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Todos Nós Vivemos Juntos !
Nós, que escrevemos os artigos deste folheto, realmente vivemos juntos
como uma grande família, tendo todas as coisas em comum, assim como
faziam os primeiros discípulos, no primeiro século. A Bíblia fala claramente a
respeito da primeira igreja: “Todos os que criam estavam juntos e tinham todas as
coisas em comum” (Atos 2:44). Ela descreve como eles eram de um coração e de
uma alma, não havendo nenhum necessitado entre eles, pois entregavam 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 aquele tempo,
mas estamos vivendo desta maneira há cerca de 50 anos. Você pode vir e ver
pessoalmente em qualquer um dos nossos endereços listados na última página
deste folheto, ou em nosso site www.dozetribos.com.br.

Vivemos Como Uma Grande Família
Em cada uma de nossas comunidades, algumas em cidades e outras em
sítios, há uma ou mais casas formando um vilarejo. Famílias e solteiros vivem
juntos nas casas, de acordo com o tamanho delas. Gostamos de casas grandes
porque gostamos de viver juntos. Casais têm seus próprios quartos, além de
quartos adjacentes para seus ﬁlhos, quando necessário. Os homens solteiros
compartilham um ou mais quartos, e as mulheres solteiras, outros. Todos
compartilhamos uma mesma cozinha e sala de jantar, onde tomamos nossas
refeições juntos “com alegria e sinceridade de coração”. 1

Reunião Diária
Em pelo menos uma casa nesses vilarejos temos uma grande sala de
reuniões, onde nos reunimos todas as manhãs e tardes para adorar ao nosso
Criador com cânticos e danças, como é dito no Salmo 150, usando os
instrumentos musicais descritos lá, os quais estamos aprendendo a tocar e a
fabricar. Todos nós somos livres para falar de coração as coisas que estamos
aprendendo, conforme nosso Pai celestial nos ensina, ouvindo uns aos outros,
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.
2
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Trabalhando Juntos
Após o nosso encontro matinal, tomamos o café da manhã juntos e vamos
para os nossos vários trabalhos, fazendo as obras que foram preparadas para
cada um de nós.3 Trabalhamos juntos em nossos próprios Cafés, sítios,
indústrias caseiras e comércios, mas não como autônomos ou empregados de
uma empresa. Toda a renda de nossos vários empreendimentos entra em uma
bolsa comum, a partir da qual todas as nossas necessidades são supridas. Não
temos a nossa própria renda individual ou dívidas particulares para carregar
sozinhos, exceto a dívida de amor que temos com o nosso Salvador, a qual
pagamos amando e cuidando uns dos outros.

Criando Nossos Filhos
Nós amamos e valorizamos nossos ﬁlhos. Nós os ensinamos, educandoos em tudo, para adquirirem as habilidades básicas de que necessitam para
ler, escrever e falar de forma clara, viver juntos em paz e cumprir o propósito
pelo qual foram criados. O treinamento de nossos ﬁlhos vai muito além da
sala de aula, já que 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 o mais importante: aprendem a ser hospitaleiros para
o ﬂuxo constante de visitantes 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. 
Atos 2:46
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 (Yahushua é o nome hebraico
original do homem chamado Jesus na maioria das traduções da Bíblia portuguesa, veja “O
Nome Acima de Todos os Nomes”)
1
2
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Parábolas
de
Fascinação
FASCINAÇÃO, substantivo - uma influência
poderosa ou irresistível sobre as afeições ou
paixões; influência inexplicável, invisível. Os
antigos falam de dois tipos de fascinação: uma pelo
olhar ou pelo olho, a outra por palavras.
O Filho de Deus desaﬁou Seus ouvintes com estas
duas parábolas de fascinação:
“O Reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o
encontrado, escondeu-o de novo e, então,
cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha
e comprou aquele campo.”(Mateus 13:44)
O homem que encontrou o tesouro era um homem especial.
Ele tinha fé suﬁciente para procurar. Talvez ele tenha ouvido
as pessoas falarem de um grande e escondido tesouro, e despertou o que ele sabia lá no fundo, que deveria haver algo que valesse mais do que seus olhos poderiam ver. Ele creu o suﬁciente
para procurar até encontrá-lo. Quem sabe quanto tempo
demorou? Mas ele não desistiu. Então, quando ele ﬁnalmente
encontrou, ele escondeu novamente para se certiﬁcar de que
ele não iria perdê-lo. Todas as suas posses não se comparavam
com aquele tesouro recém-encontrado.
“O Reino dos céus também é como um
negociante que procura pérolas preciosas.
Encontrando uma pérola de grande valor,
foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou”.
(Mateus 13:45-46)
O comerciante passou toda a sua vida coletando isso,
coletando aquilo ... Tudo tinha algum valor para ele. Mas
ele estava procurando por algo. Sua vida continuou como
de costume até que algo de valor extraordinário chamou sua
4
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atenção: aquela pérola de grande
valor. Ele nunca havia encontrado
nada parecido antes, e de alguma
forma ele sabia que nunca mais encontraria. Ele tinha estado por toda
parte e tinha visto muita coisa em
sua vida, mas nunca algo parecido
com aquela pérola ...
O que exatamente os homens
dessas duas parábolas viram que
lhes causaram tal fascínio? Que
raridade era tão valiosa que se
sentiram compelidos a vender
com alegria tudo o que tinham?
O que seus olhos perceberam? O
que poderia valer tudo o que eles
tinham? Por que o homem não
apenas “adicionou o tesouro” à
sua vida, ou por que o comerciante não “adicionou a pérola”
à sua coleção? O que era tão
fascinante sobre o tesouro e a pérola que suas outras posses nem
sequer podiam ser comparadas?
Você já encontrou algo assim?
Eu encontrei. Eu era como o
homem que encontrou o tesouro. Eu era como o comerciante.
Aqui está a minha história:
Eu tinha vinte e dois anos,
quase terminando a faculdade. Tudo estava indo bem. Eu
sobrevivi às festas da minha
juventude e estava ansioso para
crescer e tentar fazer o bem. Eu
ﬁ z todo o tipo de coisas para
ser uma pessoa melhor. Levantei cedo de manhã em vez de
dormir até tarde. Comi comida
orgânica. Eu decidi dizer às
pessoas a verdade o melhor que
pude. Eu estudei muito e realmente tentei chegar a tempo.

