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Congregation of YHWH Jerusalem, Po Box 832 Carteret NJ 07008 

 

Curso à Distância Lição 16 
O Reino de Yahweh 

 
 O Reino de Yahweh é a mensagem central das Escrituras desde o livro de Gênesis 

até o livro de Apocalipse, e ainda assim há mais confusão sobre o que é o Reino 
de Yahweh, do que quase qualquer outro tema nas Escrituras. Algumas igrejas 
pregam que elas são o Reino de Yahweh, enquanto que outras ensinam que o 
Reino está nos céus e outras até ensinam que ele é apenas um sentimento 
aconchegante e caloroso no coração. Nesta lição nós vamos examinar todas as 
passagens na Bíblia para vermos exatamente o que Yahweh nos diz através da 
Sua Palavra sobre o que é o Reino de Yahweh e de que forma nós nos tornamos 
parte deste mesmo Reino. 
 
Em primeiro lugar, vamos definir exatamente o que é um reino. 
 
Um Reino: A influência regente de um rei sobre o seu território, com sua 
vontade, propósito, intenção produzindo uma cultura de valores, morais e um 
estilo de vida que irá refletir os desejos e a natureza do rei para os seus súditos. 
Você não pode ter um reino sem ordem judicial. Toda sociedade precisa de leis, 
estrutura e liderança. Sem governo você terá caos. A autoridade é a chave de um 
governo bem sucedido.  
 
Comentário: Então, a primeira coisa de todas que nós vemos é que nas 
Escrituras, ao falarmos do Reino de Yahweh, nós estamos falando sobre um reino 
no sentido literal; com terras, pessoas, leis, estrutura, valores, morais e propósito. 
No Jardim do Éden, após a criação, tudo era perfeito. Isto é porque a vontade de  
Yahweh, que é definida para os seres humanos por Sua Torá ou lei eterna foi 
100% aplicada e toda a criação estava debaixo da perfeita vontade de Yahweh.  
 
Será que o Reino de Yahweh na terra começa lá atrás no livro de Gênesis? 
 
Gn 1:26 E disse Elohim: Façamos o homem à Nossa imagem, conforme a 
Nossa semelhança; e que eles dominem sobre os peixes do mar, e sobre as  
aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se  
move sobre a terra. 
27 E criou Elohim o homem à Sua imagem; à imagem de Elohim o criou.  
Homem e mulher os criou.  
28 E Elohim os abençoou, e Elohim lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e  
enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos  
céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. 
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Comentário: Quando Adão foi criado ele recebeu domínio sobre a terra. Este 
domínio incluiu autoridade sobre o reino animal, os peixes no mar e os pássaros 
do céu. Um aspecto importante de se lembrar é que Adão recebeu “domínio”, 
NÃO “posse”. Em um cenário de reino, muito diferente de uma democracia, não 
existe posse privada de propriedades, porque tudo pertence ao rei (Sl. 24:1). 
Yahweh tinha estabelecido um padrão de ordem judicial desde a criação e Adão 
deveria ter mantido aquela ordem judicial, ir para o resto da criação e levar a 
mensagem do reino na qual ele estava sendo treinado por Yahweh e Yahshua no 
Jardim do Éden. 
 
Será que Yahweh estava na verdade tentando colonizar a terra para ser habitada 
por seres humanos para que fosse exatamente como o Seu Reino nos Céus? 
 
Mt 6:9 Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso, que estás nos Céus, Santificado 
seja o Teu nome; 
10 Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no 
Céu; 
 
Comentário: Claramente, nós podemos ver que a intenção do nosso Pai 
Celestial foi de criar a terra e povoa-la para que se tornasse uma colônia do Seu 
Reino e expandisse o Seu domínio. Como vimos em Gênesis 1:26-28, Yahweh 
designou o homem, e, em especial, Adão, para ter domínio sobre Sua colônia 
terrestre e trazer os Seus princípios de Reino contidos na Sua Torá para o resto 
da sociedade e gerar frutos (multiplicar os súditos) para esta colônia recém-
fundada que Ele criou na terra. 
 
Será que Adão foi bem sucedido em multiplicar os súditos para o Reino de 
Yahweh e expandir o domínio de Yahweh do céu para a terra? 
 
Gn 3:17 E Ele disse ao homem: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e 
comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a 
terra por causa de ti; com tristeza comerás dela todos os dias da tua vida.  
18 Espinhos, e cardos também, te produzirá; e comerás a erva do campo.  
19 Pelo suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra; porque 
dela foste tomado; porquanto és pó e em pó te tornarás.  
23 YAHWEH Elohim, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a 
terra de que fora tomado.  
24 E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Jardim 
do Éden, e uma espada flamejante que andava ao redor, para guardar o 
caminho da Árvore da Vida.  
 
Será que a traição e o pecado de Adão também trouxeram o derramamento de 
sangue inocente? 
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Gn 3:21 E fez YAHWEH Elohim a Adão e à sua mulher túnicas de peles, e 
os vestiu.   
 
Comentário: É preciso observar aqui que a mensagem do Reino até este ponto 
não tinha nada a ver com pecado, já que o pecado não havia entrado no mundo 
ainda, mas era sobre ter uma fé total em Yahweh seguindo 100% as Suas leis que 
são parte do Seu caráter, e são eternas e existem para a melhoria e o bem da 
humanidade. Uma vez que a humanidade pecou, então era preciso que houvesse 
um plano estabelecido para fazer com que o Filho de Yahweh viesse pagar a pena 
por estes pecados; este era o único caminho inspirado por Yahweh para que as 
pessoas pudessem entrar no Seu Reino novamente. A mensagem de perdão e 
redenção pelo sangue de Yahshua é a mensagem de como entrar no Reino de 
Yahweh, mas não a mensagem do que o Reino, na verdade, é. 
 
