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Todos Nós Vivemos Juntos !

Nós que escrevemos os artigos neste
folheto realmente vivemos juntos como uma
grande família, compartilhando todas as
coisas em comum, assim como faziam os
primeiros discípulos no primeiro século. A
Bíblia diz claramente a respeito da primeira
igreja: “Todos os que creram estavam juntos e
compartilhavam todas as coisas em comum”
(Atos 2:44). Passa a descrever como eles eram
de um coração e de uma alma, e que não
havia nenhum necessitado entre eles, pois eles
entregaram todas as suas posses para atender
às necessidades de seus irmãos e irmãs
espirituais (Atos 4: 32-35). Algumas pessoas
dizem que isso foi só para naquela época, mas
estamos vivendo dessa maneira há mais de 40
anos. Você pode vir e ver pessoalmente em
qualquer um dos nossos endereços que estão
listados na última página deste folheto, ou no
nosso site www.dozetribos.com.br.

Viver em Famílias
Em cada uma de nossas comunidades,
há uma ou mais casas em um aglomerado,
algumas em cidades e outras em
fazendas. Várias famílias e solteiros vivem
juntos em cada casa, de acordo com o
tamanho da casa. Gostamos de casas grandes
porque gostamos de viver juntos. Casais
têm seus próprios quartos, além de quartos
adjacentes, conforme necessário para seus
filhos. Os homens solteiros compartilham
um ou mais quartos, as mulheres solteiras
outros quartos. Todos nós compartilhamos
uma cozinha comum e sala de jantar, onde
tomamos nossas refeições juntos “com alegria e
sinceridade de coração.” 1

Reunião diária
Em pelo menos uma casa no aglomerado
temos uma grande sala de reunião onde
nos reunimos todas as manhãs e tardes para
adorar o nosso Criador com cântico e dança
como no Salmo 150, usando os instrumentos
musicais prescritos que estamos aprendendo
a construir e tocar. Todos nós somos livres
para falar de coração as coisas que estamos
aprendendo, como o nosso Pai celestial nos

ensina através um do outro, de acordo com
o dom e a graça dada a cada pessoa.2 Como
um sacerdócio espiritual, oramos juntos pelas
necessidades urgentes do nosso povo e para
que a vontade de nosso Pai seja feita na terra.

Trabalhando juntos
Após o nosso encontro matutino,
tomamos o café da manhã juntos e depois
vamos trabalhar nos nossos vários lugares,
fazendo as obras preparadas para cada um de
nós.3 Trabalhamos juntos em nossos próprios
cafés, sítios, indústrias caseiras e comércios,
não como empreiteiros independentes
ou empregados de empresas externas. Toda a
renda de nossos vários empreendimentos entra
em uma bolsa comum a partir da qual todas as
nossas necessidades são atendidas de forma
equitativa. Nós não temos nossa própria
renda individual ou dívidas independentes
para carregar sozinhos, exceto pela dívida
de amor que devemos ao nosso Salvador,
que repagamos amando e cuidando uns dos
outros.

Criando nossos ﬁlhos
Nós amamos e valorizamos nossos
filhos. Nós os ensinamos em casa, usando um
currículo que estamos desenvolvendo, para
lhes dar as habilidades básicas que precisam
para ler, escrever e falar de forma eficaz,
viver juntos em paz e cumprir o propósito
pelo qual foram criados. O treinamento
de nossos filhos vai muito além da sala de
aula, no entanto, como eles estão totalmente
integrados em todos os aspectos da nossa
vida tribal socialmente e espiritualmente
rica. Eles aprendem a cozinhar e costurar,
construir e cultivar, cuidar de animais, cantar
e dançar, tocar instrumentos musicais, e
mais importante, estender a hospitalidade
para o fluxo constante de convidados que
são atraídos para a luz da nossa vida de
amor. Juntos estamos experimentando e
demonstrando a restauração de todas as
coisas ditas pelos profetas de outrora,4 e pelo
nosso Mestre Yahshua,5 cuja vida, morte e
ressurreição tornam esta vida possível. 

1
Atos 2:46 2 1 Coríntios 14:26; 1 Pedro 4:11; Romanos 12:6 3 Efésios 2:10; 4 Isaías 49: 6; Jeremias 30:20; 31: 1, 4, 13, 14; Malaquias 4:
5-6 5 Mateus 5: 17-19; 17: 10-11;22: 37-40; Lucas 1:17; 24:44 (Yahshua é o nome hebraico original do homem chamado Jesus na
maioria das traduções da Bíblia portuguesa, veja “O Nome Acima de Todos os Nomes”)
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Qual é a Diferença
entre
Um Cristão
Normal

E

u cresci numa família cristã, e
claro que íamos à igreja todos os
domingos. Mas foi apenas em um
certo ponto da minha juventude
que comecei de fato a ler a Bíblia e me
tornei pessoalmente interessado no que
ela dizia. A vida vibrante de Atos 2 e 4
parecia tão maravilhosa para mim, mas
ao mesmo tempo tão distante e diferente da minha vida como cristão. No livro
de Atos, é falado que todos os discípulos
estavam juntos todos os dias, compartilhando todas as coisas em comum e
que abundante graça estava sobre todos
eles. Os cristãos se juntam, em grande
parte, somente uma vez por semana,
compartilhando, supostamente, 10% do
seu dinheiro. E sobre a abundante graça...
bem, às vezes eu questionava se Deus
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e

Um Discípulo
Normal?

ainda estava conosco.
Eu me perguntava, como tantos
outros, se seria possível viver como todos
aqueles primeiros discípulos. Mas será
que isso era de fato opcional? Será que
era dado verdadeiramente a cada um
escolher se queria ou não viver dessa
forma? Apesar de que poucos grupos
viviam em comunidade, praticamente
todos diziam: “Ah, isso foi naquele tempo”,
e todos concordavam com o fato de que
dar todas as suas possessões não é algo
requerido.
O que é requerido de uma pessoa
para se tornar um cristão? Será que é
diferente do que era requerido para ser
um discípulo “naquele tempo”?
Vamos comparar dois grupos de
pessoas para encontrar as diferenças
3

entre elas. Um grupo é o de cristãos
normais: um membro típico ou
comum do cristianismo no século
XXI – “agora”. O outro grupo é
o de “discípulos normais”: um
membro típico ou comum
da igreja do primeiro século
- “naquele tempo”. A nossa
comparação não inclui os
cristãos dos últimos 1.900
anos. Uma vez que estamos
querendo saber, nos dias de
hoje, se a vida de Atos 2&4
era apenas para “aqueles
dias”, vamos dar uma olhada
nas duas pontas da linha do
tempo – cristãos normais nos
dias de hoje e discípulos
normais daquele tempo.
Paulo escreveu para
Timóteo, para ele ser um
“bom soldado” - uma das
muitas metáforas que ele
usou para descrever um
discípulo normal:
Nenhum soldado
se deixa envolver pelos
negócios da vida civil, já que deseja
agradar aquele que o alistou.
Semelhantemente, nenhum atleta
é coroado como vencedor, se não
competir de acordo com as regras. O
lavrador que trabalha arduamente
deve ser o primeiro a participar dos
frutos da colheita. Reflita no que
estou dizendo, pois o Senhor lhe dará
entendimento em tudo.
(2 Tim 2: 4-7)1
Um soldado não se envolve nos
negócios de uma vida civil. Um atleta
compete de acordo com as regras. Um
1

4

agricultor trabalha duro e participa
da colheita. A vida diária deles mostra
quem eles realmente são. Cada uma
destas pessoas está perseguindo um
alvo específico, de todo coração, e pode
racionalmente esperar uma recompensa
futura.
Um soldado agrada a autoridade
que está sobre ele, sendo promovido e
ganhando medalhas pelos seus feitos.
Um atleta ganha a coroa da vitória. Um
lavrador ganha uma colheita abundante.
Cada estilo de vida nos mostra quem
é quem e o que cada um deles está
buscando.
Um discípulo normal abandona

Veja também 2 Pedro 2:20-22 and 1 Coríntios 9:25-27.
www.dozetr ibos.com

bens. Um cristão normal segura seus
tudo. Aparentemente Lucas 14:33 se
bens neste mundo.
aplica a discípulos, mas não a cristãos.2
Um discípulo normal está debaixo
Naquele tempo, Pedro teve que deixar
de autoridade, a qual o
suas redes para trás para
Um discípulo normal mantém no caminho
poder seguir o Filho
vive uma vida de
estreito. Mateus 8:5-10 diz
de Deus. Tiago e João
obediência.
Esta
era
como um soldado está sob
foram e deixaram o pai
a Grande Comissão: autoridade, sem tempo
deles e seu modo de
para “zanzar” por aí. Um
3
“Ide e fazei
vida para trás Naquele
atleta, recebe ordens de
tempo, Barnabé vendeu
discípulos…
seu treinador. Da mesma
sua terra e colocou tudo
ensinando-os a
maneira, um discípulo
o que ele tinha aos pés
obedecer
todas
as
normal está sempre
dos apóstolos.4 Naquele
coisas que eu vos
debaixo de autoridade.
tempo, foi dito ao jovem
tenho mandado”
“Quem me serve precisa
rico que deixasse tudo o
(Mateus
28:19-20)
seguir-me; e, onde estou,
que ele tinha, mas ele se
o meu servo também
recusou.5 O jovem rico foi
estará.
Aquele
que me serve, meu Pai o
qualificado para ser um cristão, mas
honrará..”
(João
12:25-26)
não para ser um discípulo!
Os discípulos normais de Atos 2
Um cristão normal é apegado à sua
não viviam suas vidas separadamente.
vida neste mundo. Em 2015, um estudo
Eles não “iam para a Igreja” uma ou
mostrou que os cristãos possuem 55%
6
duas vezes por semana, mas ao invés
dos bens do mundo, o qual não é de se
disso, “todos os dias eles continuavam a
surpreender, considerando quantos eles
se reunir”, e todos os dias eles “comiam
são.7 Alguns pastores bem conhecidos
suas refeições juntos, com alegria e
vivem em mansões de milhões de
sinceridade de coração”.8 Não era como
dólares e têm seus aviões particulares.
no livro de Juízes, quando não havia
De fato, muitos cristãos são milionários.
rei na terra e todos faziam o que era
Certamente, nem todos os cristãos são
certo aos seus próprios olhos.9 Havia
extremamente ricos, mas é “comum e
autoridade apostólica, corrigindo
típico” para os cristãos manterem seus
Lucas 14:33 — “Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não
pode ser meu discípulo.”
3
Mateus 4:21-22 — “Indo adiante, viu outros dois irmãos: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão.
Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles,
deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram.”
4
Atos 4:36-37 — “José, um levita de Chipre a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que
significa “encorajador”, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos
apóstolos.”
5
Marcos 10:21-22 — “Jesus olhou para ele e o amou. “Falta-lhe uma coisa”, disse ele. “Vá, venda
tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e
siga-me.” Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas.” (A história
começa no versículo 17)
6
http://www.deccanherald.com/content/453467/christians-hold-largest-percentage-global.html
7
Aproximadamente um terço da população global diz ser cristão.
5
www.dozetribos.com
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e direcionando todos os discípulos
normais.10 Em contraste, cristãos normais
se consideram livres para decidir qual
trabalho eles vão fazer, onde eles vão
viver e o que eles vão fazer com seu
tempo, dinheiro e qual igreja eles vão
frequentar em algum dia da semana.
Um discípulo normal vive uma
vida de obediência. Esta era a Grande
Comissão: “Ide e fazei discípulos…
ensinando-os a obedecer todas as coisas
que eu vos tenho mandado”. 11 Todo
discípulo normal foi ensinado a conhecer
e obedecer os mandamentos do Mestre.
Para seguir Yahshua,12 você tem que
odiar sua vida neste mundo, odiando
tudo que o levaria a se agarrar à sua
velha vida, seu próprio trabalho, seus
estilos de roupa, hábitos e até mesmo
sua própria cultura. Se você diz que
é um discípulo de Yahshua, mas não
obedece seus mandamentos, você é
um mentiroso.13 Yahshua somente é o
salvador daqueles que o obedecem14 e o
Espírito Santo só é dado àqueles que O
obedecem.15
Uma pessoa quase não consegue
ver a diferença entre um cristão normal

e um “descrente”. Cristãos normais são
encontrados em praticamente todo tipo
de ocupação – na política, no exército,
no “show bussiness”, nos esportes, e
assim por diante. Cristãos normais usam
as mesmas roupas, o mesmo estilo de
cabelo, veem os mesmos filmes, assistem
o mesmo jogo de futebol, ouvem as
mesmas músicas, leem os mesmos livros
que o resto do mundo. Eles podem até
mesmo tentar “ser pessoas boas” mas
os mandamentos nem sequer são vistos
como alcançáveis e eles frequentemente
elaboram justificativas para não praticálos.
Sendo assim, há uma diferença
marcante entre um cristão normal e
um discípulo normal. Não é fácil ser um
discípulo normal – ou um lavrador, um
atleta ou um soldado. Não é fácil, mas
é possível. Requer uma escolha. Requer
devoção para viver esse tipo de vida.
Requer esforço na direção de um alvo.
Somente assim o lavrador, o atleta, o
soldado e o discípulo normal receberão
sua tão buscada recompensa.
Se for de qualquer outra forma, as
Escrituras são irrelevantes. t

Atos 2:46-47 — Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas
casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus
e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo
salvos.
9
Juízes 17:6 — “Naquela época não havia rei em Israel; cada um fazia o que lhe parecia certo.”
10
Veja 2 Coríntios 13:10, 1 Tessalonicenses 2:6, e Tito 2:15 para referências sobre autoridade na
igreja.
11
Mateus 28:19-20 — “Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em[a]
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E
eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos”.
12
Yahshua é o nome Hebraico original do Filho de Deus. Veja “O Nome Acima de Todos os Nomes”
na página 50.
13
1 João 2:4 — “Aquele que diz: “Eu o conheço”, mas não obedece aos seus mandamentos, é
mentiroso, e a verdade não está nele.”
14
Hebreus 5:9 — e, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que
lhe obedecem.
15
Atos 5:32 — “Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus
concedeu aos que lhe obedecem”.
8
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“C

omo que eu poderia expressar
tudo que está no meu coração
a respeito dEle?’’ a mulher ponderava
enquanto lutava com a ansiedade de
seus próprios pensamentos. “O que
posso fazer? Que tenho para oferecer?”
Nunca rica, sempre pobre... ela
segurou firme o jarro de
alabastro e o olhou com
seriedade, lembrando
dos muitos anos de
suor gastos para
ganhar aquele
conteúdo
precioso.
Mas agora,
isto tinha
pouco valor
comparado
com Ele.
Mesmo
entre os
ricos, é um
tesouro
ansiosamente
procurado
– poderia
viver disso se o
vendesse.
Com passos
determinados
ela se aproximou
daquela sala lotada.
Um amigo endividado,
conhecido na cidade de
Betânia como Simão o leproso,
tinha convidado Yahshua1 e seus amigos
para a casa dele. Mesmo que a conversa
deles às vezes era triste, o coração dela
era leve e suave como a brisa da manhã.
Ela ouvia atentamente; sua esperança
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estava centralizada nEle e em como fazer
tudo que pudesse por Ele.
Observando, procurando
pelo momento oportuno, ela está
profundamente motivada pelo amor
transbordante que ele expressa, mesmo
que sem conseguir compreender
o significado da sua partida.
Sentindo a urgência do
momento, seu único
pensamento é estar
do lado dEle e
servi-lo. “Eu
devo fazer tudo
que posso para
demonstrar
o amor, o
respeito e a
devoção que
sinto por
Ele. ’’
Tendo
pensado e
deliberado
muito sobre
o que está
prestes a
fazer, ela
desliza em
silêncio e
corajosamente
se ajoelha
do lado dEle.
Deliberadamente
ela levanta suas mãos
calejadas que mostram as
marcas de uma pessoa simples
que trabalhou duro, aparentemente
inconsciente aos olhos arregalados das
pessoas ao redor. O tempo parou. Ela
destampou o frasco e instantaneamente
o aroma da essência de nardo se
7

espalhou pelo ar do entardecer, enchendo a sala com sua fragrância doce e delicada.
Generosamente ela derrama o precioso conteúdo do frasco sobre sua cabeça
em mais alta admiração e honra pela maneira que O reconhecia. Então com um
movimento gracioso de alguém que verdadeiramente é humilde, ela se prostra para
ungir os pés dEle com o que restava daquele óleo raro. Com um semblante radiante
ela enxugou os pés dele com seus cabelos.
Ainda segurando o frasco, olhava fixamente para os pés que trouxeram aquela
mensagem de boas novas para ela. Mesmo que não percebia, alguns naquela sala a
reprovavam. Longe de estarem felizes, eles ficaram ofendidos e indignados pelo que
ela fez - especialmente um homem...
Considerado carinhosamente por Yahshua como amigo e irmão, Judas estava
estranhamente perturbado pela exibição generosa do amor embaraçoso da mulher.
Quebrando o silêncio com sua reação indignada, ele a repreendeu de um jeito
cortante: “porque você está gastando este óleo aromático e caro? Você não se dá
conta que isso poderia ter sido vendido por uns trezentos denários e ter sido dado
aos pobres?’’
Admirado, mas não surpreendido pela resposta de Judas, Yahshua disse:
“Deixe-a em paz. Porque você a incomoda? Ela está fazendo uma boa obra por mim.
Os pobres, vocês sempre terão entre vocês e quando quiserem podem lhes fazer o
bem; quanto a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez tudo que pode. Ela ungiu o
meu corpo a fim de me preparar para meu sepultamento. Seguramente, Eu lhes digo,
aonde esse evangelho for pregado, no mundo inteiro, o que esta mulher fez será
contado em memória dela.”2 t
1
2

Yahshua é o nome hebraico do Salvador. Veja “ O nome acima de todos os nomes”. na página 50.
Mateus 26:6-13; Marcos 14:1-9; João 12:1-8

“Para nós cristãos hoje em dia, os sábados são estranhos,
e as luas novas e os festivais são apenas uma memória do que
antes era amado por Deus. Mas, infelizmente, freqüentamos
os festivais de Saturnalia, Ano Novo e Inverno e Matronalia.
Presentes vêm e vão - presentes do Novo Ano - jogos juntamse ao seu barulho - banquetes juntam-se ao seu ruido! Fazemos
tudo o que as nações fazem. Infelizmente, eles são mais
fiéis à sua própria seita do que nós à nossa. Eles não teriam
participado do dia do Senhor, nem do Pentecostes, mesmo
que fossem convidados, pois teriam medo de aparecer como
cristãos. Mas não estamos nem um pouco preocupados em
aparecer como pagãos”.
~ Tertuliano, 197 dc
8
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C

O Que é Uma
“Cultura Cristã”?

omo seria uma sociedade ou cultura que, de fato, se baseasse nos ensinamentos da Bíblia?
Um autor cristão muito popular chamado C.S. Lewis, no seu livro chamado Mero Cristianismo,
descreve tal sociedade da seguinte maneira:

“Do mesmo modo, o Novo Testamento, sem entrar em detalhes, nos pinta um quadro bastante claro
de como seria uma sociedade plenamente cristã. Talvez nos mostra mais do que podemos suportar.
Nos diz que, nessa sociedade, não há lugar para parasitas ou passageiros clandestinos: aquele que
não trabalhar não deve comer. Cada qual deve trabalhar com suas próprias mãos e, mais ainda,
o trabalho de cada qual deve dar frutos bons: não se devem produzir artigos tolos
e
supérfluos, muito menos uma publicidade ainda mais tola para nos persuadir a
adquiri-los. Não há lugar para a ostentação, para a fanfarrice nem para quem queira
empinar o nariz. Nesse sentido, uma sociedade cristã seria o que se chama hoje em
dia de “esquerda”. Por outro lado, ela insiste na obediência (acompanhada de sinais
exteriores de reverência) de todos nós para com os magistrados legitimamente
constituídos, dos filhos para com os pais e (eu tenho medo de que essa parte que citarei
agora não seja muito popular) das esposas para com os maridos. Em terceiro lugar,
essa é uma sociedade alegre: uma sociedade repleta de canto e de regozijo, que
não dá valor nem à preocupação nem à ansiedade. A cortesia é uma das
virtudes cristãs, e o Novo Testamento abomina as pessoas intrometidas.”
“Se existisse uma sociedade assim e nós a visitássemos, creio que
sairíamos de lá com uma impressão curiosa. Teríamos a sensação de
que sua vida econômica seria bastante socialista e “avançada”,
nesse sentido, mas sua vida familiar e seu código de boas maneiras seriam, ao contrário, bastante antiquados — talvez até cerimoniosos e aristocráticos. Cada um de nós gostaríamos de algumas partes
dela, mas o que eu temo é que pouquíssimos de nós gostaríamos dela
por inteiro. Isso é o que deve se esperar de um cristianismo como projeto
integral para o mecanismo da sociedade humana. Todos nós nos
desviamos do projeto integral de diferentes maneiras, e cada um de nós
quer fazer com que as nossas próprias modificações no projeto sejam
o próprio projeto original. Você vai sempre encontrar isso de novo e de
novo sobre tudo o que é verdadeiramente cristão: todos são atraídos
por um aspecto dele e querem pegar somente esse aspecto, deixando
de lado o resto. Esse é o motivo pelo qual não conseguimos avançar, e
também explica por que pessoas que lutam por coisas opostas dizem
estar lutando pelo cristianismo.”1
C.S. Lewis morreu sabendo que ele não tinha encontrado a vida que
ele descreveu aqui. Ele entendeu com a mente como as coisas deveriam
ser, mas ele nunca experienciou. E você? Encontrou a vida abundante que
Yahshua o Filho de Deus prometeu? Nós esperamos que aquilo que
você lê nesse folheto acenda uma esperança de que tal vida existe na
Comunidade das Doze Tribos e que você pode fazer parte disso. t

C.S. Lewis,Mere Christianity,Macmillan
Publishing Company, NY, NY, 1952,

1

p. 64-68.
www.dozetribos.com
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1ª João
Pode
Causar-lhe
Problemas

U

ma garça voando,
atravessou o lago
de águas tranquilas,

batendo suas largas asas ao posar
desajeitadamente entre alguns caniços
perto das margens. Seu reflexo nas águas
podia ser visto por uma figura singular na
pequena praia, lendo sentado à uma mesa de
piquenique. A Bíblia e o caderno de Timóteo
estavam abertos sobre a mesa, e estavam
abertos por horas. Timóteo era o novo diretor
de programações do “Acampamento do
Planalto Pocono (EUA)”. Ele veio três semanas
antes de começar em seu novo emprego
para fazer caminhadas pela floresta, orar e
estudar. Teria sido mais fácil só ler alguns
livros sobre acampamentos, comprados
em uma livraria cristã, sobre como alcançar
as vidas “da criançada” para o Senhor, mas
Timóteo tinha uma missão mais profunda,
uma sobre a qual ele não estava disposto a
falar; ainda.

As páginas estavam repletas com listas
de versículos sobre assuntos os quais ele
ouviu toda a sua vida – batismo, salvação,
crença – mas ele estava pesquisando os
versículos para descobrir o que realmente
estava escrito sobre estas coisas.
Timóteo plugou os fones de ouvido
e ligou a música dele, tocando alguns dos
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sucessos do Larry Norman. “Cara legal,
o Larry! Ele não tinha medo de dizer a
verdade...”, Timóteo pensou consigo mesmo.
As coisas que Timóteo descobria com suas
pesquisas eram um tanto entusiasmantes,
como também assustadoras para ele. Era
como finalmente resolver um criptograma; as
conclusões chegavam cada vez mais rápidas
e com mais facilidade. Mas agora restou-lhe
uma grande questão: O que eu faço agora?
O emprego dele como diretor
de programação seria de organizar
“conversações ao redor da fogueira”, guiando
os jovens que viriam para o acampamento
de verão para o Senhor e a salvação.
Salvação... Ele se deu conta, “É muito mais
do que convidar Jesus para entrar no seu
coração e depois voltar para a mesma velha
vida que você vivia antes”. Havia o batismo,
que acontecia depois que você cria, e não
por aspersão como fazem sobre a cabeça de
um bebê. Essa crença em si já fez de Timóteo
um herege na Igreja Metodista Unida, que
era dona do acampamento. Mas até mesmo
este conceito de salvação parecia mais do
que só ir para o céu depois da sua morte.
Timóteo resolveu ser um “herege oculto” por
aquele verão, não por “negar” a verdade, mas
para não arranjar problemas antes da hora e
sem necessidade.
www.dozetr ibos.com

A

s folhas de outono caiam
no caminho que levava

do dormitório para o centro de
ciências. Timóteo estava atrasado para sua
aula das oito, e ao correr, criava um rastro
de folhas secas atrás de si. Seu segundo ano
na faculdade havia começado bem – bons
amigos, classes interessantes, e muito para
fazer. Os “caras” no seu dormitório jogavam
muito basquete, mas também se juntavam
nas salas e quartos para falar sobre suas vidas
e os problemas que viam nas suas igrejas, e
como “nós” íamos mudar tudo isso. Era uma
faculdade cristã, e os amigos de Timóteo
eram todos cristãos também, mas com uma
variedade de planos e aspirações. Kevin
queria se tornar um professor universitário
e um PhD, na esperança de expulsar
o pensamento liberal dos seminários.
Carlinhos e João estudavam negócios, e
estavam contentes em se casar e apoiar uma
igreja local. Timóteo queria ser um médico
missionário. Mike ia passar um semestre em
Washington, DC, para se envolver na política
do país.

A primeira aula de hoje para Timóteo
foi “Apologética Cristã”. Era uma mistura de
filosofia e lógica, aprendendo a defender
a fé deles de maneiras racionais e lógicas,
na esperança de que alguém poderia ser
persuadido a seguir Jesus. Timóteo sabia
que “fé” não funcionava assim, mas todos
os estudantes já tinham experimentado a
zombaria dos descrentes, por eles crerem
em coisas que não eram factuais. Assim, esta
classe dava para seus alunos um pouco de
munições para lutar e dar de volta. Timóteo
sempre gostou de envolver pessoas de
diferentes crenças em conversas, e tentar
persuadi-los da verdade. Ele aprendeu os
erros dos muçulmanos, das Testemunhas
de Jeová, dos mórmons e dos ateus. Ele
esperava encontrar um deles neste fim de
semana, pois seu grupo de teatro estava
planejando uma viagem a Indianápolis para
fazer seus esquetes evangelísticos nas ruas.
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Salvação... Timóteo se deu
conta, “É muito mais do
que convidar Jesus para
entrar no seu coração e
depois voltar para a mesma
velha vida que você vivia
antes”.

A

van, rodando pela
interestadual, passou pela

placa de entrada para o centro
da cidade. Descendo para uma das ruas do
centro, Timóteo e seus amigos oraram em
voz alta, pedindo que Deus mostrasse onde
eles deveriam ir. A rua se abriu num largo
onde se situava um grande estádio, onde
ao redor, milhares de jovens estavam pelas
ruas, perambulando. Ao longo da rua muitos
carregavam placas de protesto. Ah, este é o
lugar!
As placas dos manifestantes portavam
mensagens chocantes: “Banir a Bíblia!”“Os
cristãos são bastardos!”“Quantos pecados
posso cometer e ainda ir para o céu?”
Timóteo os classificou como algum tipo de
anticristão, provavelmente satanistas ou
algo assim. Esse era o tipo de pessoa com
quem ele gostava de falar. Ele foi até um dos
manifestantes, aceitou um folheto, e fez uma
pergunta: “Por que você quer banir a Bíblia?”
O homem replicou provocativamente:
“A Bíblia é usada como uma licença para
pecar”, e entregou para ele uma revista
intitulada, “Adoração a Satanás”. Timóteo
escutou atentamente, procurando uma
fenda na armadura, buscando alguma porta
aberta para a alma deste homem, mas
nenhuma porta se abriu. O manifestante
deve ter achado a conversa calma demais,
se desculpou e continuou distribuindo seus
folhetos. Timóteo baixou o olhar para a
revista, lendo-a de perto. Ele não conseguia
entender. Esses homens estavam usando
versículos da Bíblia para expor o cristianismo,
até mesmo as palavras de Cristo, mas eles
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não eram satanistas. “Tim” dobrou a revista e
meteu no bolso, determinado a desenvolver
uma resposta à sua mensagem sombria.

O

estádio fechou às 22h e
os rapazes voltaram ao dormitório
para tomar Ki-Suco e uma ducha
antes de dormir. E para os ‘sortudos”, tinha
dever de casa a ser feito ainda. Kevin caiu
no sofá. Timóteo jogou para ele a revista de
Adoração a Satanás. “O que você acha disso?”
ele perguntou.
Kevin folheou-a, dimensionando-a.
“Gráficos feios, layout péssimo,” e a jogou de
volta.
Tim continuou, “Sim, mas você leu? O
que você acha do que ela diz?”
“Tem o erro do perfeccionismo
da impecabilidade. A igreja do seu pai
promoveu essa doutrina por um tempo,
mas agora eles têm mulheres bispos, até
mesmo pastores homossexuais. John Wesley
abaixaria a cabeça de vergonha se estivesse
vivo hoje. Pois é, essa revista diz que você não
é salvo até que você não tenha mais pecado.
É uma situação bastante deprimente; não há
muita chance de ser um time vencedor em
qualquer jogo espiritual”.
Tim pensou por um momento. Pegou a
Bíblia, procurando um dos versículos. “Então
o que significa isso, Kev?” ele perguntou.
“Ninguém que permanece nEle peca; ninguém
que peca O viu ou O conhece”.
(1 João 3:6)
“Você tem que ler a NVI para obter a
interpretação correta”, disse Kevin de modo
convencido.
“Tudo bem, isso era o que estava escrito
na NASB”. Tim pegou uma Bíblia diferente.
“Aqui está a NVI: ‘Ninguém que vive nele
continua pecando. Ninguém que continua
a pecar o viu ou o conheceu’”. Timóteo leu
novamente. “Os tradutores desta Bíblia estão
apenas diluindo este texto porque é muito
difícil acreditar que seja de outra maneira?”
Kevin tomou a ofensiva: “Então você está
dizendo que já não peca mais?”
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Timóteo balançou a cabeça. Esperou
mais alguns segundos, depois levantou-se
para tomar um banho. “Eu simplesmente não
sei”.

A

capela estava vazia, com
a exceção de Timóteo sentado na
varanda. Em uma hora, o corpo
discente encheria a capela com a rotina
normal. Por enquanto, havia tempo para ler.
Ele estava lendo o livro de 1 João novamente.
Cada vez que o lia, estava mais e mais
convencido de que essa carta do apóstolo
João descrevia um tipo de vida diferente
do que ele mesmo estava experimentando.
“Salvação”, pensou ele, “o que significa isso? É
apenas chegar no céu, ou ser transformado
ainda nesta vida para ser tornar como o seu
Salvador?” Ele escreveu um versículo em
seu caderno: Aquele que diz: “Eu o conheço”,
mas não guarda os seus mandamentos, esse é
mentiroso, e a verdade não está nele. (1 João
2:4) Então se perguntou: “Mas guardar os
Seus mandamentos não é estar debaixo
da lei? Ninguém pode guardar todos os
mandamentos, certo?”
Timóteo rabiscou ao lado do versículo:
“O grande enigma”. Se 1 João 2:4 fosse
verdade, parecia eliminar um enorme
número de pessoas do rebanho de
dois bilhões de almas. Isso em si era um
pensamento atordoante, mas de fato o
Salvador disse que o caminho era estreito
e poucos o encontrariam. Mas então... E
quanto a todos os outros que não alcançam
esse patamar? Com o padrão tão alto, não
seria Deus cruel e injusto, quase ameaçador,
lançando quase toda a humanidade no
fogo eterno do inferno? O teste não deveria
ter uma curva, por ser tão difícil acertar?
Daí você deixa mais pessoas entrarem no
céu, e você abaixa o padrão para morno, e
obedecer aos Seus mandamentos torna-se
só uma boa opção.
O livro inteiro tinha versículos que
pareciam contradizer os sermões típicos
que ele tinha ouvido durante toda sua
vida. Um pouco mais adiante no capítulo 2,
ele copiou outro versículo: “Aquele que diz
www.dozetr ibos.com

que permanece nele deve andar da mesma
maneira que ele andou”. (1 João 2:6) Tudo
apontava para o fato de que um discípulo
salvo teria o poder de obedecer aos Seus
mandamentos. Ele se sentia cada vez mais
como um espião em território inimigo. Só ele
carregava este conhecimento em uma terra
hostil que poderia chamá-lo de herege.

O

apito soou, e o salva-vidas

gritou: “Todo mundo para fora da
água para verificar se todos estão
bem!” O acampamento de verão estava em
pleno andamento, com uma centena de
crianças gritantes a chapinhar nas águas
rasas. Os conselheiros estavam tendo
sua reunião da tarde em uma mesa de
piquenique na sombra.
Uma parte do trabalho do Timóteo
era fixar o tom para os outros conselheiros
nas devoções diárias e lições bíblicas com
as crianças. Era fácil falar sobre os frutos do
Espírito ou vestir toda a armadura de Deus.
Tais assuntos rendiam projetos de arte fáceis
e esquetes cheios de vida e entusiasmo, mas
hoje na reunião havia divisão.
Do outro lado da mesa, o Jack e a Robin
pareciam obviamente perturbados. Por
várias reuniões eles não tinham dito nada, e
agora Jack estava com o olhar
distante. Hoje, o diretor
do acampamento, Mike,
estava na
reunião

para restaurar a ordem.
“Timóteo, você realmente trouxe um
espírito pesado à equipe. Suas perguntas
sobre 1 João e os panfletos que você esteve
distribuindo por aí estão causando dúvida
nas pessoas. Você está afetando os outros.
Isso tem que parar”.
Timóteo olhou para Jack. Ele sentia
como se Jack estivesse somente começando
a entender, mesmo depois das grandes
conversas que os dois tiveram. Mas por que
isso estava acontecendo?
Mike, o diretor do acampamento, olhou
para o Timóteo, esperando uma resposta.
“Eu não queria trazer um espírito
pesado. Só queria encontrar salvação, seja lá
o que isso significa. Vou parar de falar sobre
a Bíblia”.
“Não, Timóteo, só sua interpretação
da Bíblia”, ele disse, e continuou a falar por
mais alguns minutos com uma monótona
hermenêutica. Timóteo já não estava mais
escutando.
A reunião foi dispensada, e Timóteo,
caminhando, passou pela van do
acampamento. Ali na janela havia uma
publicação que alguém pegou quando a
van foi para um evento de Billy Graham na
Philadelphia. Timóteo agarrou o panfleto e
colocou dentro do seu bolso.

O

avião fez uma curva
fechada e se preparou para

o pouso no segundo aeroporto
mais perigoso do mundo – Tegucigalpa,
Honduras.
Os passageiros
do
lado esquerdo
conseguiam
ver pelas janelas
uma mulher
pendurando
suas camisetas
ao ar livre para
secar.
Timóteo
se encontrava na
América Central como

www.dozetribos.com
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um professor. Seus planos de ser um médico
missionário não estavam se realizando. A
universidade médica não o aceitou, e mais
importantemente, Timóteo tinha certeza de
que ele não podia contar para as pessoas
nada sobre salvação. Ele queria contar, de
todo coração ele queria, mas ele tinha que
possuir salvação antes de poder compartilhála. E antes disso, ele tinha que saber o que era
salvação.
E assim, quando a chamada veio de seu
companheiro de quarto, Steve, convidando-o
a vir lecionar no ensino médio de um colégio
em Honduras, foi uma ideia tão boa quanto
qualquer outra. Secretamente, ele pensou
que poderia encontrar as respostas para suas
perguntas se ele apenas se afastasse de sua
cultura materialista norte-americana.
Com o passar dos meses, ele se
encontrava cada vez mais sozinho e sem
esperança. A vida era mais simples em
Honduras. Você podia ir de ônibus para
qualquer lugar do país por um par de
moedas. Um saco de banana frita com
repolho desfiado em cima era um grande
deleite. Mas o país estava bitolado em
séculos de catolicismo romano. As pessoas
usavam rosários e faziam o sinal da cruz
sobre seus corações diante das estátuas de
Maria, mas tinham dentro delas o mesmo
egoísmo dos americanos.
Para aumentar o isolamento de Timóteo,
ele chegou à conclusão de que sua própria
salvação não era real. Ele continuou a ler sua
Bíblia, e começou a ver versículos que nunca
tinha visto antes. As crenças que lhe tinham

Cada vez que lia 1a
João, estava mais e mais
convencido de que
essa carta do apóstolo
João descrevia um tipo
de vida diferente do
que ele mesmo estava
experimentando.
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sido ensinadas começaram a desfazer-se, e
toda uma nova compreensão das Escrituras
estava se formando. A salvação, como a igreja
primitiva entendeu, não era de ir à igreja um
dia por semana até você morrer e depois ir
para o céu. Era uma vida juntos, uma vida de
discipulado em tempo integral. Os discípulos
aprenderam a andar como seu Senhor,
realmente superando o pecado em suas
vidas e sendo separados do mundo.

T

imóteo contou as notas
de $100, colocando-as na mesa.