Eu não era perfeito, mas estava
melhorando.
Eu disse à minha namorada
que queria me comprometer com
ela e que não a deixaria para
trás para ir para a América do
Sul, que tinha sido meu plano
anterior.
Tornei-me assistente de
professor na faculdade e quando
alguém me pedia para mudar seu
teste para que ele pudesse passar,
eu dizia que não podia fazer
aquilo.
Passei tempo com pessoas
religiosas e tentei entender quem
era Deus. Eu mesmo fui correr
às vezes para ser saudável. Eu era
legal com as pessoas no trabalho.
Muitas vezes, a caminho de casa
ao trabalho, eu pegava a sobra
de comida e andava de bicicleta
até o píer onde os moradores
de rua estavam sentados e dava
para eles. Eu estava realmente
tentando fazer coisas boas.Passei
tempo com pessoas religiosas e
tentei entender quem era Deus.
Eu mesmo fui correr às vezes
para ser saudável. Eu era legal
com as pessoas no trabalho.
Muitas vezes, a caminho de casa
ao trabalho, eu pegava a sobra
de comida e andava de bicicleta
até o píer onde os moradores de
rua estavam sentados e dava para
eles. Eu estava realmente tentando fazer coisas boas.
Mas lembro-me de um dia,
correndo pela praia na cidade em
que vivia, pensando na minha
vida. “É isso? Isso é tudo o que
há para fazer o bem? Por que eu
5

ainda me sinto tão vazio? ”Eu
tentei todos os tipos de religiões.
Eu cantava com monges hindus.
Meditei com os budistas. Saí
com os taoístas. Eu paguei por
aulas de Yoga. Sai com Rastafáris. Fiz amizade com muçulmanos. Um dia eu estava tão
desesperado que convidei meu
colega cristão para minha casa.
Eu o deixei orar por mim. Eu
pedi a Jesus para entrar em meu
coração naquela noite.
A vida continuou. Nenhuma
mudança real. Eu podia sentir
que o caminho em que eu estava
não era o caminho certo. O
que precisa mudar? Onde está
a verdade? Será que vou saber,
quando eu achar? Eu sentia que
se eu pudesse encontrar Deus,
eu daria a Ele toda a minha vida.
Onde Ele está?
Mas, o que eu poderia fazer?
Não parecia haver nenhuma outra opção real se apresentando,
então, assim como o comerciante
que continuava colecionando
pérolas, eu continuava cuidando
dos meus negócios, indo para as
aulas da faculdade e trabalhando
duro. Eu tentei não retroceder
em fazer as coisas das quais eu
tinha desistido. Mas qual era a
visão? Eu estava ﬁcando desesperado.
Quando me sentia assim, eu
parava numa livraria e pegava
algum livro espiritual, ou um
romance com algum personagem
nobre mas solitário com o qual
eu pudesse me identiﬁcar.
Mas assim como aquele mer6

cador e o homem que encontrou
o tesouro, continuei procurando.
Eu continuei cavando.
Um dia liguei para minha
namorada, nos encontramos na
praia e conversamos sobre como
a vida era vazia. Nós ﬁ zemos um
plano para deixar tudo para trás.
Ela disse: “Não pense que sabemos como vai ser”. Eu a escutei,
mas era difícil não nos imaginarmos morando na mata, comendo
frutas ou algo assim.
Naquela noite, decidimos
visitar uma fazenda para a qual
fomos convidados lá em San
Diego. Estava apenas uma hora
de distância. Eu nunca vou me
esquecer do que vi. Eu ﬁquei
fascinado.
Eu vi seres humanos honrando seu Criador.
Eu vi homens mais velhos
que não estavam tentando ser legais, mas realmente viviam suas
convicções.
Eu vi maridos e esposas que
se amavam.
Eu vi crianças que eram
puras e que cantavam com todo
o coração. Eles cantavam as palavras: “Venha como você é. Deixe
suas redes para trás. Venha cantar
comigo - uma nova música que você
vai encontrar”.
Eu vi uma família real.
Eu vi um lar.
Eu vi amor verdadeiro.
Eu vi Yahshua. Eu vi o
Seu Corpo. Eu vi uma vida de
qualidade que nunca tinha visto
antes.
Eu vi o Reino dos Céus.
w w w. d o z e t ri b o s . c o m

Algo no fundo do meu coração sabia que era isso que eu
sempre procurei. Eu vi o amor de
Deus preenchendo as almas dos
seres humanos.
Minha namorada viu a mesma coisa que eu. Nós sabíamos
que tínhamos que fazer parte
daquilo.
Eu ﬁquei fascinado. Eu não
consegui desviar o olhar. Até
quando voltei à minha vida normal depois do tempo que passei
naquela fazenda, não consegui
esquecer do que vi. Claro, havia
um custo, mas agora eu só podia
ver minha vida e possessões à luz
da minha nova descoberta. Tudo
empalideceu em comparação ao
meu tesouro, à minha pérola.
Então desisti de tudo.
Saí do meu último ano de
faculdade, depois de cinco anos
de estudos.
Me demiti do melhor trabalho que eu já tinha encontrado
em uma cooperativa de alimentos orgânicos.
Desisti da minha esperança de ser um escritor famoso,
apenas alguns meses depois de
publicar um conto.
Eu dei a biblioteca de livros
que acumulei ao longo dos anos.
Todos eles estavam apontando
para essa decisão de qualquer
maneira.
Meu laptop e celular também foram, junto com os US $
5 mil restantes em minha conta
bancária.
Eu desisti da imagem de mim
mesmo que eu tinha esculpido

tão meticulosamente.
Dei os cadernos de anotações
com todas as coisas que escrevi:
poemas, músicas, histórias. Onde
eles estavam levando as pessoas,
aﬁ nal?
Junto com tudo isso, eu desisti da minha vida de pecado que
realmente machucou as pessoas imoralidade, farisaísmo, ganância, egocentrismo, passividade,
falar pelas costas…
Assim como o homem que
encontrou o tesouro, e assim
como o comerciante que encontrou a pérola, sou muito grato
por ter tido a oportunidade de
desistir de tudo o que tinha. E
se eu tivesse vivido toda a minha
vida e nunca tivesse visto algo
que fosse digno de eu desistir de
tudo?
Então, assim como eles, por
gozo, eu desisti de tudo o que
eu tinha para ganhar a Pérola.
Yahshua é a Pérola. Ele é digno
de se desistir de tudo!
Se minha história tocar seu
coração, por favor, venha nos
visitar. A mulher que era minha
namorada agora
é minha
esposa
e temos
três
ﬁ lhos
muito
especiais.

Jon
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Eu amo padrões.
Quando eu era uma menininha, eu
costumava olhar para o papel de parede do meu
quarto, traçando-o com meu dedo, cada seção tinha uma
réplica exata do que estava ao lado. Minha gata tinha um padrão
de redemoinho semelhante nas costas dela. Aquilo não foi
imprimido nela com uma máquina, pensava. Nem as asas das
joaninhas também, vermelhas brilhantes com manchas pretas. Não
eram tão simétricas quanto meu papel de parede, mas mesmo
assim eram fascinantes. Todo verão elas se acasalavam, nas raízes
de um carvalho em nosso jardim da frente, subindo e descendo
pela casca rígida ondulada.

