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Congregação de YHWH Jerusalem Po Box 832 Carteret NJ 07008

Curso a Distância Lição No. 5:
A Vida de um Crente de Verdade
Raízes no Antigo Testamento
Realeza, chefes de estado e outros oficiais do governo nos dias do Apóstolo Paulo
reconheciam o cristianismo como um estilo de vida distinto. Paulo, em prisão domiciliar,
defendeu seu estilo de vida - o estilo cristão - perante Félix, procurador da Judéia. Observe a
reação de Félix às palavras de Paulo: "Então Félix, conhecendo mais acuradamente
as cousas com respeito ao Caminho, adiou a causa [suspendeu toda ação
imediata]" (Atos 24:22).
Antes disso, Paulo havia explicado para Félix: "Porém, confesso-te isto que, segundo o
Caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Elohim de nossos pais, acreditando em
todas as cousas que estejam de acordo com a lei, e nos escritos dos profetas [o que é parte
do que hoje é chamado de Antigo Testamento]" (versículo 14).
Um ponto fundamental a se entender é esse: O estilo de vida de um crente de verdade tem
suas raízes no Antigo Testamento. Ele foi estabelecido nos Dez Mandamentos, bem como as
outras leis de Yahweh, que são baseadas nos princípios dos "básicos dez".
A Grande Lei de Yahweh o Padrão
O caráter perfeito e espiritual de Yahweh pode ser resumido na palavra única de amor. Já
que Yahweh é amor (I João 4:8, 16), os Verdadeiros Crentes deveriam estar crescendo no
seu amor.
A Bíblia define o amor divinal para nós. João, frequentemente conhecido como o "apóstolo
do amor," escreveu:
1 Jo 5:3 “Porque este é o amor de Yahweh, que guardemos os Seus
mandamentos; ora, os Seus mandamentos não são penosos."
O apóstolo Tiago se referiu aos Dez Mandamentos como a lei real da liberdade (Tg 2:8-12).
Isto é porque eles libertam aqueles que os guardam do jugo dos caminhos de dor deste
mundo. Os Dez Mandamentos revelam o grande amor de Yahweh por seus filhos.
Antes da sua crucificação, Yahshua o Messias disse aos discípulos: "Se guardares os Meus
mandamentos, permanecereis no Meu amor, assim como também Eu tenho guardado os
mandamentos do Meu Pai, no Seu amor permaneço." (João 15:10). O amor de Yahweh e a
sua lei estão em perfeito acordo. Eles não se opõem, como alguns erroneamente acreditam.
Como Yahshua declarou,
"Se Me amais, guardarei os Meus mandamentos." (João 14:15)
O que é um Verdadeiro Crente?
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Yahshua descreveu com perfeição a base da vida que um verdadeiro crente deveria ter no
que é comumente chamado de Sermão da Montanha (Mateus, capítulos 5-7). Este sermão
começou na verdade como uma aula particular para os seus discípulos (alunos ou
estudantes). Yahshua chamou atenção para aquelas características que haveriam de
identificar claramente os seus verdadeiros seguidores. Antes de nos concentrarmos em
muitas destas características de um verdadeiro crente, é necessário que você antes leia
todos os capítulos 5,6 e 7 de Mateus.
1) O que Yahshua diz sobre os "humildes de espírito"?
Mt 5:3 Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos
Céus.
Ele quis dizer que o Espírito de Elohim estaria faltando neles?
Rm 8:9 Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito
de YAHWEH habita em vós. E se alguém não tem o Espírito do Messias, esse
tal não é Dele.
Leia também Lucas 11:13.
COMENTÁRIO: Não, Yahshua não estava sugerindo que lhes faltaria o Espírito de
Elohim. Ao contrário, ele continuou para mostrar que aqueles que são verdadeiramente
humildes serão abençoados porque eles serão parte do reino de Yahweh.
2) O que os mansos herdarão?
Mt 5:5 Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra
Yahshua era manso? Mt 11:29. Será que o verdadeiro crente mostrará a característica de
mansidão na forma como conduz o seu dia-a-dia?
Ef 4:1-2 Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no nosso Mestre, que andeis de modo
digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor,
COMENTÁRIO: Há uma diferença entre ser manso e ser fraco. Yahshua era manso, mas
não fraco. Ele suportou abuso e maus tratos com paciência e sem ressentimento.
Uma pessoa mansa não tentará se justificar quando está errada. Nem se sentirá superior aos
outros. Ela não irá tentar acertar contas com os outros, nem tentará se vingará.
