de Abraão. Estamos falando da
semente de Abraão.
Gl 3:29 LTT
E, se vós sois de Cristo, então sois semente de Abraão, e herdeiros conforme a promessa.
Shaul se refere sempre a Abraão porque este é o modelo do que a semente trata. Abraão
é o modelo para a fé.
Gn 15:6 LTT
E creu ele no SENHOR, e Ele (o SENHOR) imputou-lhe isto por justiça.
A semente da fé é plantada bem aqui. Primeiro a semente e depois a fruta. Esse é o
processo.
Hoje vamos até a feira e compramos a fruta. Não vemos mais como é o processo de
revolver a terra, abrir covas, colocar a semente, ver a planta crescer e dar frutos.
Não temos noção de quando é o tempo de plantar e o tempo de colher. A semente da
serpente nos tirou isso. Essas são as imagens que o nosso Pai nos deu no inicio e nós
perdemos.
Então temos que Abraão creu em Deus. Lembre que o conceito de acreditar é “receber
algo”. Receber a semente. Abraão O recebeu e Ele imputou-lhe isto por justiça.
Em Gênesis 12:3 lemos sobre o fruto.

Gn 12:3 LTT
E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão
benditas todas as famílias da terra.
Tradicionalmente se entende este versículo como sendo o Israel natural, físico. Entende-se
como todos os literalmente vindo “dos lombos de Abraão”. A semente de Abraão.
Neles serão abençoadas todas as famílias da terra. Bem, se for assim nós temos um
problema aqui. Porque a semente de Abraão natural é feita de Ismael e Isaque. De Isaque temos
Jacob e Esaú. Em Israel (Jacob) temos as 12 tribos.
Agora uma pergunta para meditarmos. Quem é o primogênito de Isaque?
-------Esaú. Mas em Ex 4:22 temos:
Ex 4:22 LTT
Então dirás a Faraó: Assim diz o SENHOR: Israel é Meu filho, Meu primogênito.
Agora voltemos a Gn 12:3 por um momento.
Gn 12:3 LTT
E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão
benditas (vanibraku) todas as famílias da terra.
Esta forma única desta palavra ”benditas” (vanibraku), segundo o Talmude, significa
“trazer junto”, “enxertar”. Parafraseando o versículo acima temos:
"E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão
trazidas ou enxertadas todas as famílias da terra".
Em Abraão, ou na semente de Abraão entram todos os que creem no Deus de Abraão,
Isaque e Jacob.
Se nós somos como Cristo, como o Messias, somos semente de Abraão.
Desde quando o Messias existe? Desde Mateus 1:1 ? Desde Atos 2 ?
Absolutamente não. O Messias está presente desde o principio, Gênesis.
Jo 1:1 LTT
No princípio era a Palavra, e a Palavra estava junto de Deus, e a Palavra era Deus .
Portanto se você vem “dos lombos de Abraão” e não acredita no Deus de Abraão, Isaque e
Jacob, não é abençoado e nem abençoa ninguém.
De acordo com as Escrituras, abençoado é o homem que ouve a voz do Senhor e
obedece.
Deuteronômio diz que se você obedecer será abençoado e se não será amaldiçoado.
É a Palavra do Pai que abençoa as pessoas. Se a Sua Palavra não está em você, ninguém
será abençoado por você.
Shaul diz que Abraão é nosso pai na fé e somos sua semente porque a semente do Pai
estava em Abraão.
A lei do primogênito diz simplesmente que o primeiro a nascer é o primogênito.
Agora todas as histórias que lemos na Tanach nos mostram o segundo filho sendo
abençoado.
Segundo Deus, o Seu primogênito não tem a ver com o primogênito do homem.
Veja alguns exemplos:
O primogênito de Adam na carne foi Caim, mas para Deus foi Abel. Abraão teve dois filhos.
Ismael e Isaque. Ele pôs sua semente física em Ismael e Isaque. Ismael foi o primogênito de
Abraão e Isaque foi o que recebeu a semente de Deus e foi o primogênito para Deus.
Não precisamos de anos de teologia para entender isso.

Isaque teve dois filhos. Esaú foi seu primogênito, mas Jacob (Israel) foi o primogênito de
Deus.
Então se o primogênito é o primeiro a nascer e recebe herança em dobro e todas as
histórias da bíblia apontam sempre o segundo como eleito por Deus, temos um problema.
Será que Deus mudou a lei do primogênito ? Ele não mudou.
Nós precisamos ser capazes de aprender nestes tempos que não podemos ver além da
semente física.
Precisamos ser capazes de entender o que o nosso Pai nos está ensinando. E é isto que
Ele está nos revelando nestes últimos dias. Quem é Seu primogênito.
Quando Abraão levou Isaque para sacrificar, Deus disse: pegue seu filho, seu único filho.
Deus não pediu para Abraão levar seu primogênito. Deus pediu o Seu primogênito.
Isaque é uma imagem do primogênito de Deus, Yeshua.
Essa é uma das razões por que Shaul diz que os filhos da carne não são os filhos de Deus.
Se você nasce da árvore natural, mas não crê no Deus de Abraão , Isaque e Jacob, Shaul
diz que seu ramo será cortado. Ele descreve isso em Romanos 11.
Temos a oliveira cultivada natural e temos a oliveira silvestre.
Temos a árvore cultivada, cuidada, de Deus e árvore que cresceu lá fora, no mundo, do
seu próprio jeito.
Temos também os ramos da oliveira cultivada que foram cortados e estão na terra, dando
frutos.
Temos ainda os ramos da oliveira silvestre enxertados na oliveira cultivada.
A oliveira silvestre e os ramos cortados da oliveira cultivada não produzem os frutos da
oliveira cultivada.
Somente ela, a oliveira cultivada e os ramos da silvestre enxertados nela produzem bons
frutos.
Com isso podemos entender que a “igreja” não tomou o lugar de Israel. Israel continua
sendo Israel. A “igreja” continua sendo a “igreja”. Não esqueçamos que Israel, sob a perspectiva
de Deus são aqueles que acreditam no Deus de Abraão, Isaque e Iacov. Naturais ou enxertados.
Todos os nascidos dos lombos de Abraão e também os estrangeiros e peregrinos entre eles.
Sempre foi uma questão de Fé.
Deus não está interessado de onde viemos, na carne, no sangue. Para entrar no Reino é
somente uma questão de Fé.
Nós, como seres humanos, temos a habilidade de fazer escolhas. É por essa escolha que
fazemos, que entramos ou não no Reino de Deus.
Esta escolha, está relacionada com o espírito do homem.
Nenhuma outra criação de Deus tem espírito, e por isso não tem escolha.
Então temos que todos aqueles ramos, os da oliveira silvestre ou os da oliveira cultivada
que haviam sido cortados, que agora por sua escolha, foram enxertados na oliveira cultivada,
Oliveira Verdadeira, se alimentam da única semente boa. A semente da árvore da vida. A
semente da mulher. A Palavra de Deus. Yeshua.
Gn 26:4-5 LTT
4 E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras;
e em tua semente serão benditas todas as nações da terra;
5 Porquanto Abraão obedeceu à Minha voz, e guardou o Meu mandado, os Meus preceitos, os
Meus estatutos, e a Minha Torah.
Abraão é o nosso padrão para a Fé. Todos que creem no Deus de Abraão, Isaque e Jacob,
tem dentro de si a única boa semente e quando produzem fruto, abençoam todas as nações.
A semente é a Palavra de Deus, a Torah, que se fez carne, Yeshua.
A Torah é eterna. Ela sempre existiu. Precisamos nos render a estas verdades porque nos
últimos dias teremos uma enorme batalha entre a boa semente e a semente da serpente.
Temos que discernir a boa semente. Estamos muito bem na matéria da divisão.
Precisamos entender o que a boa semente é e o que não é.
A semente da mulher sempre foi “aqueles que creem no Deus de Abraão, Isaque e Jacob.
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A bíblia está se referindo a essa semente como a semente de Deus em Abraão.
Em Gênesis 5, Adão e Eva rejeitaram a Sua Palavra e por isso Deus retirou a Sua
Semente deles. A partir de então, Adão e Eva vão produzir filhos à sua imagem, e não mais à
imagem de Deus. Basicamente é o que Romanos capítulo 5 fala.
O pecado vem de um homem e a redenção vem de um só homem também.
A redenção, a restauração da Sua Semente em nós vem pela fé.
Paulo, rabino Shaul, usa essa imagem em Gálatas e Romanos e é impossível entender
essa imagem adequadamente fora do principio da semente.
Gl 3:6-8 LTT
6 Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi contado para justiça.
7 Sabei vós, pois, que aqueles provenientes de dentro da fé, estes são os filhos de Abraão.
8 Ora, a Escritura, havendo previsto que Deus declara justos os gentios proveniente de dentro da
fé, primeiramente anunciou a Abraão, dizendo: "Em ti, todas as nações serão benditas".
O que está se dizendo aqui é que os verdadeiros filhos de Abraão, sua descendência, são
os que carregam a Semente de Deus neles, pela fé.
É importante entender isso, porque temos outra semente que é produzida pelo outro
ensino, e que se reproduz segundo a sua espécie, aos que provam da árvore do conhecimento
do bem e do mal.
Essas sementes são inimigas entre si. A semente da mulher e a semente da serpente.
A Semente de Deus é a Sua Palavra. A semente da serpente é a sua palavra.
Temos em Abraão duas sementes. Isaque e Ismael. Duas sementes provenientes de duas
árvores diferentes. Ambos são sementes físicas de Abraão. Isaque e Ismael. Um crê e outro não.
Simples assim.
Deus nos deu este ensino, o princípio da semente, nos primeiros capítulos de Gênesis.
Gn 1:11 LTT
11 E Deus disse: "Produza a terra tenra grama, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto
segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra; e assim foi."
Gn 1:22 LTT
22 E Deus os abençoou, dizendo: "Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares; e as
aves se multipliquem na terra."
Gn 1:28 LTT
28 E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: "Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitaia; e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do ar, e sobre todo o animal que se move
sobre a terra."
Obviamente que há algo muito mais profundo aqui do que uma árvore produzindo fruto.
No verso 11 temos a flora.
No verso 22 temos a fauna.
No verso 28 temos o gênero humano.
E há uma grande diferença entre limões, galinhas e homens. Só o homem possui o fôlego
de vida do Pai.
Então temos que o homem é o único que tem a liberdade, a possibilidade de escolher.
Porcos não tem a possibilidade neles mesmos de produzir outra coisa que não sejam
porcos.
Esse é um princípio muito simples, o da semente produzindo segundo a sua espécie.
É um absurdo concluir que Yeshua morreu na cruz para tornar porcos animais puros.