Isto Faz Parte do
Padrão?
Havia algum tipo de
informação que elas conheciam
para irem lá, ano após ano. Eu
olhava para elas com expectativa e
admiração.
Isto é parte do padrão?
Havia outro padrão que eu
também cresci observando.
Todos os domingos isto
ocorria:
• Pendure o seu
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casaco;
• Aperte a mão do pastor;
• Sente-se no banco;
• Ouça o sermão;
• Vá para uma lanchonete
depois que terminar.
Era bom saber que eu tinha
um lugar para visitar a cada
semana, com pessoas que
sabiam meu nome e
sorriam para mim. Era
confortável. Eu me
lembro do ano em
que completei
sete anos.

w w w. d o z e t ri b o s . c o m

Meu pastor mandou embora
uma mãe solteira e seus filhos
desregrados e indisciplinados,
explicando que ele sentia muito,
mas não tinha como ajudá-la.
“Eu acho que isso deve ser parte
do padrão”, pensei. Eu não disse
nada, mas algo em mim ficou
incomodado.
Outra vez, vários anos depois,
um homem se levantou na parte
de trás do santuário e começou
a falar, quando, de repente, os
recepcionistas o agarraram e o
arrastaram para fora, antes que
alguém pudesse ouvir o que ele
estava dizendo. “Ah, então é assim
que Deus é ...” Minha pequena
mente tentava encaixar aquilo no
padrão.
Mas de alguma forma, não
parece ir junto com outro padrão
no fundo do meu coração.
Aquele padrão dentro de mim
me fez perguntar: “Isto é uma
ação gentil e boa? Deus prefere
que a gente fique em silêncio? ”
Será que alguma vez eu
teria coragem de fazer minhas
perguntas? Alguém teria coragem
de respondê-las? Se alguém
tivesse dúvidas, certamente não
perguntariam na minha frente.

E ninguém tentou se levantar na
igreja novamente. Definitivamente
só tinha uma pessoa que podia
falar daquele jeito: o pastor.

Um Novo Padrão

Muitos anos depois, fui convidada para um fórum aberto em
um Café, em Vista, Califórnia, chamado The Yellow Deli. A atmosfera
calorosa da sala era quase palpável - cada aspecto, desde o brilho
suave e âmbar das luzes até o chá
e os bolinhos preparados para nós
na mesa, mas especialmente os
sorrisos gentis dos homens que
estavam lá para guiar a discussão.
Eles começaram a ler para nós
um versículo em Lucas 14, perguntando: “O que o Messias quis dizer
com isto: ‘qualquer de vocês que
não renunciar a tudo o que têm,
não pode ser meu discípulo’?”
A princípio houve um silêncio,
enquanto os homens olhavam, ansiosos e esperançosos, para nossos
rostos.
Um por um começamos a falar.
Era um pequeno milagre. Lembro-me de olhar ao redor e estar
admirada por estarmos realmente
falando de nossos corações sobre
algo profundo e espiritual. Nós não
estávamos falando sobre filmes
ou fofocas. Nós estávamos
falando sobre a verdade,
e percebi que esses
homens queriam
ouvir o que estava
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em nossos corações. Eles ouviam cada um, considerando o que cada um
dizia, acrescentando algo ou fazendo outra pergunta.
Algumas pessoas na sala disseram coisas desafiadoras; algumas pessoas negaram que o que o Messias disse fosse válido; outros disseram que
era impossível obedecer aquilo hoje em dia. Mas aqueles homens nunca
se sentiram ameaçados e nunca se intimidaram para falar do que eles
acreditavam como verdade. Eles encorajavam os mais quietos, acenando
para eles compartilharem seus pensamentos. Por causa do valor queaqueles homens colocaram no pouco que cada um deu, os mais fortes aprenderam a ouvir aqueles
que nem sempre tinham muito a dizer.
Este era um
tipo de padrão diferente daquele que eu
via na igreja no
domingo. Que alivio! Existe um padrão
diferente! Este
novo padrão que eu estava testemunhando deve
ser o verdadeiro, que vem do nosso
Criador. Não
era uma conversa mundana vazia e
sem sentido.
Não era rigor religioso opressivo, nem

era mero zelo emocional. Era simples e genuíno. Nós olhávamos uns
para os outros. Nós escutávamos. Nós falávamos o que estava em nossos
corações. Como eu poderia considerar retornar ao outro padrão? Cada
semana eu estava me apaixonando mais por aquele novo padrão. Certa
semana, descobri que todos aqueles que trabalhavam no Yellow Deli
viviam juntos como uma família. Eles compartilhavam todas as suas possessões e renda. Eles criavam seus filhos juntos; eles trabalhavam juntos e
descansavam no sábado.
Eles se reuniam duas vezes por
dia, todos os dias, de manhã e à
tarde, para adorar ao seu Criador e
falar sobre Seu grande propósito
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para a humanidade.Eles se reuniam duas vezes por dia, todos os dias, de
manhã e à tarde, para adorar seu Criador e falar sobre Seu grande propósito para a humanidade.
Quanto mais o padrão me era revelado, via que havia uma vida inteira
por trás dele. Algo, alguma entidade, alguma força estava fazendo com
que eles quisessem viver juntos e compartilhar tudo. Viver juntos não era
um fardo ou uma labuta para eles. Era um profundo desejo realizado.
Compartilhar tudo não era uma lei opressora. Era uma manifestação de
amor e carinho uns pelos outros. Assim como as joaninhas, eles tinham
uma fonte, e essa fonte informava-os sobre o caminho para viver e florescer.
Eles me convidaram para vir e fazer parte do padrão deles. “Eu? Parte
do padrão? Na verdade, eu esperava que eles me convidassem. Eu era tão
boa em observar padrões, estudá-los, mas fazer parte do padrão era um
padrão bastante diferente para mim. Eu realmente amei o padrão deles.
Eu adorava contempla-lo, estudá-lo. Isso trouxe quietude para minha
alma.
“O que eu tenho que fazer?” Eu perguntei. A resposta foi tão simples.
Eu só tinha que desistir do velho padrão e vir para o novo. Isso soou
como uma boa ideia para mim. Mais do que isso, soava como vida e paz.
Então desisti de tudo. Fui lavada do antigo padrão e batizada no
novo. Agora eu vivo todos os dias com meus amigos.
Estamos restaurando o padrão que a igreja tinha quando era chamada de Caminho. Como se vê, a igreja no primeiro século, na verdade,
começou com este mesmo padrão, mas de alguma forma ficou distorcida
ao longo do caminho. Foi copiado errado tantas vezes que se tornou algo
irreconhecível.
Agora é a hora da restauração do padrão original. E no caso de você
estar se perguntando, não estamos apenas tentando manter tudo para
nós mesmos. Você pode vir e ver isso. Você pode até fazer parte disso, se
quiser. Nós adoraríamos conhecê-lo!