3)Do que um seguidor do Messias – um verdadeiro crente –
deve ter "sede"?
Mt 5:6 Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão
fartos.
4) Qual é a definição da Bíblia de justiça?
Sl 119:172 A minha língua celebre a Tua Lei, pois todos os Teus Mandamentos
são justiça.
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COMENTÁRIO: Ter "fome e sede" de justiça é estar profundamente motivado a obedecer
Yahweh - guardar as suas leis, que ele nos deu no seu amoroso cuidado para o nosso próprio
bem.
Aqueles que estão verdadeiramente com fome e sede de justiça vão estudar a Palavra de
Yahweh para adquirir um conhecimento verdadeiro. Eles estarão dispostos a mudar ao
verem que estavam errados, admitindo suas crenças errôneas, suas falhas e seus pecados.
"Procura apresentar-te a Elohim, aprovado" (2 Tm 2:15), escreveu Paulo a Timóteo. "Julgai
todas as coisas" (1 Ts 5:21), disse Paulo aos tessalonicenses.
5) Quem que Yahshua disse que entraria no reino de Yahweh?
Mt 7:21 Nem todo o que Me diz: Mestre, Mestre! Entrará no reino dos Céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos Céus.
COMENTÁRIO: Observe que para entrar no reino de Yahweh, é preciso agir - não só
confessar Yahshua como nosso Salvador. Yahweh deixa claro que nós não podemos entrar
no reino de Yahweh somente pensando que o Messias já fez tudo por nós. As passagens
restantes no Sermão da Montanha expandem e ampliam a vida de um verdadeiro crente.
6) O verdadeiro crente é alguém que se esforça por "andar" como andou o Messias?
1Pe 2:21 Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também o
Messias sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os Seus
passos;
1Jo 2:6 aquele que diz que permanece Nele, deve também andar assim como
Ele andou.
7) Qual foi a ordem que Yahweh deu a Abraão?
Gn 17:1 Quando atingiu Abrão a idade de noventa e nove anos, apareceu-lhe
YAHWEH, e disse-lhe: Eu sou El Shaddai, anda na minha presença e sê
perfeito;
Porque poderia ser dito que ele verdadeiramente caminhava com Yahweh?
Gn 26:5 porque Abraão obedeceu à Minha palavra, e guardou os Meus
mandamentos, os Meus preceitos, os meus estatutos e a minha Torá.
Hb 11:8 Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar
que devia receber por herança; e partiu sem saber onde ia.
Hb 11:9 Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia,
habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma
promessa;
Hb 11:10 porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Yahweh é
arquiteto e edificador.
Abraão caminhava com Yahweh porque ele ficava junto a Yahweh através da obediência à
sua palavra. Muitos acham que quando nós pecamos o nosso Pai Celestial nos rejeita; não é
este o caso. O que o pecado faz é nos separar de Yahweh fazendo com que não possamos
mais ouvir aquela voz mansa e suave e assim, decidindo por nós mesmos novamente o que é
certo e o que é errado.
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A Torá de Yahweh é uma bênção para a humanidade dada pelo seu criador para nos mostrar
o que é certo e o que é errado. Nós precisamos tomar centenas de decisões em um dia sobre
tudo, desde a hora que devemos acordar até o que devemos vestir e comer. A Torá de
Yahweh nos mostra quais as decisões que devemos tomar para que sejamos mais felizes e
saudáveis e também o sejam os que nos cercam. Um crente verdadeiro deseja ter esta
ligação diária íntima de proximidade com o nosso Pai Celestial através da sua palavra.
8) Yahweh foi também amigo e companheiro de Abraão?
Tg 2:23 e se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Yahweh, e
isso lhe foi imputado para justiça; e: Foi chamado Amigo de Yahweh.
Através de obediência a cada palavra que sai da boca de Yahweh, nós estamos mostrando a
ele que nós temos 100% de fé na sua palavra e confiamos 100% na sua vontade para as
nossas vidas.
9) Como é que nós, também, podemos nos tornar amigos de Yahshua?
Jo 15:14 Vós sois Meus amigos, se fazeis o que eu mando.
10) Qual será a atitude de um verdadeiro crente com relação à sociedade pecadora
que o cerca?
1Jo 2:15 Não ameis o mundo nem as cousas que há no mundo. Se alguém
amar o mundo, o amor do Pai não está nele,
1Jo 2:16 porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a
concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas
procede do mundo.