É disso que se trata a visão de Pedro em Atos 10 sobre os animais impuros. O foco era
Cornélio, um homem, não animais, porque homens podem escolher e animais não. O que está
sendo ensinado aqui é que homens podem pela sua escolha ser redimidos e salvos pelo sangue
de Yeshua. Animais impuros sempre serão animais impuros.
O que Deus muda são corações de homens. De impuros os purifica pelo poder do sangue
do Cordeiro, Yeshua.
Jo 6:63-64 LTT
63 O espírito é o que está vivificando. A carne não é proveitosa para nada! As palavras que Eu
vos digo são espírito e são vida.
64 Mas há alguns de entre vós que não crêem." (Porque desde [o] princípio (B`reshyith=Gênesis)
Jesus bem tinha conhecido quem são os que não estão crendo, e quem é aquele que O está indo
entregar.
Deus, desde o princípio, em Gênesis, sabe quem crê e quem não. Sabe quais as sementes
plantadas pelo homem e quais as sementes plantadas por Ele.
Mt 15:13 LTT
13 E Ele disse, havendo respondido: "Toda a planta que Meu Pai, o celestial, não plantou, será
arrancada para longe pela raiz.
Mais uma vez, a semente que Abraão plantou somente reproduz mais abraãos. Mas a
Semente de Deus em Abraão produz frutos de Deus e essa é a razão porque em Abraão foram
abençoadas todas as famílias da terra. Porque Abraão ouviu Sua voz, guardou Seus estatutos,
Seus mandamentos e Sua Torah.
Esse é um fundamento que quero expor aqui.
Semente em Gn 3:15 são palavras, ensinamentos. Qualquer palavra ou ensinamento
contra a Palavra ou ensinamento de Deus é inimigo, tem inimizade contra Deus.
Gn 3:15 LTT
15 E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a Semente dela; Esta te ferirá a
cabeça, e tu ferirás seu o calcanhar.
Agora vamos ao nosso assunto principal neste estudo; Hitgalut 13:18
Ap 13:18 JFA-RC
18 Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número (arithmos, mispar) da
besta, porque é número de homem; e o seu número é seiscentos e sessenta e seis. (χξς)
Vamos agora dar uma olhada neste verso antes de voltarmos ao topo da montanha. Vamos
mencionar algumas coisas que eu quero que você se concentre aqui.
A palavra hebraica para número é "mispar" que procede da mesma raiz da palavra "sefer"
(Sefer Torah - Livro da Torah). Essa raiz é "safar" que significa: contar, relacionar, numerar .
Os filhos de Israel foram registrados, contados, relatados no livro, no deserto.
Digo a você que o numero dessa entidade, a besta é algo guardado no livro.
O livro do Pai é chamado de o Livro da Vida. O Livro da Vida do Cordeiro. Digo a você que
o inimigo também tem o seu livro. Livros contem nomes.
Tradicionalmente o sistema religioso tem focado nesse número, 666 χξς.
Voltemos um pouco na história em relação aos números nas línguas.
Temos formas diferentes de expressar números:
Arábicos
- 1,2,3…etc
Romanos - I, II, III, IV…etc
Por extenso - um,dois,três…etc.
Sete em hebraico é : sheva
Sete em grego é : épta

ז

7 em hebraico é : (zayin)
7 em grego é : ζ (zeta)
Quando olhamos nos manuscritos de onde temos nossas bíblias, em grego, temos três
letras, χξς para expressar seiscentos e sessenta e seis, e não o que normalmente se esperaria
estar escrito, que seria:
εξακόσια εξήντα έξι (hexakosioi hexekonta hex)
Tenha em mente que o alfabeto grego saiu do hebraico. Alef=alfa , bet=beta, etc
A letra ς (estigma) equivale a letra hebraica ( וvav) que significa cravo, prego.
No tempo em que Yeshua esteve entre nós em carne, essas duas letras significavam
perfurar.
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Estivemos vendo as três letras gregas em Hitgalut (Apocalipse) 13:18 traduzidas como o
número 666.
Essas letras não aparecem em todos os manuscritos gregos que temos hoje, mas
certamente elas aparecem no mais antigo deles que é conhecido pelo nome de "Papiro Chester
Beatty".
Papiro Chester Beatty P 47

Veja em vermelho χξς (666)
Codex Vaticanus χξς (666)

Codex Alexandrinus

Veja na última linha a expressão
hexakosioi (seiscentos) hexekonta (sessenta) hex (seis) ao invés do número χξς (666)

Codex Sinaiticus

Veja nas duas últimas linhas
hexakosioi (seiscentos) hexēkonta (sessenta) hex (seis) ao invés do número χξς (666)
Creio que Nosso Pai está nos revelando algo aqui através das letras que representam os
nossos números arábicos, ao invés da expressão por extenso desses mesmos números.
O fato é que normalmente se escreveria como está em alguns dos manuscritos do primeiro
século. "hexakosioi (seiscentos) hexēkonta (sessenta) hex (seis)" ao invés de χξς (666).
Quando voltamos no tempo temos a língua grega saindo da hebraica.
Falamos em estudos anteriores das três letras que sempre formam a raiz de toda palavra
hebraica e não importa o tamanho da palavra, quando nós a quebramos, temos uma raiz de três
letras.
As palavras são desenhadas como uma pessoa. As duas letras de fora são o corpo e a do
meio o coração. A Palavra de Deus se tornou carne e habitou entre nós.
Palavras e pessoas são sinônimos nas Escrituras. A Palavra de Deus é Deus.
Quando olhamos uma pessoa, o que vemos por fora é o seu corpo. O que não vemos, mas
o Senhor sim, é o coração da pessoa. É do que a bíblia inteira trata. De B`reshyith à Hitgalut.
Quando o grego saiu do hebraico também tinha um desenho semelhante a este. Somente
após algum tempo, com as influências das religiões ocidentais, é que o grego começou a “evoluir”
e algumas letras, por exemplo, foram acrescentadas e outras retiradas.
A letra ς "estigma", por exemplo, que no início estava na posição de número 6 no alfabeto
grego antigo, hoje está na posição 200.
O grego também tem o conceito de raiz de três letras.
Bem, em grego a figura que temos é que as letras de fora, que representam o corpo:
χ (khi) ς (estigma) são também a primeira e a última letra da palavra grega para Cristo (Χριστός) .
A letra que está no meio, no coração da palavra é a letra ξ (ksi) .
Lembre-se que Deus escolheu nos revelar quem é a besta através destas três letras.
A maioria dos ministérios que trabalham com as profecias se focam no valor numérico
dessas letras, 666. Acabam descobrindo uma quantidade enorme de candidatos que se aplicam a
esse valor numérico.
No meio de tantos bilhões de pessoas no planeta, em qualquer tempo, provavelmente
encontramos pessoas cujos nomes numericamente se encaixam no 666 .
Agora não estou dizendo que não deveríamos ver dessa maneira. Não esqueça do que
aprendemos com o bloco lógico. Não podemos nos focar em apenas um aspecto e esquecer ou
ignorar os outros. Espero que você veja realmente o que Deus está nos mostrando aqui.
Uma coisa é o que se prega, se fala, como se age do lado de fora e outra coisa diferente é
o que acontece por dentro. Isto é uma das coisas que Deus nos mostra aqui.
As letras de fora são aparentemente o corpo de Cristo, mas no coração, por dentro, é outra
coisa.
Ap 13:18 LTT
Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, compute o número da besta; porque é o
número de um homem, e o seu número é 666. (χξς)

A letra do meio, ξ (ksi) se assemelha à uma “serpente” em pé. Tenha em mente que é o
número de um homem. Então temos uma serpente em pé, como um homem.
Estamos vendo até aqui, sob uma perspectiva grega, como algo parece ser por fora , mas
na verdade é outra coisa por dentro.
Quando pegamos essa letra do meio e a deitamos, como a serpente era no início, temos
isso:
Letra ksi em pé

Letra ksi deitada

Palavra aláh em idioma arábico

ξ
Simples coincidência ?
Agora em árabe temos que a besta virá em nome de aláh.
Deixe-me dizer uma coisa. Isso não quer dizer necessariamente que a besta virá do islã.
Um dos grandes erros que cometemos, especialmente nos círculos proféticos, é que
somos pegos todo o tempo na armadilha do padrão de pensamento grego.
Uma das maneiras do pensamento grego é, como já vimos antes, “um” ou “outro”.
O pensamento hebraico, do bloco lógico, é oposto a ideia de um ponto de vista em
detrimento de outro.
Temos em um verso pelo menos quatro pontos de vista. Pashat, Remez, Drash e Sod.
É a mesma coisa que tentar entender quem Yeshua é através unicamente do livro de
Yohanam (João). Temos que ler os quatro evangelhos. Para que se entenda cada verso da bíblia,
temos que ter os quatro níveis de revelação. Pashat, Remez, Drash e Sod.
Está totalmente errado começar a ler a bíblia, através do livro de Yohanam (João), como
nos foi ensinado. Em hebraico, Yohanam é Sod.
Na maneira ocidental greco-romana de pensar, ou é “isto” ou “aquilo”.
A nossa tendência é pensar por exemplo que a besta vem do catolicismo romano e se
fechar para outras possibilidades. Ou achar que ele só pode vir do islã.
Da maneira certa de pensar , do bloco lógico hebraico, ele poderá vir do islã, do
catolicismo romano, da China, da Rússia, da maçonaria, dos iluminatis e pode ainda ser todas
essas coisas.
Não tenha por hábito escolher apenas um e excluir os outros. Apenas pense como as
pessoas que escreveram a bíblia.
Agora vamos a um texto em Mateus muito conhecido que fala sobre os últimos dias.
Mt 24:4-5 RC
4 E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane,
5 porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo; e enganarão a muitos.
Na maneira que normalmente pensamos este texto se refere a Yeshua advertindo seus
discípulos que nos últimos dias, haveriam muitos se auto proclamando “o messias” e enganariam
a muitos.
Mas eu diria que isso não é o que Ele está ensinando aqui.
Nós temos essa ideia só por causa da pontuação que está em nossas bíblias.
Em grego, nos manuscritos gregos, não há pontuações aqui.
Os tradutores colocaram essa pontuação.
Mt 24:24 RC
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se
possível fora, enganariam até os escolhidos.