M ol l y
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Grande Valor”.1
que o
Quanto
Salvador
Só é possível se você
da humanidade
vir
o valor dEle como
Ele
vale para você?
maior do que tudo.
Vale
O que você daria
Será que poderia
para ganhar a
entrar na mente
para de alguém, que
vida eterna? Ou
realmente não
Você? verdadeiramente
temos nada a fazer,
odeia sua vida neste
considerando tudo
mundo,2 que desistir
o que Ele fez? “Tudo o que
de suas posses e “obras de
você tem que fazer é aceitar
salvação”?3
Jesus em seu coração e crer.”
Paulo sofreu alegremente
Ok, então o que significa
a perda de todas as
crer? A salvação é uma
coisas, considerando-as
dádiva gratuita, mas a quem
como esterco, pelo valor
Ele a dá?
insuperável de conhecer e
Ele não perguntou: “O
seguir a Messias.4 O Messias
que um homem daria em
diminuiu de valor desde os
troca de sua alma?” Por que
dias de Paulo?
Ele disse coisas como:
Parece que aquele
“Ninguém pode ser meu
que verdadeiramente crê
discípulo, a menos que repara a salvação, desistirá
nuncie a tudo o que possui.” voluntariamente de tudo
(Lucas 14:33)
o que ele tem para ganhar
“Quem ama pai, mãe, filho a vida eterna. Então, ao
cuidar e servir diariamente
ou filha mais do que a mim
a seus irmãos e irmãs, com
não é digno de mim.”
quem ele vive, ele seguirá
(Mateus 10:37)
o Messias com prazer para
Certamente não há obras
pagar a grande dívida de
que uma pessoa possa fazer
amor que ele tem - uma
para ganhar a salvação, mas
dívida tão grande que leva
não podemos ser como Paulo uma vida inteira para pagar
e todos os outros crentes das
ou talvez toda a eternidade.
igrejas do Novo Testamento
Ou Ele vale tudo para
que viram a futilidade das
você ou não vale nada.
manifestações materiais
Ele vale tudo para nós!! 
de suas próprias obras?
Eles estavam ansiosos para
1
Mateus 13:44-45; Marcos 10:28
2
abandonar tudo quando
João 12:24-26
3
Lucas 14:26,33
descobriram a “Pérola de
4
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Filipenses 3:8
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Pérola de
Grande Valor
A

O “Tesouro Escondido no Campo” e a “Pérola de Grande Valor” são duas das muitas parábolas que são apresentadas nas Escrituras para
explicar o Reino de Deus.1 Quando o homem encontrou o tesouro escondido, ele ficou tão cheio de alegria
que vendeu tudo o que tinha para possuí-lo. O homem
que estava à procura de lindas pérolas finalmente encontrou uma de grande valor e vendeu tudo o que tinha
para obtê-la.
Deixe-me contar-lhe sobre minha busca. Eu realmente não sabia o que estava procurando, mas sabia
que eu ainda não tinha encontrado. Quando me tornei
uma cristã, parei de cometer os pecados externos que
eram óbvios, mas ainda assim havia em mim jeitos
ofensivos que eu me sentia incapaz de mudar, não
importasse quantas vezes, eu “respondesse ao apelo do
altar” sendo “re-batizada”, ou mudando de igreja.
Yahshua, o Filho de Deus, sinceramente bradou:
“Quem tem ouvidos para ouvir que ouça!” Ele persistentemente ensinava por parábolas sobre o Reino de
Deus. Quando Seus discípulos lhe perguntaram sobre
isso, Ele lhes disse que revelaria os mistérios do Reino
para eles, mas não para aqueles que estavam fora do
Seu círculo íntimo, porque eles não viam nem ouviam
com o coração para obedecer, o que lhes daria entendi1

Mateus 13:44-46
13

mento.2 Em outro lugar Yahshua disse a Seus discípulos
que foi dado a eles conhecerem os mistérios, mas para
aqueles que estavam fora, todas as coisas estavam em
parábolas.3 Isso me perturbava porque eu não sabia se
estava dentro ou fora do círculo dEle, mas sabia que
havia muitas coisas na Bíblia que eu não entendia.
Quando Paulo foi para Colossos ele falou sobre
mistérios e ficou preocupado, pois não sabia se os
colossenses entenderiam o mistério, tanto do Pai
quanto de Messias, em quem estão escondidos todos
os tesouros da sabedoria e do conhecimento.4 Em
Corinto, ele também se referiu à sabedoria de Deus
como sendo um mistério de antes das épocas, e que
as profundezas das coisas de Deus só poderiam ser
reveladas a alguém pelo seu Espírito.5
O eunuco etíope, um homem de alta posição,
estava lendo o livro de Isaías, enquanto retornava
de uma adoração em Jerusalém. Embora ele
fosse um homem educado e justo, ele não podia
obter entendimento só em ler as Escrituras, e
humildemente admitiu que precisava de alguém
para lhe explicar aquilo. 6 Pedro também nos
adverte que os escritos de Paulo são facilmente mal
compreendidos e distorcidos, assim como fazem com
o resto das Escrituras, por pessoas não instruídas
e instáveis que por causa disso estão causando sua
própria destruição.7 Paulo advertiu aos coríntios a
não serem enganados, assim como Eva foi e perdeu
sua devoção simples a Messias. Ele lhes disse que
estavam aceitando um evangelho diferente, um
Yahshua diferente e recebendo um espírito diferente
daquele que lhes foi pregado. 8
Eu menciono todos estes exemplos porque eles
mostram bastante claramente, que existe um perigo real
em mal interpretar as Escritura e não compreender os
mistérios que intencionalmente foram escondidos dos
Mateus 13:9-15
Marcos 4:11
4
Colossenses 2:2-3
5
1 Coríntios 2:7-10
6
Atos 8:27-31
7
2 Pedro 3:16
8
2 Coríntios 11:3-4
2
3
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insinceros, que não estão dispostos a pagarem o custo
de ser um discípulo.
Está registrado no Evangelho de João que quando
Yahshua falava, muitos que creram no Seu nome,
mas Ele não se confiava a eles, porque Ele conhecia
todos os homens e o que havia neles.9 Ele também
disse que se alguém tivesse Seus mandamentos e os
obedecesse, Ele os amaria e Se manifestaria ou Se
revelaria a eles.10 Eu mesma tinha sido uma cristã
por 23 anos, mas de alguma forma eu não me sentia
como se realmente conhecesse a Ele. Depois de buscar por todos esses anos, comecei a orar diariamente
para que Deus se revelasse para mim, tanto Ele mesmo como Seu Filho, para que eu pudesse descobrir
como servi-Lo e ter certeza de que eu estava agradando a Ele.
Em outra ocasião, quando Yahshua estava ensinando e muitos estavam crendo nEle, Ele disse: “Se
vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos e então conhecerão a
verdade e a verdade vos libertará”. Por isso, somente
depois de vivermos de acordo com Seus ensinamentos, conheceremos a verdade que nos libertará. Eu
me considerava uma cristã, mas eu nunca tinha pensado sobre mim mesma como uma discípula.
Alguém contou para mim e para meu marido sobre
as Doze Tribos e ficamos interessados em conhecê-las.
Nós pensávamos que conhecíamos o suficiente das Escrituras para não sermos desviados por nenhuma falsa
doutrina que pudessem ter. Viemos várias vezes por
semana para assistir e ouvir suas reuniões, e depois
compartilhar de suas refeições. Cada semana, nós víamos e ouvíamos coisas que causavam uma inquietação
em nossos corações. Nós ouvíamos coisas que nunca
tínhamos ouvido antes, e nós não sabíamos se podíamos acreditar neles.
Na época de Yahshua, as pessoas sentiam a mesma coisa sobre aquilo que Ele falava. Alguns diziam
que Ele era verdadeiro, mas outros diziam que Ele
era um enganador. Yahshua disse que Seus ensi9