Era metade do que ele economizou
durante um ano inteiro em Honduras, e
cobria a matrícula completa para o curso de
verão na Escola de Linguística em Eugene,
Óregon. Ao pagar em dinheiro, Timóteo
queria sentir o peso e o valor dos cursos que
estava fazendo.
As aulas de linguística eram ministradas
por missionários, a maioria deles tradutores
da Bíblia da missão Wycliffe, conhecidos por
ir a lugares distantes onde não havia sequer
uma língua escrita, e produzir uma Bíblia
para o povo.
Um dos missionários sentou-se ao lado
dele durante o almoço. Ele havia notado
o entusiasmo de Timóteo, e esperava que
ele pudesse se juntar à sua organização.
“Timóteo, você já pensou no que você vai
fazer depois do verão?”
Timóteo se sentia bem em abrir seu
coração para quem nele batesse. Ele não
estava preocupado em parecer um herege.
Ele sabia que era a verdade. Ele sabia que não
era salvo.
“Eu realmente estou procurando pela
salvação; essa é a principal coisa que eu
quero fazer”, ele começou.
“Bem, se você está aqui, você já deve
estar salvo. É engraçado você falar assim”,
respondeu David.
“Não, eu li certas coisas na Bíblia que me
mostram que eu não estou experimentando
na minha vida o que os primeiros discípulos
experimentaram. Eu não sei como chegar lá,
e honestamente, eu não sei se tem alguém
www.dozetr ibos.com

aqui que saiba. Eu conheço os versículos
sobre invocar o nome de Jesus e você será
salvo. Eu conheço Efésios 2:8-9 sobre ser
salvo pela graça, através da fé. Mas existem
outros versículos – muitos outros versículos
– que dizem que nossas vidas devem ser
diferentes uma vez que somos salvos. A vida
de um discípulo não é apenas ficar como
você está. É ser transformado na semelhança
do seu Salvador. Quem afirma conhecê-Lo
deve andar como Ele andou. Posso te mostrar
alguns versículos?” Timóteo perguntou.
David parecia um tanto assustado.
“Claro” respondeu.
“1 João 4:17 – ‘Como Ele é, assim também
nós somos neste mundo’. Isso significa agora.
Ele cuidou dos pobres, e nós precisamos
cuidar dos pobres. Ele venceu a tentação, e
nós precisamos vencer a tentação. Ele estava
sempre com seus irmãos e irmãs, e nós
precisamos estar sempre com nossos irmãos
e irmãs. Você vê isso? 1 João 3:2 – ‘Quando
Ele aparecer, seremos semelhantes a Ele’. Isso
significa que seremos transformados de
antemão ou somente naquele instante?”
David respondeu, “Deve ser naquele
instante, então, quando Ele aparecer”.
“Errado”, replicou Timóteo, “olhe para
o próximo versículo. ‘Todos os que têm essa
esperança nEle se purificam, assim como Ele
é puro’. A purificação acontece agora. É isso
que eu estou dizendo. Veja o versículo 7 –
‘Queridos filhos, não deixem que ninguém os
engane. Aquele que faz o que é certo é justo,
aquele que faz o que é pecaminoso é do diabo’.
Todos nós fomos enganados! Eu fui ensinado
que nós somos posicionalmente justos,
e perdoados, mesmo que nossas ações
externas estejam cheias de pecado, mas não
é verdade!”
Davi estava ficando desconfortável. “Sim,
mas nós somos salvos pela graça”.
“Certo, mas o que é a graça?” Timóteo
suplicou. “A graça é apenas poder ser
perdoado, ou é realmente ter o poder
de vencer o pecado, e amar como nosso
Salvador fez? Deus não poderia nos dar o
poder através do Espírito Santo de vivermos
www.dozetribos.com

A graça é apenas poder ser
perdoado, ou é realmente
ter o poder de vencer
o pecado, e amar como
nosso Salvador fez?
como os discípulos viveram no Novo
Testamento? Isso não é esperado de nós?”
“Então, parece que você encontrou
a verdade. Você é salvo e nós todos não”,
respondeu David, atacando, “Eu não conheço
nenhuma denominação que vá concordar
com o que você está dizendo Timóteo”.
“Eu sei, eu sei. E esse é todo o meu
problema. Não, eu não acredito que sou
salvo. Eu acredito que se eu morrer, eu vou
para o Lago de Fogo. Minha vida não se
alinha com a vida de um discípulo normal na
Bíblia. Mas eu não vou parar até encontrar o
que estou procurando. É por isso que eu não
posso me juntar ao seu grupo missionário”.
“Bem, eu respeito sua decisão, mas não
posso dizer que concordo com você. Deixeme saber como tudo isso finda”. David disse
adeus.

O

trânsito ultrapassava em
alta velocidade o ciclista

que descia a Route 30 em direção a
York, Pennsylvania. Timóteo tinha terminado
as aulas de linguística e voltou para a casa
de seus pais para conseguir um emprego
e descobrir o que fazer a seguir. A bicicleta
era agora o seu transporte de ida e de volta
do trabalho, bem como o transporte em sua
busca contínua.
A revista que ele tinha recuperado
da van no acampamento anos atrás
ainda estava em seus arquivos. A grande
mensagem deles era que uma pessoa
precisava ser batizada para ser salva.
Talvez fosse por isso que ele não estava
experimentando a verdadeira salvação. Ele
ligou para o número e perguntou se podia
ir visitar. A igreja em York era uma coleção
simples de cristãos zelosos e rigorosos. Várias
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famílias viviam juntas em uma casa grande,
e se reuniam frequentemente. Havia muita
coisa nisso que atraía Timóteo.
Timóteo sentou-se em seu sótão,
relendo a revista, tentando pesar sua decisão
de aderir ou não aderir. Por um lado, ele
queria ser salvo e saber que estava limpo da
culpa que sentia. Por outro lado, ele estava
com medo de fazer concessões e juntar-se
a outra mentira, outra adulteração, depois
de chegar tão longe. Ele decidiu juntar-se à
igreja em York.

U

m vento gelado soprava à

volta do estádio em Urbana, Illinois.
Timóteo e outros da igreja em
York estavam num evento lá, distribuindo
panfletos e pregando seu evangelho. Muitos
estudantes universitários andavam ao
redor. Porém, havia também outros grupos
lá, distribuindo a literatura deles. Timóteo
agarrou uma das revistas deles e meteu
no bolso para ler mais tarde. O frio estava
intenso, e ele ajustou a jaqueta para mais
perto do pescoço e continuou andando pelas
ruas, distribuindo panfletos pela igreja em
York.
Ao anoitecer Timóteo esvaziou seus
bolsos e viu a outra revista que havia
recebido. Era das “Doze Tribos” e falava sobre
amar a Deus de todo o coração. Por algum
motivo, a revista não interessou a Timóteo e
ele jogou fora. Faziam três semanas que ele
havia sido “salvo”. Tim realmente pensava que
sua vida era diferente agora.

T

imóteo bateu três vezes

na porta da casa. Uma mulher
atendeu. “Posso perguntar se você
conhece Jesus como Salvador?” Ela não
estava interessada, e bateu a porta na “cara”
de Timóteo. Não importava. Perseguição e
rejeição eram esperados para um discípulo
normal de Jesus. Timóteo lançou o olhar de
volta para a fileira de casas que ele tinha
acabado de visitar. Alguns tinham recebido
revistas, mas ninguém tinha respondido. Isso
só aumentou a determinação dele. Ele voltou
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para o carro.
Timóteo tinha acabado de regressar de
um grande evento em Toronto. Sua igreja
viajava por todo lado para eventos de todos
os tipos para testemunhar às pessoas. A
maior parte da renda de sua magra coleção
de pessoas foi usada em viagens ou na
impressão de panfletos evangelísticos.
Timóteo tinha chamado isso de seu próprio
“Verão de Evangelismo”. Determinado a
ver crescimento e novas pessoas virem à
igreja em York, ele havia intensificado sua
própria determinação pessoal para limitar
seus projetos pessoais e hobbies para
maximizar o tempo que ele podia dedicar
ao evangelismo. Havia outros na igreja que
eram igualmente zelosos, se não mais.
Perseguição e portas fechadas não
o incomodavam. Mas outras coisas, sim,
incomodavam, como a falta de clareza
sobre doutrinas, a falta de novas pessoas
por anos – apesar do tremendo esforço – a
falta de ânimo de muitos da congregação,
a desesperança deprimida de algumas das
mães, e as correntes subterrâneas entre a
liderança na igreja. Essas correntes estavam
se agitando, preparando-se para explodir
numa detonação que destruiria a igreja em
York.

R

onaldo abriu o arquivo de
aço. Na parte de trás da gaveta,

havia uma pasta não identificada.
Ronaldo a abriu e tirou algumas de suas
revistas das “As Doze Tribos”. A igreja em York
desaprovava fortemente o interesse dele
neste grupo de fora, e Ronaldo estava muitas
vezes em apuros por discordar. Assim, esta
coleção escondida de revistas foi mantida

O resultado da
obediência ao evangelho
é comunidade, e a
comunidade é o lugar onde
você pode fazer as obras
para as quais foi salvo.
www.dozetr ibos.com

A Noiva do Messias seria
uma noiva imaculada,
formada por pessoas
completamente dedicadas
que obedecessem aos Seus
mandamentos.
em segredo. Mas nos últimos meses de
problemas crescentes na igreja, Ele tinha
aberto esta pasta muitas vezes. Ele agora se
perguntava se havia algo errado em casa, e
algo muito certo com este outro grupo.
Timóteo bateu na porta e entrou no
quarto. Nisso o Ronaldo levantou o olhar
nervosamente: “Ah, é você”, e ele relaxou.
“Você está lendo seus jornais das Doze
Tribos novamente, seu herege?” Timóteo
provocou.
Ronaldo sorriu. Eles já haviam tido
muitas conversas sobre os prós e contras
desse outro grupo. Ele sabia que eles
dois pensavam da mesma forma sobre os
problemas da igreja em York, bem como do
cristianismo em geral.
“Eu vou lá, alias”, Tim lançou a bomba.
“Eu até vou aos nossos líderes e vou pedir a
permissão deles para ir e visitar”.
“Eles não vão deixar você ir”, retrucou o
Ronaldo. “Eles nunca vão aprovar algo assim”.
“Eles têm que aprovar. Eu vou dizer
que é uma questão da minha consciência,
de ir e verificar. A Rainha de Sabá veio ao
Rei Salomão para ver se as histórias eram
verdadeiras. Jesus disse isso. Então não há
mal nenhum em ir visitar para ver se as
revistas gratuitas são verdadeiras”.
Ronaldo balançou a cabeça e avisou:
“Nosso pastor diz que eles são um grupo
ruim e vão lhe enganar. Eles dizem que o
grupo é uma seita”.
Timóteo deu de volta: “Sim, e daí? Todo
mundo é uma seita. A igreja católica é uma
seita. Cristianismo é uma seita. Eu vou visitar
as Doze Tribos”.
www.dozetribos.com

D

irigindo sob o brilho
prateado do luar, Timóteo

viajava pela rodovia interestadual
escura que percorre toda a extensão de
Vermont. Ao norte estava Island Pond, sede
de uma das mais antigas comunidades das
Doze Tribos. Pela manhã, ele sentou-se para
tomar café da manhã com Ehud.
Ehud abriu sua Bíblia em 1 João 3 e
começou a falar sobre a base da existência
da comunidade. Ele explicou como quando
uma pessoa é verdadeiramente salva, o
amor de Deus é derramado em seu coração
e ela obedecerá ao maior mandamento
do Mestre de amar uns aos outros. Isto
significa compartilhar todos os seus bens
materiais, todo o seu tempo, toda a sua vida.
O resultado da obediência ao evangelho é
comunidade, e a comunidade é o lugar onde
você pode fazer as obras para as quais foi
salvo. Somente na comunidade você pode
obedecer aos mandamentos dEle.
“Então a comunidade é o Corpo de
Cristo visível?” perguntou Timóteo. Ele estava
tentando processar todas essas coisas novas,
procurando por erros, tentando arduamente
não ser enganado. Mas seu coração estava
dizendo a ele que essa era a verdade que ele
estava procurando.
“Sim, bem, nós diríamos Messias em
vez de Cristo, porque usamos as palavras
hebraicas para as coisas, como Yahshua em
vez de Jesus. É o que o anjo disse a Maria. Ele
falou hebraico, sabe, e Yahshua é um nome
hebraico”, Ehud disse.
“Uma das coisas que logo vi foi que o
livro de 1ª João expôs um falso conceito de
salvação. Ser salvo não significa apenas ir
para o céu quando você morre, mas significa
realmente tornar-se como Yahshua nesta
vida, agora”, Tim explicou sua convicção
sincera com a qual ninguém jamais
concordou. “Eu quero fazer a vontade dEle,
e eu acredito que outras pessoas também
querem. Mas não há realmente nenhuma
maneira de obedecer a Yahshua no sistema
do cristianismo como ele é atualmente”.
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Em vez de se agitar e se armar como
tantos outros fizeram, Ehud acenou com a
cabeça dizendo, “Exatamente! Isso porque o
Cristianismo não é o que Yahshua começou.
É outra coisa que começou mais tarde. A
Noiva do Messias é as Doze Tribos. Aqui, veja
esse versículo em Apocalipse 21:10 e 21:14.
Na próxima época, não há céu com pessoas
flutuando nas nuvens. Na próxima época,
há Israel e há as nações. Nesta época agora,
também é Israel e as nações. Israel é a Noiva
do Messias que será verdadeiramente uma
noiva imaculada, formada por aqueles que
são completamente devotos. Discípulos
gastam seu tempo se preparando para serem
a Noiva do seu Rei”.
O Tim e o Ehud falaram durante
horas. Tim percebeu que se o que Ehud
estava dizendo era verdade, tudo fazia
sentido. A luz acendeu. A Noiva do Messias
seria uma noiva imaculada, formada por
pessoas completamente dedicadas que
obedecessem aos Seus mandamentos. E
então havia as nações, compostas de pessoas
que nunca tiveram a chance de ouvir o
evangelho. Ele respondeu o “Grande Enigma”.
Se essas coisas fossem verdadeiras, então
as implicações eram muito grandes. Apesar
de seus esforços, ele ainda estava vivendo
em um engano. Agora a escolha era de se
humilhar novamente, e admitir que ele ainda
estava perdido, na esperança de encontrar
a verdadeira salvação que estava aqui no
Corpo de Messias, ou continuar sua busca.
A razão pela qual ele nunca experimentou a
salvação é porque nunca teve o lugar onde
pudesse pôr em prática as palavras de Cristo.
Ehud disse: “Aqui, veja 1 João 5:13. A
versão King James diz melhor: ‘Estas coisas
escrevi, a vós que credes no nome do Filho
de Deus; para que saibais que tendes a vida
eterna e para que creiais no nome do Filho
de Deus”. Ehud continuou: “Não duvido da
sua sinceridade ou experiência, mas você
não tem fé. A fé vem ao ouvir as boas novas
faladas por um discípulo que já as está
vivenciando estas boas novas”.
Timóteo ansiava por crer, mas ele
ainda não acreditava ao ponto de confiar
18

completamente toda a sua vida, entregando
todas as suas posses, aspirações, tempo e
dinheiro. Nem mesmo poderia realmente
fazer isso até encontrar o bom solo onde
todos os discípulos estavam juntos e
obedientes aos Seus mandamentos.
Somente na Comunidade, como na vida
descrita em Atos 2:44, os discípulos podem
fazer as obras que foram preparadas para
eles, a fim de edificar o Corpo de Cristo de
forma visível e palpável. Só na Comunidade
os discípulos podem dar tudo e ter ainda um
lugar para viver. Somente na Comunidade
os discípulos podem obedecer aos
mandamentos de Jesus e às orientações das
Escrituras da Nova Aliança, como “encorajar
uns aos outros diariamente”. Tim acreditava
no nome do Filho de Deus, sim. Mas ele
não sabia que tinha a vida eterna, porque
não acreditava plenamente nEle ao ponto
de uma entrega total. Mas ele queria crer.
Ele queria fazer a vontade de Deus. Então,
ele deveria se apegar à sua antiga vida, ou
desistir dela?
A escolha não foi difícil. Timóteo voltou
para casa por algumas semanas para
arrumar as malas e … , e então viajou de
volta para as Doze Tribos para morar junto
com os discípulos. Dentro de duas semanas,
ele entregou sua vida inteira para ser um
discípulo de Yahshua. Através de uma grande
busca, Timóteo finalmente encontrou o
desejo do coração dele.

E

sta história começou
em 1996. Minha vida aqui

nas comunidades das Doze Tribos
continua a ser um meio de salvação à medida
que eu aprendo a andar como nosso Mestre
Yahshua andou. Por favor, venha nos visitar.
Eu amaria te conhecer e
conversar com você.

P.S.
Ronaldo
está aqui
também.
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Esotéricos

Os

esotérico adj. (do grego esoterikos “pertencentes
a um círculo interno”) 1: projetado para ou
entendido apenas pelo especialmente iniciado; 2:
Alguma vez se sentiu
exigindo ou exibindo conhecimento restrito a um
excluído? Você está perto de um grupo grupo pequeno; 3: limitado a um círculo pequeno.

de pessoas que realmente se conhecem
bem, e parecem ter quase uma própria
linguagem secreta. Quero dizer, eles
estão falando na mesma língua que você
fala, mas você percebe que não está
entendendo muito do que eles estão
dizendo, mesmo que as palavras em si
sejam familiares a você. E não são só as
palavras, mas eles têm uma maneira de
ser, um olhar diferente, até um andar
diferente. Talvez eles nem sequer estejam
tentando excluí-lo. Talvez eles sejam
muito amigáveis e hospitaleiros, mas você
ainda se sente excluído.
É assim que você se sentiria se
estivesse perto de Yahshua e Seus
discípulos. Eles estavam sempre juntos.
Eles tinham aquele tipo especial de
amizade que vem da comunicação
honesta e profunda, de passar por lutas
juntos, receber correções, perdoar e
ser perdoado. Sob os ensinamentos e a
calorosa autoridade de Yahshua, aqueles
homens ásperos estavam mudando, e
todos que os conheciam podiam dizer.
Mas às vezes as coisas que Yahshua dizia
dava às pessoas a impressão de que Ele
não considerava todos em sua nação
muito religiosa como estando em bons
termos com Deus.
Um dia, não muito antes de ser
crucificado, alguém se aproximou Dele e
perguntou: “Senhor, são poucos os que estão
sendo salvos?” ou em outras palavras: “Vocês
são os únicos? Ele não respondeu: “Claro
que não! Os judeus são o povo escolhido de
Deus. Vamos todos para o céu.” Em vez disso,
Ele disse:

“Esforcem-se para entrar pela porta
www.dozetribos.com

estreita, porque eu lhes digo que muitos
tentarão entrar e não conseguirão.
Quando o dono da casa se levantar e
fechar a porta, vocês ficarão do lado de
fora, batendo e pedindo: ‘Senhor, abrenos a porta’. Ele, porém, responderá: ‘Não
os conheço, nem sei de onde são vocês’.
Então vocês dirão: ‘Comemos e bebemos
contigo, e ensinaste em nossas ruas’. Mas
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ele responderá: ‘Não os conheço, nem sei
de onde são vocês. Afastem-se de mim,
todos vocês, que praticam o mal!’” (Lucas
13:24-27)
O ponto da questão era que Yahshua
tinha algo que nenhum outro mestre ou
líder religioso em Israel tinha, e Ele só era
capaz de transmiti-lo àqueles que O seguiam
e confiavam suas próprias vidas a Ele,
obedecendo
a cada

(Apocalipse 21:6)