A Bíblia é um livro escrito sobre o Reino de Yahweh e a colonização de homens 
na terra para a expansão daquele Reino do céu. A Bíblia é dividida em duas 
partes. A primeira parte consiste nos primeiros 3 capítulos de Gênesis, de 
Gênesis 1 até a queda do homem e a perda do domínio daquele Reino, e a 
segunda parte da Bíblia é o resto dela escrita após Gênesis o terceiro capítulo, 
discutindo a redenção do Reino que foi perdido. 
 
É preciso que você perceba que Adão perdeu um reino, NÃO uma religião. A 
religião é uma ferramenta criada pelos homens para dominar e controlar outros 
seres humanos e a religião não tem NADA a ver com o Reino de Yahweh. O 
Reino de Yahweh tem a ver com trazer a Sua ordem judicial e vontade para os 
homens pela Sua Torá (lei) estabelecida para que o homem saiba como ter um 
relacionamento com e adorar a Yahweh, como o seu criador, e como tratar o seu 
próximo, que também foi criado à imagem de Yahweh. 
 
Em Gênesis 1:26 acima, nós vemos que Yahweh disse para fazer o homem a Sua 
imagem e semelhança. Entretanto, no versículo 27, nós vemos que o homem foi 
só feito à imagem de Yahweh, não há nada que diz que ele foi, na verdade, 
formado à Sua semelhança. Isto é porque nós podemos ser fisicamente formados 
à imagem de Elohim tendo mãos e pernas e pés como Ele tem, e também um 
intelecto capaz de pensar e raciocinar, mas para sermos formados em Sua 
semelhança, nós precisamos receber o Seu Espírito Santo (Ruach H’Codesh) e 
desenvolver, através da experiência, o caráter de Yahweh o Todo-Poderoso (Mt 
5:48). 
 
Adão, pelos seus atos traiçoeiros de desobediência intencional ao Criador 
Yahweh, não só trouxe o derramamento do sangue de um animal inocente (Gn 
3:21), mas também o início da decadência do seu corpo físico e a sua própria 
morte (Gn 2:17).  
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Ele também se desqualificou de levar a Torá de Yahweh para o resto da criação e 
produzir frutos para o reino, que deveria ter sido a sua mais alta prioridade em 
ter sido criado. Ele fracassou em expandir o Reino de Yahweh do céu para a terra, 
e, ao se rebelar contra Yahweh e se submeter ao governo de Satanás, ele, na 
verdade, abdicou do seu domínio sobre a terra e o deu a Satanás. Deste ponto em 
diante, foi necessário que outro homem, que teria de ser uma semente física de 
Adão e Eva viesse à terra e nascesse e retomasse a posse e redimisse o que o seu 
ancestral Adão havia perdido. 
 
Será que Yahweh havia profetizado que uma semente de Adão e Eva viria à terra 
para vencer Satanás e retomar o que o primeiro Adão havia perdido? 
 
Gn 3:14 Então YAHWEH Elohim disse à serpente: Porquanto fizeste isto, 
maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo; 
sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida.  
15 E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua Semente; 
Esta te ferirá a cabeça, e tu Lhe ferirás o calcanhar.  
 
Rm 5:12 Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo 
pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens por isso que 
todos pecaram.  
17 Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que 
estão recebendo a abundância da graça, e do dom da justiça, reinarão em vida 
por Um só, Yahshua Messias.  
18 Pois assim como por uma só ofensa veio a condenação sobre todos 
os homens, assim também por um só ato de justiça será a vitória 
para a vida para todos os homens.  
 
1 Co 15:45 Assim está também escrito: “O primeiro homem, Adão, foi 
feito em alma vivente”; o último Adão em Espírito vivificante. (Gn. 
2:7)  
46 Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural; depois o espiritual.  
47 O primeiro homem, da terra, é terreno; o segundo Homem foi o Mestre, que 
é do Céu.  
 
Comentário: Quando Adão se submeteu voluntariamente ao governo de 
Satanás e abdicou da sua posição e domínio sobre a terra os dando para Satanás, 
Yahweh tem trabalhado, desde então, para retomar para os homens aquilo que 
Adão perdeu. Já que o domínio da terra fora designado a Adão diretamente por 
Yahweh, a única maneira de fazer isto seria por uma semente literalmente 
nascida do próprio corpo de Adão para que pudesse legalmente reivindicar de 
volta para Si o que o Seu ancestral Adão havia perdido. Um princípio básico do 
reino é de que um rei deve ser um descendente físico do seu pai. 
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Será que Yahweh considerou Abraão fiel para usar sua linhagem para fazer com 
que o Messias viesse através de sua linhagem física? 
 
Gn 12:1 E YAHWEH disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da 
casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei.  
2 E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome; e 
tu serás uma bênção.  
3 E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; 
e em ti serão benditas todas as famílias da terra.  
 
Gn 17:1 SENDO, pois, Abrão da idade de noventa e nove anos, apareceu 
YAHWEH a Abrão, e disse-lhe: Eu sou El Shaddai! Anda em minha presença e 
sê perfeito. 
2 E porei a minha aliança entre Mim e ti, e te multiplicarei 
grandissimamente.  
3 Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Elohim com ele, dizendo:  
4 quanto a Mim, eis a Minha aliança contigo: serás o pai de muitas nações.  
5 E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome; 
porque por pai de muitas nações te tenho posto.  
6 E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de 
ti.  
7 E estabelecerei a Minha aliança entre Mim e ti e a tua descendência depois de 
ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Elohim, e à tua 
descendência depois de ti. 
8 E te darei a ti e à tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, 
toda a terra de Canaã em perpétua possessão e ser-lhes-ei o seu Elohim.  
9 Disse mais Elohim a Abraão: Tu, porém, guardarás a Minha aliança, tu, e a 
tua descendência depois de ti, nas suas gerações.  
21 A Minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz 
neste tempo determinado, no ano seguinte.  
 
Gl 3:16 Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência como 
uma aliança. Não diz: E “às descendências”, como falando de muitas, mas 
como de uma só: E “à tua descendência”, que é o Messias. 
 