João 2:23
João 14:21

10

15

namentos não eram dEle, mas vinham de Seu Pai,
Aquele que O enviou para falar. Ele também explicou
que se alguém estivesse disposto a fazer a vontade de
Deus, Ele saberia se seu ensinamento vinha de Deus
ou se Ele falava de Si mesmo. Depois ele passou a
dizer que quem fala de si mesmo busca atrair pessoas
para si mesmo, mas aquele que busca a glória daquele
que o enviou pode ser confiável, porque o seu motivo
não é egoísta.11
Em um reino há um rei, há leis que regem o povo
da maneira que o regente quer. Deus fez de nosso
Mestre Yahshua rei sobre o Reino dos Céus, mas
o reino deste mundo ainda está sob o governo do
maligno. Eu sabia que havia dois reinos e eu estava
lutando para estar no reino de Deus, ao mesmo tempo em que vivia no reino deste mundo que, de acordo
com as Escrituras, está sob o domínio de Satanás.12
Paulo diz que os crentes em Yahshua são libertos do
poder das trevas e transportados para o Reino de Seu
Filho.13
A Pérola de Grande Valor e o Tesouro Escondido no Campo são mencionados apenas uma vez na
Bíblia, mas estes dois versículos realmente explicam o
Evangelho da salvação que nos transfere para fora do
reino deste mundo para o Reino de Deus. É também
um tema recorrente em todas as Escrituras, que não é
ensinado no cristianismo, portanto, passa despercebido por aqueles que o estudam.
Um exemplo muito claro está no livro de Atos dos
Apóstolos. Depois de ouvir a pregação de Pedro no
dia do Pentecostes, três mil pessoas creram no que
ouviram, foram batizadas e ficaram juntas, compartilhando todas as coisas em comum. Ninguém
retornou para suas velhas vidas, mas venderam suas
possessões e supriam aqueles que tinham necessidades. Eles estavam juntos todos os dias e até mesmo
comiam suas refeições juntos.14 Pouco tempo depois,
os apóstolos falaram novamente a Palavra de Deus e
João 7:12-18
1 João 5:19
13
Colossenses 1:13
14
Atos 2:38-47
11
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outro grande número de pessoas respondeu da mesma forma, vendendo suas casas e terras e distribuindo para cada um que tivesse alguma necessidade.15
Desde o início a resposta ao Evangelho foi a mesma
que a da parábola da Pérola de Grande Valor.
No entanto, um casal chamado Ananias e Safira
foi batizado, eles venderam uma propriedade que
pertencia a eles, mas depois enganosamente retiveram parte do dinheiro como uma segurança no caso
de as coisas não darem certo. Eles tinham medo de
serem honestos com sua falta de confiança e Deus tirou suas vidas como uma lição objetiva para a comunidade, então outros teriam temor antes de fazer uma
coisa dessas.16
Os apóstolos não exigiam que todos vendessem tudo,
mas em um verdadeiro batismo, a resposta normal seria
não querer abandonar aqueles que os resgataram do reino das trevas. Eles não poderiam continuar em suas vidas
antigas, com todas as suas possessões, e ao mesmo tempo
estar imersos naquela nova vida. Se alguém não dá tudo o
que possui, ele não pode obter a Pérola de Grande Valor,
que é a vida dEle em nós, nos atraindo para uma nova
vida nEle. É a única maneira de entrar no Reino dEle, no
Corpo de Messias, onde Ele governa como rei.
O chamado “jovem rico” era um bom homem religioso que vivia uma vida justa de acordo com os mandamentos. Se ele vivesse hoje em dia, provavelmente
estaria na igreja todos os domingos. Está registrado
que ele veio até Yahshua para descobrir como receber
vida eterna. Nosso Mestre lhe disse amorosamente que
ele precisava vender tudo o que tinha, dar aos pobres,
e depois segui-Lo, para que seu único tesouro estivesse no céu. No entanto, ele foi embora triste, porque o
Evangelho exigia mais do que ele estava disposto dar.
Ele não deve ter visto a Pérola de Grande Valor, já que
ele não conseguiu se desfazer dos confortos de sua
velha vida.
Ao ouvir a conversa de Yahshua com o “jovem
rico”, e de como é difícil para uma pessoa rica ser
salva, Pedro disse a Yahshua: “Então Pedro, tomando a
15
16

Atos 4:31-37
Atos 5:1-11
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palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo, e te seguimos;
que receberemos?” Yahshua assegurou-lhe, dizendo:
“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.”17 A Pérola

de Grande Valor só pode ser obtida quando abandonamos tudo.
Certo dia nosso Mestre estava ensinando Seus
discípulos a não ficarem ansiosos por comida e roupas.
Ele os avisou em Lucas 12:22, para não se preocuparem com isso como os gentios, já que o Pai celestial supriria suas necessidades, se buscassem primeiramente
o Seu reino. Pensando que isto era o final de Seu ensinamento sobre confiar, eu nunca prestei atenção para
os versículos seguintes, que terminam com “Onde está
o seu tesouro, aí também está o seu coração”18
Outra vez, Yahshua estava ensinando em parábolas
e inesperadamente se virou para a multidão e disse:
“Se alguém vem a Mim e não odeia seu pai, mãe, esposa,
filhos, irmãos, irmãs e ainda também sua própria vida, ele
não pode ser Meu discípulo”. Depois de alguns versículos Ele afirma claramente: “Da mesma forma, aquele de
vocês que não abandonar tudo o que tem, não pode ser Meu
discípulo”.19 Foi tão claro que fiquei espantada.
Yahweh está reunindo Seu povo, Seus escolhidos, um sacerdócio real, uma nação santa.20 Aqueles
que têm ouvidos para ouvir são aqueles a quem Ele
se revela porque são dispostos a fazer Sua vontade.
Quando alguém vai até as águas do batismo, ele está
fazendo uma aliança de morrer e não viver mais para
si mesmo; então ele é ressuscitado da morte, por assim
dizer, para uma nova vida em Messias. Para estar “em
Messias”, é preciso estar no lugar onde Ele habita,
onde Seus seguidores vivem juntos e compartilham todas as coisas em comum. Eles são o Corpo, Seu Corpo
na Terra.
Marcos 10:29-30
Lucas 12:22-34
19
Lucas 14:26-33
20
1 Pedro 2:9
17