Quem tiver sede, venha; e quem
quiser, beba de graça da água da vida.
(Apocalipse 22:17)
A palavra traduzida “livremente” nestes
dois versículos é a mesma palavra no grego
e, neste contexto, significa “sem motivo para
se conter”. Em outras palavras, Yahshua dará
livremente (sem motivo para se conter) a
quem beber livremente (sem motivo para se
conter). Por outro lado, Ele reterá a “água da
vida” de qualquer um que
Yahshua tinha algo que
uma causa para
nenhum outro mestre ou líder tenha
reter - não abandonar
religioso em Israel tinha, e
tudo para segui-lo Ele só era capaz de transmiti- possessões, carreira,
casa, terras, parentes
lo àqueles que O seguiam
indispostos e até mesmo
e confiavam suas próprias a sua própria vida.4
vidas a Ele, obedecendo a
A “água da vida” é o
cada palavra Sua.
Espírito Santo,5 e “santo”
significa simplesmente
separado - isto é, o Espírito Santo é separado
palavra Sua. Havia muitos que ficaram
apenas para aqueles que conseguem
impressionados com os Seus ensinamentos
beber livremente, que obedecem aos
e os milagres que Ele fez, e até disseram que
mandamentos do Mestre,6 que estão
acreditavam nEle, mas Ele não se confiava a
totalmente rendidos a Ele e não têm
eles.1
lealdades conflitantes. Somente a eles Ele se
Yahshua exigiu lealdade exclusiva dos
revela e concede a vida eterna. Eles são Seus
Seus discípulos. Era tudo ou nada. Como
escolhidos,7 Seus eleitos,8 Seus irmãos,9 e
disse Pedro, depois de ver um jovem rico se
finalmente Sua noiva.10
afastar tristemente do chamado do Mestre
Um Grupo de Irmãos
para abandonar tudo: “Nós deixamos tudo
para seguir-te”.2 De fato, eles tinham deixado
Então vamos voltar para Yahshua e Seu
tudo, e o padrão era o mesmo para todos,
pequeno grupo de irmãos, os primeiros
ricos ou pobres.3
a confiar suas vidas a Ele. Sim, é verdade,
Ele perdeu um deles - aquele que tinha
A Água da Vida
sido responsável pelo saco de dinheiro, a
A vida eterna que o Mestre tinha para
sua bolsa comum. Nem todos eles tinham
oferecer foi dada livremente, mas custou
dinheiro nos bolsos - nem mesmo Yahshua.
tudo:
Ele tinha nomeado Judas para cuidar do
pouco dinheiro que eles tinham entre eles,
A quem tiver sede, darei de beber
e todas as suas necessidades eram supridas
gratuitamente da fonte da água da vida.
1
João 2:23-25; 8:30-47 2 Marcos 10:28 3 Lucas 14:26-33 4 Marcos 10:29-30; Lucas 14:26-33;
Mateus 10:37-39; João 12:25-26; Atos 2:44-45; 4:32-37; Filipenses 3:8 5 João 7:37-39 6 Atos 5:32;
Hebreus 5:9 7 Mateus 22:14; Colossenses 3:12; Apocalipse 17:14 8 Mateus 24:22,24,31; Lucas 18:7; 2
Timóteo 2:10; Tito 1:1 9 Hebreus 2:11; Mateus 25:40; Romanos 8:29 10 Efésios 5:25-27,32; Apocalipse
19:7-8; 21:2,9; 22:17 11 João 12:6; 13:29
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Vocês me chamam ‘Mestre’ e ‘Senhor’, e
com razão, pois eu o sou.

por essa bolsa única. Era um teste para Judas,
e ele não passou no teste.
Não está claro se roubar do saco do
dinheiro11 para satisfazer os seus próprios
desejos foi o que lhe deu má consciência,
deixando-o suscetível a receber acusações
contra Yahshua, ou se ficar ofendido com
Yahshua o deixou suscetível à tentação de
roubar do saco do dinheiro. Mas ele estava
dividido, e seu semblante ficou mais escuro
com o tempo. Finalmente tudo se complicou
durante a sua última refeição juntos.
Yahshua, sabendo o que estava
trabalhando em Judas, colocou de lado suas
vestes externas, colocou uma toalha em
torno de sua cintura, e como um escravo
comum, começou a lavar os pés de seus
discípulos. Envergonhado de que o seu
Mestre, a quem tanto amava e respeitava,
tomasse um lugar tão baixo, Pedro objetou:
“Nunca me lavarás os pés”.

Jesus respondeu: “Se eu não os lavar, você
não terá parte comigo”. Respondeu Simão
Pedro: “Então, Senhor, não apenas os
meus pés, mas também as minhas mãos
e a minha cabeça!” Respondeu Jesus:
“Quem já se banhou precisa apenas lavar
os pés; todo o seu corpo está limpo. Vocês
estão limpos, mas nem todos”. (João
13:8-10)
É claro que Ele não estava falando de
limpeza física, mas de ter uma consciência
limpa e uma irmandade sem obstáculos com
Ele e uns com os outros.
Então, Ele passou a lavar os pés de Judas,
cuidando ternamente dele, assim como fez
com todo o resto. Era a oportunidade para
Judas se humilhar e confessar o seu pecado,
mas, em vez disso, endureceu o seu coração.
Entristecido em Seu espírito, Yahshua
continuou preparando Seus discípulos para
como eles precisariam estar depois que Ele
se fosse, tornando-o insuportável para Judas:
Quando terminou de lavar-lhes os pés,
Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao
seu lugar. Então lhes perguntou: “Vocês
entendem o que lhes fiz?
www.dozetribos.com

Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre
de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também
devem lavar os pés uns dos outros.
Eu lhes dei o exemplo, para que vocês
façam como lhes fiz.
Digo-lhes verdadeiramente que nenhum
escravo é maior do que o seu senhor,
como também nenhum mensageiro é
maior do que aquele que o enviou.
Agora que vocês sabem estas coisas,
felizes serão se as praticarem”.
“Não estou me referindo a todos vocês;
conheço os que escolhi. Mas isto acontece
para que se cumpra a Escritura: ‘Aquele
que patilhava do meu pão voltou-se
contra mim’.
“Estou lhes dizendo isto antes que
aconteça, a fim de que, quando
acontecer, vocês creiam que Eu sou.”
Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe:
“Senhor, quem é? “
Respondeu Jesus: “Aquele a quem eu der
este pedaço de pão molhado no prato”.
Então, molhando o pedaço de pão, deu-o
a Judas Iscariotes, filho de Simão.
Então logo que Judas comeu o pão,
Satanás entrou nele. “O que você está
para fazer, faça depressa”, disse-lhe Jesus.
Assim que comeu o pão, Judas saiu. E era
noite. (João 13:12-19,25-27,30)
Com Judas fora, Yahshua podia
finalmente expressar as coisas mais
profundas do Seu coração aos Seus
discípulos, aqueles cujos corações eram
completamente Seus. Ele podia confiarSe a eles.12 O que Ele falou em João 13:31
até 17:26 são os segredos do Reino, o
conhecimento esotérico que seria a
revelação apenas para os poucos que
estavam verdadeiramente dispostos a fazer
Em contraste com os “crentes” de João 2:23-25, que
todos teriam sido como Judas, dada a oportunidade.

12
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a Sua vontade, às custas das suas próprias
vidas; não apenas para os que estariam
dispostos a morrer fisicamente por Ele (eles
ainda não estavam prontos para isso), mas
para os que estavam dispostos a viver por
Ele, não pensando em si mesmos,
mas entregando suas próprias
vidas para cumprir a Sua vontade
na terra. Ele estava prestes a
deixá-los, e então o que

discípulos.” (João 15:8)

“O meu mandamento é este: amemse uns aos outros como eu os amei.
Ninguém tem maior amor do que aquele
que dá a sua vida pelos seus amigos.
Vocês serão meus amigos, se fizerem o
que eu lhes ordeno.” (João 15:12-14)
Os discípulos guardaram estas palavras,
lembraram-se delas, e depois dos três dias
escuros da execução do seu Mestre e do Seu
sofrimento na morte, Ele confirmou
Com Judas fora, Yahshua
podia finalmente expressar as e acrescentou a estas palavras
durante os 40 dias que esteve
coisas mais profundas do Seu com eles até estarem saturados
coração aos Seus discípulos, com o Evangelho do Reino.13
aqueles cujos corações eram Então Ele ascendeu a Seu Pai e
enviou o Espírito Santo prometido
completamente Seus.
para lembrá-los de tudo o que Ele lhes
tinha ensinado e para dar-lhes o poder de
eles fariam? Voltar às suas antigas casas e
praticá-lo.
profissões, e simplesmente ir à igreja no
domingo? Que nunca seja assim!
O Dia em que o Espírito Santo

Ordens de Marcha

Veio sobre Eles

Não, as palavras que Ele lhes falou foram
as suas “ordens de marcha” para definir quem
eram e o que deveriam fazer para o resto
das suas vidas - a tempo integral. Aqui estão
algumas das coisas que Ele disse a eles:

Portanto, é muito significativo o que
aconteceu naquele dia de Pentecostes, a
Festa dos Primeiros Frutos, quando o Espírito
Santo veio sobre eles. Pelo Seu poder e
inspiração eles pregaram o Evangelho do
Reino pela primeira vez desde que o seu
Mestre os tinha deixado:

“Um novo mandamento lhes dou:
Amem-se uns aos outros. Como eu os
amei, vocês devem amar-se uns aos
outros. Com isso todos saberão que vocês
são meus discípulos, se vocês se amarem
uns aos outros”. (João 13:34-35)
“Se vocês me amam, obedecerão aos
meus mandamentos.” (João 14:15)
“Quem tem os meus mandamentos e os
obedece, esse é o que me ama. Aquele
que me ama será amado por meu Pai,
e eu também o amarei e me revelarei a
ele.” Respondeu Jesus: “Se alguém me
ama, guardará a minha palavra. Meu
Pai o amará, nós viremos a ele e faremos
nele morada.” (João 14:21,23)
“Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês
darem muito fruto; e assim serão meus
22

Os que aceitaram a mensagem foram
batizados, e naquele dia houve um
acréscimo de cerca de três mil pessoas.
Eles se dedicavam ao ensino dos
apóstolos e à comunhão, ao partir do
pão e às orações. Todos estavam cheios
de temor, e muitas maravilhas e sinais
eram feitos pelos apóstolos. Todos os
que criam mantinham-se unidos e
tinham tudo em comum. Vendendo suas
propriedades e bens, distribuíam a cada
um conforme a sua necessidade.
(Atos 2:41-45)
Primeiro havia doze que estavam
juntos com o Mestre, compartilhando todas
as coisas em comum. Depois, quando o
Mestre ascendeu, havia 120 que estavam
www.dozetr ibos.com

juntos, todos de uma só vez, esperando pelo
Espírito Santo prometido.14 Depois, havia
3000 que estavam juntos, compartilhando
todas as coisas em comum. Eram todos
devotos ao ensinamento e à comunhão
dos apóstolos - o mesmo ensinamento e a
mesma comunhão que os apóstolos haviam
experimentado com seu Mestre e que Ele
lhes havia ordenado que transmitissem.15
Algum tempo depois (se foram semanas
ou meses não está claro) o número destes
esotéricos tinha aumentado para cerca
de 5000 homens16 (mais as mulheres e as
crianças), e são descritos desta forma:

Da multidão dos que creram,
uma era a mente e um o coração.
Ninguém considerava unicamente
sua coisa alguma que possuísse, mas
compartilhavam tudo o que tinham.
Com grande poder os apóstolos
continuavam a testemunhar da
ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa
graça estava sobre todos eles. Não
havia pessoas necessitadas entre eles,
pois os que possuíam terras ou casas as
vendiam, traziam o dinheiro da venda e
o colocavam aos pés dos apóstolos, que
o distribuíam segundo a necessidade de
cada um. (Atos 4:32-35)
Agora, se você já tentou viver em paz
com apenas algumas pessoas, ou mesmo
com seu cônjuge, talvez você possa entender
o milagre que foi para milhares de pessoas
viverem juntas, compartilhando todas as
coisas em comum, e ainda serem “de um só
coração e uma só alma”. Dizer que “a graça
abundante estava sobre todos eles” foi
certamente um eufemismo! Qualquer pessoa
de bom coração que entrasse em contato
com eles certamente sentiria um puxão
no coração para pertencer a esse povo e
experimentar esses laços calorosos de amor
e confiança. Se fosse você, você gostaria
de saber o que essas pessoas tinham que
você não tinha, o que as tornou capazes de
viverem juntas em paz e unidade. Você se
sentiria excluído.
O que eles tinham era a água da vida, da
www.dozetribos.com

qual tinham
bebido
livremente,
porque
tinham
ouvido dos
apóstolos
o mesmo
evangelho
que os
apóstolos
tinham
ouvido do
seu Mestre,
que pedia
o abandono total das suas vidas e posses
anteriores. Como eles não tinham motivos
para se conterem de beber, Yahshua não
tinha motivos para lhes negar a água da
vida - o Espírito Santo que lhes deu o poder
de amarem uns aos outros e viverem juntos
em paz.

Para Onde é Que Foi?
Sim, é verdade. A vida comum da igreja
do primeiro século chegou ao fim. Muitos
cristãos dizem que Deus enviou perseguição
para separar a comunidade porque eles se
tinham tornado introvertidos. Essa visão
é difícil de reconciliar com o crescimento
dramático e constante da igreja até o tempo
em que a perseguição severa começou com
o apedrejamento de Estêvão.17 Também
é difícil de reconciliar com a promessa
de Yahshua de que a perseguição seria o
resultado da obediência ao evangelho,18 e
que certamente foi em Jerusalém. O efeito
da perseguição foi o estabelecimento de
comunidades por toda a Judéia, todas
seguindo o padrão da primeira comunidade
em Jerusalém.19
Não, o fim da vida comum descrita
em Atos 2 e 4 foi na verdade o resultado
do esquecimento da lição objetiva de Atos
5:1-11. Logo após o relato de José, o levita de
Atos 1:3 14 Atos 1:14-15 15 Mateus 28:19-20;
João 17:20-23 16 Atos 4:4 17 Atos 6:7
18
Marcos 10:29-30; João 15:18-20; Mateus 5:11;
10:23
13
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Como é estreita a porta, e
apertado o caminho que leva
à vida! São poucos os que a
encontram —Mateus 7:14
Chipre, vendendo seu campo e colocando
o produto da venda aos pés dos apóstolos,
há o relato contrastante de Ananias e Safira.
Eles fizeram um espetáculo de colocar o
produto da venda dos seus bens aos pés dos
apóstolos, mas guardaram secretamente
parte do dinheiro para si próprios. O Espírito
Santo revelou seu engano a Pedro, e quando
Pedro os confrontou sobre isso, eles caíram
mortos, com esse efeito:

E grande temor apoderou-se de toda a
igreja e de todos os que ouviram falar
desses acontecimentos. (Atos 5:11)
A vida vibrante da comunidade
dependia totalmente do amor auto-sacrificial
de cada um e de cada membro. Yahshua
tinha comandado os seus discípulos:
“Portanto, não se preocupem, dizendo:
‘Que vamos comer? ’ ou ‘que vamos
beber? ’ ou ‘que vamos vestir? ’ pois
os pagãos é que correm atrás dessas
coisas; mas o Pai celestial sabe que
vocês precisam delas. Busquem, pois, em
primeiro lugar o Reino de Deus e a sua
justiça, e todas essas coisas lhes serão
acrescentadas.” (Mateus 6:31-33)
A comunidade é o único contexto
em que este mandamento pode ser
obedecido, onde todos estão ocupados
cuidando das necessidades dos outros,
construindo o Corpo do Messias,20 e não
pensando em si mesmos,21 e no processo, as
necessidades de cada um são satisfeitas.22
Mas assim que alguém começa a tentar
satisfazer suas próprias necessidades ou
desejos, como Judas fez, e como Ananias
e Safira conspiraram para fazer, então as
necessidades de outra pessoa não são

atendidas, e o colapso da comunidade já
começou.
O egoísmo destruiu a igreja do primeiro
século à medida que o conhecimento
esotérico do verdadeiro evangelho, que
ardia no coração dos primeiros discípulos,
foi gradualmente substituído por outro
evangelho que deu lugar ao si.23 Esse
outro evangelho seria mais honestamente
chamado de A Porta Larga.

“Entrem pela porta estreita, pois larga é
a porta e amplo o caminho que leva à
perdição, e são muitos os que entram por
ela. Como é estreita a porta, e apertado o
caminho que leva à vida! São poucos os
que a encontram”. (Mateus 7:13-14)
O verdadeiro evangelho é a porta
estreita, e aqueles que a encontram são
poucos - os esotéricos. Você está procurando
por essa porta? Não fique de fora. “Nós
conhecemos o caminho; Te traremos para
casa!” t

19
1 Tessalonicenses 2:14 20 2 Coríntios 5:14-15; Efésios 4:12-16 21 1 Coríntios 10:24; Filipenses 2:4
(somente a Nova Versão Padrão Revisada é fiel ao manuscrito grego original em sua tradução deste
versículo: “Cada um cuide, não dos seus interesses, mas dos interesses dos outros.”) 22 Atos 4:34 23 2
Coríntios 11:2-4
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C

A

GRANDE

OMISSÃO
E

u me lembro dos dias empolgantes
no seminário quando missionários
veteranos vinham para falar conosco
na capela, falando sobre os grandes desafios
de levar o evangelho para toda tribo,
língua e nação. Nossos corações batiam
com a expectativa de sermos enviados
para algum canto remoto da terra para
fazer a nossa parte em cumprimento da
Grande Comissão. Isso nos fazia querer
estudar muito e conseguir notas altas para
sermos notados por grandes organizações
missionárias como a WYCLIFFE e JOVENS
COM UMA MISSÃO. Nós imaginávamos que
lá, no campo missionário, era o lugar para
servir a Deus de uma maneira mais radical, a
maneira mais completa possível.
No nosso zelo idealista, alguns de nós
ousamos fazer perguntas perturbadoras
à medida que juntávamos as peças do
quebra-cabeça das escrituras que não
pareciam se encaixar com aquilo que
estávamos ouvindo e vendo. Especialmente
problemática era a própria Grande
Comissão:
Então, Jesus aproximou-se deles e disse:

www.dozetribos.com

“Foi-me dada toda a autoridade no céu e
na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas
as nações, batizando-os em nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os
a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E
eu estarei sempre com vocês, até o fim dos
tempos”. (Mateus 28:18-20)
Nós ouvimos muito sobre a parte do
“ide”. Isso nos empolgava. O mundo é um
lugar imenso, cheio de oportunidades.
E nós ouvimos também muito sobre a
parte de “fazer discípulos” – como fazer o
evangelho claro e simples, para que nós então
pudéssemos chegar na parte de “batizar eles”.
Essa era a parte que deixava as pessoas nas
igrejas empolgadas, dando a eles a confiança
de continuar dando suporte para as missões
com seus dízimos e ofertas. Mas quando
chega a parte do “ensine-os”, alguma coisa está
faltando.
Bem, certamente não faltaram materiais
de ensino a serem desenvolvidos para o
campo missionário, mas a ênfase estava
sobre os ensinos de doutrina cristã e
princípios morais. De alguma forma a parte
do “obedeça a tudo o que eu lhes ordenei”
25

nunca foi dado muita atenção. Essa era uma
parte desconfortável. Era mais encorajante
pular para a parte do “e eu estarei com vocês
sempre”, e pensar sobre Jesus voltando logo
que nós pudéssemos levar o evangelho para
todos os cantos remotos da terra.