Então nos versos anteriores temos Yeshua falando que muitos virão em Seu Nome (como
se fossem parte real do corpo de Cristo), afirmando categoricamente que Ele, Yeshua é o
Messias, e com isso enganarão a muitos, pois levando em consideração Ap 13:18 , esses são e
declaram uma coisa por fora, mas são outra coisa por dentro.
Vamos ver mais adiante que é isto exatamente do que a parábola do joio e do trigo trata.
O joio pretende ser trigo mas não produz o fruto do trigo. Por fora são iguais.
Yeshua diz para não retirar o joio do meio do trigo por causa do risco de arrancar os dois.
No final dos tempos, da colheita, se saberá quem é quem pelos seus frutos.
Yeshua já sabia que o joio, a teologia iria dizer que Ele morreu na cruz para nos libertar da
Torah. Não é o que a bíblia diz.
A bíblia diz que Yeshua morreu no madeiro para nos livrar do salário do pecado, que é a
morte. Ele não morreu na cruz para nos libertar dos mandamentos que Ele mesmo escreveu.
A bíblia diz que A Palavra de Deus (Yeshua=Torah) se fez carne e habitou entre nós, e
quando Ele fez isso, guardou Seus mandamentos, Suas festas, e disse tome sua cruz e siga-Me.
Adiante vamos ver isso tudo em hebraico porque muitos, como eu, acreditam que a B'rit
Hadashah (Novo Testamento) foi toda escrita originalmente em hebraico. Acredito que as
evidências apontam nessa direção. Muitos normalmente irão perguntar. Se você acredita dessa
forma, porque está falando sobre essas três letras gregas?
Vamos responder a isso quando trazermos esse assunto para o início. Isto tudo está
revelado desde o início, desde B`reshyith.
Como dissemos, é um numero (livro, nomes) de um homem. A serpente será revelada
como um homem, como um indivíduo, se homenifestará.
Essa é a razão pela qual você vê a serpente em pé como um homem, no meio das três
letras.

χξς
Vamos ver Daniel 2.
Dn 2:32-33 LTT
32 A cabeça daquela estátua era de ouro fino; o seu peito e os seus braços de prata; o seu ventre
e as suas coxas de bronze;
33 As pernas de ferro; e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro.
A imagem que Nebucadnezar (Nabucodonosor) viu em sonho era de um homem.
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Vimos a procura que hoje se faz pelo anti-cristo através da sua forma exterior e não da sua
função.
A cor do seu cabelo. Onde nasceu. Qual sua religião. Qual sua confissão de fé. Qual seu
partido político. Se é judeu ou gentio.
Deveríamos estar olhando para o que ele está fazendo, que fruto está produzindo, que
ensino está transmitindo.
O paradigma para isto é nos dado como diz Isaías, lá no início, em B`reshyith.
Como Hitgalut 13:18 diz: é o número de um homem.
Vamos voltar ao sonho de Nebucadnezar (Nabucodonosor) , uma estátua de um
homem e a `Esav (Esaú) “homem do campo”.
Veja o contraste entre `Esav e Yaaqob (Jacó) .

B`reshyith (Genesis) 25:27 LTT
E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo; mas Jacó [era]
homem simples, habitando em tendas.
Lembre-se que `Esav é “um homem do campo”.
B`reshyith (Genesis) 3:1 LTT
1 Ora, a serpente era mais sutil que todas as “bestas do campo” que o SENHOR Deus tinha
feito. E ele (a serpente) disse à mulher: "Tem Deus realmente dito: "Não comereis de toda a
árvore do jardim?"
B`reshyith (Genesis) 16:11-12 LTT
11 Disse-lhe também o Anjo do SENHOR: Eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás
o seu nome Ismael ?«Deus (está) Ouvindo»; porquanto o SENHOR ouviu a tua aflição.
12 E ele será “um homem semelhante a um jumento selvagem” (pere adam) , e a sua mão
será contra todos, e a mão de todos contra ele; e habitará diante da face de todos os seus
irmãos.
Nestes versos nos é revelado que o nome Yishmael (Ismael), literalmente quer dizer:
"Deus ouvirá". Que Yishmael será um "homem selvagem" (pere adam).
Relembrando que se você nasceu moabita, judeu, gentil, brasileiro, árabe, etc.… e você
crê no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, você não é mais nada disso, e sim israelita.
Aos olhos de Deus, segundo As Escrituras, você agora faz parte da comunidade de Israel.
Essa é a razão porque somos chamados de novas criaturas. Não importa o que o seu
passado era. Se você aceita Yeshua, agora faz parte do Reino, da comunidade de Israel, passa a
ser israelita.
Tudo isso está sempre relacionado com as duas sementes. Dois deuses.
O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O deus de Caim, Ismael e Esaú.
Não tenha dúvida de que Deus deu a oportunidade a cada um deles de mudar seu destino
e se converter dos seus maus caminhos. Caim deveria apenas se arrepender e pedir perdão `a
Deus.
A profecia aqui nestes versos é que Ismael sempre estaria em frente, face a face com seus
irmãos. Onde estiver Israel, ali estará Ismael. Onde estiver o trigo, ali estará o joio.
Deixe lhes dar alguns exemplos, diferenças fundamentais entre os frutos da parábola do
semeador que produz frutos `a 100, 60 e 30. Abraão, Isaque e Jacó.
Note que Deus nunca é o Deus de Jacó, Isaque e Abraão.
O fruto de Caim, Ismael e Esaú é o fato de que eles não ouviram, não receberam a
semente de Deus, a Sua Palavra, a Torah viva, Yeshua.
Vou lhes mostrar nas Escrituras o nome de Ismael escondido 3 vezes. Isso é Sod, lembra?
Enterrado no meio das Escrituras. é preciso cavar para achar.
Veja o nome de Yishmael em hebraico.

ישמעאל
Yishmael significa = Deus ouvirá
Deus ouvirá a Ismael, mas Ismael não ouvirá a Deus.
Lembre que a bíblia diz que devemos ouvir o que o Espírito diz. Tendo ouvidos não ouvem.
Tendo olhos não enxergam. Devemos ouvir e obedecer (Shemá).
Na Torah, em D`variym diz:
Dt 17:12 LTT
12 O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que ali se
posta para servir ao SENHOR teu Deus, nem ao juiz, esse homem será morto; e tirarás o mal de
Israel;

Agora essa frase não dando ouvidos ao sacerdote em hebraico :

Aqui está a primeira vez em que a função do anti-cristo é revelada nas Escrituras. Ele não
dará ouvidos ao sacerdote.
Dt 18:19 LTT
19 E será que qualquer que não atender às Minhas palavras, que ele falar em Meu nome, Eu o
requererei dele.
Agora essa frase que não atender às Minhas palavras em hebraico :

A segunda vez diz que ele não ouvirá, seguirá, guardará a Palavra de Deus, a Torah.
Dt 21:18 LTT
18 Quando um homem tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à
voz de sua mãe, e, castigando-o eles, lhes não der ouvidos,
Agora essa frase lhes não der ouvidos, em hebraico :

A terceira vez diz que ele não ouvirá aos pais.
A lei do primogênito diz que este receberá as bênçãos e herança dobrada.
Mais uma vez Deus está nos ensinando algo natural, lembre-se do que Shaul (Paulo)
disse: que primeiro vem as coisas naturais para depois vir as espirituais.
Este ensino de Shaul é totalmente consistente com toda a Escritura.
Ismael é o primogênito natural mas Isaque é o primogênito de Deus. E o que separa Ismael
de Isaque é o fato de Ismael não ter ouvido a Deus, a Palavra do seu Criador, e Isaque sim.
Isso é o que separou os filhos de Abraão.
Gn 4:1 LTT
1 E Adão conheceu a Eva, sua esposa, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: "Alcancei do
SENHOR um homem."
Vamos agora dar uma olhada no primeiro modelo apresentado a nós do anti-cristo.
Caim, o paradigma do anti-cristo. Em B'reshyith capitulo 4, na historia de Caim, temos a
primeira ocorrência das seguintes palavras.
qanah
= possuir, ter, comprar
qatzats = final dos tempos, cortar
lo`sha`ah = nenhum respeito

charah
naphal
shaqah
harag
`arur
nua
nud
`avon
satar
qotz

= raiva, ira, ódio
= cair
= assumir
= assassino, matança
= amaldiçoar (um homem)
= fugitivos
= andarilhos, peregrinos
= iniquidade, castigo
= ocultar, esconder
= espinhos

Veja rapidamente a palavra satar. que quer dizer ocultar, esconder.
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De volta a parábola do semeador, temos essa imagem de espinhos, imagem essa que
identifica aqueles que não recebem a Palavra de Deus, a Sua semente.
Não receber também implica no fato de não ouvir e isso é exemplificado na vida de
Yishmael.
Quando vemos Ap 13:18, no meio das três letras gregas, está escondida a letra grega para
serpente.
Quando colocamos um "vav" entre as letras da palavra "satar" ela passa a ser "satur" e
agora tem o valor numérico de 666. Coincidência?
O nosso Pai nos mostra sempre varias coisas em uma só lição.
A bíblia não é como um livro de história ou algo assim. Você vai ao capítulo tal e aprende
sobre batismo, vai ao outro e aprende sobre anjos.
A mesma mensagem é repetida desde o inicio, em B`reshyith até o final em Hitgalut.
A mesma mensagem foi colocada pelo nosso Pai para que não fosse perdida, destruída.
Na Torah, nos profetas, nos escritos, nos evangelhos, até em apocalipse.
Não só na bíblia, para que ninguém tivesse desculpa para não conhecer a mensagem do
Pai, mas também é revelada nas flores, nas árvores, nos animais, na terra, no homem, etc.…
Vamos ao paradigma do anti-cristo encontrado em Caim e alguns fatos que passaram a
ocorrer na sua vida e após.
1 -A terra passa a não produzir
Caim era homem do campo e o campo não produz para ele.
2 -mentira
3 -construção de grandes cidades
Nos últimos dias nós não deveremos morar em grandes áreas metropolitanas.
A sociedade dita moderna e inteligente vai lutar contra isso.
A cultura do verde (Green). Aquecimento global. Devemos rejeitar essas ideias.
Acredito que o povo de Deus vai voltar ao campo nos últimos dias. Não como seitas loucas e
alienadas. Mas de volta ao que Deus criou para nós.
A cultura secular nos obrigará a estarmos em grandes cidades, todos em um único lugar.
Estratégias de guerra. Se o inimigo está em um único lugar é muito mais fácil acabar com ele.
Dentro dessa ideia estão os prédios de apartamentos. Todos em um lugar só. O pai das grandes
cidades é Caim.
4 -invenção de instrumentos para o engano
5 -forjadores de armas em cobre (nachash) e ferro (bar`zel)
Nós vemos o cobre e o ferro, por exemplo, na imagem do sonho de Nebucadnezar.
Veremos essas palavras muitas vezes no modelo "Caim, Ismael e Esaú".
A raiz nachash é a palavra hebraica para serpente. Quero apenas que você tome conhecimento
dessas importantes palavras agora. Voltaremos nelas com mais profundidade.