Amós 3:1 Ouvi esta palavra que YAHWEH fala contra vós, filhos de Israel, 
contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo:  
2(a) De todas as famílias da terra só a vós vos tenho conhecido.  
 
Êx 4:22 Então dirás a Faraó: Assim diz YAHWEH: Israel é Meu filho, 
Meu primogênito.  
  
Comentário: Devido à fidelidade de Abraão, Yahweh escolheu a sua linhagem 
para que o Messias nascesse eventualmente da linhagem de Israel. Yahweh 
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sempre trabalha dentro da ordem judicial e Ele escolheu a semente de Israel para 
redimir a humanidade de volta a Ele. Yahweh irá trabalhar para redimir as 
nações após Ele voltar e o Seu Reino for estabelecido nesta terra (Is. 66:18-20). 
 
Será que somente os israelitas de nascimento físico se tornam discípulos de 
Yahshua e membros da família de Yahweh neste período de tempo antes do 
milênio começar? 
 
Gl 3:26 Porque todos sois filhos de YAHWEH pela fé no Messias 
Yahshua.  
27 Porque todos quantos fostes batizados no Messias já vos revestistes do 
Messias.  
28 Nisto não há judeu nem arameu; não há servo nem livre; não há macho nem 
fêmea; porque todos vós sois um (echad) no Messias Yahshua.  
29 E, se sois do Messias, então sois descendência de Abraão, e 
herdeiros conforme a promessa.  
 
Comentário: Yahweh não faz acepção de pessoas, e apesar de que, devido à 
posição de Adão, Yahweh teve que escolher um descendente físico dele para 
redimir a humanidade de volta a Yahweh, agora que o Messias veio, qualquer 
pessoa, independentemente de nacionalidade, gênero, posição social, etc, pode 
ser enxertada na família de Israel e se tornar uma semente de Abraão por 
Yahshua, nosso Criador e redentor. Entretanto, é preciso que a pessoa se batize e 
se una à semente espiritual de Israel, pelo Messias, para ser Suas primícias (leia a 
lição um Entrando na Nova Aliança). 
 
Estava a terra ainda debaixo do governo e autoridade de Satanás quando o 
Messias Yahshua exerceu Seu ministério em 27 d.C.? 
 
Lc 4:5 E Satanás, levando-O a um alto monte, mostrou-Lhe num momento de 
tempo todos os reinos do mundo.  
6 E disse-Lhe o Diabo: Dar-Te-ei a Ti todo este poder e a sua glória; 
porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero.  
7 Portanto, se Tu me adorares, tudo será Teu.  
8 E Yahshua, respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás! Porque 
está escrito: Adorarás YAHWEH teu Elohim, e só a Ele servirás.  
 
Comentário: Quando Adão abdicou da sua posição e domínio de governar 
sobre a terra lá atrás em Gênesis, Yahweh estabeleceu um período de tempo de 
6.000 anos para permitir que Satanás tivesse o seu reino nesta terra. Yahweh 
permite que Satanás opere os governos, sistemas educacionais e até as igrejas do 
mundo no seu atual domínio. Quando Yahshua veio à terra, durante o Seu 
ministério terreno em 27 d.C., Ele se qualificou em tudo através de Sua vida, 
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morte e ressurreição para substituir Satanás e redimir de volta a Yahweh e à 
humanidade o Reino que Adão perdeu. 
 
Entretanto, exatamente como quando um presidente ganha uma eleição e será 
provavelmente empossado em até 2 meses, Yahshua, apesar de ter pagado 
totalmente a pena pelos pecados de toda a humanidade, não irá na verdade 
retomar o domínio da terra física para o Seu Reinado até o ano de 6.000 da 
tabela de tempo atribuída para que Satanás conclua. 
 
Onde as Escrituras explicam os 6.000 anos atribuídos a Satanás antes de o 
Messias reinar na terra física? 
 
Êx 20:11 Porque em seis dias fez YAHWEH os céus e a terra, o mar e tudo que 
neles há, e ao sétimo dia descansou; portanto abençoou YAHWEH o dia do 
Shabat, e o santificou.  
 
Hb 4:4 Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo: E repousou Elohim de 
todas as Suas obras no sétimo dia. (Gn. 2:2) 
5 E outra vez neste lugar: Não entrarão no meu repouso.  
6 Havia uma chance que alguns entrassem nele, mas aqueles a quem 
primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da 
desobediência, 
7 Ele determina outra vez um certo dia, Hoje, dizendo por Davi, muito tempo 
depois, como está dito: Hoje, se ouvirdes a Sua voz, Não endureçais os vossos 
corações. (Sl. 95:7, 8)  
8 Porque, se Josué o filho de Nun, lhes houvesse dado repouso, não falaria 
depois disso de outro dia.  
9 Portanto, é uma obrigação do povo de YAHWEH guardar o Shabat. 
 
Nm 14:34 segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, quarenta 
dias, cada dia representando um ano, um dia para um ano; levareis 
sobre vós as vossas iniquidades quarenta anos, e conhecereis o Meu 
afastamento de ti. 
 
2 Pe 3:8 Mas, amados, não deixeis que uma coisa seja escondida de vós, que 
um dia para o Todo-Poderoso é como mil anos, e mil anos como um 
dia. (Sl. 90:4) 
9 YAHWEH não é negligente com relação à Sua promessa, como alguns 
consideram negligência; mas é paciente para conosco, não querendo que alguns 
se percam, senão que todos venham a arrepender-se.  
 
Comentário: Exatamente como Yahweh criou o mundo em seis dias 
literalmente e descansou no 7o. dia, que Ele chamou de Shabat, Ele atribuiu 
6.000 anos para o domínio de Satanás sobre esta terra e então, o 7º. Milênio, 
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como descrito em Hebreus o 4o. capítulo, será o governo de 1.000 anos do 
Messias e o descanso para o mundo da sociedade perversa, malvada e satânica 
que Satanás criou durante os primeiros 6.000 anos. Nós estamos muito próximos 
do final do reino de 6.000 de Satanás e o estabelecimento literal do Reino de 
Yahweh nesta terra. 
 