M

as, por mais que eu tentasse
não conseguia escapar daquela
pergunta irritante: e todas as
coisas que Jesus ordenou a seus primeiros
discípulos? Afinal de contas era para eles
que ele estava falando, não é mesmo? Pedro,
André, Tiago, João, e todos os outros. O que
ele havia ordenado para eles? No fundo, eu
sentia que a razão pela qual esse era um
assunto desconfortável no seminário era
porque dificilmente poderíamos ensinar
alguém a obedecer ao que nós mesmos não
tínhamos obedecido.
Para começo de conversa, fiquei
assombrado pela maneira com que tudo
começou para aqueles primeiros discípulos:
“Andando à beira do mar da Galileia, Jesus
viu dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e
seu irmão André. Eles estavam lançando
redes ao mar, pois eram pescadores.”
E disse Jesus: “Sigam-me, e eu os farei
pescadores de homens”. No mesmo instante
eles deixaram as suas redes e o seguiram.
Indo adiante, viu outros dois irmãos: Tiago,
filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles
estavam num barco com seu pai, Zebedeu,
preparando as suas redes. Jesus os chamou,
e eles, deixando imediatamente seu pai e o
barco, o seguiram. (Mateus 4:18-22)
Foi o mesmo para todos os doze – todos
eles deixaram tudo e seguiram o Mestre.
Mas é claro, nós nos consolamos com a
desculpa de que íamos servir ao Senhor
em tempo integral, seja como pastores ou
como missionários, mas e quanto a todos
os outros? Nós não estávamos ordenando
todos os outros a “deixar suas redes” para
segui-lo, a menos que alguns deles tivessem
o sentimento de estarem sendo chamados
para o ministério. Mas isso não colava. Deixar

1

Marcos 10:17
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tudo para trás havia sido o ponto inicial para
aqueles primeiros discípulos, não o chamado
mais excelente de alguns poucos escolhidos
depois que eles já tinham sido salvos por um
tempo.
Até mesmo os doze não haviam se dado
conta de que o chamado para o discipulado
era o mesmo para todos, até o dia em que um
jovem rico chegou correndo até o Mestre e
disse:
“Bom Mestre, o que devo fazer para
herdar a vida eterna?”1 Ele não estava
perguntando sobre entrar num ministério de
tempo integral, tudo o que ele queria era vida
eterna. Foi por isso que a resposta do Mestre
foi tão surpreendente, não somente para ele,
mas também para os discípulos.
“Jesus olhou para ele e o amou. “Falta-lhe
uma coisa”, disse ele. “Vá, venda tudo o que
você possui e dê o dinheiro aos pobres,
e você terá um tesouro no céu. Depois,
venha e siga-me.” Diante disso ele ficou
www.dozetr ibos.com

Você pode ver que os discípulos estavam
prestes a chegar a um entendimento maior.
Não era incomum naqueles dias que um
professor radical tivesse um grupo pequeno
e devoto de discípulos ao redor dele, mas a
coisa estava entrando num plano diferente
– salvação estava em jogo. Esses pobres
pescadores não podiam imaginar que pessoas
ricas dariam tudo para seguir Yahshua, mas
Ele gentilmente os recordou de que havia um
poder além do próprio entendimento natural
de um homem que poderia elevá-lo para fora
de sua existência solitária – isso é, fé. Pedro
entendeu isso…
Então Pedro começou a dizer-lhe: “Nós
deixamos tudo para seguir-te”. Respondeu
Jesus: “Digo-lhes a verdade: Ninguém que
tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai,
filhos, ou campos, por causa de mim e do
evangelho, deixará de receber cem vezes
mais, já no tempo presente, casas, irmãos,
irmãs, mães, filhos e campos, e com eles
perseguição; e, na era futura, a vida eterna.
(Marcos 10:28-30)

abatido e afastou-se triste, porque tinha
muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e
disse aos seus discípulos: “Como é difícil
aos ricos entrarem no Reino de Deus!” Os
discípulos ficaram admirados com essas
palavras. Mas Jesus repetiu: “Filhos, como
é difícil entrar no Reino de Deus! É mais
fácil passar um camelo pelo fundo de uma
agulha do que um rico entrar no Reino de
Deus”. Os discípulos ficaram perplexos, e
perguntavam uns aos outros: “Neste caso,
quem pode ser salvo?” Jesus olhou para eles
e respondeu: “Para o homem é impossível,
mas para Deus não; todas as coisas são
possíveis para Deus”. (Marcos 10:21-27)
“Ódio” neste versículo é explicado em Mateus
10:37-39 — “Aquele que ama seu pai ou sua
mãe mais do que a Mim não é digno de Mim. E
ele quem ama seu filho ou sua filha mais do que
eu não é digno de mim. Quem não toma a sua
cruz e não me segue, não é digno Mim. Quem
encontra a sua vida vai perdê-la, e quem perde
a sua vida pela minha causa vai encontrá-la.

2
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Não tem jeito de você arrodear:
abandonar sua própria vida e possessões
não era apenas um passo mais radical para
alguns poucos superzelosos, mas era o ponto
de partida para qualquer um que quissesse
seguir o Filho de Deus. Ele não poderia ter dito
isso de forma mais clara e enfática do que ele
fez aqui:
“Se alguém vem a mim e não odeia2 seu
pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus
irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais
do que a mim, não pode ser meu discípulo.
E qualquer que não levar a sua cruz, e não
vier após mim, não pode ser meu discípulo.
Assim, pois, qualquer de vós, que não
renuncia a tudo quanto tem, não pode ser
meu discípulo.” (Lucas 14:26,27,33)

E

stá claro, portanto, que a primeira
coisa que Yahshua ordenou a Seus
discípulos foi que abandonassem
tudo para segui-Lo, e sobre essa fundação
de obediência Ele podia dar-lhes mais
mandamentos. A menos que eles
começassem com obediência, n não valia
27

a pena ordenar-lhes a fazer qualquer outra
coisa, pois eles não seriam capazes de
obedecer de qualquer maneira, pois eram
apenas homens naturais. Assim como Ele
havia explicado a seus discípulos, a fé que
receberam para deixar tudo e segui-Lo é o
que lhes abriu o poder de fazer o que era
impossível,3 pois foi isso que os distinguiu
como Seu povo especial, ao qual Ele mesmo
pôde confiar.

H

avia muitos que proclamavam crer
n’Ele, mas Ele não se confiava a
eles, pois não eram confiáveis.4 Eles
ficavam empolgados ao ver os milagres
que Ele fazia, mas estavam contentes em
continuar vivendo suas vidas independentes
no mundo. Como eles poderiam obedecer
aos mandamentos desse jeito? Por exemplo:
“Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que
comeremos, ou que beberemos, ou com que
nos vestiremos? Porque todas estas coisas
os gentios procuram. Decerto vosso Pai
celestial bem sabe que necessitais de todas
estas coisas; Mas, buscai primeiro o reino
de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas
vos serão acrescentadas.” (Mateus 6:31,32)

Como pode um homem não se
preocupar com o seu próprio sustento
e o da sua família? Naqueles dias, se um
homem não trabalhasse diligentemente
para arrancar da terra5 algo com o que
ele poderia se alimentar, ele e sua família
passariam fome ou seriam reduzidos a
mendigos ou escravos. Como você acha
que Zebedeu, o pescador, se sentiu quando
seus dois filhos Tiago e João, de repente o
deixaram para “buscar em primeiro lugar
o Reino de Deus” através de seguir esse
pregador, Yahshua de Nazaré?6 Que baita
irresponsabilidade! Mas eles estavam
debaixo das boas novas, confiando que
Deus, de alguma forma, cuidaria deles.
E Ele realmente cuidou deles, não
3
Marcos 10:27 4 João 2:23-25 “crer” e “confiar”
são palavras com o mesmo significado no texto
original grego. 5 Gênesis 3:17-19
6
Mateus 4:21-22 7 Filipenses 2:4
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através de mendigar, nem de programas
sociais, mas pelo milagre do amor que foi
derramado em seus corações quando eles
verdadeiramente entregaram suas vidas e
se uniram a uma comunidade, atendendo
as necessidades uns dos outros e não as
suas próprias.7 Suas vidas juntos era o único
contexto no qual eles podiam obedecer ao
“novo mandamento” que era a marca que
distinguia os discípulos de Yahshua:
Um novo mandamento vos dou: Que vos
ameis uns aos outros; como eu vos amei
a vós, que também vós uns aos outros vos
ameis. Nisto todos conhecerão que sois
meus discípulos, se vos amardes uns aos
outros. (João 13:34,35)

A maior expressão de obediência
aos seus mandamentos pode ser visto no
resultado da pregação de Pedro no Dia de
Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição
do Mestre:
“Os que criam mantinham-se unidos e
tinham tudo em comum. Vendendo suas
propriedades e bens, distribuíam a cada
um conforme a sua necessidade. Todos
os dias, continuavam a reunir-se no pátio
do templo. Partiam o pão em suas casas,
e juntos participavam das refeições, com
alegria e sinceridade de coração, louvando
a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E
o Senhor lhes acrescentava diariamente os
que iam sendo salvos.” (Atos 2:44-47)
“Da multidão dos que creram, uma
era a mente e um o coração. Ninguém
considerava unicamente sua coisa alguma
que possuísse, mas compartilhavam tudo
o que tinham. Com grande poder os
apóstolos continuavam a testemunhar da
ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa
graça estava sobre todos eles. Não havia
pessoas necessitadas entre eles, pois os
que possuíam terras ou casas as vendiam,
traziam o dinheiro da venda e o colocavam
aos pés dos apóstolos, que o distribuíam
segundo a necessidade de cada um.” (Atos
4:32-35)

Esta era uma outra passagem que
www.dozetr ibos.com

me intrigava no seminário e as tentativas
feitas pelos meus professores de justificar
e descartá-la simplesmente não colava.
Para mim era muito simples: Pedro pregou
o mesmo evangelho que ele mesmo
tinha obedecido,8 e aquelas 3.000 pessoas
responderam da mesma forma que ele
mesmo havia respondido – eles deixaram
tudo para seguir Yahshua,9 através de seguir
os apóstolos que seguiam a Ele. O resultado
era uma comunidade – “todos os que criam
estavam juntos e tinham tudo em comum”.10
Obviamente, Pedro havia simplesmente
obedecido à Grande Comissão: “façam
discípulos… ensinando-os a obedecer tudo
que os ordenei.” Nós não temos um registro
de todas as palavras que Pedro disse àqueles
que queriam ser salvos, mas somente a
certeza “Com muitas outras palavras os
advertia e insistia com eles: Salvem-se desta
geração corrompida!”11 Aqueles que ouviam
essas muitas outras palavras eram batizados
e recebiam o Espírito Santo “ que Deus dá
àqueles que o obedecem.”12 A obediência
deles resultou na vida abundante de amor
e unidade que está registrada de uma
maneira vívida nos poucos versículos
seguintes.
O Espírito que receberam os capacitou
a amarem-se uns aos outros, assim como
seu Salvador havia amado Seus primeiros
discípulos, aos quais Ele havia dado aquele
novo mandamento: “amem uns aos outros
assim como Eu amei vocês.”13 Como é que Ele
os amou?
Você deve se lembrar que Ele deu
esse mandamento na noite antes de ser
crucificado. Seus discípulos tinham estado
com Ele dia e noite pelos últimos três
anos e meio. Eles haviam experimentado
seu cuidado amoroso diário por eles de
incontáveis maneiras, ao ponto dele lavar
os pés sujos deles naquela noite, como um

servo comum. “Amem uns aos outros assim
como Eu amei vocês.” O que você acha que
os discípulos entenderam quando Ele disse
aquelas palavras para eles naquela noite?
Como é que Ele os havia amado? Foi assim
que eles ensinaram os 3.000 a amarem uns
aos outros: Dando as suas vidas uns pelos
outros todos os dias.14 O novo mandamento
não pode significar nada menos que isso.
“Se me amais, guardai os meus
mandamentos. Aquele que tem os meus
mandamentos e os guarda esse é o que me
ama; e aquele que me ama será amado de
meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei
a ele. Quem não me ama não guarda
as minhas palavras; ora, a palavra que
ouvistes não é minha, mas do Pai que me
enviou.” (João 14:15,21,24)

Eu não aprendi isso no seminário.
Não fui ensinado a cumprir a Grande
Comissão, nem sequer fui capaz de fazê-lo,
pois eu mesmo fui um produto da Grande
Omissão. Eu não fui ensinado a obedecer
aos mandamentos Dele. Mas desde que eu
era disposto a obedecê-los, o Pai me atraiu
até o Filho, isto é, ao verdadeiro Corpo de
Messias, aonde os verdadeiros discípulos
estavam obedecendo aos mandamentos
Dele, derramando suas vidas uns pelos
outros todos os dias. Lá eu ouvi o verdadeiro
evangelho e finalmente pude fazer aquilo
que sempre quis fazer – me tornar um
discípulo de Yahshua e abandonar tudo para
segui-lo. Eu recebi o Espírito Santo Dele e
estou aprendendo a amar meus irmãos e
irmãs. A medida que obedecemos a Ele mais
e mais Ele tem se revelado a nós cada vez
mais, exatamente como Ele prometeu.15
É muito melhor que o seminário.
É vida eterna!

Marcos 10:28 9 Atos 2:42 10 Atos 2:44 11 Atos 2:40 12 Atos 5:32
Lucas 9:23; Hebreus 3:13; Atos 2:46-47 (Note a palavra diariamente)
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13
15

João 13:34
João 14:21

14

1 João 3:14;
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O Cristianismo HoJe:
Considere os seguintes resultados de
pesquisa de um grupo de pesquisa cristã
popular:1
1) Em uma pesquisa nacional representativa
entre adultos nascidos de novo, nenhum
dos indivíduos entrevistados disse que
o alvo mais importante de suas vidas era
ser um seguidor comprometido de Jesus
Cristo.
2) Cristãos nascidos de novo gastam sete
vezes mais tempo com atividades de
entretenimento do que com atividades
espirituais.
3) Desejar ter um relacionamento pessoal
mais de perto com Deus está em sexto
lugar de 21 alvos de sobrevivência, atrás
de desejos como “viver um estilo de vida
mais confortável”.
4) Outubro, 2006 – “Jovens adultos nascidos
de novo (entre seus vinte e trinta anos)
quase não diferem de jovens adultos não
salvos em baixar músicas ilegalmente, fumar, ver pornografia, comprar um bilhete
de loteria ou falar palavrões. No entanto,
os jovens crentes tinham mais probabilidades do que os não-crentes de tentar
vingar-se de alguém e de ter roubado
algo. Além do mais, em 8 dos 16 comportamentos negativos, o perfil dos nascidos
de novo eram virtualmente idênticos ao
dos não nascidos de novo.”
5) Em 2008 – “De fato, quando Cristãos evangélicos e não-evangélicos são combinados em uma classe agregada de adultos
nascidos de novo, sua estatística de divórcio é idêntica aos adultos não nascidos de
novo: 32% versus 33%, respectivamente.”
6) Setembro, 2011 – “Pesquisas indicam que
a maioria dos jovens solteiros cristãos são
tão ativos sexualmente quanto seus semelhantes não-cristãos, embora sejam mais
conservadores em suas atitudes sobre
sexualidade.

A Luz do
Mundo?
Meg Flammang, diretor de outro projeto
de estudo da Barna, realizado em 2002, disse o
seguinte sobre a crise do divórcio cristão:
Descobrimos que de muitas maneiras os
cristãos não estão vivendo vidas diferentes
do que os não-cristãos, quando olhamos
para o seu comportamento... É difícil para os
cristãos entenderem porque parece contrário
ao que as pessoas acham que aconteceria...
Nós gostaríamos de poder informar que os
cristãos estão vivendo vidas muito distintas
e impactando a comunidade, mas na área
das taxas de divórcio, eles continuam a ser os
mesmos..2

1
“The Year’s Most Intriguing Findings,” Barna Research Studies, 2010 – 2011. 2 J. Rossomando, “Born-Again Christians No More Immune to Divorce than Others, says Author,” CNSNews.com, January 21, 2002.
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Por que Existem 4 5 0 0 0
Denominações Cristãs?

D

e acordo com um relatório
publicado pelo Centro de Estudo do
Cristianismo Global, no Seminário
Teológico Gordon-Conwell, em meados de
2015 havia mais de 45.000 denominações
cristãs em todo o mundo.1 Além disso, esse
número está aumentando à taxa de 2,2 novas
denominações por dia. Esta é uma estatística
bastante chocante, considerando a oração
fervorosa de Yahshua,2 o Filho de Deus, pouco
antes de ser crucificado:
“Minha oração não é apenas por eles. Rogo
também por aqueles que crerão em mim,
por meio da mensagem deles, para que
todos sejam um, Pai, como tu estás em mim
e eu em ti. Que eles também estejam em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste.
Dei-lhes a glória que me deste, para que eles
sejam um, assim como nós somos um: eu
neles e tu em mim. Que eles sejam levados
à plena unidade, para que o mundo saiba
que tu me enviaste, e os amaste como
igualmente me amaste.

dos líderes cristãos que iniciaram cada uma
dessas 45.000 denominações. Sem dúvida,
cada um imaginou estar justificado por criar
seu próprio seguimento.3 Então, o que é que
faz com que os cristãos se dividam, e qual é o
elemento que poderia tê-los mantido juntos?
Podemos resumir em uma única palavra:
glória - ou a falta dela.
Yahshua disse: “Dei-lhes a glória que me
deste, para que eles sejam um, assim como nós
somos um”. Portanto, o que Ele quis dizer com
glória, é o que poderia ter permitido que Seus
discípulos fossem um, assim como Ele e o Pai
são um. Certamente Yahshua e Seu Pai não
http: //www.gordonconwell.edu/
resources/documents/StatusOfGlobalMission.pdf 2 Yahshua é o
nome original do filho de Deus em
hebraico; veja o artigo “O Nome
Acima de Todos os Nomes” ná página
50. 3 Acts 20:29-30
1

(João 17: 20-23)
Sabendo quão importante era esta
oração, e sentindo que a igreja estava
perdendo terreno, o apóstolo Paulo
fortemente exortou a igreja em Corinto:
“Irmãos, em nome de nosso Senhor
Jesus Cristo suplico a todos vocês que
concordem uns com os outros no que
falam, para que não haja divisões entre
vocês, e, sim, que todos estejam unidos
num só pensamento e num só parecer”
(1 Coríntios 1:10)
Obviamente, o
apelo de Paulo e a
oração fervorosa de
Yahshua pela perfeita
unidade, têm tido pouco
peso ao longo dos
séculos nos corações
www.dozetribos.com

“O orgulho de vocês não é bom.
Vocês não sabem que um pouco
de fermento faz toda a massa
ﬁcar fermentada?” (1 Coríntios 5:6)
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pertenciam a diferentes denominações.

própria Fonte de valor interno, dando-nos
acesso à mesma graça e mesma sabedoria
que sustentava nosso Mestre em Seu tempo
de necessidade.9 Esse valor interno é expresso
no que dizemos e como dizemos, o que Nós
fazemos e como fazemos, o que vemos e como
vemos, e o que ouvimos e como ouvimos. A
glória gera respeito. Aqueles que têm a glória a
reconhecem e respeitam os outros, e isso gera a
unidade, porque eles estimam mais aos outros
do que a si mesmos.10

Então o que exatamente Yahshua queria
dizer com a palavra glória?
Em hebraico, Sua língua nativa, a palavra
traduzida como glória significava “peso”,
literalmente, como uma medida do valor.
Aplicada a uma pessoa, glória é o valor que ela
tem dentro de si mesma, algo que gera respeito
nos outros. É um valor interno associado a um
bom caráter, uma segurança de estar sendo
coerente com os valores que geram respeito.

