A vida

Radical
Atos
2:44

de

“Todos os que criam estavam juntos e
tinham todas as coisas em comum”

A Vida Radical de
Atos 2:44
Oprimir – Governar ou administrar com imposições cruéis ou injustas, colocando as pessoas
sob restrições excessivas; exercer autoridade dura e má, silenciando e reprimindo o clamor do
coração humano.
Vivemos numa época de opressão – física, emocional, mental
e espiritual. Somos oprimidos pelo que vem de fora e de dentro
de nós. De todo os lados surgem “revolucionários” que forçam
cada fibra de seu ser para darem um golpe no sistema, clamando
por justiça numa época de suprema injustiça. Tudo é escuro e
pervertido: pobreza, genocídio, gerações debaixo da tirania dos
medicamentos, corrupção política, guerras sem fim, poluição e
pesadelos ecológicos.
Ainda que alguém possa apontar uma entre milhões
de diferentes causas, um coração leal, que anseia
pela verdade e justiça, não irá satisfazer-se, a não
ser através de uma solução real para essa época
triste e caótica de mágoas e separações. Um
ato revolucionário definitivo é responder
ao chamado que atinja o núcleo
da verdadeira essência do sistema
mundial em si. Esse chamado foi
apresentado e articulado com clareza
e em detalhes por Yahshua1 o filho de Deus.
Objetivamente, com o que essa autêntica
revolução deveria parecer? Qual seria a sua
manifestação concreta, palpável? Atos 2:44 é
suficiente – “Todos os que criam, estavam juntos
e compartilhavam tudo em comum”. Esse
foi o mais profundo movimento da história,
ainda que tenha permanecido oculto para a
maioria. Essa foi a maneira como os discípulos
de Yahshua viveram no primeiro século.
Eles foram efetivamente chamados de “o
Caminho”,2 pois se devotaram a aprender, produzir e preservar uma cultura emergente,
1

Veja o Artigo na página 20.

2

Atos 24:14 — Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do
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que é a única forma que “o Caminho” poderia ser, tal qual uma semente de maçã que
por sua natureza deve se tornar uma macieira. Está na genética da semente. O DNA do
verdadeiro evangelho irá sempre produzir um povo à parte. A vida descrita em Atos 2:44
foi o primeiro fruto que se pretendia que amadurecesse.
O chamado do evangelho é a solução derradeira para toda a injustiça que esse
mundo doente e morto já viu. É o único antídoto para a opressão e a agressão desta
época. Não há nada que exponha mais esta sociedade de consumo egoísta do que um
povo vinculado de todo o coração, perseverando nas alegrias e nas tristezas. Eles estão
juntos para o melhor ou o pior, na doença e na saúde, passando por provas e testes,
compartilhando tudo o que têm e se recusando a abandonar uns aos outros.
Atos 2:44 testa a aliança de amor em seu âmago, mostrando sua qualidade e sua
glória. Amor vem de motivações internas, não de compulsão externa. Somente um amor
maior que o amor do homem natural falho irá passar pelo teste que está vindo sobre a
terra nestes últimos dias.3 Deve ser um amor divino, derramado no coração de homens
e mulheres redimidos.4
Os mandamentos e os ensinos de Yahshua são planos detalhados que equipam um
povo a resistir à onda da cultura “eu, mim, meu” que está destruindo a própria estrutura
de toda a sociedade humana.
O supremo egoísmo está abrindo caminho para um governo mundial único e
uma sociedade que ao final dará boas vindas ao Anticristo e à Marca da Besta. Esta
monstruosidade corporativa será o resultado de um processo sistemático de nivelamento
que terá êxito em eliminar todo o valor e dignidade humana. Será feito por meio de
propaganda agressiva e persuasiva, bombeada diretamente na corrente sanguínea das
massas dessas poucas gerações que virão.
A humanidade tem sido poluída, ferida e marcada no coração e na alma, mas um
coração persistentemente humilde busca com cautela uma forma de não se deixar levar.
O “Viva para si mesmo” se tornou o hino desta época. Os jovens são seduzidos pelo
“canto da sereia” do ensino superior que promete uma vida confortável, fácil e prazerosa.5
Todos os limites antigos têm sido transgredidos. Atordoadas e iludidas, as pessoas
desprezam a luta e o sofrimento que preservaram o caráter justo através dos séculos.
Assim, vemos a humanidade reduzida ao nível de criaturas irracionais – argumentando,
cobiçando, intrigando, enganando, odiando, cobiçando e desprezando. O homem vive
Caminho, a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a Lei e no que está escrito nos
Profetas.
Lucas 21:34-35 — Tenham cuidado, para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem,
bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque ele virá
sobre todos os que vivem na face de toda a terra.
3