Quando Yahshua veio à terra e nasceu de uma mulher, como o segundo Adão, 
será que o Seu foco foi de redimir o Reino que Adão havia perdido? 
 
Mt 4:17 Desde então começou Yahshua a pregar, e a dizer: Arrependei-vos! 
Porque o Reino dos Céus se achegou.  
 
Mc 1:14 E, depois que João foi entregue à prisão, veio Yahshua para a Galileia, 
pregando o evangelho do reino de YAHWEH, 15 e dizendo: O tempo está 
cumprido, e o reino de YAHWEH chegou. Arrependei-vos, e crede nas 
boas novas. 
 
Mt 13:24 Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante 
ao homem que semeia a boa semente no seu campo.  
25 Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do 
trigo, e retirou-se.  
26 E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio.  
27 E os servos do Mestre da casa, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não 
semeaste tu, no teu campo, boa semente? Por que tem, então, joio?  
28 E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: 
Queres pois que vamos arrancá-lo?  
29 Ele, porém, lhes disse: Não; para que, ao colher o joio, não arranqueis 
também o trigo com ele.  
30 Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; e, por ocasião da ceifa, direi aos 
ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar; mas, o 
trigo, ajuntai-o no meu celeiro.  
31 Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino do Céu é semelhante ao grão 
de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo;  
32 O qual é, realmente, a menor de todas as sementes; mas, crescendo, é a 
maior de todas as ervas pequenas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as 
aves do céu, e se aninham nos seus ramos.  
33 Outra parábola lhes disse: O reino do Céu é semelhante ao fermento, que 
uma mulher toma e introduz em três medidas de farinha, até que tudo esteja 
levedado.  
34 Tudo isto disse Yahshua, por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem 
parábolas;  
35 Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em 
parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. 
(Sl. 78:2,3) 
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36 Então, tendo despedido a multidão, foi Yahshua para casa. E chegaram ao 
pé dele os Seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo.  
37 E Ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente, é o Filho do 
Homem.  
38 O campo é o mundo; e a boa semente são os filhos do reino; e o joio são os 
filhos do maligno.  
39 O inimigo, que o semeou, é o Diabo; e a ceifa é o fim do mundo; e os ceifeiros 
são os querubins.  
40 Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação 
destes tempos.  
41 Mandará o Filho do Homem os Seus querubins, e eles colherão do seu reino 
tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade.  
42 E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali haverá pranto e ranger de dentes.  
43 Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem 
ouvidos para ouvir, ouça.  
44 Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, 
que um homem achou e escondeu; e, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem, 
e compra aquele campo.  
45 Outrossim o reino do Céu é semelhante ao homem, negociante, que busca 
boas pérolas;  
46 E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, 
e comprou-a.  
47 Igualmente o reino do Céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que 
apanha toda a qualidade de peixes;  
48 E, estando cheia, a puxam para a praia; e, assentando-se, apanham para os 
cestos os bons; os ruins, porém, lançam fora.  
49 Assim será na consumação dos séculos: virão os querubins, e separarão os 
maus de entre os justos,  
50 E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali haverá pranto e ranger de dentes.  
51 E disse-lhes Yahshua: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: 
Sim, Mestre.  
52 E Ele disse-lhes: Por isso, todo o escriba instruído acerca do reino do Céu é 
semelhante a um Mestre de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e 
velhas.  
 
Comentário: Tudo o que Yahshua fez na vida foi para a restauração do Reino 
de Yahweh; que era todo o Seu propósito, restaurar o que Adão perdeu no Jardim 
do Éden. Vivendo uma vida perfeita, Ele se qualificou a pagar a pena pelos 
pecados começando em Adão, indo para Israel, depois para toda a humanidade e 
para redimir de volta a autoridade de ser rei e reger sobre a terra durante a Sua 
regência de 1.000 anos. 
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Será que Yahshua ordenou Seus discípulos a produzirem frutos e treinar novos 
membros para o Reino de Yahweh como Yahweh o fizera com Adão no Jardim do 
Éden? 
 
Jo 15:1 Eu sou a Videira Verdadeira, e Meu Pai é o Lavrador.   
2 Toda a vara em Mim, que não dá fruto, a tira; e limpa toda aquela 
que dá fruto, para que dê mais fruto.  
3 Vós já estais podados, pela Palavra que vos tenho falado.  
4 Estai em Mim, e eu em vós; como a vara de si mesma não pode dar fruto, se 
não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em Mim.  
5 Eu sou a Videira, vós as varas; quem está em Mim, e Eu nele, esse dá 
muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.  
6 Se alguém não estiver em Mim, será lançado fora, como a vara, e secará; e 
eles as colhem e as lançam no fogo, e são queimadas.  
7 Se vós estiverdes em Mim, e as Minhas Palavras estiverem em vós, pedireis 
tudo o que quiserdes, e vos será feito.  
8 Nisto é glorificado Meu Pai, que deis muito fruto; e sereis Meus discípulos.  
16 Não me escolhestes vós a Mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para 
que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto 
em Meu nome pedirdes ao Pai Ele vo-lo conceda.  
 
Mt 7:16 Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos 
espinheiros, ou figos dos abrolhos?  
17 Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz 
frutos maus.  
18 Não pode a árvore boa dar maus frutos; nem a árvore má dar frutos bons.  
19 Toda a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo.  
20 Portanto, certamente, pelos seus frutos os conhecereis.  
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.  
 
Veja também Mateus 25:13-30. 
 
Comentário: O trabalho da humanidade, conforme estabelecido por Yahweh 
através de Adão, foi de produzir frutos e multiplicar (Gn 1:28), e nós podemos ver 
pelas palavras de Yahshua que aquele trabalho é o mesmo para os crentes da 
Nova Aliança que são discípulos de Yahshua e as primícias e filhos do Reino de 
Yahweh. 
 