Aqueles que procuram a sua própria
glória11 mostram que na verdade não têm
nenhuma, pois a glória de nosso Mestre só é
dada aos humildes e só é reconhecida pelos
humildes. Os verdadeiros líderes são os mais
humildes de todos e têm a maior glória, o que
estimula o aumento da unidade:

Yahshua recebeu grande valor interno
de Seu Pai, sendo cheio de Sua palavra, e foi
confirmado audivelmente em Seu batismo:
“Tu és o meu Filho amado, em quem me
comprazo.”4 Em hebraico, a palavra “pai”
traduzida literalmente significa fonte . Seu Pai
era a fonte de Sua glória, Seu valor interno,
e tudo o que Ele fez ou disse expressou essa
glória:

“E ele designou alguns para apóstolos,
outros para profetas, outros para
evangelistas, e outros para pastores e
mestres, com o fim de preparar os santos
para a obra do ministério, para que o
corpo de Cristo seja edificado, até que
todos alcancemos a unidade da fé e
do conhecimento do Filho de Deus, e
cheguemos à maturidade, atingindo a
medida da plenitude de Cristo”

Não foi só o que Ele disse, mas como disse;
Não foi apenas o que Ele fez, mas como fez;
Não era apenas o que via, mas como via;
Não foi apenas o que Ele ouviu, mas como
ouviu.
Quando as pessoas viam Yahshua, era
como se estivessem vendo seu Pai.5 Quem
desejava sinceramente estar conectado ao seu
Criador foi atraído para Yahshua. A glória sobre
Ele exigia seu respeito. Ele tinha as palavras da
vida eterna, então onde mais poderiam ir?6

(Efésios 4: 11-13)
Ironicamente, são sempre os líderes
das igrejas do cristianismo que começam as
denominações novas, procurando fazer um
nome para si. É por isso que existem 45.000
denominações hoje, e 45.002 amanhã, e 45.004
no dia seguinte ... Ichabod. Isso significa que a
glória partiu ... há muito tempo. t

“Bem”, você pode dizer, “tudo bem e bom,
mas Ele era o Filho de Deus, e nós somos
apenas pessoas comuns”.
Sim, mas esse é o milagre da verdadeira
salvação. Lembre-se, Yahshua disse: “A glória
que me deste, eu lhes dei, para que sejam
um como nós somos um”. Aqueles que são
verdadeiramente batizados nEle,7 recebem Sua
glória, Seu valor interno, tendo sido adotados
pelo mesmo Pai.8
A verdadeira salvação nos conecta à
4
Lucas 3:22 5 João 14:9 6 João 6:68
Provérbios 2:3-5 10 Filipenses 2:1-3
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7
11

Romanos 6:1-5
João 7:18

8

Romanos 8:15; Hebreus 2:10-11

9

Hebreus 5:7;
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O

Evangelho

da

CRUZ

Através dos tempos, o símbolo da cruz tem sido levantado,
significando coisas diferentes para pessoas diferentes. Para
alguns tem sido um sinal de esperança, perdão e a marca do
trabalho de Deus. Para outros ,tem sido um sinal de terror.
Mas é crucial que nós saibamos o que ele significa para
aquele que veio trazer a mensagem – o próprio Filho de
Deus.

U

m seguidor de Yahshua, o Filho de
Deus, deve conhecer o aspecto
mais essencial de Seu ensinamento
e pregação: a cruz. A glória da cruz não
está somente naquilo que ele fez por nós,
mas aquilo que ele espera de nós, que está
claramente demonstrado na cruz. Não é
meramente o que ela nos traz, mas o que ela
exige de nós. Para alguns, a cruz representa
a consumação do trabalho dEle, mas para
aqueles que respondem ao verdadeiro
evangelho, representa o desafio diário de
encarar o verdadeiro discipulado.
O evangelho não é o verdadeiro
evangelho ao menos que a cruz seja central
e suprema. Primeiramente e antes de tudo,
os ensinamentos dEle são instruções de
como negar a si mesmo, pegar sua cruz, e
segui-Lo. Isso significa dar a sua vida pelos
seus irmãos, que é a maior expressão do
novo mandamento de João 13:34-35; 15:13.
Aqueles que pegam sua cruz e seguem Ele
devem entrar num processo de derramar
tudo o que eles têm no Corpo, ao ponto de
se tornarem vazios, assim como Maria de
Betânia derramou o jarro de alabastro no
corpo físico dEle.
www.dozetribos.com

O Custo na CruZ
Através do evangelho da cruz é revelado
o custo do verdadeiro discipulado. A cruz
é o lugar onde você paga o preço de ser
um seguidor do Salvador do mundo. O
evangelho dEle confronta, de uma maneira
ousada, cada obstáculo real que deve ser
vencido para verdadeiramente segui-Lo e
confiar a totalidade da sua vida para Ele em
completa rendição. Você precisa abandonar
sua vida, isso significa seus pertences, a sua
carreira, seus planos, aspirações, sonhos,
opiniões, e até mesmo membros da sua
família que querem impedi-lo, para que você
possa se entregar a um serviço sagrado para
Deus. Esse é o chamado para você parar de
buscar o que comer, vestir, aonde morar e é
o chamado de buscar primeiramente o Reino
de Deus e sua justiça.
Todos os que ouviram o chamado de
Yahshua tiveram que enfrentar o custo da
Sua mensagem. Para alguns eram as riquezas,
para outros era o conforto, para outros eram
seus familiares, e para outros eram princípios
religiosos. Mas para todos, a cruz é o lugar de
negar a si mesmo e pagar o preço integral
do amor sacrificial. A cruz é a única maneira
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para segui-lo em obediência a
seus mandamentos. É o caminho
estreito, e é o único caminho que
leva para a vida.
O jovem rico provou que
odiava a cruz do Messias quando
ele retrocedeu, não venceu o medo
e a ambição para poder pagar o
preço. Indisposto a pagar o alto
preço, ele se afastou triste - e só. Ele
desejava um caminho mais largo
do que esse que Messias estava lhe
chamando.

O Círculo de Discípulos
O verdadeiro evangelho chama
você para a cruz, o qual chama
você para absolutamente servir
e render-se à vontade de Deus,
aonde a verdadeira glória da cruz é
revelada. A cruz elimina a vida pra
si e promove a comunhão, a qual
cria comunidade, exatamente como
foi no primeiro século. Comunhão

Os que criam
estavam juntos e tinham
tudo em
comum.
Vendendo
suas
propriedades e
bens,
distribuíam
a cada
um
conforme
a sua
necessidade.
(Atos 2:44-45)
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significa completa participação, contribuição e
distribuição de tudo o que você é e tem para o
estabelecimento do Reino de Deus. Essa comunhão
prática, de um amor visível em direção às necessidades
diárias dos outros, é o que o Mestre disse que seria luz
para o mundo.
Essa comunidade de “carregadores da cruz”
produz o que Yahshua falou sobre a nova família de
Deus. Quando a própria mãe dEle e seus irmãos vieram
resgatá-lo de sua vida de extrema devoção, ele olhou
ao redor do círculo daqueles que eram devotos a Ele
e proclamou “aqui estão minha mãe e meus irmãos,
pois qualquer um que faz a vontade do meu Pai esse
é meu irmão, minha irmã e minha mãe!”1 Ele estava
estabelecendo a Igreja. O círculo de discípulos é a
Igreja e é a fundação do Reino de Deus. Este círculo de
“carregadores da cruz” são o corpo dEle na Terra.
Membros dessa nova família surgiram a partir da
resposta ao chamado da cruz, eles não recuaram ao
chamado de abandonar uma busca por seu próprio
bem para estarem livres para servir. Desde que todos
os servos dEle estão juntos, construindo na mesma
fundação. Sem essa demanda resoluta e impositiva
de render-se totalmente na cruz, verdadeiro amor e
unidade é impossível. A vida registrada no livro de
Atos demonstra um povo que sinceramente estava
envolvido com o evangelho da cruz:

Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo
em comum. Vendendo suas propriedades e bens,
distribuíam a cada um conforme a sua necessidade.
(Atos 2:44-45)
Da multidão dos que creram, uma era a
mente e um o coração. Ninguém considerava
unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas
compartilhavam tudo o que tinham. Com grande
poder os apóstolos continuavam a testemunhar
da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa
graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas
necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras
ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda
1

Marcos 3:20,21,31-35
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e o colocavam aos pés dos apóstolos, que
o distribuíam segundo a necessidade de
cada um.(Atos 4:32-35)
Os apóstolos não fizeram algo
extravagante ao estabelecer a primeira
comunidade. Este padrão de comunidade
não era só uma nova ideia ou uma moda,
mas é a única maneira que o Corpo de
Messias pode ser, de acordo com a palavra de
Deus. O chamado de viver em comunidade
para os que creem não é uma opção ou
meramente um caminho mais excelente.
De fato, é a causa e o efeito da cruz, a morte
d’Ele e a nossa.
Os recipientes do evangelho da cruz
são trazidos à unidade e unicidade que se
torna o testemunho irrefutável da “cidade
em cima da montanha.” Amor e unidade
não pode ser falsificado ou alcançado de
nenhuma outra forma a não ser por meio da
cruz. Esses crentes compõem os cidadãos da
comunidade de Israel.2 Essa comunidade de
crentes que amam a Deus e uns aos outros
de todo o coração deles é o cumprimento da
Lei e os Profetas.3 A restauração de todas as
coisas.
Qualquer um que não tem esse amor
ao ponto de derramar a sua própria vida por
seus irmãos e irmãs não deveria pensar que o
sangue de Messias o livrou de seus próprios
pecados, pois
aqueles por
quem Ele
morreu não

vivem mais para si mesmos. Portanto, amar
o seu próximo4 como a si mesmo não pode
ser em parte, metade, ou até mesmo o
máximo. Precisa ser todas as coisas juntas, em
comunhão com todos os outros que creem.
Isso é indiscutível, uma demanda
incondicional do verdadeiro amor
sacrificial, é o exemplo feito na cruz. A vida
comum deve ser de fato e de verdade, não
meramente de boca e palavras. Ela deve
ser motivada por uma atitude de servir
voluntariamente, que vem do nosso desejo
de agradá-lo. Esse padrão de dar e servir é o
que nós devemos seguir para que possamos
verdadeiramente dizer que estamos
pegando nossa cruz e seguindo a Ele.
Quando Yahshua andou na terra com
seus discípulos, era óbvio que eles tinham
uma bolsa comum. O cuidador dessa bolsa
comum, Judas, caiu por causa da ganância,5
finalmente traindo o Filho de Deus. O que ele
fez não foi por causa de uma falha da bolsa
comum, mas foi a própria rejeição dele aos
requerimentos da cruz. A traição de Judas
2
1 Pedro 2:9-10; Efésios 2:12 3 Mateus 22:3740 4 O contexto da ordem de amar o próximo
como a si mesmo, está em Levítico 19,16-18,
o que deixa claro que o próximo se refere aos
irmãos na fé, que habitam juntos, não no sentido geral do vizinho ou o próximo no mundo
secular. 5 João 12:6

E disse Jesus: “Sigamme, e eu os farei pescadores de homens”.
No mesmo instante
eles deixaram as suas
redes e o seguiram.
(Mateus 4:19-20)
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foi uma rejeição ao chamado de negar a si
mesmo.

O Domínio da Vida Para Sí
Vida pra si é o domínio de Satanás. A
cruz é onde Yahshua prevalece e aniquila
a tirania de Satanás na Terra, mesmo que o
olho natural não consiga discernir. Na nossa
cruz também é o lugar onde o poder de
satanás sobre nós é quebrado e nós somos
transferidos para fora do reino das trevas
para sua maravilhosa luz.6 Vida pra si está em
inimizade com a cruz, a igreja e com Deus.
Deus, por meio do trabalho da cruz em nós,
põem um fim a vida do si e forma a Igreja.
O Filho de Deus foi como um grão de
trigo que caiu no solo e morreu para que
produzisse muito fruto – muitos outros como
Ele. A declaração absoluta que fez foi essa:
“aquele que ama a sua vida a perderá, mas
aquele que odeia sua vida nesse mundo a
salvará para a vida eterna.” A cruz é o lugar
aonde o velho homem morre, as velhas
maneiras, os velhos pensamentos, os velhos
prazeres, os velhos passatempos, as velhas
ambições e te traz para dentro de uma
nova vida de buscar o Reino dos Céus em
primeiro lugar. Pegar a sua cruz exige o fim
de toda a vida do si, que te livra das garras
do deus desse mundo. Divisão, alienação,
solidão e uma caminhada “a sós com Deus” é
uma indicação clara de que você ainda não
entendeu como nem aonde pegar a sua cruz
6

e morrer nela.
Muitos dirão que tudo o que eles têm
na verdade pertence a Deus, e se Ele pedisse
por essas coisas eles dariam, mas Deus
verdadeiramente conhece o coração deles.
Se eles não são compelidos pela clara palavra
de Messias que está registrada nas escrituras,
e falada pelos verdadeiros enviados dEle,
então como é que Deus poderia pedir
essas coisas para eles? Essa é a evidência
de que eles não receberam o verdadeiro
Salvador nem a mensagem dEle. Qualquer
um que não pegar sua cruz diariamente
e derramar sua vida por seus irmãos não
deve pensar que ele chegou ao verdadeiro
arrependimento, ou de que o sangue de
Messias livrou ele de seus pecados.
Esse é o evangelho da cruz que nós
ousadamente proclamamos, tendo a
confiança de que essa é a verdadeiramente a
nossa vida. Nós não estamos envergonhados
deste evangelho radical da cruz, pois ele é o
poder de salvação para todos aqueles que
creem. O caminho da cruz é revelação dada
por Deus para aqueles que são dispostos
a fazer a vontade do Pai. Aqueles que
respondem ao sacrifício de Yahshua não
vivem mais para eles mesmos, mas somente
por Ele, para que o Reino de Deus venha
para a Terra como ele é nos céus. Por isso
convidamos você a negar a você mesmo,
deixar suas redes para traz, pegar sua cruz e
segui-lo – junto conosco. t

Atos 2 e 4

Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna
da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis,
e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo
o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual
vocês foram chamados é uma só; há um só Senhor, uma só fé, um só
batismo, 6 um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de
todos e em todos.
(Efésios 4:1-6)
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A seguir estão algumas passagens das escrituras cujo significado
parece ser ignorado por muitos cristãos, porém acarretam
consequências terríveis...
não é uma QuEstão se um crente pode perder sua salvação. Uma vez
que uma pessoa é selada com o Espírito Santo, é irrevogável:
Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho
que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa,
que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a
Deus, para o louvor da sua glória. (Efésios 1:13-14)

mas o mEsmo apóstolo que escreveu essa passagem reconfortante,
também expressou esse desejo com muita paixão:
Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em
seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para, de alguma
forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido
tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para
isso também fui alcançado por Cristo Jesus. (Filipenses 3:10-12)

na mEntE do apóstolo paulo, havia um alvo que exigia tremendo
esforço da parte dele para alcançar, o qual ainda não havia
alcançado e que ele poderia falhar em alcançar. Por qual ressurreição
ele estava lutando? A não ser que estejam vivos quando Ele voltar,
todos os crentes não serão ressuscitados na vinda do Messias?
Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade
para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho
de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua
imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles
ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos. ( O restante dos
mortos não voltou a viver até se completarem os mil anos. ) Esta é a primeira
ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição!
A segunda morte não tem poder sobre eles; serão sacerdotes de Deus e de
Cristo, e reinarão com ele durante mil anos. (Apocalipse 20:4-6)

paulo EntEndEu claramEntE QuE para reinar com Cristo durante seu
reino milenar na Terra não seria uma conclusão automática para um
crente, mas dependeria de como uma pessoa viveria nessa época.
Era possível estar entre “o resto dos mortos” que não voltaram a
viver até que os mil anos fossem terminados. Esta possibilidade de
ser desqualificado de governar com Ele é mencionada em muitos
lugares no Novo Testamento. Por exemplo:
www.dozetribos.com

Versículos que importam para um discípulo normal

E SE...?
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Versículos que importam para um discípulo normal
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Antes vocês estavam separados de Deus e, em suas mentes, eram inimigos por
causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo
físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos,
inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e
firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho, que vocês ouviram
e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o
evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. (Colossenses 1:21-23)

E se você não continuar na fé, estável e firme? Você seria irrepreensível
e acima de reprovação diante dEle?
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: O que vencer não
receberá o dano da segunda morte. (Apocalipse 2:11)

E se você não vencer? Você vai “receber o dano” da segunda morte? O
que significa ser “danificado” pela segunda morte?
No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as
suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos.
O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome
do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos.
(Apocalipse 3:4 -5)

E se você tivesse manchado suas vestes? Você ainda vai andar com Ele
em branco, você ainda será digno? Se você não vencer, seu nome
permanecerá no “Livro da Vida” que é o registro daqueles que são
considerados dignos de reinar com ele?
Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os
pecados de muitos; e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas
para trazer salvação aos que o aguardam. (Hebreus 9:28)

E se você não estiver esperando ansiosamente por ele?
Pois em breve, muito em breve “Aquele que vem virá, e não demorará.
Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele”
(Hebreus 10:37-38)

A possibilidade é evidente que um dos Seus justos (a quem Ele imputou
Sua justiça quando eles primeiramente creram) esteja entre aqueles
que retrocedem quando ele voltar. Vamos voltar alguns versículos
para ver como isso é possível:
Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de
Deus, recebam o que ele prometeu; (Versículo 36)

E se você não fizer a vontade de deus? E se faltar perseverança em você?
Você ainda irá receber o que é prometido?
Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm; ela será ricamente
recompensada. (Versículo 35)

Como você pode jogar fora sua confiança? E se você fizer, qual será sua
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Pois conhecemos aquele que disse: “A mim pertence a vingança; eu
retribuirei”; e outra vez: “O Senhor julgará o seu povo”. Terrível coisa é cair nas
mãos do Deus vivo! (Versículos 30-31)

Quem é o “povo dele” que caem na mão do Deus vivo e são julgados?
Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o
Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado,
e insultou o Espírito da graça? (Versículos 29)

Como alguém pode rejeitar o filho de deus ou profanar o sangue da
aliança ou ultrajar o Espírito da graça? Isso está falando dos crentes?
Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o
conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tãosomente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os
inimigos de Deus. (Versículos 26-27)

Você recebeu o conhecimento da verdade? E se você continuar pecando
deliberadamente?
Ora para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial,
tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade
da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível
que sejam reconduzidos ao arrependimento; pois para si mesmos estão
crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública.
(Hebreus 6:4-6)

O que significa “caíram” ou expor o Salvador a vergonha pública?
O que se torna impossível? Será que tal pessoa “sofrerá o dano”
da segunda morte? Qual é a segunda morte? Você sabia que
existem dois tipos distintos de “segunda morte” mencionados nas
Escrituras? Todos sabem sobre a segunda morte para os incrédulos
- a eternidade no lago de fogo.1 Mas a segunda morte para os
discípulos - que será somente para as virgens tolas2 - é perder o
reino milenar do Messias na Terra. Essas virgens tolas passarão mil
anos na morte com os incrédulos3 pagando por seus pecados não
confessados. Eles não se entregaram para serem purificados nesta
época, por isso suas almas não foram salvas da morte.4 Eles não são
aptos para serem apresentados ao Rei deles como sendo íntegros e
completos, então vão ficar fora da época do Reino.5
Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e
aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa
para salvá-los. (Tiago 1:21)
1
Apocalipse 20:14-15; 2 Isto é graficamente ilustrado na parábola das dez virgens em
Mateus 25:1-13; 3 Lucas 12:46; 4 Tiago 5:19-20; 5 Tiago 1:4
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E se você não deixar de lado toda impureza e perversidade? E se os
critérios de palavra dEle não se tornarem parte de sua própria
natureza sendo expressado em seu comportamento? O que vai
acontecer com sua alma?
Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude; à virtude
o conhecimento; ao conhecimento o domínio próprio; ao domínio próprio
a perseverança; à perseverança a piedade; à piedade a fraternidade; e à
fraternidade o amor. Porque, se essas qualidades existirem e estiverem
crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento
de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia,
se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da
purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda
mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa
forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando
entrarem no Reino eterno6 de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. (2 Pedro
1:5-11)