18
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Isso é o que Yahshua quis dizer quando falou para
Nicodemos que ele deveria nascer de novo. Ele não
poderia entrar no Reino com sua velha vida, mas
teria que abandonar tudo no batismo e começar uma
nova vida. Yahshua disse: “e quem não toma a sua cruz
e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua
vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa
a encontrará.”21 E, “Digo-lhes verdadeiramente que, se o
grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará
ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a
sua vida, a perderá; ao passo que aquele que odeia a sua
vida neste mundo, a conservará para a vida eterna.”22 Um
homem morto não possui nada, mas no Reino teremos
tudo o que precisarmos.
Sendo assim O Reino de Deus é um lugar que você
pode ver. É o lugar onde Yahshua reina e Seus súditos gastam todas as suas horas amando a Deus com
todo seu coração, mente, alma e força. É o único lugar
onde é possível obedecer a todos os mandamentos de
Yahshua, Seu rei. Este lugar está neste mundo, mas não
é deste mundo. É uma nação espiritual com seus próprios costumes e tradições, que são diferentes dos jeitos
do mundo. É onde amor, aceitação e perdão são tão
incríveis que uma pessoa desistiria de tudo o que tem
para obtê-lo. É o caminho de Yahweh que traz cura e
nos transforma à imagem de nosso Mestre Yahshua. É
onde o Espírito Santo nos permite amar uns aos outros
a ponto de permanecermos na conversa e não nos dividirmos.
Nós convidamos você a vir e ver o Reino sendo
construído por aqueles que abandonaram tudo para
fazer a vontade do Pai e servir
ao Rei, derramando suas vidas
diariamente por Ele e uns pelos
outros. Nós adoraríamos conhecê-lo e compartilhar nossa vida com
você. Você pode nos encontrar em
qualquer um dos
lugares listados na
contracapa deste
21
22

Mateus 10:38-39
João 12:24-25
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Padrão da
Igreja

Todos os que criam estavam juntos e
tinham tudo em comum
Atos 2:44

30 dc

A

Nação
IDEALIZADA

Comunidade é algo real ou ideal, imaginário ou verdadeiro, uma
utopia da mente ou um padrão de como a igreja deveria ser?

P

ara onde os cristãos podem olhar, hoje, e ver pessoas
vivendo da mesma maneira que viviam na primeira
igreja de Atos 2 e 4? Talvez tenham um conceito sobre isso,
mas existe alguma base real para tais conceitos? A maioria
das pessoas se refere a esse capítulo na história bíblica como
um ideal inatingível. O pensamento de que provavelmente
seja aquela a maneira que a igreja deve ser, nunca entrou nas
mentes delas.
Também é fácil ler sobre a nação santa em 1 Pedro 2:9 e
pensar nisto meramente como um ideal. Neste sentido, ideal
é um conceito sem uma realidade ligada a ele, ou algo que
existe apenas na imaginação. Sendo assim, aquela nação santa
fica reduzida a nada mais do que um conceito espiritual. Mas
isto não é a Palavra de Deus. Na realidade, aquela nação santa tinha uma vida social vibrante. É perturbador que aquela
vida, tão bem documentada em Atos 2 e 4, hoje seja desconsi-
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derada e até mesmo desqualificada.
No entanto, em 1 Tessalonicenses 2:14, Paulo elogiou a igreja em
Tessalônica como sendo aquela que seguia bem de perto o verdadeiro padrão que tinha sido
estabelecido pelos apóstolos
em Jerusalém, e em todas
as igrejas da Judeia. Esse
padrão era uma vida em
comunidade. Isso trouxe
perseguição. Para Paulo,
era mais do que apenas
um ideal espiritual: era o
padrão de como a igreja
deveria ser estabelecida
em todos os lugares. Esse
padrão não pode ser imitado sem o mesmo Espírito que formou a
igreja no começo. As Escrituras não dão nenhum outro modelo além
daquele que foi dado no primeiro século, por meio do qual o Corpo
de Messias possa ser expressado para o mundo.
Por que você acha que não há semelhança com aquele padrão,
nas igrejas de hoje? Houve apenas um arquiteto do padrão original
- Ele foi o arquiteto e o construtor.1 Outros foram construídos sem
seguir o mesmo projeto original?2 Se sim, então a estrutura que foi
construída teve outro projeto, de outro arquiteto, e não vai se man-

1
2

Hebreus 11:9-10
1 Coríntios 3:10; Gálatas 1:6-9; 2 Coríntios 11:4,13-15; Romanos 16:17-19
21