Romanos 5:5 — E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos
corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu.
4

Lucas 12:19 — E direi a mim mesmo: ‘Você tem grande quantidade de bens, armazenados para
muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se’.
5
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consumido pela auto-gratificação, alimentando seu ego insaciável. Assim, o mundo
está se tornando rapidamente como foi nos tempos de Noé6 e de Sodoma e Gomorra,7
quando os pensamentos e as intenções do coração humano eram continuamente maus.
Em marcante contraste está a vida que resulta do evangelho de Yahshua, o
chamado mais radical que já foi feito ao homem. Isso destrói o falso brilho que tem
enganado o mundo todo.8 Mostra o padrão do verdadeiro amor, como um farol para
uma embarcação no mar, sacudida pela tempestade na pior escuridão. Essa luz expõe a
escuridão do egoísmo e chama a humanidade a considerar.
O ponto de partida para obter a aliança de amor que está em Messias é afastar-se
dos envolvimentos de sua vida neste mundo. Este é o pré-requisito para quem quer que
queira tornar-se um discípulo de Yahshua.9 E Estas são as chamadas “palavras duras”

Genesis 6:5 — O SENHOR viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que
toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal.
7
Ezequiel 16:49-50 — Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma: ela e suas filhas eram arrogantes,
tinham fartura de comida e viviam despreocupadas; não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram
altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você
viu.
6

I João 3:8 — -Aquele que pratica o pecado é do Diabo, porque o Diabo vem pecando desde o
princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do Diabo.
8

I João 5:19 — Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do Maligno.
Mateus 10:34-39 — Não pensem que vim trazer paz à terra; não vim trazer paz, mas espada. Pois
eu vim para fazer que “O homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua
sogra;” os inimigos do homem serão os da sua própria família’ Quem ama seu pai ou sua mãe mais do
que a mim não é digno de mim; quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de
mim;” Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará.
9

Lucas 14:26-27 — Se alguém vem a mim e ama o 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 aquele que
não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo.
Marcos 8:34-38 — Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: “Se alguém quiser
acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida ,
a perderá; mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois, que adianta
ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderia dar em troca de
sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora,
o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos”.
Mateus 19:20-22 — Disse-lhe o jovem: “A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda?” Jesus
respondeu: “Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá
um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me”. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha
muitas riquezas.
João 12:24-26 — 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.” “Quem me serve
precisa seguir-me; e, onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o
honrará.”
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do evangelho que são suprimidas nos sermões dos pregadores cristãos.
Deixe, Entre, Torne-se
Primeiro, você deve deixar sua velha vida e ocupações. Segundo, você deve entrar
numa aliança com todos aqueles que também crêem (assim como o marido e a esposa
entram em uma aliança de casamento “até que a morte os separe”). Terceiro, você
se torna uma nova pessoa, sendo progressivamente transformada à semelhança de
Yahshua, o Messias.10
O resultado de obedecer a
esse evangelho é Atos 2:44 –
Todos os que criam viviam
juntos e compartilhavam
tudo.
Essa é a vida
exemplar que é a luz
do mundo em

meio a uma sociedade caída e escura.11O evangelho nos chama a voltar à peregrinação
para estabelecer uma nação santa separada,12 uma sociedade mantida em união pelo
próprio Criador. A nação santa é formada por aqueles que não eram de um povo, mas
vieram a ser um povo através da sua obediência ao evangelho.13
Assim é deixar, entrar e então tornar-se tudo o que Ele precisa que sejamos.
I João 3:2-3 — Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de
ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele
é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro.
10