1Jo 2:17 Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência; aquele, porém,
que faz a vontade de Yahweh permanece eternamente.
1Pe 4:1 Ora, tendo o Messias sofrido na carne, armai-vos também vós do
mesmo pensamento; pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado
1Pe 4:2 para que, no tempo que vos resta na carne já não vivais mais com as
paixões dos homens, mas segundo a vontade de Elohim.
1Pe 4:3 Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos
gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias,
bebedices, e em detestáveis idolatrias;
1Pe 4:4 Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao
mesmo excesso de devassidão;
11) Ele estará se esforçando para viver a sua vida pelo quê?
Mt 13:4 E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves a
comeram.
Será isto de alguma maneira diferente do que Yahweh disse no Antigo Testamento?
Dt 8:1 Cuidareis de cumprir todos os mandamentos, que hoje vos ordeno,
para que vivais, e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que YAHWEH
prometeu sob juramento aos vossos pais.
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Dt 8:2 Recordar-te-ás de todo o caminho, pelo qual Yahweh teu Elohim te
guiou no deserto estes quarenta anos, para te humilhar, para te provar, para
saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os Seus
mandamentos.
Dt 8:3 Ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu
não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não
só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Yahweh.
COMENTÁRIO: Yahweh não muda (Ml 3:6) e a sua lei é a própria natureza dele. Então
seja na Antiga ou na Nova Aliança, sua lei eterna está baseada na sua natureza de amor
permaneceria igual, salvo pelos sacrifícios animais que foram acrescentados por causa da
transgressão (Gl 3:19). Um crente verdadeiro desejará seguir a palavra de Yahweh em todas
as coisas fortalecido agora pelo Espírito Santo nele e não mais poderá seguir
conscientemente todos os costumes e práticas da sociedade que o cerca. Onde ele
anteriormente "andava com a maioria," irreflexivamente participando em várias atividades
sociais e práticas de negócios, ele agora começará a questionar seu estilo de vida. Ele
começará a perguntar: "Qual é a vontade de Elohim? De que forma Yahweh diz que eu devo
viver?" Ele irá começar a falar como falava o Messias: "Contudo não se faça a minha
vontade, e sim, a tua." E ele começará a buscar diligentemente a Palavra de Yahweh para
aprender a vontade de Yahweh, e segui-la.
É lógico que o povo de Yahweh deve viver neste mundo (João 17:15-16). E ao se esforçar por
obedecer totalmente a Yahweh - não se conformado aos caminhos deste mundo (Rm 12; 12) – eles devem se empenhar por "viver pacificamente com todos os homens" (versículo 18).
Se um crente discorda sobre algum ensinamento bíblico, ele o faz sem ser desagradável ou
presunçoso a respeito.
12) Qual outra responsabilidade que os crentes têm em relação
ao mundo?
Mt 5:14 Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada
sobre um monte;
Mt 5:15 nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas
no velador, e alumia a todos que se encontram na casa.
Mt 5:16 Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam
as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos Céus.
COMENTÁRIO: Enquanto que não "do mundo" no sentido do significado dado por
Yahshua em João 17:16, aqueles homens e mulheres de Yahweh que têm o Espírito Santo e
um conhecimento da verdade de Yahweh têm a responsabilidade de serem “luzes”
brilhantes no mundo. O povo de Yahweh precisa mostrar o "fruto," ou características do
Espírito Santo de Yahweh nas suas vidas diárias. Eles precisam estar se relacionando de
forma amigável e com uma mão estendida para o seu próximo e aqueles com quem eles vêm
a ter contato todos os dias. As pessoas ainda não chamadas de Elohim serão encorajadas a
verem um pouco da mente e do caráter de Yahweh em ação através do exemplo dado por
crentes individuais.
13) O que Elohim chama uma pessoa que alega "conhecer"
o Messias Yahshua, mas se recusa a caminhar nos Seus
caminhos - se recusa a guardar os seus mandamentos?
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1Jo 2:4 Aquele que diz: Eu O conheço, e não guarda os Seus mandamentos, é
mentiroso, e nele não está a verdade.
Is 8:20 À Torá e ao Testemunho! Se eles não falarem desta maneira, não há
luz neles.
O que na verdade deveria estar fazendo um crente verdadeiro?
1Jo 2:3 Ora, sabemos O que temos conhecido por isto: se guardamos os Seus
mandamentos.