6 -padrões para matar a primogenitura
7 -Tubal-Caim = possuir o mundo
Tubal vem da raiz "tebel" que significa = o mundo
Caim significa = possuir, comprar
A ideia é de essas pessoas possuírem o mundo, comprarem o mundo.
Lembrando mais uma vez as palavras relacionadas ao modelo de Caim:
possuir, tomar, comprar, dias finais, sem respeito, raiva, ira, cair, matança, assassinato,
amaldiçoar, fugitivos, andarilhos, iniquidade, esconder, ocultar, dissimular, espinhos, terra que não
produz, mentira, construção de grandes cidades, forjar cobre e ferro para armas.
Pelo fato de a terra não lhes produzir frutos, eles produzem armas de destruição.
De Hitgalut 13:18 até a imagem de Nebucadnezar, até Esaú, até Ismael e até Caim, nós
temos esse modelo, esse paradigma.
Agora vamos para a natureza de Esaú através de Ismael.
Lembre-se do que profeticamente foi revelado através de Ismael, de que ” a sua mão será
contra todos, e a mão de todos contra ele; e habitará diante da face de todos os seus irmãos”.
Vamos traçar um perfil desde Ismael, Esaú até os edomitas.
De Esaú para frente, onde Israel estiver, ali estará Esaú, os espinhos. Era disso que
Yeshua estava tratando na parábola do joio e do trigo. Ele disse que se você entender do que
essa parábola trata, entenderá sobre o que tratam todas as parábolas.
Veremos agora umas teorias sobre um povo que desceu do norte, do corredor síriopalestino, os Hicsos, de origem semítica, que dominou o Egito por duas dinastias.
Foram responsáveis pela entrada no Egito do cavalo, carruagem de guerra, uso do cobre
para armas, espada curva.
Em meio aos egípcios, que adoravam vários deuses, esses Hicsos eram monoteístas e
adoravam a um só deus chamado seth. Seth é a palavra hebraica para ir e vir, vaguear.
Na literatura rabínica, os Hicsos são chamados de “espinhos”.
O modelo de exílio por toda a bíblia, inclusive as ovelhas perdidas da casa de Israel, está no
jardim em Éden, quando Adão e Eva são expulsos de lá.
Deus tinha um lugar perfeito para eles. Eles foram expulsos porque não obedeceram,
guardaram os mandamentos de Deus.
Gn 3:17-19 LTT
17 E disse a Adão: "Porquanto deste ouvidos à voz de tua esposa, e comeste da árvore de que te
ordenei, dizendo: 'Não comerás dela', maldita é a terra por causa de ti; com dor comerás dela
todos os dias da tua vida.
18 Também te produzirá espinhos e cardos; e comerás a erva do campo.
19 No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra; porque dela foste tomado;
porquanto és pó e ao pó retornarás.
Preste atenção que veremos esse modelo dentro da parábola do semeador.
Um dos solos produz espinhos. O espinho na carne de Shaul. A coroa de espinhos na
cabeça de Yeshua.
Alguns relacionam os Hicsos com os amalequitas. Amaleque é o neto de Esaú.

Raízes 20
Vamos fazer uma pequena revisão muito rápida.
Começamos esta série utilizando, entre outras coisas, o campo, a natureza para falar
sobre o significado de coisas proféticas. Coisas naturais da criação de Deus.
Então começamos a entrar no conceito de dois lugares, duas sementes presentes no
inicio, em B`reshyith. Essas duas sementes, esses dois lugares não são físicos. Elas, as duas
sementes são exemplificadas na parábola do semeador. As sementes são palavras reveladas por
nosso Pai para nos ensinar sobre as Suas sementes e as sementes do inimigo.

Agora nós estamos buscando de volta esse modelo das duas sementes e como ele, esse
modelo é expresso no fim assim como foi no inicio.
A semente da mulher é expressa pela vida de Abraão, Isaque e Jacó e segundo Paulo, se
somos messias, somos sementes de Abraão. Não importando se você viveu nos tempos de
Abraão, ou agora.
A outra semente também é expressa e se manifestas nas vidas de Caim, Ismael e Esaú.
Estamos traçando esse modelo de “homem” que está em Ap 13:18, de volta até a besta do
campo, a serpente. Essa é a maior expressão do anticristo. Não pela sua raiz natural, de Esaú,
mas por ele não ter ouvido a Deus e com isso não recebeu a semente de Deus nele.
Então ele expressa o que a sua semente é, sabendo-se que só existem duas sementes
desde o inicio. A semente da mulher e a semente da serpente, a besta mais sutil do campo.
Essa é uma das identificações de Esaú. Não pela sua semente natural, física, mas pela
semente que Esaú não recebeu por não ouvir a Palavra do Pai. Então ele expressa a única
semente restante, que é a semente da serpente, pois temos somente duas sementes no inicio. A
semente da mulher e a semente da serpente, expressas pela árvore da vida e pela árvore do
conhecimento do bem e do mal.
Falemos um pouco sobre os Hicsos. Muitos historiadores acreditam serem eles de origem
hebraica. Desceram do norte e dominaram o Egito na época em que Israel também estava lá.
Há alguns historiadores que acreditam que eles eram edomitas. Por seis vezes na Torah o
nosso Pai nos diz que Esaú é Edom.
Então temos esses Hicsos, cujo significado é reis da terra, governantes de uma terra
estrangeira. Na literatura rabínica eles são chamados de “espinhos”.
Temos então esses espinhos, edomitas, amalequitas, porque Amaleque foi neto de Esaú.
Eles também adoravam um único deus, e trouxeram esse deus para o Egito. Esse único
deus era chamado de seth. Vamos dar uma olhada em B`reshyith.
Gn 27:41 LTT
41 E Esaú odiou (  שטםsatam) a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha
abençoado; e Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto por meu pai; então,
matarei a Jacó, meu irmão.
satam ( = )שטםchicotear, golpear, odiar
A palavra normalmente usada para odiar é sane’ ( )שנא. Sane’ traz a ideia de preferir um a
outro. Amar um e odiar o outro.
Aqui temos o modelo do que a fé trata. As necessidades imediatas de Esaú foram mais
importantes do que seu direito de primogenitura perante seu pai. O direito de primogenitura, para
Jacob (Israel) foi mais importante do que suas necessidades naturais, imediatas.
A nossa posição diante de nosso Pai é mais importante do que nossas necessidades
naturais. Mas, na maioria das vezes, nossas necessidades são mais importantes que nosso
relacionamento com nosso Pai.
A palavra satam é usada somente seis vezes na bíblia. Note o numero seis.
A palavra satam em hebraico se escreve assim : שטם
Ela é baseada nas duas primeiras letras : שט
que se pronuncia seth. Soa familiar?
Esse era o deus dos Hicsos.
Toda palavra hebraica que começa com essas duas letras, tem sempre algo com :
chicotear, golpear, odiar, ir e vir.
Isso lembraria talvez os movimentos de uma serpente ? Indo de um lado para o outro na
sua trajetória e armando o bote.
A palavra satan  שטןtambém tem a base  שט.
Pictograficamente a ultima letra da palavra satan שטן
é ( ןnun) , que é a letra hebraica
para “peixe”. Também é a letra para espermatozoide. Satanás está ao derredor tentando destruir
a vida, o peixe.

Gn 48:16 LTT
O Anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu
nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes, em multidão, no
meio da terra
Isso é o que satanás tenta destruir. Peixes. A semente da mulher. O espermatozoide de
Deus. A Sua Palavra. Os mandamentos de Yeshua.
Não importa quem você é, Judeu ou gentio. Se você nasceu de novo da Semente de Deus,
satanás vai tentar te matar, te roubar e te destruir. É assim desde B`reshyith até Hitgalut.
Nós somos mandados pescar os peixes que estão lá fora, por ai. Somos pescadores de
homens. Pescar de volta a casa de Israel e a casa de Judá para que todos se tornem um rebanho
com um pastor. A casa de Israel.
Lembrando que Ismael era um homem selvagem (pere adam) e sempre habitaria na face
dos seus irmãos. O propósito de Esaú era matar seu irmão Israel.
A punição de Israel sempre foi ser espalhado pela face da terra. Isso também era uma
maneira de Deus proteger Israel, mandando para longe de Esaú. Deus sempre quis que Israel
ficasse debaixo de Suas Asas, na Sua Casa. Mas Deus não tolera o "não ouvir, guardar, seguir os
Seus Mandamentos, Sua Palavra, Sua Torah, Yeshua".
Quando eles tornavam seus corações para longe do Senhor, eram espalhados pela terra.
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Gn 27:41 LTT
41 E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado; e Esaú
disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de choro- lamentação- de- luto por meu pai; então,
matarei a Jacó, meu irmão.
41 E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho; e ela enviou
(mensageiros) e chamou a Jacó, seu filho mais moço, e disse-lhe: Eis que Esaú teu irmão se
consola a teu respeito, propondo-se matar-te.
Todos aqueles que têm a semente de Esaú, Ismael, Caim, a semente do inimigo, da
serpente, que é seu ensinamento, suas palavras, seus princípios religiosos e todas as doutrinas e
ensinamentos que estão contra a Palavra de Deus, e não é uma semente física, lutarão contra
Israel. Veremos isso constantemente por toda a Escritura, e por toda a bíblia.
De forma consistente, por toda a Escritura, veremos a figura da espada que está
diretamente relacionada com o ódio de Esaú contra seu irmão, e o mesmo com relação a todos
aqueles que seguem esse tipo de ensino. A espada parece ser a arma da escolha.
Parece como cortar a cabeça fora, também no sentido de podar.
Isso tudo se relaciona com o padrão de Gn 3 onde a semente da mulher esmagará a
cabeça da semente da serpente e a semente da serpente ferirá o seu calcanhar.
De fato as duas palavras usadas em hebraico basicamente dizem isto:
“Se a cabeça for cortada, vai haver a morte. Mas se o calcanhar for ferido vai haver um atraso no
caminhar". O inimigo, deste ponto em diante vai tentar reverter essa profecia.
Ele, o inimigo tenta então cortar a cabeça da semente da mulher.
Am 1:11 LTT
11 Assim diz o SENHOR: Por três transgressões de Edom, e por quatro, não retirarei dele o
castigo, porque perseguiu a seu irmão à espada, e lançou fora todas as suas misericórdias; e a
sua ira despedaçou eternamente, e conservou a sua ira para sempre.
Edom é Esaú. Então aquele que tem, que carrega essa semente, produz um fruto. O fruto
dessa semente é odiar Israel para sempre.
Lembrando mais uma vez que não importa onde você nasceu e quem são seus pais
naturais. Se você recebeu a Semente de Deus, a Sua Palavra, que é a Torah, o Verbo que Se fez