I Coríntios 15:49 — Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a
imagem do homem celestial
Isaias 49:6 — ele diz: “Para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de
Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios,
para que você leve a minha salvação até os confins da terra”.
11

I Pedro 2:9 — Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de
Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
12

13
I Pedro 2:10 — Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus; não haviam
recebido misericórdia, mas agora a receberam.
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Apenas uma sociedade com essa integridade pode resistir até o fim e ser a voz do
Criador suplicando ao homem moderno que retorne do dilúvio de engano que o rei
mau desta época está espalhando sobre uma geração global inadvertida. Divididos
seremos derrotados. Só fortemente unidos um povo será capaz de se levantar diante
destes dias finais de corrupção. Agora é tempo de guerra espiritual. A única força que
pode resistir a essa opressão espiritual suprema é uma verdadeira comunidade. Não
uma comunidade intencional, ou energia alternativa, ou agricultura sustentável, ou
cooperativa habitacional, mas uma verdadeira comunidade formada por aqueles que
amam de todo o coração, alma e força. Ela só pode surgir de uma resposta equivalente
ao chamado do nosso Criador, que nos chama a uma verdadeira comunhão.
A igreja não é uma construção, como todos pensam. É uma família, um povo, uma
confederação composta por voluntários que vivem uma vida de sacrifício próprio por
espontânea vontade, seguindo o mesmo padrão dAquele a quem seguem. Trata-se de
uma vida tribal: famílias, clãs e tribos, em contraste gritante com a solidão suburbana
Marcos 3:33-35 — Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos?”, perguntou ele. Então olhou
para os que estavam assentados ao seu redor e disse: “Aqui estão minha mãe e meus irmãos! Quem
faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe”.
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do mundo. Lá, Deus pode realmente
religar-Se ao homem e o homem
consigo mesmo.14
Neste local Deus tem prazer em
habitar.15 . Todas as outras revoluções
continuarão a circular e a não alcançar
“O Reino dos Céus, que foi o
nada até que o coração dos homens
venha a ser único. Primeiramente nós
principal ensino de Jesus, e
precisamos estar em unidade para
que representa tão pequena
responder ao chamado, à missão e ao
parte da crença dos cristãos, é
propósito remotos dAquele que nos
certamente uma das doutrinas
criou, e também estar em unidade uns
mais revolucionárias que já
com os outros.
agitou e mudou o pensamento
O movimento mais radical que
humano. Não é de admirar se o
a história jamais registrou foi o da
mundo deste tempo não tenha
igreja do primeiro século, depois
conseguido compreender o seu
de estabelecida pelos apóstolos que
pleno
significado. Com relação
tinham aprendido intimamente com
à
doutrina
do Reino dos Céus,
o próprio Salvador. Eles eram um
como Yahshua parece tê-lo
povo de um só coração e de uma
só alma, um Corpo de crentes não
pregado, não era nada menos
só na doutrina, mas na prática,
que um requerimento inflexível
experimentando uma realidade diária
e ousado para uma completa
de amor e cuidado. Infelizmente, isso
mudança e limpeza da vida
não durou muito, mas deixou um fio
de
uma raça que peleja, uma
de prumo, um padrão e uma chama
limpeza absoluta por fora e por
de esperança, para um povo que
dentro”.
retomasse de onde eles desistiram, e
reascendesse o fogo para cumprir tudo
—H.G. Wells, The Outline of History,
o que está nas antigas escrituras da Lei
Vol 1, page 422 (1961).
e dos Profetas.
O amor é a solução. O amor é a
luz do mundo. Tudo será consumido
e eliminado nos dias de teste que virão, a não ser os de um só coração e de uma só alma.
Mas os meigos herdarão a terra - os humildes, os servos, aqueles que servem noite e dia
para trazer o cumprimento das promessas de Deus.
O julgamento que está para vir sobre a terra será a batalha mais violenta que já foi
combatida, mas o campo de batalha será num âmbito espiritual invisível.16 É uma guerra

A mensagem
do Reino

Tiago 1:27 — A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos
órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo.
14