Será que os apóstolos de Yahshua percebem que o Reino de Yahweh é um reino 
real com um rei real, cujas origens são da própria Terra Prometida de Israel? 
 
Lc 22:25 E Yahshua lhes disse: Os reis dos Gentios dominam sobre eles, e os 
que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores.  
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26 Mas não sereis vós assim; antes o maior entre vós seja como o menor; e 
quem governa como quem serve.  
27 Pois qual é maior: quem está à mesa, ou quem serve? Porventura não é 
quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como Aquele que serve.  
28 E vós sois os que tendes permanecido Comigo na minha provação.  
29 E Eu vos destino o reino, como meu Pai Mo destinou,  
30 Para que comais e bebais à Minha mesa no Meu reino, e vos 
assenteis sobre tronos, julgando as doze tribos de Israel.  
 
At 1:6 Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-Lhe, dizendo: 
Mestre, restaurarás Tu neste tempo o reino a Israel?  
7 E disse-Lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai 
estabeleceu pelo Seu próprio poder.  
8 Mas quando o Espírito de Santidade vier sobre vós, recebereis o poder; e ser-
Me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e 
até aos confins da terra.  
 
Comentário: Fica bem claro a partir das Escrituras que os apóstolos entendiam 
plenamente que o Reino de Yahweh era um reino real a ser estabelecido na 
própria nação de Israel, e depois se expandiria pelo mundo afora; a única coisa 
que eles não sabiam era quando este Reino seria estabelecido. Não há nada nas 
Escrituras que sequer remotamente faça com que alguém pense que os apóstolos 
ou os primeiros seguidores de Yahshua jamais tivessem pensado que o Reino de 
Yahweh era algum tipo de organização eclesiástica ou simplesmente um 
sentimento no seu coração. 
 
O que Yahshua quis dizer em Lucas 17: 21 ao falar: “Pois eis que o reino de 
YAHWEH está no vosso meio.”? 
 
Comentário: Em uma mentalidade de reino, o rei é o dono supremo de tudo no 
seu reino, e a sua lei é vinculativa e imutável. Além disso, em um reino, alguém 
não migra para e escolhe se unir a um reino, mas, ao invés disso, ele é escolhido 
para se tornar uma parte daquele reino (Jo 15:16) por decreto real e a palavra do 
rei é a que prevalece. Além disso, o rei é totalmente responsável por todos os seus 
súditos e se uma só pessoa sequer tiver falta de algo, isto teria um reflexo 
negativo no próprio rei. 
 
Então rei e o seu reino são intercambiáveis e o rei é o seu reino, então, quando 
Yahshua estava dizendo aos fariseus que o Reino de Yahweh estava no meio 
deles, Ele estava dizendo que através da Sua presença, Ele sendo o Rei do Reino, 
o Reino de Yahweh tinha vindo até eles. Semelhantemente, todos os verdadeiros 
discípulos de Yahshua são chamados de embaixadores para Ele e o Seu Reino (2 
Co 5:20) e quando nós somos abençoados de irmos para algum lugar para 
representa-Lo, essencialmente como representantes daquele reino, nós estamos 
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trazendo o Reino, através dos nossos ensinamentos àquela dada região. Além 
disso, para ser um representante Dele e do Seu Reino, este Reino deve estar 
escrito nos nossos corações e ser a mais alta prioridade das nossas vidas (Mt 
10:32-39). 
 
Será que Yahshua disse que a recompensa seria para aquelas primícias que foram 
batizadas no Seu nome e são Seus seguidores nesta época que antecede a Sua 
volta para estabelecer o Seu Reino? 
 
Lc 22:28 E vós sois os que tendes permanecido Comigo na minha provação.  
29 E Eu vos destino o reino, como meu Pai Mo destinou,  
30 para que comais e bebais à Minha mesa no Meu reino, e vos 
assenteis sobre tronos, julgando as doze tribos de Israel. 
 
Mt 19:27 Então Pedro, tomando a palavra, disse-Lhe: Eis que nós deixamos 
tudo, e Te seguimos; que receberemos?  
28 E Yahshua disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes 
neste mundo, quando o Filho do homem se assentar no trono da Sua 
glória, também vos assentareis sobre doze tronos, para julgar as 
doze tribos de Israel.  
29 E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou 
pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de Meu nome, 
receberá cem vezes tanto, e herdará a vida eterna.  
 
Ap 5:9 E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, e de 
abrir os seus selos; porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para 
YAHWEH de toda a tribo, e língua, e povo, e nação; 
10 e nos fizeste reis e sacerdotes para o nosso Elohim; e nós 
haveremos de reinar sobre a terra.  
 
Ap 20:4 E vi tronos; e assentaram-se sobre eles. E foi-lhes dado o poder de 
julgar; e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de 
Yahshua, e pela Palavra de YAHWEH, e que não adoraram a besta, nem a sua 
imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. E eles 
viveram, e reinaram com o Messias durante mil anos.  
5 Esta é a primeira ressurreição. 
6 Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. 
Sobre estes não tem poder a segunda morte; mas serão sacerdotes de 
YAHWEH e do Seu Messias, e reinarão com Ele mil anos.  
 
Comentário: Porque aqueles que sacrificam e renunciam suas vidas neste 
mundo (sociedade de Satanás) e são batizados no nome de Yahshua e ingressam 
em uma relação de aliança com Ele (Vide, por favor, a lição um Entrando na 
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Nova Aliança) serão transformados em reis e sacerdotes mediante a Sua volta e 
regerão com Ele no reino milenar de mil anos e além da eternidade. 
 
Como será o Reino de Yahweh quando Yahshua retornar? Haverá um governo 
regente ou as pessoas simplesmente farão o que quer que desejem e continuarão 
com suas próprias autorregências?  
 