carne, Yeshua, então você não é mais cidadão desse mundo, mas sim, agora, cidadão de Israel,
israelita. Você é agora semente de Abraão.
Jo 3:16 LTT
16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, o Seu unigênito, para que
todo aquele que está crendo nEle (no Filho) não se faça perecer, mas tenha a vida eterna
Esse versículo não é nenhuma novidade neotestamentária, mas sim uma verdade que está
na bíblia desde o inicio. Não estamos falando aqui dos direitos do sumo sacerdote, ou coisa
assim. Estamos falando da entrada no Reino de Deus.
No final, meus caros, como no inicio, não haverá lugar para incrédulos no Reino.
Lugar haverá para aqueles que creem no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em Yeshua, Seu
Filho, na Sua Palavra.
Aqueles que estão “guardando o jardim”, expressão esta que quer dizer “guardar os Seus
mandamentos”.
E este jardim em Éden se encontra protegido por querubins e espada flamejante.
Deus está nos dizendo que a humanidade, o homem, escolheu andar nos seus próprios
caminhos e agora estão fora do jardim e não podem mais entrar lá.
Só há uma pessoa que pode entrar nesse jardim. Essa pessoa é o Único Filho de Deus,
Yeshua.
Para o ser humano entrar, só há uma maneira. É ser enxertado em Yeshua. Somente Ele
tem o poder para executar essa obra. Somente Yeshua, nosso Salvador. Yeshua é o único Filho
amado de Deus. Unigênito. Primogênito.
Você não pode entrar nesse jardim pela carne ou sangue. Quando somos enxertados não
somos mais brasileiros, alemães, espanhóis, filhos do seu João e Dna Maria. Somos com
Yeshua, um só. Portanto quando estamos nEle, podemos voltar ao jardim.
Então temos Edom, Esaú relacionado com a espada em Amós.
Lembre-se também dos Hicsos , reis de uma terra estranha. Vejamos alguns exemplos:
Dn 7:17 LTT
17 Estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis, que se levantarão da terra.
Dn 7:24 LTT
24 E os dez chifres são dez reis que se levantarão para fora daquele mesmo reino; e depois
deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e humilhará- subjugará a três reis.
Hitgalut (Ap) 6:15 LTT
15 E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os comandantes de milhares, e os poderosos, e
todo servo, e todo livre, se esconderam para dentro das cavernas e para dentro das rochas das
montanhas;
Hitgalut (Ap) 16:14 LTT
14 Porque são espíritos de demônios, fazendo prodígios para irem aos reis da terra e de todo o
mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia de Deus, o Todo-Poderoso
Hitgalut (Ap) 19:19 LTT
19 E vi a besta- feroz , e os reis da terra, e os exércitos deles, tendo sido reunidos para fazerem
guerra contra aquele que está assentando sobre o cavalo, e contra o Seu exército.
At 4:26 LTT
26 Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes foram ajuntados à uma, contra o Senhor e
contra o Seu Cristo'.
Sl 2:1-3 LTT
1 Por que os gentios se amotinam em furor, e os povos imaginam uma coisa vã

2 Os reis da terra se postam em pé, e os governantes sentam-se juntos, em conselho, unidos
contra o SENHOR e contra o Seu ungido, dizendo:
3 "Rompamos as Suas ataduras, e sacudamos de nós as Suas cordas."
O ministério de Elias trata nos últimos dias de restaurar todas as coisas.
Quando voltamos ao inicio vemos o inimigo de Elias, Jezabel. O espírito de Jezabel veio
para obter a vinha de Nabote. Como ele se recusou, foi morto.
Então a razão de ela querer obter a vinha é o fato de na vinha estar o fruto. E se o fruto for
destruído, a semente também o será.
O nome Nabote expressa a ideia de produzir frutos. A raiz da palavra Nabote é a mesma
da palavra "profeta".
Vamos agora ao nome Esaú ( ) עשו
Mt 13:25 LTT
25 Mas, durante o dormir dos homens, veio o inimigo dele, e semeou joios ( Ìeseb ) no meio do
trigo (grego=sitos hebraico=bar), e retirou-se;
A palavra joio = erva daninha = relva ( Ìeseb  ) עשבé semelhante a palavra Esaú
A palavra bar significa = trigo, filho, puro, milho
Sl 2:11-12 LTT
11 Servi ao SENHOR com temor, e alegrai-vos com tremor.
12 Beijai ( נשקnashaq) o Filho ( ברbar) para que Se não ire, e pereçais no caminho, quando em
breve se acender a Sua ira; bem-aventurados todos aqueles que nEle confiam.
A frase Beijar o Filho é composta por duas palavras hebraicas :
nashaq = rodear, cercar, abraçar,
bar
= trigo, filho, puro, milho
Quando lemos essa tradução acima do Salmo 2, a frase Beijar o Filho não faz muito
sentido em relação ao contexto. Agora, sabendo o que essas duas palavras significam, a frase
ficaria assim:
Sl 2:11-12
11 Servi ao SENHOR com temor, e alegrai-vos com tremor.
12 Abrace o que é puro, para que Se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se
acender a Sua ira; bem-aventurados todos aqueles que nEle confiam.
Vamos agora a Mattityahu.
Mt 13:36-39 LTT
36 Então Jesus, havendo despedido as multidões, foi para dentro de casa. E os Seus discípulos
chegaram a Ele, dizendo: "Explica-nos a parábola dos joios do campo."
37 E Ele lhes disse, havendo respondido: "Aquele que está semeando a boa semente é o Filho
do homem; 38 E o campo é o mundo; e a boa semente, estes são os filhos do reino; e os joios
são os filhos do maligno; 39 E o inimigo, que os semeou, é o Diabo; e a ceifa é o fim do mundo; e
os trabalhadores são os anjos.
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Continuamos nosso estudo sobre Esaú e todas as dinâmicas sobre como ele é o
paradigma, o modelo da besta e do anti-cristo no final dos tempos.

Então mais uma vez o nosso Pai nos mostra que nada é feito de surpresa. As coisas não
vem do nada, nas nuvens. Deus nos avisou, nos alertou e nos revelou ao longo de todas as
gerações, sobre o que está acontecendo agora, e o que virá no final, desde o início (B'reshyith).
Como um pai natural faz com seus filhos, Deus nos avisa repetidamente para que
entendamos. Mas a maioria de nós age como crianças teimosas e obstinadas. Continuamos
resistindo a Seus ensinamentos.
Sl 92:7-8 LTT
7 Quando o ímpio brotar como o capim, e quando florescerem todos os que praticam a
iniqüidade, é que serão destruídos perpetuamente.
8 Mas Tu, SENHOR, és o Altíssimo para sempre.
Quando ele diz que o ímpio brota como o capim, está comparando, como em toda a bíblia,
os seres humanos na sua forma natural com o capim. O capim vai murchar, mas a Palavra do
Senhor permanece para sempre.
O Senhor está noz dizendo que, as Minhas Palavras, a Minha Torah, os Meus
Mandamentos , os Meus Juízos duram para sempre, mas o homem não. A Minha Palavra, Minha
Verdade é eterna.
Esta palavra “ímpio” é comparada com a grama, a erva, o capim. Mais uma vez Esaú é
comparado a todos os que praticam a iniquidade.
Mt 7:19-23 LTT
19 Toda a árvore que não está produzindo bom fruto é cortada fora e é lançada para dentro do
fogo. 20 Portanto, os reconhecereis a partir dos seus frutos. 21 Nem todo aquele que está Me
dizendo: 'Ó Senhor, ó Senhor!' entrará para o reino dos céus, mas aquele que está fazendo a
vontade de Meu Pai, Aquele que está nos céus. 23 E então lhes direi abertamente: 'Nunca vos
conheci; apartai-vos para longe de Mim, vós os que estais praticando o desprezo às leis (a
Torah)
Yeshua diz que “veio fazer a vontade de Seu Pai”. No verso 23 Ele diz que “nunca
conheceu” aqueles que não receberam a Semente de Deus. Aqueles que têm a semente do
homem, vinda da árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma semente que vai produzir o
bem e/ou o mal.
Se alguém faz alguma coisa boa não significa que está no reino dos céus. Há muitas
pessoas boas que fazem coisas boas. Muitos bem motivados. Mas Deus disse para ficar longe
dessa árvore. Muitas pessoas com boas intenções, estão comendo da religião, da parte boa da
árvore do conhecimento do bem e do mal.
Assim como temos outras pessoas más comendo do lado mal da árvore do conhecimento
do bem e do mal. Mas Deus disse que não queria ninguém comendo nada dessa árvore.
Devemos comer da árvore da Vida. O paradigma, o modelo permanece consistente do
início ao fim.
Em grego a palavra para os que praticam a iniquidade é “anomia”.
Nomos é a palavra grega traduzida da hebraica Torah, traduzida para o português como
“lei”. Torah não significa lei. Algumas vezes é traduzida como ensino, instrução, mas a palavra
Torah, na sua raiz Yarah, agriculturalmente falando, é a chuva que vem das nuvens para regar a
superfície da terra, para que a árvore floresça e produza muitos frutos, e então o solo é
abençoado.
Esta é a razão pela qual várias vezes em Deuteronômio Deus diz que se você obedecer
"aos Meus Mandamentos Eu te abençoarei". Se você rejeitar a chuva, o que vai acontecer com a
sua colheita? Morrerá. A chuva faz com que os frutos floresçam. A chuva está associada com o
fruto. Se o agricultor não ir lá fora e não plantar a semente, pode chover milhões de litros todos os
dias e nada vai subir do chão. Alguém tem que plantar as sementes primeiro. Isto é para a
salvação .
Ao contrário, se a semente for plantada, e não for Yarah, a chuva não descer sobre o solo,
essa semente não produzirá nada.