Salmos 68:5-6 — Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação.Deus dá
um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida.
16
II Coríntios 10:4 — As armas com as quais lutamos não são humanas; ao contrário, são poderosas
em Deus para destruir fortalezas.
w w w . d o z e t r i b o s . c o m . b r 		
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contra a divisão, a lassidão, a complacência, o egoísmo, a hipocrisia e a concessão. É
uma guerra contra toda influência que vem para fazer o nosso amor esfriar,17 guerra para
perdoar e ser perdoado.
Quando um povo andar nesse caminho restrito,
A igreja não é uma
citado pelos profetas do passado, o verniz que reveste
construção, como
esta ordem mundial vigente será removido para
revelar a devastação e o mal que está lá corrompendo todos pensam. É uma
toda esta terra. Vivemos nos últimos dias.18 Como
família, um povo,
nos dias de Noé, muitos dos nossos pensamentos
uma confederação
são corrompidos por pequenos motivos egoístas
composta por
e ambição própria que foram profundamente
voluntários...
inculcados dentro de nós.19
Todos nós precisamos desesperadamente de
salvação. Salvação não é meramente uma questão
lógica firmada nos céus pela “oração de um pecador” para escapar da senteça de
julgamento, mas é uma transformação completa e radical do coração, redirecionando
os motivos da nossa vida. Nós precisamos de um salvador, um pastor, um guia para nos
17

Mateus 24:12-13 — Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará,

II Timótio 3:1-5 — Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão
egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem
amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem.
18

19

Tiago 3:16 — Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males.
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guiar através do vale da morte.20 Como ovelhas, nós precisamos de um rebanho - nossa
tribo, nosso povo e nosso Pastor. Nós precisamos de anciãos e profetas; nós precisamos
de sabedoria e de exemplos a ser seguidos. Sozinhos seremos derrotados, mas juntos
prevaleceremos. Essa verdade está escrita no fundo das nossas almas.
Se você ouvir este chamado21 você deve deixar de viver para si mesmo22 O fim de
toda a injustiça começará por aqueles que respondem ao chamado de negar a si mesmos
e viver para os outros. Isso é o fim do reinado de Satanás.
Todos nós temos ganância. A ganância tem
desperdiçado um tempo precioso e uma energia em
Como podemos
você enquanto o mundo está entrando em colapso e
perseguir os
o propósito de Deus é deixado em suspenso. Não há
nossos próprios
entretenimentos maior amor do que entregar sua vida por seus amigos.
Yahshua, o nosso exemplo, entregou Sua vida por
e carreiras
nós,
e a única resposta apropriada é fazer o mesmo
profissionais e
por Ele e pela Sua causa - para ver o Reino de Deus
ser indiferentes
estabelecido aqui na terra como é nos céus.23 Qualquer
ao Reino de
coisa aquém disso é tomar o Seu nome em vão.
Deus?
A autoridade do evangelho tem ressuscitado e está
chamando e afastando os homens de sua existência
auto-centrada24 para uma vida de serviço diário ao Deus
25
de Abraão, Isaque e Jacó. Amar sua própria vida perpetua o sistema falido do mundo
e coloca você em inimizade com Deus.26 Viver para si mesmo é ser apático e indiferente
ao sofrimento do seu semelhante, assim como aos interesses de Deus. Como podemos
perseguir os nossos próprios entretenimentos e carreiras profissionais e ser indiferentes
Salmos 23:4 — Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum,
pois tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me protegem.
20

Mateus 24:14 — -E este evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a
todas as nações, e então virá o fim.
21

II Coríntios 5:14-15 — Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que
um morreu por todos; logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já
não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
22

Mateus 6:33 — Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas
coisas lhes serão acrescentadas.
23

24

Mateus 10:34 — Não pensem que vim trazer paz à terra; não vim trazer paz, mas espada.