1Jo 2:5 Aquele, entretanto, que guarda a Sua Palavra, nele verdadeiramente
tem sido aperfeiçoado o amor de Yahweh. Nisto sabemos que estamos Nele:
1Jo 2:6 aquele que diz que permanece Nele, esse deve também andar assim
como Ele andou.
COMENTÁRIO: Um Verdadeiro Crente se arrependeu sinceramente dos seus pecados e
está se esforçando, com a ajuda do Espírito Santo de Yahweh em viver pelos ensinamentos
do Seu Salvador. Ele estará se esforçando por fazer a vontade de Elohim em cada aspecto da
sua vida como o fora revelado a ele na Bíblia e estará tentando de toda maneira
compartilhar a sua salvação com outros e ajudar a espalhar a boa nova de Yahweh
redimindo os Filhos de Israel.
O Messias Yahshua pregou o evangelho do reino de Yahweh. Ele proclamou: "arrependeivos e crede no evangelho" (Marcos 1:15). Repetidas vezes a Bíblia ensina arrependimento do
pecado, que é a violação da grande lei espiritual de Yahweh (I João 3:4), resumida em 10
grandes princípios universais - os Dez Mandamentos.
Como nós já aprendemos em nosso estudo da Bíblia, o arrependimento é o primeiro passo
na direção da salvação. Antes de Yahweh nos perdoar pelos nossos pecados, nós precisamos
nos arrepender de (nos afastar de) violar a sua lei. "Teme a Yahweh, e guarda os Seus
mandamentos; porque isto é o dever de todo homem" (Ec 12:13). Vamos agora rever
diversos fatos sobre os Dez Mandamentos e ver como eles se aplicam ao estilo de vida do
crente. Você pode encontrar todos os Dez Mandamentos em Êxodo 20:1-17 e Deuteronômio
5:6-21.
14) Será que o patriarca Abraão - o "pai" dos fiéis (Rm 4:16) - pensava que era
importante guardar os mandamentos de Yahweh?
Gn 26:5 porque Abraão obedeceu à Minha palavra, e guardou os Meus
mandamentos, os Meus preceitos, os Meus estatutos e a Minha Torá.
Qual foi a atitude de Davi sobre a observância da lei de Yahweh? Leia todo o Salmo 119.
Sl 19:7 A Torá de Yahweh é perfeita, e converte a alma; o Testemunho de
Yahweh é fiel, e dá sabedoria aos símplices.
Sl 19:8 Os preceitos de Yahweh são retos, e alegram o coração; o
mandamento de Yahweh é puro, e ilumina os olhos.
Sl 19:9 O temor de Yahweh é límpido, e permanece para sempre; os juízos de
Yahweh são verdadeiros e todos igualmente justos.
Sl 19:10 São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado;
e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos.
Sl 19:11 Além disso, por eles se admoesta o teu servo; em os guardar há
grande recompensa.
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COMENTÁRIO: Tanto Abraão quanto Davi guardavam a Torá. Eles tinham grande respeito
pela lei de Yahweh. Davi escreveu: "Quanto amo a Tua lei! É a minha meditação todo dia"
(Sl 119:97). O hábito diário de Davi era de refletir sobre e estudar a lei de Yahweh. Era a
lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho (versículo 105). Sua observância dos
mandamentos de Elohim o tornou mais sábio do que os seus inimigos (versículo 98). Em
todo o seu Salmo, Davi declarou como ele amava a lei de Elohim e a usou como um guia
para a sua vida.
15) Será que o Messias Yahshua guardava a Torá?
Jo 15:10 Se guardares os Meus mandamentos, permanecereis no Meu amor,
assim como também Eu tenho guardado os mandamentos de Meu Pai, e no
Seu amor permaneço.
Ele ensinava outros a guardá-los?
Mt 5:17 Não penseis que vim revogar a Torá ou os Profetas: não vim para
revogar, vim para cumprir.
Mt 5:18 Porque em verdade vos digo: Até que o céu e a terra passem, nem um i
ou um til jamais passará da Torá, até que tudo se cumpra.
Mt 5:19 Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos
menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos
Céus;
Mt 19:16 E eis que alguém, aproximando-se, Lhe perguntou: Bom Mestre, que
farei eu de bom, para alcançar a vida eterna?
Mt 19:17 Respondeu-lhe Yahshua: Por que Me chamas bom? Bom, só existe
Um, Yahweh! Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos.