A ideia dos Mandamentos e da Torah é produzir fruto. Isso é algo que Esaú não vai fazer.
Esse é o padrão de Caim, Ismael e Esaú. Este é o padrão para todo aquele que não ouvir a
Deus, não receber a Sua Semente. Eles são comparados com os que praticam a iniquidade.
Yeshua diz: afastai-vos de Mim todos os que praticam a iniquidade. Por que Ele diria isso ?
Porque isso refere-se ao fruto. Sem a Torah. Sem a intimidade, relacionamento íntimo,
conhecimento um do outro, não há semente, semem, não há vida.
Ninguém produz o fruto da arvore da Vida se não receber em si mesmo a Semente de
Yeshua, a Torah. Sem o esperma dentro do óvulo uma criança não nasce. Essa mesma verdade
é na agricultura e na biologia.
Temos agora alguns exemplos de Esaú e a ideia de espinhos, arbustos, joio, ervas do
campo, capim, feno e palha.
1 Co 3:12 LTT
12 E, se alguém sobre este fundamento edifica em ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno
(Ìeseb), palha (qash),
Essas coisas, feno (Ìeseb), palha (qash) vão ser queimadas primeiro.
Obadias 18 LTT
18 E a casa de Jacó será um fogo, e a casa de José será uma chama, e a casa de Esaú será
palha (qash); e eles os da casa de Jacó e de José se acenderão contra eles os da casa de Esaú,
e os consumirão; e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o SENHOR falou isto
O que está sendo dito a nós aqui é que nos últimos dias as casas de Israel e de José
terão algo com a destruição da casa de Esaú.
Assim, nos últimos dias, o corpo do Messias, de fato, irá combater um bom combate contra
a casa do inimigo. E os últimos dias estão ai. Não vá atrás de prosperidade financeira, time de
futebol, de religiosidade, porque o verdadeiro corpo do Messias, a verdadeira igreja, o
remanescente fiel, vai estar intimamente ligado com esta batalha.
Isso tem relação com o que Isaías fala. Ele diz que aqueles, os quais são do Senhor,
serão chamados a reparar as brechas e restaurar os caminhos para morar.
O Messias é a cabeça e nós somos o corpo, os que executam as ordens do cabeça. Não é
a cabeça que faz o serviço. Ela dá as ordens e o corpo executa.
Você não vê a cabeça batendo um prego ou arando a terra. A cabeça não monta casas. A
mão segura o martelo e o arado. O corpo faz o trabalho que a cabeça ordena. Nós somos o corpo
do Messias e Yeshua é o cabeça.
Tenho uma notícia não muito boa para você que acha que campanhas, correntes e outras
coisas assim vão te levar pro céu.
A parábola diz que no final do dia os ceifeiros vem recolher primeiro o joio para queimá-lo
e depois recolhem o trigo.
Ex 15:07 LTT
7 E com a grandeza da Tua excelência derrubaste aos que se levantaram contra Ti; enviaste o
Teu furor, que os consumiu como o restolho (qash)
Quando os inimigos de Israel os perseguem na saída do Egito, Deus vem e os destrói
como palha, restolho que é uma representação do modelo de Esaú.
Ml 4:1 LTT
1 Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha; todos os soberbos, e todos os que
cometem impiedade, serão como a palha (qash); e o dia que está para vir os abrasará, diz o
SENHOR dos Exércitos, de modo que o dia não lhes deixará nem raiz nem ramo.
Note a associação entre pessoas, palha, raiz e ramo. Sempre há essa relação direta do
começo ao fim nas Escrituras e em toda a bíblia entre as coisas agrícolas e nós.

É a maneira de Deus dizer: se você não quer entender o que vai acontecer com você no
final dos tempos, basta olhar para fora da janela e ver o que está acontecendo no campo, porque
estes são todos os exemplos que Eu uso para ensinar-lhe o que vai acontecer com os seres
humanos, que são muito mais importantes do que o trigo e o joio.
Uma das coisas que o Messias disse é que “como posso confiar a você coisas maiores se
não posso confiar que você entenda as coisas menores.
Yeshua tentou ensinar a Nicodemos através de coisas físicas o que acontece no espiritual.
Os termos natural e espiritual demonstram as coisas visíveis e invisíveis.
2Co 4:18 LTT
18 Não atentando nós nas coisas que estão sendo vistas, mas naquelas não sendo vistas; porque
as coisas que estão sendo vistas são temporais, mas aquelas não estando sendo vistas são
eternas.
As coisas temporais que Deus está tentando nos mostrar, ervas, árvores, fruto, animais,
são coisas que logo desaparecem. Paulo diz que as coisas naturais vem primeiro e depois as
espirituais.
Se entendermos como as coisas naturais, visíveis, funcionam, teremos uma ideia de como
as coisas espirituais, invisíveis funcionam. Foi o que Yeshua disse a Nicodemos.
A razão de Nicodemos não entender essas coisas era porque ele pertencia a uma estrutura
religiosa
A Torah aponta para o Messias. Revela-nos o Messias. Os Seus mandamentos e estatutos,
quando cumpridos nos fazem entender e reconhecer quem é o Messias.
Se trocamos por exemplo as festas de Deus por outras, como o natal, não veremos e
reconheceremos mais o Messias.
Jr 12:4 LTT
4 Até quando a terra chorará lamentando, e se secará a erva (Ìeseb) de todo o campo? Por
causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves; porquanto eles os de
Judah dizem: Ele não verá o nosso fim
Jr 5:27 LTT
27 Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano; por
isso se engrandeceram, e enriqueceram;
Poucas coisas na Bíblia são boas sobre os pássaros, principalmente aves da rapina,
abutres e águias, que são aves imundas, segundo as Escrituras.
Ap 18:2 LTT
2 E ele clamou fortemente em grande voz, dizendo: "Caiu, caiu a Babilônia, a grande, e se tornou
morada de demônios, e prisão de todo espírito imundo, e prisão de toda ave imunda e tendo
sido odiada
Os pássaros são descritos nas Escrituras como devoradores, destruidores.
Mt 13:4 LTT
4 E, no seu semear, parte das sementes na verdade caiu ao lado do caminho, e vieram as aves,
e completamente as devoraram;
Na parábola do semeador, o primeiro solo fala de aves que estão relacionadas com a erva
do campo, capim, as bestas do campo e demônios.
Mt 13:5-6 LTT
5 E outra parte caiu sobre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, por não ter
profundidade de terra;

6 Mas, havendo vindo o sol, ela foi queimada e foi secada, por não ter raiz ;
Você se lembra do modelo de Caim em Gn 4, que diz que por causa do que fez a terra não
produziria nada para ele? Temos aqui agora o segundo solo onde a semente cai em pedregais,
que não tem muita terra e não produz.
Mt 13:7 LTT
7 E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram;
Veja a associação do terceiro solo com espinhos. Eles cresceram e sufocaram a semente.
Sufocar tem algo a ver com cabeça.
Gn 3:18 LTT
18 Também te produzirá espinhos (qotz) e cardos; e comerás a erva (Ìeseb) do campo.
Adam é expulso, ou exilado do jardim. Esse é sempre o castigo para Israel, o exílio. Todos
viemos de Adam.
A erva do campo em Gn 1 e 2, antes da queda, foi dada a Adam e Havah como alimento.
Depois da queda, corrupção foi adicionada e a partir de Gn 3 a palavra erva (Ìeseb) vai ser
descrita como uma coisa muito negativa, referindo-se a infrutibilidade do um campo. Não é mais
alimento para o homem. O oposto mais uma vez ao solo que produz trigo, milho .
Agora o que você acha sobre o espinho na carne que Paulo menciona ?

Raízes 23
Vimos os três tipos de solo da parábola do semeador e como eles estão relacionados com
Caim, Ismael e Esaú. Mais uma vez, tenha em mente que Deus tem numerosas maneiras de
revelar a Sua semente a todos. Não O coloque dentro de sua caixa de pensamento pequena
greco-romana.
Uma das coisas mais importantes que a parábola do semeador nos mostra é que todos
tem a oportunidade de ver, ouvir e receber ou não a Sua semente. Não O limite na Sua forma de
se revelar a nós desta maneira ou desta outra. Ele é Deus.
Todos tem a oportunidade de conhecer Yeshua. Ele é o semeador. Por isso é dito que o
Filho do homem é o que semeia a boa semente. Ele é quem sabe exatamente onde, como,
quando e de que maneira vai plantar em nós a boa semente.
Deus nos dá a responsabilidade de produzir frutos, mas Ele não está limitado a nós. Ele é
o Deus Todo Poderoso, Criador dos céus e da terra. Portanto, quando você ouvir sobre como
alguém que está só em uma ilha deserta, ou em uma tribo isolada, vai receber a Semente, pense
que Ele é o semeador e não você. Ou você acha que Deus é tão limitado assim que depende de
você ou de sua “igreja” para “levantar recursos para missões” a fim de que alguém possa então
tomar um avião ou um barco e ir ate lá pregar para tais pessoas “não alcançadas”. Que sem nós,
Deus não tem como salvar essas pessoas.
Por favor, caia na realidade.
Rm 1:20 LTT
20 Porque desde a criação do mundo que as coisas invisíveis dEle, tanto o Seu eterno poder
como a Sua qualidade de Pessoa da Divindade, são claramente vistas, sendo entendidas através
das coisas que estão criadas, para eles, os homens serem inescusáveis.
Desde a criação do mundo, Deus se revela para que ninguém tenha desculpa de não
conhecer a Yeshua porque os missionários não foram lá pregar.