Atos 26:7 — Esta é a promessa que as nossas doze tribos esperam que se cumpra, cultuando a
Deus com fervor, dia e noite. É por causa desta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos
judeus.
25

I João 2:15-17 — Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do
Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo - a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação
dos bens - não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a
vontade de Deus permanece para sempre.
26

Tiago 4:4 — Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus?
Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus.
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ao Reino de Deus?
A coisa mais surpreendente começou:27 o renascimento da antiga cultura tribal de
Israel.28 Assim como os profetas do passado falaram, o Deus dos céus e da terra irá
reunir novamente o Seu povo em um só rebanho,29 nestes últimos dias, e vai separá-lo
das nações ao redor dele, para fazer dele um povo à parte mais uma vez. Ele já começou
a reunir esse povo de volta a uma profunda aliança de amor na Nova Aliança. Ele está
restaurando um povo que irá realizar a Sua vontade, com verdadeiros ativistas que não
amarão suas próprias vidas mesmo diante da morte.30 O amor é o estado mais elevado
de consciência, que compele a pessoa a agir.
Foi profetizado que nos últimos dias Deus irá reunir o Seu povo em um só rebanho,
com um só pastor, para que todo o mundo veja o testemunho e o antegozo do reino
vindouro31 o fruto que Ele sempre quis. Um povo em unidade e em um único acordo,
obedecendo aos Seus mandamentos32 O Seu amor será uma linha divisória que irá
revelar ao mundo quem são33 os Seus discípulos e quem não são.34
Onde irmãos habitam juntos em união é onde a bênção da vida eterna será dada.35
É somente entre pessoas que estejam sendo purificadas, perdoadas e aprendendo
diariamente a perdoar uns aos outros. É um lugar de purificação onde nós, exatamente
como o ouro, somos purificados pelo fogo. É um lugar para os humildes e pobres de
espírito, os doentes que precisam de médicos. É um lugar para os solitários, uma morada
para as viúvas e os órfãos.
Mas o amor tem que ser testado.36 A construção tem que ser fundada sobre a rocha
Habacuque 1:5 — “Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem; pois nos dias
de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado.”
27

Jeremias 30:20 — Seus filhos serão como nos dias do passado, e a sua comunidade será firmada
diante de mim; castigarei todos aqueles que os oprimem.
28

João 10:16 — Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza
também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor.
29

Lucas 9:23 — Jesus dizia a todos: “Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome
diariamente a sua cruz e siga-me.
30

31

Mateus 5:4 — Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados.

Mateus 24:14 — -E este evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a
todas as nações, e então virá o fim.
32

João14:15 — Se me amais, guardareis os meus mandamentos.

João 17:21-23 — 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.
João 13:34-35 — “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”.
33

Apocalipse18:2 — 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
34

Salmos 133 — Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união! É como óleo
precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes.
É como o orvalho do Hermom quando desce sobre os montes de Sião. Ali o SENHOR concede a
bênção da vida para sempre.
35

36

João 15:13,17 — Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos.
1 0 		
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sólida, a pedra
angular,
para
O mal está
tornar-se
uma
devastando a
casa espiritual onde
Terra, e isso
Deus possa habitar
através do Seu Espírito.37
poderá ser visto
nos últimos dias Esta é a restauração de todas as coisas, que poderá
acontecer apenas quando houver um povo que
porá todos os inimigos de Deus sob os pés.38 Israel
tem que ser restaurado, não como nação política, mas como um povo aliançado que
reflita o próprio coração de Deus.
Atos 2:44 mostra o único contexto no qual a Lei e os Profetas podem ser cumpridas.
Este é o meu mandamento: Amem-se uns aos outros.
Efésios 2:22 — Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de
Deus por seu Espírito.
37

Hebreus 10:13 — Daí por diante espera que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus
pés.
38
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Fora desta fundação, tudo o que resta é uma doutrina gnóstica deformada e sem fruto.
Nosso Criador sempre ansiou ver o fruto do Seu amor, a colheita do Seu plantio,39
o resultado da Sua palavra. Ele sempre quis um povo que estivesse junto. Todos os
que crêem não podem evitar estar juntos. Deus não precisa e não pode usar pessoas
espalhadas, independentes, mas somente aquelas que estejam juntas. Só eles podem
fazer o amor, a justiça e a misericórdia triunfarem sobre o mal. Isso é o que começou em
Atos 2:44, e é isso que está sendo restaurado na terra nestes últimos dias. Essa é a única
centelha de esperança de libertação do opressor. Por favor, venha ver o que começou.
O evangelho é a boa nova para o humilde de coração disposto.40
Mateus 21:43 — Portanto eu lhes digo que o Reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um
povo que dê os frutos do Reino.
39

João 7:17 — Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus,
ou se falo de mim mesmo.
40

O que é requerido para
se tornar um discípulo?