E se você não adicionar virtude7 e domínio próprio à sua fé? E se você
não aumenta em perseverança, piedade e amor? A entrada no Reino
ainda será ricamente providenciada à você?
Bem-aventurado o homem que suporta a provação; porque, depois de
aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam.
(Tiago 1:12)

E se você não suportar? Você ainda vai receber a coroa da vida? Se
você não aguentar o teste, qual é a prova de que você o ama?
Se me amais, guardai os meus mandamentos.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama; e
aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei
a ele. (João 14:15,21)

E se você não guardar seus mandamentos? Você ainda o ama? E Ele
ainda vai se revelar a você? Ou você vai se mostrar um mentiroso?
Aquele que diz: Eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é
mentiroso, e nele não está a verdade. (1 João 2:4)

A verdade está em você?
Em verdade, em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra,
nunca verá a morte. (João 8:51)

E se você guardar a sua palavra? Você verá a morte? t

6 Esta palavra na verdade significa a duração de uma época, ou seja, o reino da era
milenar.
7 Comportamentos que mostram altos padrões morais.
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O Campo de Joio
m dia, os discípulos de Yahshua
aproximaram-se dele e perguntaram:
“Mestre, por que você fala para o povo em
parábolas?” Ele tinha acabado de lhes contar
a parábola do semeador e eles não tinham
certeza se estavam entendendo o que ela
significava. Quando estavam a sós com Ele,
ele era geralmente muito direto naquilo
que lhes dizia, mas quando havia pessoas
religiosas por perto, especialmente líderes,
Ele tendia a contar pequenas histórias.
Ele entendia que é difícil para as
pessoas religiosas compreenderem
conceitos espirituais fora de seus padrões
de pensamento profundamente enraizados,
especialmente se esses conceitos são
expressos usando o mesmo vocabulário
básico e fazem referência às mesmas
escrituras sagradas. Por isso, Ele lhes contava
histórias simples tiradas do terreno neutro
da natureza, agricultura, pecuária e pesca, na
esperança de superar seus filtros religiosos
e alcançar seus corações. Essas parábolas
continuam sendo muito atuais, tendo o
poder de penetrar até mesmo os muros
ferozmente defendidos da doutrina e
tradição cristãs com as verdades simples, mas
muitas vezes incômodas, do evangelho.
Olhe esta parábola muito reveladora,
por exemplo:

U

O reino dos céus pode ser comparado
a um homem que semeou boa semente
em seu campo, 25mas enquanto seus
homens dormiam, seu inimigo veio
e semeou joio no meio do trigo e foi
24
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embora. 26 Então quando as plantas
cresceram e produziram grãos, então
o joio apareceu também. 27 E os servos
do dono da casa vieram e disseram-lhe:
“Mestre, não semeaste boa semente no
teu campo? Como então tem joio? 28
Disse-lhes ele: Um inimigo fez isso. Então
os servos lhe disseram: Então queres que
os recolhamos? 29 Ele disse: “Não, para
que, ao recolher o joio, você não arranque
o trigo junto com eles. 30 Que ambos
cresçam juntos até a colheita, e na época
da colheita direi aos ceifeiros: ‘Primeiro
colham o joio e os amarre em feixes para
serem queimados, mas junte o trigo no
celeiro’. ”(Mateus 13: 24-30)
Obviamente, o homem que semeou a
boa semente é Yahshua e “seus homens” são
os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores
e mestres de Efésios 4:11, que deveriam estar
cuidando do campo, como diz 1 Coríntios 3:9.
Mas enquanto eles estão “dormindo” (não
prestando atenção) Satanás está trabalhando
no campo, semeando o joio no meio do trigo.
O joio parece ser trigo para o olhar que
não tem discernimento, mas com o tempo
torna-se claro que eles não produzem o
mesmo fruto. Eles são a cultura de Satanás
e ele estimula seu crescimento, enquanto
Yahshua se preocupa com o trigo, não
permitindo seus servos eliminarem o joio,
para não arrancar o trigo por engano.
1

2 Coríntios 11:13-15

2

2 Timóteo 2:26
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No entanto, o joio não percebe que é
joio, nem eles percebem que o maligno é a
fonte de sua inspiração, pois Satanás é um
mestre do disfarce, fazendo-se parecer um
anjo de luz e seus servos parecem ministros
de justiça!1 São os servos de Satanás homens que aparentam ou dizem ser servos
de Yahshua - que plantam o joio no campo.
Eles podem nem mesmo perceber que estão
servindo a Satanás, porque alguns, diz Paulo,
caíram inadvertidamente na armadilha de
Satanás, tendo sido capturados por ele para
fazerem sua vontade.2

Você É Um Trigo Ou Um Joio?

provavelmente ele não poderia transferir
você do domínio das trevas para o reino do
Filho amado de Deus.4 Aqui estão as partes
que geralmente são deixadas de lado pelos
servos de Satanás. Por favor, leia todos os
versículos cuidadosamente!

Você deve odiar sua vida neste
mundo (João 12:25; Mateus 10:39; Lucas 9:
24-25).

 Você deve ouvir o evangelho dos lábios
de um discípulo íntegro, que não busca
a sua própria glória (João 7: 17-18; 13: 20;
Mateus 10: 40-41; Lucas 10:16; Romanos
10:13 -17).5

Você deve abandonar sua vida
neste mundo (carreira, possessões,
aspirações, amigos e parentes que
buscam impedi-lo de seguir a
Yahshua (Lucas 14: 26-33;
Mateus 10: 37-38; Marcos 10:
21-28). Lucas 9: 23-26).

Então, como você pode saber se você
é um joio? Uma maneira é considerar se o
fruto da sua vida corresponde ao fruto que
as Escrituras dizem que um verdadeiro
discípulo deve produzir . É difícil ser
objetivo ao julgar o fruto de sua
própria vida, mas se você tem
No final do primeiro
um motivo para se perguntar

Você deve morrer
século, somente
se você é realmente salvo, há
nas águas do batismo,
alguns vencedores
outra maneira de dizer, com
clamando para Yahshua
permaneceram
entre ossalvá-lo (Romanos 6: 4-6; Marcos
a qual você pode ser mais
muitos joios. Em vez de16:16; Atos 2:38).
objetivo, com uma pequena
ajuda das Escrituras. Você
joio no meio do trigo,  Você deve deixar que
pode dar uma boa olhada
tornou-se trigo entre oaqueles que pregaram o
na semente da qual sua
joio.
evangelho a você imponham
fé cresceu. Era o mesmo
suas mãos sobre você e orem para
evangelho que Yahshua e
que você receba o Espírito Santo (Atos
Seus apóstolos falaram, ou foi
8:17; 19: 5-6).
um evangelho diferente?3 Será que este
 Você deve submeter sua vida nas mãos
evangelho foi geneticamente modificado
de seus novos irmãos e irmãs, recebendo
pelos servos de Satanás?
instrução e direção para sua vida diária
Ao contrário do que muitos pensam, o
como uma pequena criança (Mateus 18:
coração do evangelho deve ser encontrado
2; Marcos 10:15; 1 Pedro 2: 2; Hebreus
nos Evangelhos, não nas Epístolas. As
13:17 ; Efésios 5:22).6
Epístolas foram escritas para tratar de
 Você deve fazer as obras preparadas para
problemas nas igrejas, a maioria causados
por que eles estavam se afastando do
3
2 Coríntios 11:4 4 Colossenses 1:13 5 Você
fundamento que foi colocado nos primeiros
não pode ser salvo através de orar depois que
discípulos por Yahshua, como está registrado leu um folheto ou alguns versículos da Bíblia.
nos Evangelhos.
Fé é o Espírito Santo te persuadindo através
Se o evangelho que você ouviu estava
faltando algum destes ensinamentos
fundamentais de Yahshua, então
42

da palavra e do testemunho de alguém que é
cheio deste Espírito e que pode te levar debaixo
de seus cuidados e guiar seus pés num caminho
de paz (Lucas 1:79).
www.dozetr ibos.com

edificar o Corpo de Messias, servindo
seus irmãos e irmãs por amor e não
tendo consideração por si mesmo
(Mateus 6: 31-33; Efésios 2:10; 4: 11-16 2
Coríntios 5:15, 1 João 3:16, Filipenses 2:34, 14).

clero profissional dominando sobre os leigos
silenciosos (exceto por respostas litúrgicas
repetidas) que haviam sido persuadidos de
que “a fé” era uma questão de abraçar certas
doutrinas e não a total entrega e devoção de
toda sua vida.

 Você deve ser dedicado aos ensinos dos
apóstolos, à comunhão (compartilhar
tudo o que você é e possui), ao partir do
pão e às orações (Jo 6:53-56; 15: 5; Atos
2:42).

Então agora, 1.900 anos depois, o campo
de joio cresceu para 2,4 bilhões de joios em
45.000 variedades (denominações),7 das
quais nenhuma prega o evangelho original
que produziu os primeiros frutos do puro
trigo dourado descrito em Atos 2:42-47 e
4:32-37.

 Você deve guardar os mandamentos de
Yahshua (João 14:15; 15:10-14; 1 João 2:4;
3:22; João 8:51).
 Você deve viver junto e compartilhar
todas as coisas em comum (Atos
2:44).

Servos de Satanás
Provavelmente
já deu para perceber
que o evangelho que
você recebeu tem poucos ou
nenhum dos ingredientes
listados acima. Isso é porque
no fim do primeiro século a
igreja começou a se encher
de joio através do “ministério”
de:

Como Isaías predisse: “Se o Senhor dos
Exércitos não nos tivesse deixado uma
semente, teríamos sido como Sodoma e
nos tornado como Gomorra.”
Ao mesmo tempo em
(Romanos 9:29)

que a noiva de Messias
está sendo purificada de
toda coisa impura, seja
em pensamento, palavra
ou ação, há outra
“mulher” que está sendo
“purificada” de tudo que
é limpo e puro.

 Aqueles que não amavam o Messias
(1 Coríntios 16:22);
 Aqueles que buscavam sua própria
glória (João 7:18; 3 João 1: 9-10);
 Aqueles que fazem cócegas nos ouvidos
dos homens (2 Timóteo 4:3);
 Aqueles que causaram divisões (Tito 3:10;
Atos 20:30);
 Aqueles que mancharam suas vestes
(Apocalipse 3:4).
No final do primeiro século, somente
alguns vencedores permaneceram entre os
muitos joios. Em vez de joio no meio do trigo,
tornou-se trigo entre o joio, até que todo o
trigo fosse extirpado ou morto. Os servos
de Satanás logo se estabeleceram como
www.dozetribos.com

Uma Semente Guardada Para
o P lantio

Mas uma semente
preservada - guardada para
o plantio, por assim dizer.
O próprio Filho de Deus
profetizou que haveria uma
restauração de todas as
coisas antes que Ele
pudesse voltar.8 Essa
restauração começou há
cerca de 40 anos, quando o
a semente desse “trigo” original
foi plantada no solo fértil de um
coração totalmente rendido e começou a
produzir uma colheita exatamente como no
início: todos os que criam estavam juntos
novamente e compartilhavam todas as
coisas em comum.9
Como feixes dourados de trigo,
ou cachos suculentos de uvas, o fruto
lentamente se multiplicou, de modo que
existem hoje mais de 50 comunidades em
11 países diferentes, todos compartilhando
A soberania de Yahshua sobre você deve ser
tão real quanto a autoridade de Seu povo na
sua vida diária. 7 http://www.gordonconwell.edu/
resources/documents/StatusOfGlobalMission.pdf
6
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a mesma fé e a mesma cultura. Em cada
lugar, discípulos sinceros convivem em
união, entregando suas vidas uns pelos
outros em amor, servindo noite e dia com
um único objetivo em mente: trazer nosso
Mestre Yahshua de volta a esta Terra. Mas Ele
não pode retornar até que Sua noiva esteja
pronta:

Regozijemo-nos! Vamos nos alegrar e
dar-lhe glória! Pois chegou a hora do
casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se
aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho
fino, brilhante e puro”. O linho fino são os
atos justos dos santos. (Apocalipse 19: 7-8)

purificada de toda iniquidade,11 conforme
as circunstâncias diárias expõem a maneira
como o maligno tenta dividi-la, contaminá-la
e desviá-la, assim como ele fez com a igreja
do primeiro século.

A Outra Mulher
Ao mesmo tempo em que a noiva
de Messias está sendo purificada de toda
coisa impura, seja em pensamento, palavra
ou ação, há outra “mulher” que está sendo
“purificada” de tudo que é limpo e puro:

Então o anjo me levou no Espírito para
um deserto. Ali vi uma mulher montada
numa besta vermelha, que estava coberta
de nomes blasfemos e que tinha sete
cabeças e dez chifres. A mulher estava
vestida de azul e vermelho, e adornada
de ouro, pedras preciosas e pérolas.
Segurava um cálice de ouro, cheio de
coisas repugnantes e da impureza da
sua prostituição. Em sua testa havia
esta inscrição: MISTÉRIO: BABILÔNIA, A
GRANDE; A MÃE DAS PROSTITUTAS E DAS
PRÁTICAS REPUGNANTES DA TERRA. Vi
que a mulher estava embriagada com o
sangue dos santos… (Apocalipse 17: 3-6)

Sendo que Sua noiva é a igreja, que é
Seu corpo na Terra, isso é só um outro jeito
de dizer:

Mas quando este sacerdote acabou de
oferecer, para sempre, um único sacrifício
pelos pecados, assentou-se à direita de
Deus. Daí em diante, ele está esperando
até que os seus inimigos sejam colocados
como estrado dos seus pés. (Hebreus 10:
12-13)
Os inimigos de nosso Mestre Yahshua
são os mesmos espíritos que dominaram a
primeira igreja e a transformaram em um
campo de joio. Eles têm que ser colocados
debaixo dos pés do Corpo restaurado de
Messias, Sua noiva. Ela deve crescer até plena
estatura, fazendo as obras justas preparadas
para ela,10 através das quais ela será
44

Você sabe quem é essa mulher? Ela
também já foi uma virgem pura, prometida
Marcos 9:11-12; Acts 3:21 9 Atos 2:44
Efésios 2:10; 4:11-16 11 1 João 3:2-3;
Apocalipse 19:8; Daniel 12:3,10
8

10
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ao Príncipe da Paz, mas foi desviada.12
Quando ela tinha cerca de 300 anos,
casou-se com um príncipe da guerra,
que ironicamente prometeu sua paz. Ela
sobreviveu a ele e muitos pretendentes
depois dele, ganhando poder e riqueza
com cada romance, e impiedosamente
esmagando a qualquer que fosse crítico de
seus jeitos (caminhos). Quando ela tinha
cerca de 1400 anos de idade, deu à luz várias
filhas que, mesmo criticando-a, acabaram
tornando-se mais semelhantes do que
diferentes dela. Elas eram tão sanguinárias
quanto sua mãe, abatendo aqueles que
aspiravam seguir verdadeiramente o
primeiro marido prometido à sua mãe.

feixes para ser queimado... (Mateus 13:30)

“Saia Dela, Meu povo”
Esta é uma história muito sombria, mas
é verdade. Isso vai acontecer. E não é apenas
a mãe prostituta que será queimada, mas
todos os que são aliados dela, todos os que
foram levados por outro evangelho que
não tinha as chamadas “palavras duras” de
Yahshua – o campo inteiro de joio: a religião
caída do cristianismo:

E ele bradou com voz poderosa: “Caiu!
Caiu a grande Babilônia! Ela se tornou
habitação de demônios e antro de todo
espírito imundo antro de toda ave impura
e detestável…(Apocalipse 18: 2)

Agora, uma a uma, essas filhas e
Mas há uma saída para aqueles
seus incontáveis descendentes
cujos olhos forem abertos à sua
Esta é uma
estão retornando a uma
verdadeira natureza e seu
história
muito sombria,
aliança familiar superficial
próprio grave perigo:
mas é verdade.
entre elas e sua matriarca
Então ouvi outra voz do céu que
Isso vai acontecer.
idosa, para benefício
dizia: “Saiam dela, vocês, povo
Mas
há
uma
mútuo e objetivos
meu, para que vocês não participem
saída...
políticos comuns.
dos seus pecados, para que as pragas
Quando a oportunidade
que vão cair sobre ela não os atinjam! Pois
chegar, elas ajudarão a velha
os pecados da Babilônia acumularamprostituta a subir nas costas de outro
se até o céu, e Deus se lembrou de suas
príncipe tão poderoso e implacável que
iniquidades. (Apocalipse 18: 4-5).
será chamado de Besta. Ela fará o melhor
Aquele a quem servimos, vê e entende
que puder para se enriquecer às custas dele
o sofrimento de todos os sinceros que
e usá-lo para fazer seu trabalho sujo, como
estão dispostos a fazer a Sua vontade, mas
fez com todos os amantes desde o primeiro
estão presos no Cristianismo. Eles foram
casamento. Especialmente, ela estará sedenta ludibriados a crer que ao abraçar a doutrina
pelo sangue dos santos - a noiva de Yahshua
certas e dizer a “oração do pecador” (ou
– e vai fazer a Besta se voltar contra eles.
qualquer que seja a tradição cristã deles) eles
Mas, eventualmente, a grande prostituta
chegará ao fim de sua jornada ...

A besta e os dez chifres que você viu
odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína
e a deixarão nua, comerão a sua carne e a
destruirão com fogo. (Apocalipse 17:16)
Isso nos traz de volta à parábola com a
qual começamos ...

Deixem que cresçam juntos até à colheita.
Então direi aos encarregados da colheita:
Juntem primeiro o joio e amarrem-no em
www.dozetribos.com

foram salvos e estão indo para o Céu. Nosso
Mestre Yahshua vê estes sinceros que estão
dispostos a fazer Sua vontade como “Seu
povo”, e os chama - “Saiam dela povo meu!ˆ
Você é um deles? Se for, você pode ser
libertado do falso evangelho que só poderia
torná-lo um joio, e receber a verdadeira
palavra da vida que fará de você uma nova
criação - uma dourada cabeça de trigo. Por
favor venha!
12

2 Coríntios 11:2-4
45

A DIFEREN

A IGREJA DO SÉCULO I
Atos 2:42-46

42 E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no
partir do pão, e nas orações.
43 E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se
faziam pelos apóstolos.
44 E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum.
45 E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos,
segundo a necessidade de cada um.
46 E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o
pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração,

Atos 4:32-37
32 E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e
ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria,
mas todas as coisas lhes eram comuns.
33 E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da
ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante
graça.
34 Não havia, pois, entre eles necessitado algum; porque todos os que
possuíam propriedades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do
que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos.
35 E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um
tinha.
36 Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé(que,
traduzido, é Filho da consolação), levita, natural de Chipre,
37 Possuindo uma herdade, vendeu-a, e trouxe o preço, e o depositou
aos pés dos apóstolos.