Deus põe Sua Semente nos quatro tipos de solo. Porque quatro?
Quatro representa a totalidade. O mundo inteiro.
Então temos que os primeiros três tipos de solos são identificados nas vidas de Caim,
Ismael e Esaú.
Vamos voltar um pouco para falarmos dos espinhos.
Nm 33:55 LTT
55 Mas se não lançardes fora os habitantes da terra de diante de vós, então os que deles
deixardes ficar vos serão por espinhos (sek) nos vossos olhos, e por aguilhões (tzaniyn) nas
vossas virilhas, e afligir-vos-ão (tzarar) na terra em que habitardes.
Quando os filhos de Israel deixaram o Egito foram alertados para retirar de seu convívio os
que descendem de Caim, Ismael e Esaú. Lembrando mais uma vez que não são os
descendentes na carne, pois a semente de Abraão é espiritual. Se isso não acontecesse eles, os
israelitas, teriam problemas sérios com esses habitantes.
A parábola que Yeshua nos conta no Novo Testamento, já estava lá em números.
Essas coisas não começam com Yeshua, mas já estão lá desde o inicio. Sempre houve
espinhos entre as sementes, joio entre o trigo.
Quando os discípulos perguntam a Yeshua sobre arrancar o joio, Ele responde que não se
deve fazer isso antes da colheita para não se colher trigo junto com joio. Deus e Yeshua sabem
que o trigo, a maior parte dele iria rejeitar a Palavra, a Torah até estarmos perto do fim, da
colheita. Então se for colhido antes do final, o joio que não produz fruto e o trigo que está no meio
sem produzir fruto, também morrerá.
Isso está acontecendo hoje pela rejeição da Torah, dos mandamentos de Deus, de Suas
festas, do Shabath, pelas grandes denominações ditas cristãs evangélicas orientadas pela
teologia evolucionista greco-romana.
Todos eles acham que Jesus morreu na cruz para nos deixar livres da Torah, que Ele
mesmo escreveu. Não existe nada mais absurdamente errado. Mais ainda há tempo de se
converter, ou seja, voltar para o Caminho, para Yeshua, para a Torah.
Estamos nos tempos finais, próximos da colheita. Somente o Pai sabe onde estão os
israelitas, o trigo, e onde estão os edomitas, o joio.
Nestes dias finais o remanescente fiel está sendo levantado de forma surpreendente. Não
que o remanescente nunca tenha existido. É que agora é o final. Nestes dias tudo que foi
corrompido, escondido de nós, pervertido será restaurado. Ministério de Elias.
O coração do Pai aos filhos e o coração dos filhos ao Pai. A linha que separa o joio do trigo
vai ficar cada vez maior nestes dias. Quem está sujo vai se sujar mais e quem está limpo vai se
limpar mais.
Voltando em Nm 33:55 , Deus disse claramente para lançar fora os habitantes da terra, e
como isso não foi feito veja agora o que diz Josué.
Js 23:13 LTT
13 Sabei certamente que o SENHOR vosso Deus não continuará a expulsar nenhuma destas
nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e
espinhos aos vossos olhos; até que pereçais nesta boa terra que vos deu o SENHOR vosso
Deus.
Então, mais uma vez Deus queria que eles fossem expulsos, mas como isso não foi feito,
Deus diz que por causa disso Ele não o faria por nós. Por isso Yeshua diz para deixá-los no
campo agora. E quando chegar no final eles vão ser reunidos e colocados na fogueira para
queimarem e o trigo vai ser guardado no celeiro. Imagens agrícolas mostrando o final dos
tempos.
2Sm 23:6 LTT
6 Porém os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque não
podem ser tomados com a mão.

Is 32:13 LTT
13 Sobre a terra do Meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas
onde há alegria, na cidade jubilosa.
Mt 7:16 LTT
16 Vós os reconhecereis a partir dos seus frutos. Porventura os homens colhem um cacho de
uvas proveniente de espinheiros, ou figos provenientes de abrolhos ?
Hb 6:8 LTT
8 Mas aquela terra produzindo espinhos e abrolhos, é reprovada, e perto está da maldição; da
qual o fim é para a queima.
Vimos alguns exemplos de espinhos, cardos e sarças em toda parte, na bíblia.
Ez 28:24 LTT
24 E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira, nem espinho que cause dor, entre os
que se acham ao redor deles e que os desprezam; e saberão que Eu Sou o Senhor DEUS.
Is 5:5-6 LTT
5 Agora, pois, vos declararei o que Eu hei de fazer à Minha vinha: tirarei a sua sebe, para que
sirva de pasto; derrubarei a sua parede, para que seja pisada;
6 E a tornarei em deserto; não será podada nem cavada; porém crescerão nela sarças e
espinheiros; e às nuvens darei ordem que não chovam chuva sobre ela.

Raízes 24
Falamos sobre os espinhos e sua relação com Esaú e a ideia expressa na semente da
serpente contra a outra semente, a semente da mulher. A semente da serpente se manifesta
através de Esaú, amalequitas e Hicsos.
Deus nos deu uma imagem desses espinhos no princípio, e ela vai até o fim.
Essa é uma ramificação da expulsão de Adam do jardim em Éden. Quando vagamos pelo
deserto, esses espinhos estarão sempre na nossa face.
Falamos sobre o livro de números, o livro de Josué, quando Israel saiu do Egito e foi para a
terra de Canaã, e Deus lhes disse para expulsar os espinhos, os inimigos daquela terra, e eles
não obedeceram. Então a profecia diz que eles se tornariam espinhos na nossa carne.
Agora chegamos ao Novo Testamento. Você percebe que Paulo, que era um espinho,
antes da sua conversão, pois ele perseguia os que criam em Yeshua, reconhece mais do que
qualquer outro essa imagem do espinho na carne.
Quando ele encontrou com o Senhor na estrada de Damasco confessou que “era cego e
agora via”. Agora ele começa a falar do Messias, seguir Yeshua. Ser um discípulo.
Paulo (Shaul) guarda a Torah, os mandamentos de Deus e seus estatutos.
Ele não está guardando os preceitos dos anciãos, escribas, fariseus. Não. Ele está
seguindo a Torah.
Essa é uma das razões pelas quais os espinhos estão com tanta raiva de Paulo. Ele
estava violando as tradições dos “judeus”. Muitas vezes no livro de Atos, Paulo foi acusado de
violar as leis e tradições de Moisés.
Paulo sempre se defende dessas acusações dizendo nunca ter violado a Torah de Deus,
de Moisés. Então os perseguidores de Paulo são os que não criam, os seus irmãos na própria
carne. Esses espinhos o perseguem por ele guardar a Torah, seguir o Messias.
2Co 12:7 LTT
7 E, para que eu não me super exalte pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na

carne, a saber, um mensageiro de Satanás para que me esbofeteie, a fim de que eu não me
super exalte.
Mateus 27:29 LTT
29 E, havendo-Lhe trançado uma coroa de espinheiros, eles a puseram sobre a cabeça dEle, e
na Sua mão direita puseram um caniço; e, havendo-se ajoelhado diante dEle, escarneciam dEle,
dizendo: "Regozija, Rei dos judeus."
Deus nos revelou desde o principio o que são estes espinhos. Eles podem vir de várias
formas. Sempre serão contra a semente da mulher.
Alguns dos modelos que foram apresentados foram a liderança descrente do tempo de
Yeshua. Liderança essa que honrava ao Senhor com seus lábios e não com seu coração. Uma
coisa por dentro e outra por fora. Túmulos enfeitados por fora e mortos por dentro. Você acha que
isso acontece hoje também?
Digo que o sistema dominante religioso das religiões ocidentais entendem que Israel são
os judeus e que os judeus são Israel. Isto não é verdade. Os judeus, yahudim, são uma das tribos
de Israel. Os judeus pertencem a Israel, mas Israel não são os judeus. Israel são todas as 12
tribos. Por causa dessa falta de entendimento, o mundo não está entendo muito bem quem é a
semente da serpente e nem quem é a semente da mulher.
Esse foi o pensamento de Hitler ao tentar destruir a semente através da matança dos que
eram etnicamente, na carne, os judeus. Isso foi causado pela falta de conhecimento, de
entendimento de quem são realmente as sementes de Deus, não nascidas da carne.
Por não terem entendimento como a maioria hoje, se focaram na semente do homem e
não na semente de Deus. A semente de um homem somente pode produzir outro homem.
A semente de Deus, a verdadeira semente é carregada por todo aquele que crê no Deus
de Abrão, Isaque e Jacó, e que guarda os Seus mandamentos, a Torah, independentemente de
ser judeu, árabe ou brasileiro, no sangue, na carne.
Vamos falar agora sobre algumas outras palavras que são identificadas com o deserto, e
com as coisas preciosas que Deus tem planejado para nós no deserto, sabendo Deus que o
destino do homem, começando com Adam e Eva, era tentar sobreviver no meio do deserto,
espinhos, e lugares secos.
Êxodo 3:1 LTT
1 E apascentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midiã; e levou o rebanho
atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe.
Horebe (chorev) = deserto, ruína, assolado
Êxodo 16:1 LTT
1 E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim (espinho),
que está entre Elim (ramo) e Sinai (espinhoso), aos quinze dias do mês segundo, depois de sua
saída da terra do Egito
Veja a associação entre Sim=espinho, Sinai=espinhoso. Sinai é normalmente associado ao
local onde a Torah foi dada.
Deus já sabia que Adam e Eva, porque eles se afastaram de Seus mandamentos, seriam
exilados e que agora estariam lutando lá fora no deserto selvagem, contra os espinhos e
abrolhos, que crescem diante deles. Mas Deus nos ama. Deus ama seu povo. Ele sabe que
estávamos em trevas. Deus sabe que onde nós estamos, no deserto, no lugar selvagem, não é o
lugar onde Ele gostaria que estivéssemos. Deus deseja nos ter de volta em Sua casa.
Deus sabe que, por definição, somos seres humanos feitos de carne e sangue que
falhamos e somos pecadores e que normalmente não guardamos os Seus mandamentos, então a
Sua ideia de nos trazer de volta para a luz, não aconteceria por nós mesmos.
Então Ele montou a sua tenda (graça) no meio de nós.