COMENTÁRIO: Estes versículos em Mateus 19 mostram claramente que Yahshua estava
especificamente se referindo aos Dez Mandamentos. Em nenhum lugar no Antigo ou Novo
Testamento está escrito que um discípulo verdadeiro de Yahweh poderá propositadamente
violar os mandamentos de Yahweh; exatamente o contrário.
Hb 10:26 Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos
recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos
pecados,
Hb 10:27 pelo contrário, certa expectação horrível de “juízo e fogo vingador
prestes a consumir os adversários”.
Hb 10:28 Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três
testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés.
Hb 10:29 De quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno
aquele que calcou aos pés o Filho de YAHWEH, e profanou o sangue da
aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça?
16) A Bíblia mostra que a Congregação que Yahshua construiu iria ensinar obediência
à Torá e outras instruções de Yahshua?
Mt 28:19-20 Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os
em nome do Pai e do Filho e o Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as
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cousas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à
consumação do século. Amém.
1 Jo 5:3 Porque este é o amor de Yahweh, que guardemos os Seus
mandamentos; ora, os Seus mandamentos não são penosos.
17) Como que Yahshua expandiu a observância dos Dez Mandamentos?
Mt 5:21 Ouviste o que foi dito aos antigos: Não matarás; e: Quem matar
estará sujeito a Julgamento.
Mt 5:22 Eu, porém, vos digo que todo aquele que [sem motivo] se irar contra
seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal; e qualquer um que disser
ao seu irmão: eu cuspo em você, será submetido a julgamento em assembleia
e qualquer um que disser: você é um covarde, será condenado ao inferno
[Gehena] de fogo.
Mt 5:27-28 Ouvistes que foi dito: Não adulterarás. Eu porém, vos digo:
Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já
adulterou com ela.
Será que João e Paulo entendiam este princípio espiritual da Torá?
1Jo 3:15 Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino; ora, vós sabeis que
todo assassino não tem a vida eterna permanente em si.
Rm 7:14 Porque bem sabemos que a Torá é espiritual, eu, todavia, sou carnal,
vendido à escravidão do pecado.
COMENTÁRIO: Yahshua não veio para dispensar a Torá (Mt 5:17). E sim, para ensinar e
mostrar através do seu exemplo de como viver através da intenção espiritual da lei de
Elohim.
Yahweh tornou o seu Espírito Santo disponível para aqueles a quem Ele chama. Ele deseja
que os crentes o sigam para manter a intenção espiritual - a plenitude - da sua lei.
Para se certificar que os seus discípulos entenderiam através dos tempos esta maneira nova
e "magnificada" (Is 42:21) de observar a lei, Yahshua chamou a atenção deles para os
mandamentos que proíbem matar e adulterar como exemplos vivos. Ele ensinou que nós
não só devemos nos abster dos atos físicos de matar e adulterar, como também evitar
termos pensamentos de ódio e desejos sexuais.
O ódio contra outro ser humano é o espírito de assassinato. O desejo sexual é o espírito de
adultério. Yahshua mostrou como os mandamentos de Yahweh se aplicam aos nossos
pensamentos e atitudes mais íntimas.
Vamos ver de que forma nós podemos manter a intenção espiritual da lei de Yahweh.
18) Como foi que o Messias resumiu o maior dos mandamentos da Torá de Yahweh?
Mt 22:36 Mestre, qual é o grande mandamento da Torá?
Mt 22:37 Respondeu-lhe Yahshua: Amarás Yahweh teu Elohim de todo o teu
coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Dt 6:5
Mt 22:38 Este é o grande e primeiro mandamento.
Mt 22:39 O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti
mesmo.
Mt 22:40 Destes dois mandamentos dependem toda a Torá e os Profetas.
Qual é a característica básica da natureza e do caráter de Yahweh?
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1Jo 4:8 Aquele que não ama não conhece a Yahweh, pois Yahweh é amor.
1Jo 4:16 E nós conhecemos e cremos o amor que Elohim nos tem. Yahweh é
amor, e aquele que permanece no amor permanece em Yahweh, e Yahweh
nele.
COMENTÁRIO: Você não pode "ganhar" a sua salvação por guardar os Mandamentos ou
qualquer outra lei de Elohim. A vida eternal é claramente um presente de Yahweh. Ninguém
poderá conquistar sua imortalidade em 10.000 vidas de observância dos Mandamentos.