Em verdade, em verdade vos digo, qualquer um
que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou
tem vida eterna. Não vem a julgamento, mas passou da
morte para a vida. (João 5:24)
Você passou da morte para a vida? Como você pode ter
certeza?
Sabemos que passamos da morte para a vida porque
amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte.
(1 João 3:14)
Você ama os irmãos? Como você sabe?
Nisso conhecemos o amor: que Ele deu sua vida por nós, e
nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. (1 João 3:16)
E se você não dá sua vida por seus irmãos?
Em verdade, em verdade vos digo, se alguém guarda minhas
palavras, jamais verá a morte. (João 8:51)
E se você não guarda as Suas palavras?

1 2 		
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Se você rejeita o
fruto, rejeita a semente
Yahshua,1 o Messias, contou uma parábola autobiográfica em
Mateus 21:33-44, onde fala sobre o proprietário de uma vinha que
enviou seu filho para pegar o fruto dos trabalhadores que tomavam
conta dela.
Yahshua, o Filho de Deus, procurava pelo fruto. Ele esperava ver uma
resposta ao amor que Ele continuamente demonstrava por aqueles ao Seu
redor, especialmente aqueles a quem chamou para serem Seus discípulos.
Seu Pai precisava de um povo que produzisse “o fruto” do reino dos céus.2Ele queria que
algo celestial fosse estabelecido sobre a terra. Por isso Yahshua ensinou Seus discípulos
a orarem para que o reino de Seu Pai fosse na terra como é nos céus.3Os discípulos
compreendiam que seguir a Yahshua significava que eles teriam que fazer algo para
trazer esse reino à terra.4Eles amavam seu Mestre e queriam produzir muito fruto.5
Yahshua também lhes ensinou que uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Se uma
árvore for boa, sempre produzirá bom fruto; se, porém, for má, sempre produzirá mau
fruto6. Eles perceberam em tempo que obedecer às palavras de Yahshua resultaria na
produção de bom fruto, pois isso os levaria a serem vitalmente ligados ao seu Criador.
Produzindo muito fruto provariam serem Seus discípulos.7
Mas qual é o “fruto do reino”?
Há duas coisas sobre as quais Yahshua falou que estão muito acima de qualquer
coisa: amor e unidade. Ele nos revelou como alguém pode permanecer em Seu
amor e ser ligado ao mesmo amor em que Ele está ligado.
Se vocês obedecerem aos Meus mandamentos, permanecerão no Meu amor, assim como
1

Yahshua é o nome original do salvador; artigo na página 20.

Mateus 21:43 — Portanto eu lhes digo que o Reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um
povo que dê os frutos do Reino.
2

3

Mateus 6:10 — Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu

João 14:23 — Respondeu Jesus: “Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará,
nós viremos a ele e faremos morada nele.”
4

João 15:5-8 — Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse
dará muito fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer
em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e
queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão
o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto; e
assim serão meus discípulos
5

6

Lucas 6:43 — Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom.

7

João 15:5-8 — sitado acima.
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tenho obedecido aos mandamentos de Meu Pai e em Seu amor permaneço. (João 15:10)
Seus discípulos produziriam fruto obedecendo aos Seus mandamentos. Então,
quais são os Seus mandamentos? Um pouco mais adiante Ele explica
O Meu mandamento é este: Amem-se uns aos outros como Eu os amei. Ninguém tem
maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos (João 15:12-13)
Assim, sabemos que Ele amou dando a Sua vida pelos Seus amigos; e fazendo
isso, Ele foi um exemplo para nós do que seria o padrão de amor para os Seus
discípulos. Ele falava sobre isso com muita frequência, porque Ele sabia que a
humanidade tinha sido criada para amar e expressar a plenitude do Espírito de
Deus de forma real. Todos os mandamentos se destinam a levar Seus discípulos a
viverem juntos uma vida de amor.
Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser
meu discípulo. (Lucas 14:33)
“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 10:29-30)