Ele vem até onde nós estamos e sempre provê uma fonte de água viva no meio de lugares
desertos.
Esse é um padrão consistente em toda a bíblia do principio ate o fim. Não se esqueça que
a palavra Graça significa “montar uma tenda”. Então, em outras palavras, o que Deus está
dizendo é que pela nossa incapacidade de chegar até Ele, o nosso Deus montou a Sua tenda,
Sua casa, Sua habitação, entre nós, para que pudéssemos então entrar e habitar com Ele.
Isto é verdadeiramente a Graça de Deus.
Não importa onde estejamos, Deus sempre vai prover uma maneira de voltarmos para Ele.
Diante disso, a Torah foi dada a nós no meio de um lugar espinhoso, referencia direta aos
lugares desertos, selvagens, espinhos, no meio dos espinhos, Ìeseb...
Bem no meio disso tudo nosso Pai nos deu uma fonte de água viva, a Torah.
A Torah foi dada bem no meio do Monte Sinai, um lugar no meio do deserto, espinhoso e
selvagem. Lembre-se da imagem que sempre falamos. Da imagem da Torah, a água viva que
desce das nuvens no topo da montanha, sem contaminações, pura. E que ao descer a montanha,
outros elementos são acrescentados e outros retirados. Lá embaixo, os homens ainda retiram
coisas desse rio e colocam coisas nesse rio. Ao chegar perto do mar esse rio que era puro lá no
topo da montanha, já está irreconhecível, poluído, não se pode mais beber dele.
Quando Moisés desce da montanha, os homens já tinham outras coisas para tirar sua
atenção do verdadeiro Deus. A atitude do mundo e da religiosidade é essa.
Eles dizem:
"Você está querendo nos levar de volta a maldição da lei".
"Agora vivemos na dispensação da graça".
"Podemos comemorar o dia das mães, dos pais, o natal, a páscoa dos coelhinhos e está
tudo bem".
"As festas de Deus, como diz a Escritura, na verdade não são festas de Deus, mas sim dos
judeus".
O que Jesus diz para essas pessoas ?
Afastai-vos de Mim.
Não há liberdade sem a Torah, sem os mandamentos de Deus.
Voltemos ao topo da montanha.
Ex 25:40 LTT
40 Atenta, pois, que os faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte
Deus diz: “agora que tirei você do Egito, que a Minha Semente está em você e irá guiá-lo,
quero que construa uma morada no meio do deserto, para que você possa habitar comigo. O
modelo dessa casa Eu te dei no topo da montanha, no meio dos espinhos”.
E assim o fizeram. Trouxeram todos os seus materiais e os reuniu para fazer o
tabernáculo.
A palavra traduzida como “modelo”, é a palavra “tabniyth” que tem a mesma raiz “banah”
da palavra “filho” em hebraico. O tabernáculo deveria ser construído segundo o Filho, segundo o
Messias, e já que sabemos que a Torah é o Messias e o Messias é a Torah, o tabernáculo deveria
representar o Messias e seu corpo.
A religiosidade de plantão continua querendo fazer do Messias uma coisa e da Torah outra.
Pensamento greco-romano. Ou uma coisa ou outra. Quando o Messias é a Torah e a Torah é o
Messias.
As duas entre as maiores religiões do mundo estão vivendo esse padrão. Um aceita o
Messias e rejeita a Torah, e a outra aceita a Torah e rejeita o Messias. E o que o Pai está
desesperadamente tentando dizer é que não importa o que vem primeiro, os dois são
importantes.
A realidade é que a Torah se fez carne e habitou entre nós e que eu só entro no Reino
sendo enxertado na Torah.
Mateus 3:12 LTT
12 De Quem a pá está em Sua mão, e completamente limpará a Sua eira , e recolherá o Seu trigo

para dentro do celeiro, e completamente queimará a palha em fogo inextinguível."
A palavra palha aqui (motz) não é a mesma palavra para joio. Aqui, a palha é o trigo que
não produz fruto. Portanto se você é trigo e não joio e não está produzindo fruto, você será
queimado junto com o joio na colheita final

Raízes 25
Quando lemos o Salmo 1 percebemos claramente a separação entre as duas sementes, os
dois povos.
Sl 1:1-4 LTT
1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no
caminho dos pecadores, nem se assenta no assento dos escarnecedores.
2 Antes tem o seu prazer na lei (Torah) do SENHOR, e na Sua lei (Torah) medita de dia e de
noite.
3 Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu devido
tempo; as suas folhas não murcharão, e tudo quanto fizer prosperará.
4 Não são assim os ímpios; mas são como a moinha que o vento leva para longe.
Você vai ver esse padrão consistente por toda a bíblia, da separação dos justos e injustos,
do que crê e do que não.
Baseados nisso nós acabamos dividindo também a boa semente em duas categorias.
Por exemplo. O judeu que segue a “lei”, o Velho Testamento, e tenta ser salvo por ela, e o
cristão que é salvo pela graça do Novo Testamento. Não estamos falando dos ímpios, aqueles
que não creem. Estamos dividindo a árvore boa, a semente boa.
A oliveira verdadeira tem nela ramos naturais e ramos enxertados.
Não estamos falando da árvore selvagem, do zambujeiro. Estamos falando da árvore que
tem os ramos da oliveira brava enxertados, juntos com os ramos naturais.
A árvore natural, que é composta de ramos reais que acreditam e ramos de oliveira
selvagem que acreditam e são enxertados, e todos tem sua nutrição e sustento do mesmo tronco,
da mesma raiz. Então nós temos um reino dividido.
Devemos ser um só para podermos enfrentar a semente da serpente. A teologia usada
pelo diabo nos dividiu. Dividiu a boa semente em duas. Dividiu a oliveira verdadeira em duas. A
árvore boa, com a boa semente em seu fruto, em judeus do Antigo Testamento que tinham um
conjunto totalmente diferente de frutos produzidos, e cristãos do Novo Testamento também
produzindo um outro tipo de fruto.
Essa é a razão pela qual este reino não está de pé. Essa é a razão por que a “igreja” leva
todo o mundo e todas as coisas imorais que o acompanham para o seu interior. Cantatas de
natal, festas de ano novo, de branco é claro, ritmos criados para a sensualidade, shows gospel,
futebol santo, e por aí vai. Tanta imoralidade.
Isso tudo acontece porque coisas foram tiradas da Torah e outras foram acrescentadas.
Deus está trazendo todos juntos de volta como era no principio, agora no fim.
Uma raiz, uma árvore, uma congregação, uma casa, uma só língua, um só Deus e único.
Você só reconhece essas coisas através do principio da semente e das coisas que Deus
nos ensina na Torah, que é Jesus e através da segunda testemunha.
Conseguimos ver bem o contraste entre a oliveira verdadeira com seus ramos naturais e
enxertados e o zambujeiro, a oliveira selvagem.
Precisamos discernir a oliveira brava para não continuar dividindo a verdadeira.
Jr 23:28-29 LTT
28 O profeta que tem um sonho conte o sonho; e aquele que tem a Minha palavra, fale a Minha
palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? diz o SENHOR.

29 Porventura a Minha palavra não é como o fogo, diz o SENHOR, e como um martelo que
esmiuça a pedra?
Mais uma vez temos esta revelação através de Jeremias, da diferença entre o que é a
palha e o que é trigo. Não esquecendo que palha não é joio. Palha é o trigo que não produz fruto.
Ex 12:38 LTT
38 E subiu também com eles muita mistura de gente (Ìereb rab), e ovelhas, e bois, uma grande
quantidade de gado.
Na verdade essa frase, "Ìereb rab" só aparece uma vez em sua Bíblia.
Levada de volta para o seu significado lá no início, temos que "Ìereb" é a palavra hebraica
para mistura. Sabemos que Deus odeia mistura. A primeira vez que isso, essa mistura aconteceu
foi no jardim em Éden, quando Adão e Eva, criados à imagem de Deus, tinham a Semente Dele
neles. Comiam da árvore da vida.
Eles eram sustentados por comer da árvore da vida. Mais uma vez Deus está usando uma
imagem agrícola, do campo, para exemplificar isso.
Em uma plantação, se você misturar sementes de espécies diferentes, perderá as duas
colheitas.
Em tudo que Deus nos ensina ou ordena para que façamos, existe sempre uma razão
espiritual e uma explicação natural.
Deus sempre usa as coisas visíveis para que entendamos as invisíveis.
Nosso Deus não é um Deus de rituais e cerimônias. Deus não nos diz para fazer isso ou
aquilo simplesmente para nos ver fazendo.
De fato, o que Deus está tentando ensinar com essas coisas, é que Ele não quer fazer jugo
desigual, misturar os que creem com os incrédulos. Não se casam os que creem com os
incrédulos. É instrução de Deus a ser seguida. Assim que o paradigma, o modelo de mistura, lá
no campo, que significa mistura de crentes com descrentes e o caos que isso causa, já é visto no
começo.
Se você comer a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, que traz dentro a
semente da serpente, você mistura. Se você fizer isso, naquele dia você morrerá. Porque?
Pelo fato de Deus odiar as misturas, Ele retira a Sua Semente, a Torah, a Sua Palavra,
Yeshua, e você passa a reproduzir conforme a sua espécie, não mais a imagem de Deus, mais a
sua própria imagem. Você vê isso em Gênesis capitulo quatro. Você passa a produzir fruto do
conhecimento do bem e do mal. Pode até estar fazendo coisas boas, mas está gerando morte.
Então para nos possibilitar voltarmos para Sua Casa, Deus nos capacita a ter Sua
Semente outra vez pela graça através da fé. Não é necessário que se frequente grandes
seminários ou grandes encontros de avivamento, ou correntes disso ou daquilo para se entender
esses princípios que Deus nos ensina tão simples assim.
Então temos que a palavra "Ìereb" significa “mistura”, algumas vezes traduzida como
“mercado”, “moscas” e “multidão”. E a palavra "rab", a base da palavra rabi, significa “grande,
muito”.

Ex 12:38 LTT
38 E subiu também com eles muita mistura de gente (Ìereb rab), e ovelhas, e bois, uma grande
quantidade de gado.
O contexto de Ex 12 é sobre a Páscoa, a verdadeira festa de Páscoa, que muitos não
sabem ou não praticam. Festa de Deus esta, trocada por chocolates, ovos e coelhos.
A Páscoa bíblica acontece em 14 de abib ou nissan, o primeiro mês. Abib 14 cai sempre
em um dia da semana diferente todos os anos no calendário gregoriano. A ideia da Páscoa é que
quem tivesse o sangue do cordeiro sob sua porta deixaria o Egito.
Baseados no principio das duas sementes, o primogênito de Deus deixou o Egito.

O primogênito do homem morreu no Egito. E o principio simples é esse: Quando Deus deu
a eles as ordens, os mandamentos, eles ouviram e obedeceram. Colocaram o sangue em suas
portas. Esses foram os primogênitos de Deus que deixaram o Egito em direção a terra prometida.
O primogênito do homem no entanto, aqueles que não quiseram ouvir a Deus, pereceram
no Egito. Primogênitos de Deus, vida eterna. Primogênitos do homem, morte. Isso é assim desde
o inicio até o final. Não importa se eram nascidos em casa ou estrangeiros.
Os que estavam juntos e participaram da Páscoa, deixaram o Egito.
Um povo, uma congregação, uma Torah, filhos de Israel de agora em diante.
Deus não faz nenhuma diferença. Mas no meio do povo estava Ìereb rab.
Essa é a parábola do joio e do trigo, dos quatro solos que Jesus fala.
Lembre-se que não importa onde Israel esteja, lá estará bem na sua face, o joio, o espinho.
Israel recebeu a Torah no monte Sinai (espinhoso) e lá estava o joio, os espinhos tentando
fazer Israel voltar ao Egito. Fazendo-os construir ídolos de ouro, o bezerro. A bezerra vermelha?
Ìereb rab está sempre misturado no meio dos filhos de Deus.
Shalom Aleichem!
Ed Sant Anna, ap