Mas nem é possível alguém entrar para a vida eterna como um transgressor da lei (Rm
6:23). Yahshua claramente e enfaticamente declarou que os crentes verdadeiros devem
seguir a vontade de Yahweh (Mt 7:21) e confiar em Yahweh para aplicar
misericordiosamente o sacrifício de Yahshua em seus nomes quando e onde eles
fracassaram, e na medida em que se arrependerem (I João 1:7-9).
Já que Yahweh é amor, Yahshua mostrou que toda a intenção e propósito espiritual da lei de
Yahweh é o amor.
Os primeiros quatro dos Dez Mandamentos nos mostram como amar a Yahweh, enquanto
que os últimos seis nos mostram como amar o nosso próximo - todos os nossos
semelhantes.
19) O que a Escritura diz sobre como um crente verdadeiro irá mostrar o seu amor?
Tg 1:27 A religião pura e sem macula; para com Yahweh e o Pai, é esta: visitar
os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se
incontaminado do mundo.
Mt 25:34 então dirá o Rei aos que estiverem à Sua direita: Vinde, benditos de
meu Pai! Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação
do mundo.
Mt 25:35 Porque tive fome e me destes de comer; tive sede e me destes de
beber; era forasteiro e Me hospedastes;
Mt 25:36 estava nu e Me vestiste; enfermo e me visitastes; preso e fostes verMe.
Mt 25:37 Então perguntarão os justos: Mestre, quando foi que Te vimos com
fome e te demos de comer? Ou com sede e Te demos de beber?
Mt 25:38 E quando Te vimos forasteiro e Te hospedamos? Ou nu e Te
vestimos?
Mt 25:39 E quando Te vimos enfermo ou preso e Te fomos visitar?
Mt 25:40 O Rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre
que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a Mim o fizestes.
Há algum outro compromisso que devemos ter com Yahweh além de obedecer os seus
mandamentos para sermos verdadeiros crentes?
Mt 19:17 Respondeu-lhe Yahshua: Porque Me chamas bom? Bom, só existe
um, Yahweh! Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos.
Mt 19:18 E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Yahshua: Não matarás, não
adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho;
Mt 19:19 honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti
mesmo.
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Mt 19:20 Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado; que me falta
ainda?
Mt 19:21 Disse-lhe Yahshua: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá
aos pobres, e terás um tesouro no Céu; depois vem e segue-Me.
Mt 10:37 Quem ama a seu pai ou sua mãe mais do que a Mim, não é digno de
Mim; quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de
Mim;
Mt 10:38 E quem não toma a sua estaca de tortura e vem após Mim, não é
digno de Mim.
Mt 10:39 Quem acha a sua vida, perdê-la-á; quem, todavia, perde a vida por
Minha causa, acha-la-á.
Lc 12:33 Vendei os vossos bens e dai esmola; fazei para vós outros bolsas que
não desgastem, tesouro inextinguível nos Céus, onde não chega o ladrão nem
a traça consome,
Lc 12:34 porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
Mt 16:24 Então disse Yahshua a Seus discípulos: Se alguém quer vir após
Mim, a si mesmo se negue, tome a sua estaca de tortura. E siga-Me.
Mt 16:25 Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; e quem perder a
sua vida por Minha causa, acha-la-á.
Um crente verdadeiro tem uma grande responsabilidade de viver toda a sua vida para
Yahweh e Yahshua, pois aceitando o sacrifício de sangue de Yahshua e entrando em uma
relação de aliança com ele, nós agora pertencemos a ele. Nós não podemos mais buscar os
desejos terrenos de seres humanos carnais, apesar de não haver nada errado com bênçãos,
se Yahweh estiver na verdade nos abençoando com elas. A chave é Mt 6:33 buscai primeiro
o Reino e nosso Pai Celestial dará o resto. Nosso primeiro e mais importante compromisso
deve ser o de servi-lo e seus filhos. Nós temos uma responsabilidade não só de obedecer os
seus mandamentos para buscar e prover por aqueles irmãos e irmãs necessitados,
especialmente os doentes, a viúva e o órfão.
Pontos a recordar:
1) Yahweh e sua Torá (lei) não mudam e como verdadeiros crentes nós devemos procurar
obedecê-lo em todas as coisas para ficarmos pertos de Yahweh e termos uma vida feliz e
realizada.
2) Um verdadeiro crente se traja de santidade e não participa de atividades mundanas.
3) Um verdadeiro crente irá ajudar os pobres e necessitados e viver uma vida de amor.
Congregation of YHWH Jerusalem PO Box 832 Carteret NJ 07008
www.coyhwh.com