ter, e de fato, não pode durar.3
A igreja, tanto hoje quanto nos
últimos 1900 anos, não se assemelha
nem um pouco ao primeiro padrão estabelecido no livro de Atos dos Apóstolos. No entanto, desculpas e debates
contínuos tentam explicar o porquê
disso. Aquele padrão, no entanto, descreve explicitamente como era a vida
no Corpo de Messias - a vida que surgiu a partir do comando do Espírito
Santo. Não foi outro padrão descrito
no Novo Testamento para a fundação
da igreja. Além da vívida descrição
daquela vida em Atos 2 e 4, a evidência de sua existência é encontrada em todas as Epístolas,4 apoiando
o fato de que era o único fundamento apostólico verdadeiro sobre o
qual a igreja poderia ser estabelecida.5 Foi o primeiro e único padrão
autêntico de como a Igreja deveria ser.
Então, onde está esse padrão nos dias de hoje? Se tal padrão não
pode ser localizado, então onde fica a Igreja? As primeiras comunidades foram chamadas de “o Caminho”.6 Logo, a igreja de hoje não
poderia ser de outra maneira a não ser do jeito que era quando foi
chamada de o Caminho.
Existe uma falsa
sensação de segurança
ao considerar aquele
primeiro padrão da igreja
como visionário, idealista
ou obsoleto. Se ele não
é realista, então não há
responsabilidade por não
viver daquela maneira.
Entretanto, se for real, e
de fato todos os verdadeiros discípulos devem viver dessa maneira, então uma sóbria pergunta
deve ser feita: será que eles realmente já ouviram o Evangelho?
Mateus 7:24-27
Atos 2:42-46; 4:32-37; 8:3; Romanos 16:5; 1 Coríntios 16:19; Colossenses 4:15; Filemom
1:2
5
1 Coríntios 3:10-15; Efésios 2:19-22; 4:11-16
6
Atos 9:2, 19:9,23
3
4
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Os cristãos que meramente vivem na sua zona de conforto
teológica de devocionais diários e serviços religiosos semanais não
estão dispostos a fazerem esta pergunta, porque ela põe em questão
a salvação deles. Se eles tivessem ouvido o mesmo Evangelho,7 isso
não os havia trazido ao mesmo testemunho drástico que lemos em
Atos 2 e 4? Quais são os padrões pelos quais seremos julgados? É
pela Palavra de Deus ou por alguma outra coisa?
Ser salvo dos nossos pecados incluiu sair do mundo onde o pecado reinava sobre nós. É isso que significa nascer de novo.8 Começamos a viver quando somos batizados para dentro de uma vida social
e espiritual, vivendo tal realidade em comunidades onde o Messias
reina.
É por isso que no dia de Pentecostes Pedro disse: “Saiam desta
geração má e perversa”.9 Aqueles que creram e receberam sua
palavra responderam de acordo com o que ouviram. Eles literalmente abandonaram a vida que viviam no mundo. Eles abandonaram
amigos e familiares que procuravam impedi-los de seguir a Yahshua,
o Messias.10 Eles se mudaram para a comunidade onde aquela nova
ordem social estava sendo formada. Eles eram como pioneiros,
estabelecendo uma cultura totalmente nova na Terra, onde Yahshua
governava como seu Rei e Soberano. Aquele que segue a Yahshua
não é capaz de viver fora da comunhão íntima do Corpo de Messias.
É impossível para um discípulo crescer espiritualmente fora do contexto de uma comunidade, da mesma forma que uma semente não
é capaz de viver fora de um solo fértil. A igreja tem que ser esse solo
fértil para cada discípulo e é necessário uma comunidade para isso.
Ainda assim, alguns dizem que a comunidade foi o primeiro
erro da igreja primitiva. Mas como isso poderia ter sido um erro
quando graça abundante estava sobre todos eles e as necessidades
de todos eram supridas?11 Oh, quem dera tal erro pudesse acontecer
novamente!
Por fim, o padrão do Corpo de Messias, em Atos 2:42-47 e 4:3237, foi abandonado por aqueles que haviam deixado o primeiro amor
e sujaram suas vestes.12 Eles escolheram ir por um caminho largo.
Devido à sua desobediência, o Espírito Santo foi se entristecendo e
Em oposição a um Evangelho diferente, como em 2 Coríntios 11:4
João 3:3
9
Atos 2:40; Gálatas 1:4
10
Yahshua é o nome hebreu original do Filho de Deus
11
Atos 4:33-34
12
Apocalipse 2:4-5; 3:3-4
7
8
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se extinguindo, e ao final se retirou de seus corações.13 Divisões e
separações surgiram entre todas as igrejas, como acontece até os dias
de hoje. A vida comunitária começou a desmoronar, pois não poderia ser mantida onde o amor havia esfriado.
Se eles tivessem julgado o Corpo e a si mesmos corretamente,14
então a demonstração do amor de Deus entre eles teria sido um
fenômeno contínuo para todo o mundo ver. Mas tragicamente, sua
luz se apagou. O
candelabro foi
retirado de seu
lugar.15 Eles
pararam de viver
pela revelação do
Espírito Santo16 e
se estabeleceram
em um estilo de
vida mais confortável de ritual
e tradição.17 A
forma religiosa
encheu suas reuniões.18 Eles não
eram mais a luz do mundo nem o sal da Terra.19 Messias não estava
mais lá. Ninguém mais podia servi-Lo, porque Ele não estava mais
fazendo Sua morada neles.20 Ele não podia mais se confiar a eles.21
O sistema que Deus odeia dominou: o sistema nicolaíta de clero
e de leigos.22 Um novo sistema religioso nasceu a partir daquela
escuridão de separação e divisão não resolvidas. O sistema episcopal
e o Papa suplantaram o Filho de Deus.
Então, como é que alguém volta à fundação e ao padrão original
da igreja primitiva que foi lançada por Yahshua e Seus apóstolos?
Apocalipse 3:20
1 Coríntios 11:29,31
15
Apocalipse 2:45; Um lugar, como em 1 Timóteo 2:8 – Uma localidade, uma cidade,
como também em Malaquias 1:11
16
Mateus 16:16-18; João 14:21
17
2 Timóteo 3:1-5
18
2 Timóteo 3:5
19
Mateus 5:14-16
20
João 14:23
21
João 12:26; 2:24-25
22
Apocalipse 2:6,15 O termo nicolaíta é derivado de nikao, “conquistador” e laos
“pessoas”, daí, “conquistador de pessoas”. O movimento nicolaíta marca o início da
separação de pessoas entre clero e leigo.
13