Qual das duas Igrejas é mais compatível com
o carater de Yahshua?
Sería possível viver, nos dias de hoje, como a Igreja do
Primeiro século vivia?
46
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A IGREJA DO SÉCULO XXI
Atos 2:42-46
42 Eles se dedicavam aos ensinos dos teólogos, à busca de
prosperidade pessoal, às refeições cada um no seu apartamento, e
ao êxtase emocional.
43 todos estavam cheios de euforia, e muitos truques eram feitos pelos
apóstolos.
44 os que criam, frequentavam os cultos no final de semana, e cada
um tinha suas próprias coisas.
45 Comprando propriedades e adquirindo bens, acumulavam para
si conforme cada um podia, e, às vezes, ajudavam os necessitados,
distribuindo cestas básicas e sopão.
46 todos os domingos iam ao culto, e durante a semana cada um ia
para sua própria casa comer o que bem entendiam, alguns comiam
muito bem, e outros o que podiam ter.

Atos 4:32-37
32 Da multidão dos que creram, cada um seguia conforme o que lhes
faziam se sentir bem. Cada um considerava o que conseguia ter
como benção de Deus, quem conseguia acumular mais riquezas
acreditava estar mais perto de Deus. E, às vezes, compartilhavam
alguma coisa com os necessitados para aliviarem as suas
consciências.
33 Com grande poder os pastores continuavam a construir templos
suntuosos e arrecadar ofertas para dar testemunho da ressureição
do Senhor Jesus, e grandioso carisma estava sobre eles.
34 Havia muitos necessitados entre eles, pois os que possuíam terras
ou casas alugavam para poder lucrar mais e mais, e entregavam o
dinheiro do dízimo de tudo o que ganhavam
35 para a denominação cristã a qual pertenciam, e era distribuído
conforme a necessidade de ostentação dos templos e do conforto
dos pastores, bispos e apóstolos das denominações cristãs.
36 José, um operário da grande São Paulo, a quem os irmãos
apelidaram de Zé Mané, que significa ingênuo,
37 vendendo tudo o que tinha, entregou no altar da Igreja Evangélica
que começou a frequentar...
www.dozetribos.com
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O Cami
“Entrem pela porta estreita, pois larga
é a porta e amplo o caminho que leva
à perdição, e são muitos os que entram
por ela. Como é estreita a porta, e
apertado o caminho que leva à vida!
São poucos os que a encontram.”
(Mateus 7:13-14)

E

sse, com certeza é o ensino do
nosso Salvador, o Rei dos Reis. Então
de quem é o ensino do evangelho
cristão moderno que é o oposto disso?
Muitos Cristãos creem que você pode só
pedir por Jesus no seu coração, receba o
livre presente de salvação, encontre uma
igreja bíblica a seu gosto, e você está no
seu caminho para o Céu.
Muitos Cristãos pensam que o
Espírito Santo os está liderando a opor
e refutar qualquer um que diz que você
deve obedecer aos mandamentos e
ensinos do Messias para entrar no Reino
de Deus, despreze versículos como João
14:21 e Lucas 14:33, que diz claramente
que você deve fazer algo.
Muitos Cristãos vão dizer que o
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padrão estabelecido pelos apóstolos
em Atos 2:44 era “só para aquela
época” e não se aplica a nós agora.
Aparentemente, esse caminho era muito
estreito para hoje em dia, mas de alguma
maneira o novo, mais amplo caminho
supostamente ainda leva para a vida.
Mas Yahshua, que acabara de
ressuscitar dos mortos, não havia
passado 40 dias com eles, ensinando
muitas coisas a respeito do Reino dos
Céus? Esses apóstolos não tinham
acabado de passar dez dias no quarto
superior esperando o poder do Espírito
Santo vir sobre eles, como eles haviam
sido comandados por Yahshua? Então
esse poder veio sobre eles, junto com
línguas de fogo e sinais miraculosos
perante todo o povo, e eles falaram as
muitas outras palavras sobre como ser
salvos da perversa geração religiosa em
que eles estavam mergulhados.
Como poderia o caminho que
conduz à vida ser mais largo do que o
evangelho cristão hoje amplamente
aceito? Como alguém pode crer que
www.dozetr ibos.com

Onde Está
inho Estreito?
o caminho largo não está levando a
destruição, como Yahshua disse que iria
ser? Como é este evangelho modificado,
que tantos cristãos em todo o mundo
firmemente se agarram, diferente do
erro das muitas pessoas religiosas que
rejeitaram Yahshua em Jerusalém e
crucificaram a Ele, pensando que eles
estavam aderindo às Escrituras?
Se você não acredita no caminho
estreito, mas procura salvar sua vida
neste mundo ao invés de perdê-la para
Ele, então onde você está indo? Para
onde você está levando os outros? E qual
espírito está inspirando essa mudança?
O verdadeiro evangelho é o que
salva, as chamadas duras palavras de
Cristo são boas e necessárias. Pois
estas palavras dele é o que nos tirou
do mundo, livre da nossa antiga vida, e
nos transformou em uma nova criação.
Seu “evangelho irracional” estabelece a
família de Deus - a comunidade visível
dos crentes - que é uma parte vital do
processo de cura. Devemos amar o
verdadeiro evangelho com todas as suas
www.dozetribos.com

partes, ou então nós podemos receber
outro Jesus (2 Coríntios 11: 4), um falso
Jesus quem não pode salvar ninguém.
Somos tão gratos pela salvação que
estamos experimentando depois de
entrar no caminho estreito que lemos
na Bíblia através dos ensinamentos de
Yahshua e seus apóstolos. Estamos tão
gratos por estar juntos, aprendendo a
amar mais e mais. Nosso Mestre Yahshua,
que morreu por nós, está contando que a
humanidade responda à sua mensagem
e estabeleça a luz para as nações, que
é necessário para trazer o fim deste era.
Essa vida juntos em união que Yahshua
orou de todo o seu coração em João 17:
21-23.
Estamos chamando a todos os
nossos irmãos e irmãs que ainda estão
perdidos na confusão do cristianismo
para vir e seguir o Messias junto conosco
que fomos reunidos pelo verdadeiro,
estreito, duro, mas maravilhoso
evangelho de Yahshua, o Messias. t
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O Nome Acima de Todos os Nomes

Nos dias de João Batista e do Filho de
Deus, a linguagem preservada dos judeus
devotos era o hebraico. Então, quando o
anjo Gabriel trouxe as boas novas para
a virgem hebreia, Miriam (ou Maria em
português), que ela daria à luz ao Salvador
do mundo, e lhe disse qual seria o Seu
nome, que língua você acha que ele falou?
Hebraico, é claro! E certamente Miriam e
Yoceph (ou José em português) nomearam
a criança exatamente conforme o anjo lhes
tinha ordenado - Yahshua.
Em Mateus 1:21, sua Bíblia
provavelmente diz: “... e você chamará Seu
nome Jesus, porque Ele salvará Seu povo de
seus pecados”. Mas o nome Jesus é uma
adaptação moderna do nome grego Iesous,
que é uma corruptela do nome hebraico
original Yahshua. O nome Jesus ou Iesous
não tem significado por si só, mas o nome
hebraico Yahshua significa literalmente a
Salvação de Yahweh, que faz sentido a partir
da mensagem do anjo em Mateus 1:21, “...
chamarás Seu nome Yahshua [Salvação de
Yahweh]1 Ele salvará o Seu povo dos seus
pecados “.
Se você olhar em uma antiga Bíblia King
James, você encontrará o nome Jesus nessas
duas passagens:
Que também os nossos pais, que vieram
depois, trouxeram Jesus com a possessão dos
gentios, a quem Deus expulsou perante a face
de nossos pais, até os dias de Davi ... (Atos
7:45)
Pois, se Jesus lhes tivesse dado repouso, então
não falaria depois de outro dia. (Hebreus 4:
8, KJV)

sucessor de Moisés e não o Filho de Deus.
Mas no manuscrito grego, o nome em
ambos os versos é - Iesous.
Você vê que Josué é a transliteração mais
comum do nome hebraico do sucessor de
Moisés, que significa “Ele salvará”. Esse
nome prediz o nome do Filho de Deus, pois
Josué foi o precursor profético do Messias,
trazendo Israel para a Terra Prometida e
levando-os à vitória sobre seus inimigos.
Mas como os tradutores obviamente sabem
desse fato, por que eles apenas traduzem
Iesous como Josué nesses dois versículos, e
como Jesus em todos outros lugares?
Na versão NVI do Novo Testamento
ainda tem uma nota de rodapé apoiando
este fato em Mateus 1:21: “Jesus é a forma
grega de Josué”.
O fato é que o nome do Filho de Deus
não poderia sequer ser pronunciado
como “Jesus” até o final do século XVI,
simplesmente porque não havia o som “J”
ou a letra até então. A letra moderna “J”
desenvolvido a partir da letra “I” começou
a ser escrito com uma “cauda” decorativa,
quando aparecia como a primeira letra
em uma palavra. Assim, o nome agora
escrito como Jesus foi realmente escrito e
pronunciado muito parecido com o grego
Iesous original. Eventualmente, o som “J”
se infiltrou na linguagem moderna para
acompanhar a maneira diferente de escrever
a inicial no nome.
Você também pode achar interessante
que em Atos 26: 14-15, diz que o apóstolo
Paulo ouviu o nome do Filho de Deus

pronunciado “na língua hebraica”
pelo próprio Filho de Deus, então ele
certamente não ouviu o nome grego
Iesous ou o nome português Jesus, mas
sim o nome hebraico, o nome acima de
todos os nomes, Yahshua.2

No entanto, se você olhar em qualquer
tradução moderna da Bíblia, você
encontrará que no lugar do nome Jesus,
os tradutores usam o nome Josué, pois no
contexto está claro que ele está falando do
1
1 Yah é o nome pessoal de Deus, e shua é de uma palavra de raiz hebraica que significa “salvar”. Deus se
identificou a Moisés como YAH (que significa “EU SOU”) em Êxodo 3:14, também como no Salmo 68: 4,
King James Version (“... por seu nome Yah”), e como na mais familiar palavra hebraica Aleluia (Halleluyah), (“Louvado seja Yah”). E em João 5:43 e 17:11, Yahushua diz que Ele veio em nome de Seu Pai, “o
nome que Tu Me deste” (NVI), então não é de surpreender que o nome do Pai seria incorporado ao nome
do Filho, Yahshua 2 Filipenses 2:9; Atos 4:12
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Continuação da contracapa…
Common Ground Café 145 E. Main Street,
Warsaw, MO 65355  660-438-2581

New York

Common Sense Farm 41 North Union Street, Cambridge, NY
12816  518-677-5880
Community in Oneonta 81 Chestnut Street, Oneonta, NY
13820  607-353-1620
The Yellow Deli 134 Main Street,
Oneonta, NY 13820  607-431-1155
Community in Ithaca 119 Third Street,
Ithaca, NY 14850  607-272-6915
The Yellow Deli 143 East State Street,
Ithaca, NY 14850  607-256-2056
Journey’s End Farm 7871 State Route 81,
Oak Hill, NY 12460  518-239-8148
The Yellow Deli 7771 State Route 81,
Oak Hill, NY 12460  518-239-4240
Community in Hamburg 329 Buffalo Street, Hamburg, NY
14075  716-926-9216
Community in Coxsackie 18 South River Street, Coxsackie,
NY 12051  518-731-7002

New Hampshire

Community in Lancaster 12 High Street,
Lancaster, NH 03584  603-788-4376
Simon the Tanner Family Outfitters 55 Main St, Lancaster,
NH 03584  603-788-4379

North Carolina

Gladheart Farm 9 Lora Lane,

Asheville, NC 28803  828-274-8747
Community Conference Center 471 Sulphur Springs Road,
Hiddenite, NC 28636  828-352-9200

Tennessee

Community in Chattanooga 900 Oak Street, Chattanooga,
TN 37403  423-752-3071
The Yellow Deli 737 McCallie Avenue,
Chattanooga, TN 37403  423-468-1777
Community in Pulaski 373 Glendale Drive,
Pulaski, TN 38478  931-424-7067
The Yellow Deli 219 S. Third Street,
Pulaski, TN 38478  931-363-8586

Vermont

Community in Island Pond 126 South Street,
Island Pond, VT 05846  802-723-9708
Simon the Tanner Family Outfitters Cross & Main Streets,
Island Pond, VT 05846  802-723-4426
Community in Rutland 134 Church Street,
Rutland, VT 05701  802-773-3764
The Yellow Deli & Hiker’s Hostel 23 Center Street, Rutland,
VT 05701  802-775-9800
Basin Farm 175 Basin Farm Road,
Bellows Falls, VT 05101  802-463-9264

Virginia

Stoneybrook Farm 15255 Ashbury Church Road, Hillsboro,
VA 20132  540-668-7123
Stoneybrook Farm Market 37091 Charles Town Pike,
Hillsboro, VA 20132  540-668-9067
www.dozetribos.com

Washington

Community in Raymond 418 State Route 105, Raymond,
WA 98577  360-934-5607

No Canadá

Community in Winnipeg 89 East Gate,
Winnipeg, MB R3C 2C2, Canada  204-786-8787
The Yellow Deli & Bakery 490 Des Meurons, Winnipeg, MB
R2H 2P5, Canada  204-453-5156
Mount Sentinel Farm 2915 Highway 3A,
South Slocan, BC V0G 2G0, Canada  250-359-6847
The Yellow Deli 202 Vernon Street, Nelson, BC V1L 4E2,
Canada  250-352-0325
Fairfield Farm 11450 McSween Road,
Chilliwack, BC V2P 6H5, Canada  604-795-2225
The Yellow Deli 45859 Yale Road,
Chilliwack, BC V2P 2N6, Canada  604-702-4442
New Sprout Farm 7191 Howard Road,
Merville, BC V0R 2M0, Canada  250-337-5444
Common Ground Café 596 Fifth Street,
Courtenay, BC V9N 1K3, Canada  250-897-1111
Community in Kingston 1560 Abbey Dawn Rd, Kingston,
Ontario K7L 4V3, Canada  250-777-1625

Na Inglaterra

Stentwood Farm Dunkeswell, Honiton,
Devon EX14 4RW, England  44-1823-681155

Na República Tcheca

Preserved Seed Farm Mšecké Žehrovice č. 150, 27064
Mšecké, Czech Republic  420-321-123575
Community in Skalna 481 Česká,
35134 Skalna, Czech Republic  420-910-117288

Na França

Communauté de Sus 11 route du Haut Béarn, 64190 Sus,
France  33-559-66-14-28

Na Espanha

Comunidad de San Sebastian Paseo de Ulia 375, 20013 San
Sebastian, Spain  34-943-32-79-83
Sentido Común General Etxagüe N9, 20003
San Sebastian, Spain  34-943-43-31-03
Comunidad de Irún Caserío Barracas 88, 20305
Irún, Spain  34-943-63-23-16

Na Austrália

Peppercorn Creek Farm 1375 Remembrance Drive, Picton,
NSW 2571, Australia  61-2-4677-2668
Community in Katoomba 196 Bathurst Road, Katoomba,
NSW 2780, Australia  61-2-4782-2131
The Yellow Deli 214 Katoomba Street,
Katoomba, NSW 2780, Australia  61-2-4782-9744

www.dozetribos.com
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As
A Comunidade de Israel

VENHA NOS VISITAR!

E X I S T E U M P OVO que se levanta toda manhã com um pensamento em mente – amar seu Criador com todo
seu coração, mente e força, e amar uns aos outros como Ele nos amou. Sendo simplesmente seres humanos
normais, estamos longe de ser perfeitos em nosso amor, mas em esperança, nós perseveramos. Nosso alvo?
Que o reino de Deus venha à terra, assim como ele é no céu, para que Amor e Justiça possam reinar sobre
a terra. Parece impossível? Seria, se não fosse Yahshua o Messias, o ﬁlho de Deus, vir à terra para redimir a
humanidade, para nos livrar do curso do pecado, e nos fazer capazes de amar. Porque chegamos a ver o valor
dele em nossa desesperada necessidade, temos rendido absolutamente tudo para segui-Lo. Ele ganhou nossos
corações, através de nos ajuntar como um povo para demonstrar seu amor e cuidado no meio de uma sociedade
em decadência. Nossos corações e nossas casas estão abertas noite e dia para os interessados na nossa vida,
ou os que estão cansados de seus pecados e queiram saber mais sobre o propósito para o qual foram criados.

No Brasil

Comunidade em Itapecerica da Serra
Rua Emilio Colela 195, 06855-350
Itapecerica da Serra, São Paulo, Brasil
 55-11-4667-4397
Comunidade em Londrina
Est. Major Archiles Pimpão 5000, 86040-020
Londrina, Paraná, Brasil
(Corresp.: Caixa Postal 8041, 86010-981)
 55-43-3357-1212
Comunidade em Campo Largo
BR 277, km 107,5 s/n˚ (Sentido Ponta Grossa - Curitiba)
Campo Largo, Paraná, Brasil
(Corresp.: Caixa Postal 1056, 83601-981)
 55-41-3555-2393

Na Argentina

Comunidad en Buenos Aires Batallon Norte 120, 1748
General Rodriguez, Buenos Aires, Argentina
 54-237-484-3409

Nos EUA

California

Community in Vista 2683 Foothill Drive,
Vista, CA 92084  760-295-3852
The Yellow Deli 315 East Broadway,
Vista, CA 92084  760-631-1888
Morning Star Ranch 12458 Keys Creek Road,
Valley Center, CA 92082  760-742-8953
The Yellow Deli 32011 Lilac Road,
Valley Center, CA 92082  760-742-2064

Colorado

Community in Manitou Springs 41 Lincoln Ave, Manitou
Springs, CO 80829  719-685-1250
The Maté Factor 966 Manitou Avenue,
Manitou Springs, CO 80829  719-685-3235
Community in Boulder 5325 Eldorado Springs Drive,
Boulder, CO 80305  303-719-8168
The Yellow Deli 908 Pearl Street,
Boulder, CO 80302  303-996-4700
Legenda: Restaurantes Lojas Sítios
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Florida

Community in Arcadia 601 West Oak Street, Arcadia, FL
34266  863-491-0160
Community in Fort Myers 2643 Providence Street, Fort
Myers, FL 33916  239-217-6159

Georgia

Community in Savannah 403 East Hall Street, Savannah,
GA 31401  912-232-1165
The Maté Factor 401 East Hall Street,
Savannah, GA 31401  912-235-2906
Community in Brunswick 927 Union Street, Brunswick, GA
31520  912-264-2279
Yellow Deli Bakery 801 Egmont Street,
Brunswick, GA 31520  912-264-1069

Kansas

Community in Lawrence 1346 New Hampshire St,
Lawrence, KS 66044  785-304-5110
Fieldstone Orchard & Farm 7049 E 149th Street, Overbrook,
KS 66524  785-665-7643

Massachusetts

Community in Boston 92 Melville Avenue, Dorchester, MA
02124  617-282-9876
Community in Plymouth 35 Warren Avenue, Plymouth, MA
02360  508-747-5338
Blue Blinds Bakery 7 North Street,
Plymouth, MA 02360  508-747-0462
Community in Hyannis 14 Main Street,
Hyannis, MA 02601  508-790-0555
Common Ground Café 420 Main Street,
Hyannis, MA 02601  508-778-8390
BOJ Farms 1128 Pleasant Street,
Raynham, MA 02767  508-884-8834

Michigan

Community in Marshall 15230 C Drive N,
Marshall, MI 49068  269-558-8152

Missouri

Community in Warsaw 1130 Lay Avenue,
Warsaw, MO 65355  660-438-2541
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no verso…