Is 9:6 Porque um Menino nos nasceu, um Filho se nos deu, e o principado 
está sobre os Seus ombros, e se chamará o Seu nome: Conselheiro 
Maravilhoso, O Poderoso El, O Príncipe da Paz, Aquele que, como Pai, concebeu 
a vida Eterna.  
7 Do aumento deste Seu principado e da paz não haverá fim, sobre o 
trono de Davi e no Seu reino, para o estabelecer firmemente e para o amparar 
por meio do juízo e da justiça, desde agora e para sempre. O zelo de YAHWEH 
dos Exércitos fará isto.  
 
Será que as pessoas terão que seguir a Torá (lei/instrução) de Yahweh e também 
seguir os líderes que Yahshua nomeia no Seu reino ou as pessoas simplesmente 
farão o que quer que lhes pareça bem aos seus próprios olhos? 
 
Is 11:1 PORQUE brotará um Rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um 
Ramo (Netzar) frutificará. 
2 E repousará sobre Ele o Espírito de YAHWEH, Ele terá o espírito de sabedoria 
e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de 
conhecimento e de temor de YAHWEH.  
3 E Ele é feito para respirar no temor de YAHWEH. E não julgará segundo a 
vista dos Seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos Seus ouvidos.   
4 Mas julgará com justiça aos pobres, e decidirá com equidade aos mansos da 
terra. E ferirá a terra com a vara de Sua boca, e com o sopro dos Seus lábios 
matará ao ímpio.  
5 E a justiça será o cinto dos Seus lombos, e a fidelidade o cinto dos Seus 
lombos.  
6 E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o 
bezerro, e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino 
pequeno os guiará.  
7 A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá 
palha como o boi.  
8 E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide; sim, e a desmamada 
colocará a sua mão na cova da víbora.  
9 Não se fará mal nem dano algum em todo o Meu santo monte, porque a terra 
se encherá do conhecimento de YAHWEH, como as águas cobrem o mar.  
 
Comentário: Quando o Messias Yahshua estabelecer o Seu Reino nesta terra 
após os 6.000 anos da sociedade de Satanás tiverem sido completos, haverá uma 
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harmonia completa e obediência às Leis e liderança do Messias. Às pessoas 
terrenas que sobreviverem a grande tribulação e a ira de Yahweh nesta terra será 
dado um novo coração e um espírito de cooperação de desejar aprender a 
verdade da Palavra de Yahweh e serem obedientes à liderança estabelecida por 
Yahshua para lhes servir. 
 
Será que todos estarão neste Reino, independentemente de eles quererem 
aprender ou serem obedientes ou não, ou só aqueles que tiverem uma disposição 
de cooperação e amor poderão ser parte do em breve vindouro 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.  
22 Muitos Me dirão naquele dia: Mestre, Mestre, não profetizamos nós em Teu 
nome? e em Teu nome não expulsamos demônios? e em Teu nome não fizemos 
muitas obras de poder?  
23 E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci; “apartai-vos de Mim, 
vós que praticais a falta da Lei!” 
 
Mt 25:31 E quando o Filho do Homem vier em Sua glória, e todos os santos 
anjos com Ele, então Se assentará no trono da Sua glória;  
32 e todas as nações serão reunidas diante Dele, e Ele apartará uns dos 
outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas.  
33 E Ele porá de fato as ovelhas à Sua direita, mas os bodes à 
esquerda.  
34 Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos 
de Meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde 
a fundação do mundo. 
35 Porque tive fome, e destes-Me de comer; tive sede, e destes-Me de beber; era 
estrangeiro, e hospedastes-Me;  
36 Estava nu, e vestistes-Me; adoeci, e visitastes-Me; estive na prisão, e fostes 
ver-Me.  
37 Então os justos lhe responderão, dizendo: Mestre, quando Te vimos com 
fome, e Te demos de comer? ou com sede, e Te demos de beber?  

38 E quando Te vimos estrangeiro, e Te hospedamos? ou nu, e Te vestimos?  
39 E quando Te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-Te?  
40 E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes 
a um destes Meus pequeninos irmãos, a Mim o fizestes.  
41 Então Ele dirá também aos que estiverem à Sua esquerda: 
Apartai-vos de Mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o 
Diabo e seus anjos.  
42 Porque tive fome, e não Me destes de comer; tive sede, e não Me destes de 
beber;  
43 Sendo estrangeiro, não Me recolhestes; estando nu, não Me vestistes; e 
enfermo, e na prisão, não Me visitastes.  
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44 Então eles também Lhe responderão, dizendo: Mestre, quando Te vimos com 
fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não Te 
servimos?  
45 Então Ele lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um 
destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a Mim.  
46 E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.  
 
Comentário: O Reino de Yahweh é muito diferente de quaisquer sistemas 
demoníacos regentes de Satanás que governam esta terra. Não se trata de uma 
ditadura que suprime o seu povo pelo seu governo ilegal, ou é comunista, onde 
uns poucos eleitos vivem luxuriosamente às custas das massas. Também não é 
como uma democracia (demônio-cracia) na qual a maioria governa, quer estejam 
certos ou errados. Também, em uma democracia há igual Liberdade de expressão 
tanto para o mal quanto para o justo, há liberdade de religião para a verdade, 
como também para o satânico. No Reino de Yahweh, somente os que colocam 
100% de fé em Yahweh e confiam em e seguem as Suas leis serão abençoados em 
serem parte deste maravilhoso Reino. Qualquer um que for contra a perfeita Torá 
(instrução) de Yahweh não será parte do Seu Reino, mas será lançado no lago de 
fogo. Também todo que estiver no Reino de Yahweh não irá pensar somente no 
seu próprio bem-estar, mas irá honestamente amar o seu próximo como a si 
mesmo, e trabalhar com todos em cooperação e amor para a melhoria e o bem-
estar de todo membro da família do Reino.  
 