1 4 		
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A vida de amor
Os mandamentos do Mestre tornam a pessoa livre para viver essa vida de amor!
No entanto, é impossível fazer isso sozinho. Se assim fosse, ao dar suas possessões você
acabaria nas ruas sem nada para oferecer a quem quer que fosse. No entanto, juntos,
obedecendo aos mandamentos do Mestre, a vida descrita em Atos se torna possível.
Assim, o acréscimo de cem vezes mais, que Ele prometeu em Marcos 10:29-30, acontece:
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
O interesse
os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o
pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria
próprio é a
e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de
força motriz
todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam
que move
sendo salvos (Atos 2:44-47)
Da multidão dos que creram, uma era a
o mundo,
mente e um o coração. Ninguém considerava
pressionando
unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas
a nos distrair
compartilhavam tudo o que tinham. Com grande
poder os apóstolos continuavam a testemunhar
do propósito de
da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa
Deus.
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)
Yahshua deu Sua vida para tornar
possível esta vida de amor. Ele sabia
que esta vida aconteceria somente se
verdadeiros discípulos obedecessem
às Suas palavras. Fora da obediência
aos Seus mandamentos só restaria à
pessoa procurar obter o seu próprio
alimento, roupas e abrigo. Mas,
Yahshua disse aos Seus discípulos que
eles nem sequer deveriam pensar em
suprir suas próprias necessidades, mas
buscar primeiro o Seu reino, e todas
essas coisas lhes seriam providenciadas.8
Mateus 6:31-33 — 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.
8
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Se cada um se preocupa em cuidar dos outros, e não de si mesmo, as necessidades de
todos são supridas.
A vida em Unidade
No coração de Yahshua havia outro tema de alto valor: a unidade. De fato, em Suas
horas finais isso foi o que pesou mais seriamente em Seu coração. Ele orou antes de ir
para a cruz que aqueles que O seguiram pudessem ficar em perfeita unidade, e que isso
testificasse a Sua legitimidade como o Salvador deles.
Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai santo,
protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um... 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. 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. (João 17:11,21-23)
Para o mundo, será surpreendente ver seres humanos se dando bem verdadeiramente,
ligados profundamente, comprometidos em cuidar uns dos outros, assegurando que
todos tenham o que precisam. Isso é o que significa amar a seu próximo como a si
mesmo. Somente esse tipo de unidade poderá expressar a esperança de que Deus,
verdadeiramente, pode nos salvar das maneiras como funcionamos internamente,
das maneiras que têm separado as pessoas umas das outras através de toda a história
humana.
Certamente, isso não poderia acontecer de nenhuma outra forma a não ser pela
graça de Deus sendo derramada sobre a humanidade. A história faz várias narrações
cruéis de tentativas mal sucedidas de pessoas vivendo juntas. Os seres humanos nunca
foram capazes de fazer isso com sua própria força. É por isso que a vida que os discípulos
de Yahshua viveram no início foi um milagre de tal grandeza! Aquela vida foi o fruto de
terem sido verdadeiramente salvos.
Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não
ama permanece na morte. Nisto conhecemos o que é o amor: Jesus Cristo deu a sua vida por nós,
e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. (I João 3:14,16)
Alguns diriam que é impossível amar como Yahshua amou, e alcançar a mesma
unidade como o Pai e o Filho. Mas nós entendemos que isso na verdade está dentro
do poder de Deus para salvar o Seu povo até esse ponto. Na verdade esse é o alvo
primordial do evangelho.9
A semente que produz o Fruto
Então, que semente produziria este fruto saboroso? Em primeiro lugar, esse fruto é
9
Efesios 5:27 — e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa
semelhante, mas santa e inculpável.