14
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João 12:25-26 é o único caminho e o único lugar em que alguém
pode seguir e servir a Ele:
“Aquele que ama a sua vida vai perdê-la, e quem odeia a sua vida
neste mundo vai mantê-la para a vida eterna. Se alguém me serve,
precisa seguir-me; e onde eu estou, meu servo também estará. Se
alguém me serve, o meu Pai honrará.”
Você deve primeiro odiar sua vida neste mundo e obedecer aos
mandamentos dEle para render completamente todas as suas possessões.23 Quem afirma amá-Lo e deseja servi-Lo deve obedecê-Lo.24
A obediência ao Evangelho25 é a única maneira pela qual você pode
ganhar a vida eterna. Todas as outras promessas e todos os outros
evangelhos diferentes daquele falado pelos apóstolos e pelo próprio
Messias acabará levando à decepção.26
Embora o “jovem rico”, em Marcos 10, buscasse vida eterna,
ele não confiou naquele que ele mesmo achava que poderia dá-la.27
Logo ficou evidente que ele amava sua própria vida mais do que a
vida eterna que ele disse que queria.28 O jovem rico perguntou o que
ele teria que fazer para ter a vida eterna, e o Mestre deu-lhe uma
direção clara, mas ele não foi disposto a fazer. Ele não confiou, e
ninguém pode ser salvo sem confiar. Teria sido possível para o jovem
rico entrar no Reino de Deus, se ele tivesse simplesmente confiado
no filho de Deus – mas, ele não confiou, como foi revelado pela sua
indisposição para obedecer.
Em contraste, o que Pedro e os outros discípulos fizeram foi
preservado para que todos possam ler em Marcos 10:28. Aquela foi
Lucas 14:31-33
João 14:21
25
Atos 5:32; 2 Tessalonicenses 1:8; 1 Pedro 4:17
26
Romanos 5:5; 2 Coríntios 11:3,4,13-15
27
Marcos 10:17,21,28-30
28
Marcos 8:34-38
23
24
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a resposta natural e compatível de alguém que reconheceu o valor
do Filho de Deus. Os versículos 29-30 mostram que quando o
Evangelho é obedecido, a comunidade passa a existir. Obediência
de coração é a chave – isto forma uma comunidade.
O Evangelho tem que ser restaurado e definido de acordo
com o padrão original da igreja primitiva. Caso contrário, não
há como voltar para a fundação estabelecida por Yahshua sobre
as boas novas de salvação. Se alguém ouve o Evangelho e não
obedece, então ele é julgado indigno da vida eterna.29
A maneira que as pessoas vivem nessas comunidades deve ser
vista pelo mundo que os observa.30 A maneira que eles vivem juntos, cuidando das necessidades de seus irmãos e irmãs, prova que
são Seus discípulos.31 Também prova que Deus enviou Seu Filho
e amou o mundo, assim como amou seu próprio Filho.32 Essas comunidades estão localizadas dentro ou próximas das cidades para
que as pessoas possam ver sua vida cotidiana.
Marcos 10:29-30 descreve um quadro: casas cheias de discípulos em uma localidade formando um clã ou comunidade, como
em 1 Timóteo 2:8. Muitos clãs em uma determinada área geográfica formam uma tribo. As doze tribos em suas áreas geográficas
compõem uma nação santa, em cumprimento a Jeremias 31:1 e
Malaquias 1:5,11. Eles não estão longe na floresta ou em algum
local remoto, mas ao contrário, eles estão onde as pessoas podem
Atos 13:47-48; João 3:18,36
1 Pedro 2:12
31
João 13:34-35; Atos 4:32; 1 João 3:14-17
32
João 17:21-23
29

30

observar seu comportamento e assim crerem no seu Salvador.33
O Evangelho não faz sentido sem uma vida em comunidade.
Onde mais os mandamentos citados em Mateus 28:19-20 poderiam ser obedecidos, se não no contexto de uma comunidade?
Nas suas “muitas outras palavras”34 no dia de Pentecostes, Pedro explicou todos os requisitos do Evangelho. Sem ouvir e receber
aquelas palavras ninguém pode ser batizado para dentro do Corpo
de Messias. O que ele disse naquele dia definiu o que é um discipulado35 e o que é o perdão dos pecados através do batismo no Corpo
de Messias.36 Isto é o que o próprio Pedro foi ensinado por Yahshua.
O resultado de suas palavras foi a formação de uma comunidade
onde “Todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em
comum; eles começaram vendendo suas propriedades e bens, e estavam
compartilhando-as com todos, à medida da necessidade de cada um.’’37
Os primeiros que creram foram uma ilustração gráfica do
derramar do Espírito Santo. A fundação estava lançada. Não foi
um erro, mas foi a intenção do Evangelho.38 O clamor do coração
de nosso Salvador: “Venha o Seu reino, seja feita a Tua vontade,
assim na terra como é no céu”, estava finalmente encontrando
cumprimento. Se não estivessem buscando primeiro o Seu Reino e
a Sua justiça daquela maneira, de que outra forma os Seus seguidores não se preocupariam com comida, abrigo e roupas, como foram ordenados a fazer?39 para serem cuidados por seu Pai celestial,
se não estivessem
buscando primeiro o Seu Reino
e a Sua justiça
daquela maneira?
Claro, essa
foi a intenção de
Yahshua – estabelecer a Igreja
como uma comunidade, para
atender todas as
Mateus 5:14-16
Atos 2:40
35
Lucas 14:33; Mateus 10:34-39; Marcos 10:29-30
36
Mateus 28:19, Atos 2:38
37
Atos 2:44-45
38
Atos 4:32-37
39
Mateus 6:25-34
33

34

necessidades daqueles que criam nEle.
A comunidade descrita em Atos 2 e 4 não resultou da exigência
dos apóstolos de que todos dessem todas as suas possesões para
serem distribuidas. Mas foi simplesmente uma demonstração que
os primeiros discípulos fizeram em obediência aos mandamentos
de Yahshua no Evangelho.40 Eles obedeceram e renderam tudo o
que tinham por causa de seu amor e sua confiança nEle. O amor
ditou o padrão da comunidade que foi formada, nenhuma outra
coisa conseguiu e nada mais conseguirá. Aquele padrão não foi um
mandato da lei, mas o resultado natural daqueles que receberam
o Espírito do Deus vivo. Não foi um ideal - foi real. Obediência ao
Evangelho produz a nação santa da qual Pedro falou em 1 Pedro 2:9
- não para ser uma nação idealizada,
mas para ser uma nação realizada.
Esta nação realizada seria composta pelas doze tribos restauradas
que o profeta Isaías disse que seriam
ressuscitadas pelo Messias, o Servo
sofredor de Isaías 49:3-6 e 53:1-12. Ela
seria a semente espiritual de Abraão,
o Israel de Deus do qual Paulo falou
em Gálatas 6:16. Hoje são “nossas doze
tribos que sinceramente servem a Deus
noite e dia”, como Paulo disse em Atos
26:7.41 A vida tribal em comunidades
estabelecidas por todo o mundo é o
testemunho do Reino de Mateus 24:14
que irá provar a luz para as nações e
trazer a salvação para os confins da terra, como Isaías profetizou,42 cumprindo
a “Grande Comissão” de Mateus 28:18-20. Aquela nação santa de
doze tribos, a Comunidade de Israel,43 vai produzir o fruto do reino
que o Mestre falou em Mateus 21:43 - amor que provém de um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera.44 Quando esse amor
estiver aperfeiçoado na unidade de uma nação de doze tribos completamente formada, então o Messias retornará para Sua noiva, e ela
será tão radiante e gloriosa quanto Apocalipse 21:9-12 descreve. 
Lucas 14:33; Marcos 10:17,21,28
Tiago 1:1; Apocalipse 7:4-8; 21:9,12
42
Isaias 49:6
43
Efésios 2:12
44
1 Timóteo 1:5
40
41
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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 o 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 nestas 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)
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
sucessor de Moisés e não do Filho de Deus. Mas
no manuscrito grego, o nome em ambos os versos
é - Iesous.
w w w. do z e t ri b o s . c o m
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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
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 3 Filipenses 2:9; Atos 4:12
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