A diferença entre um reino e uma democracia / O caminho de Satanás é a 
demônio-cracia. Você não pode ser um trabalhador eficiente para o Reino e 
pensar democraticamente como um babilônico 
 
1) Em uma democracia as pessoas elegem os líderes (laodicianos) e não 
precisam de um rei, é regida pelo povo. Em um reino o rei escolhe seus 
súditos (Jo 6:44); 2 Cr 5:20 – Nós somos Embaixadores para o Reino 
 
2) Em uma democracia as pessoas apoiam o governo por impostos, 
em um reino o rei supre todas as necessidades dos seus súditos. Se 
alguém for pobre em uma democracia, atribui-se à própria pessoa a culpa, mas 
em um reino se alguém está precisando de algo, isto reflete no rei como não 
provendo para o bem-estar dos seus súditos. Existe bem-estar, cuidado por todos 
os cidadãos, palavra não significando pobre. Sl. 23:1 (Mt 6:24-34) 
 
3) Em uma democracia qualquer um pode se unir ou migrar a ela, mas 
um reino é somente por linhagem, Gl3:29 Em um reino a cidadania não é 
um direito, mas um privilégio 
 
4) A democracia é regida por um parlamento, mas um reino é regido 
pelas leis do rei. Dt 10: 10-12. A Torá é a constituição, as leis em uma 
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democracia são feitas por homens e equivocadas, enquanto que as leis do Rei são 
perfeitas, Sl 19:7-12. 
 

A) Os cidadãos de uma democracia podem protestar para haver uma 
mudança nas leis, morais, o reino nunca muda; as leis do rei são 
para sempre (Ml 3:6, Hb 13:8, Ester 8:8). 
 

5) Em uma democracia, as pessoas querem Liberdade, para 
regerem-se a si mesmas, mas em um reino todos desejam ser 
escravos do rei. (Jo 5:30), Êx 21:1-6, em uma democracia as pessoas são 
o seu próprio elohim, sendo que em um reino todos os súditos querem ser 
totalmente regidos pelo rei 1 Co 6:18-20.  
 
6) Em uma democracia, as regras são todas feitas por homens e 
falhas, o homem tem se tornado um fim para si mesmo, sendo 
que em um reino todo o foco vai para o rei e seus decretos. Isto 
sempre eventualmente levará a um humanismo secular onde o homem 
acreditará que ele pode resolver todos os seus próprios problemas 
sozinho, sem a ajuda de Elohim. A democracia é basicamente a elevação 
do homem de si mesmo para se tornar o seu próprio elohim. 
 
7) Em uma democracia há posse privada de propriedades, em 
um reino o rei é dono de tudo (Sl. 24:1-2), os súditos não precisam 
possuir coisa alguma porque tudo é fornecido pelo rei.  
 
Os princípios são difíceis de entender no ocidente porque a 
democracia foi estabelecida na América como uma rebelião a 
um reino. 
 
Será que o Reino de Yahweh será somente em Israel ou se expandirá 
através do milênio por toda a terra?  
 
Mq 4:1 Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa de 
YAHWEH será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os 
outeiros, e a ele afluirão os povos.  
2 E irão muitas nações, e dirão: Vinde, e subamos ao monte de 
YAHWEH, e à casa do Elohim de Jacó. E Ele nos ensinará os Seus 
caminhos, e andemos pelas Suas veredas; porque de Sião sairá a 
Torá, e de Jerusalém a palavra de YAHWEH.  
3 E Ele julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e 
longínquas, e converterão as suas espadas em pás, e as suas lanças em 
foices; uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem 
aprenderão mais a guerra.  
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4 Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua 
figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca de YAHWEH dos 
Exércitos o disse.  
5 Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Elohim; mas 
nós andaremos em nome de YAHWEH nosso Elohim, para todo o 
sempre.  
6 Naquele dia, diz YAHWEH, congregarei a que coxeava, e recolherei a 
que tinha sido expulsa, e a que eu tinha maltratado.  
7 E da que coxeava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada 
para longe, uma nação poderosa. E YAHWEH reinará sobre eles no 
Monte Sião, desde agora e para sempre.  
 
Zc 14:16 E acontecerá que, todos os que restarem de todas as nações que 
vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, 
YAHWEH dos Exércitos, e para celebrarem a Festa de Sucote.  
 
Is 66:18 Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos; vem o dia 
em que ajuntarei todas as nações e línguas; e virão e verão a Minha 
glória.  
19 E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às 
nações, a Társis, Pul, e Lude, flecheiros, a Tubal e Javã, até às ilhas de 
mais longe, que não ouviram (Aléf/Tav) a Minha fama, nem viram 
(Aléf/Tav) a Minha glória; e anunciarão a Minha glória entre as nações.  
20 E trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta 
a YAHWEH, sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e 
sobre dromedários, trarão ao Meu santo monte, a Jerusalém, diz 
YAHWEH; como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em 
vasos limpos à casa de YAHWEH.  
 
Comentário: Apesar de Jerusalém ser a capital eternal de Yahweh o 
Todo Poderoso e é claramente o lugar da Sua morada durante os últimos 
dias e também o milênio (Jl 2:32, 3:16, 21), durante o reino de mil anos de 
Yahshua na terra, todas as nações irão adorá-Lo e o Seu Reino será um 
império de regência mundial. 
 
Isto não acontecerá do dia pra noite. Após a ira de Yahweh ter se 
extinguido, e Yahshua retornar fisicamente ao Monte das Oliveiras, da 
onde Ele ascendeu, as Escrituras nos dizem que haverá poucos homens 
deixados na terra (Is. 24:1-6). Estas pessoas serão sofridas e estarão 
horrorizadas com o que acabou de acontecer no mundo como eles o 
conheciam. Vai requerer bastante paciência e amor e educação para 
ensinar estas pessoas sobre a Nova Aliança e o Reino de Yahweh que será 
então estabelecido em toda a terra. Como vemos em Zacarias 14, algumas 
pessoas não entenderam tudo de uma vez, e algumas não vão ouvir o 
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comando de subir até Jerusalém na época de festa e comparecer perante 
Yahshua como Rei. No entanto, quando eles virem que não receberão a 
bênção de Yahweh e não terão chuva se eles não forem 100% 
colaboradores e submissos às Sua leis e liderança, então eles irão 
finalmente entender que só 100% de rendição total a Yahweh e à Sua 
vontade é o que irá trazer total alegria para esta terra. 
 
Será que então toda a terra irá finalmente entender e conhecer a Yahweh, 
e a terra terá total paz e harmonia, e será que as pessoas serão totalmente 
felizes e satisfeitas durante o milênio? 
 
Jr 31:31 Eis que dias vêm, diz YAHWEH, em que farei uma aliança nova 
com a casa de Israel e com a casa de Judá.  
32 Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei 
pela mão, para os tirar da terra do Egito (porque eles invalidaram a 
Minha aliança apesar de Eu os haver desposado, diz YAHWEH).  
33 Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles 
dias, diz YAHWEH: Porei a Minha lei no seu interior, e a escreverei no 
seu coração; e eu serei o seu Elohim e eles serão o Meu povo.  
34 E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu 
irmão, dizendo: Conhecei a YAHWEH; porque todos Me conhecerão, 
desde o menor até ao maior deles, diz YAHWEH; porque lhes perdoarei a 
sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados.  
 
Is 65:16 Assim que aquele que se bendisser na terra, se bendirá no 
Elohim da verdade; e aquele que jurar na terra, jurará pelo Elohim da 
verdade; porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão 
escondidas dos Meus olhos.  
17 Porque, eis que Eu crio novos céus e nova terra. E não haverá mais 
lembrança das coisas passadas, e elas não subirão ao coração.   
18 Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que Eu crio. Porque 
eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo.  
19 E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no Meu povo; e nunca mais 
se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor.  
20 Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não 
cumpra os seus dias; porque o menino morrerá de cem anos; porém o 
pecador de cem anos será amaldiçoado.  
21 E edificarão casas, e as habitarão; e plantarão vinhas, e comerão o 
seu fruto.  
22 Não edificarão para que outros habitem; não plantarão para que 
outros comam; porque os dias do Meu povo serão como os dias da 
árvore, e os Meus eleitos se satisfarão das obras das suas mãos. 
23 Não trabalharão em vão, nem terão filhos para o terror. Porque são a 
posteridade do bem-amado YAHWEH, e os seus descendentes com eles.  
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24 E será que antes que clamem, Eu responderei; estando eles ainda 
falando, Eu os ouvirei.  
25 O lobo e o cordeiro se apascentarão juntos, e o leão comerá palha 
como o boi; e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano 
algum em todo o Meu santo monte, diz YAHWEH.  
 
Será que também toda doença será curada para que não se tenha ninguém 
cego ou coxo? 
 
Is 35:1 O deserto e o lugar solitário se alegrarão por eles; e o ermo 
exultará e florescerá como o crocus.  
2 Certamente, ele florescerá e exultará, até com júbilo e canto. A glória 
do Líbano se lhe será dada, a excelência do Carmelo e Sarom; eles verão 
a glória de YAHWEH, a majestade do nosso Elohim.  
3 Fortalecei as mãos fracas, e firmai os joelhos trementes.  
4 Dizei aos de coração precipitado: Sede fortes! Não temais! Eis que o 
vosso Elohim virá com vingança, com o tratamento completo de Elohim; 
Ele virá (Y’shua*), e vos salvará.   
5 Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos 
surdos se abrirão.  
6 Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos 
cantará. Porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo.  
7 E a miragem se tornará em uma piscina, e a terra sedenta em 
mananciais de águas, nas habitações dos chacais, na sua gruta, e um 
lugar para a relva e o junco.   
8 E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará O Caminho da 
Santidade. O imundo não passará por ele. E será para aqueles, o que 
anda no caminho; sim, os insensatos não se perderão.   
9 Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. 
Porém os remidos andarão por ele.  
10 E os resgatados de YAHWEH voltarão e entrarão em Sião, com júbilo 
e alegria eterna sobre as suas cabeças; gozo e alegria os alcançarão; e a 
tristeza e o suspiro fugirão.  
 
Comentário: O Reino de Yahweh é um reino real que será estabelecido 
começando na terra física de Israel mediante o retorno de Yahshua ao 
Monte das Oliveiras. A sede será em Jerusalém e depois se expandirá por 
toda a terra. Durante este tempo Yahweh irá derramar o Seu espírito em 
toda a humanidade e mudar a natureza humana do homem de ser egoísta 
e centrado em si mesmo para uma que é cooperadora e ama o seu próximo 
como a si mesmo.  
 
Durante o reino de mil anos de Yahshua, haverá total paz em toda a terra, 
já que todo o ser humano vivo naquela época irá reconhecê-Lo como Rei 
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dos reis e adorá-Lo como salvador do mundo. Não haverá nenhuma 
doença, ou pessoas com deficiências, ou morte prematura, crime ou fome. 
Cada pessoa irá gozar do fruto do seu trabalho e a estrutura familiar e 
relacionamentos irão ter sido completamente restaurados já que toda a 
terra será adequadamente educada na Torá de Yahweh pelos Seus 
discípulos, que são as primícias (primeiros frutos), e irão reinar com 
Yahshua durante o Seu reino de 1.000 anos e pela eternidade. 
 
 

Pontos a Recordar: 
 
1) Adão Perdeu um Reino, não uma religião, e Yahshua veio à terra 
para se reempossar de e restaurar o reino que Adão abdicou a 
Satanás. 
2) O Reino de Yahweh não é uma igreja ou um sentimento dentro 
de você, mas é um reino real e literal, que está sendo colonizado na 
terra, assim como no céu. 
3) Yahshua irá fisicamente retornar à terra e ser rei do Reino de 
Yahweh pelo milênio. Os verdadeiros seguidores batizados de 
Yahshua irão reinar com Ele na terra. 
 
Por gentileza, visite a nossa página na internet em 
www.coyhwh.com e baixe nosso CD gratuito chamado de ‘The 
Good News of the Kingdom” (em inglês). 
 
Congregation of YHWH Jerusalem, Po Box 832 Carteret 
NJ 07008 