Apocalipse 19:7-8 — Regozijemo-nos! Vamos alegrar-nos e dar-lhe glória! Pois chegou a hora do
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o próprio é Yahshua.
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. (João 12:24)
Ele venceu as tentações de viver para Si mesmo10, preferindo fazer a vontade de Seu
Pai, o que o levou à cruz como uma ovelha conduzida ao matadouro.11 Ele morreu e foi
até a morte12 para pagar cada centavo que merecíamos pagar pelos nossos pecados13 Mas
Ele fez isso pela esperança firmada diante14 dEle – de que Ele iria ver a Sua descendência
espiritual, o fruto do trabalho de Sua alma na morte.15 Como o apóstolo Paulo afirmou:
Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por
todos; logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam
mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. (II Coríntios 5:14-15)
A semente também é o evangelho que Yahshua pregava. Quando plantada nos
corações daqueles que estão dispostos a fazerem a vontade do Pai, isso os leva a
realmente morrerem nas águas do batismo, abandonando completamente as suas velhas
vidas, inclusive suas possessões, parentes que se opõem, carreiras, planos, filosofias, etc.
Quando essa semente germina, gerando uma nova vida, produz o fruto da salvação, o
que resulta no testemunho do reino - a vida radical de Atos 2 e 4.
Muitas pessoas questionam por que os discípulos viveram dessa forma naquela
época, e aqueles que se denominam seguidores de Cristo não vivem dessa forma agora.
Muitos raciocinam dizendo: “Bem, isso foi apenas para aquela época, as coisas são
diferentes agora”, ou: “Eles tiveram que viver dessa forma naquela época por causa da
casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante
e puro. O linho fino são os atos justos dos santos
Tito 2:14 — Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo
um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras.
Hebreus 5:7-9 — -Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta
voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente
submissão. Embora sendo Filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu; e, uma vez
aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem.
10

Isaias 53:7-8 — Ele foi oprimido e afligido; e, contudo, não abriu a sua boca; como um cordeiro
foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não
abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes?
Pois ele foi eliminado da terra dos viventes; por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado.
11

Mateus 12:40 — Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe,
assim o Filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra.
12

13

Lucas 12:59 — Eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo.

Hebreus 12:2 — Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria
que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de
Deus.
14

Isaias 53:10-11 — Contudo, foi da vontade do SENHOR esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e, embora o
SENHOR tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias,
e a vontade do SENHOR prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz
e ficará satisfeito; pelo seu conhecimento meu servo justo justificará a muitos, e levará a iniqüidade
deles.”
15
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perseguição”.
De qualquer forma, não é mera coincidência que o modo como viviam no passado se
liga diretamente às “palavras duras” que Yahshua disse que a pessoa teria que obedecer
a fim de se tornar um discípulo e encontrar a salvação. A resposta normal de obediência
ao evangelho do reino produziu a vida e o testemunho que virou o mundo de cabeça
para baixo naquele tempo.16
Assim, depois que lemos sobre a vida radical de Atos 2 e 4 surge a questão: “Por
que a igreja mudou tão drasticamente que agora está irreconhecível, em comparação ao
que foi no início?” É porque naquela época um reino estava sendo estabelecido. Havia
um propósito por trás do evangelho que Yahshua, e Seus apóstolos pregavam – um
propósito maior do que a salvação pessoal de um indivíduo, para que ele pudesse ir
para os céus quando morresse. O propósito do evangelho era produzir a nação santa e
o sacerdócio real que o apóstolo Pedro mencionou em
1 Pedro 2:9; o Israel espiritual de doze tribos sobre o
Por que a igreja
qual o apóstolo Paulo falou em Atos 26:7, Efésios 2:12
mudou tão
e Gálatas 6:16; a noiva imaculada a que o apóstolo João
drasticamente
se referiu em Apocalipse 19:7-8 e 21:2,9-14.
que agora está
Sim, o Deus de Israel quer reconstruir essa nação
irreconhecível
em
espiritual que seria uma luz para as nações para trazer
comparação
ao
17
a Sua salvação até os confins da terra. Uma nação
onde as pessoas perdidas e solitárias18 possam encontrar que foi no início?
refúgio do sistema caído deste mundo, construído e
governado pelo príncipe e potestade dos ares 19 que
influencia o mundo inteiro.20 É uma nação santa e separada do mundo em todos os
sentidos, onde não existe o amor do mundo nem as coisas do mundo.21 É a marca de
uma nova cultura que está sendo estabelecida pelo Deus que é Amor.
Então, aqui está o ponto principal: A vida de amor e unidade descrita em Atos
Atos 17:6 — Contudo, não os achando, arrastaram Jasom e alguns outros irmãos para diante dos
oficiais da cidade, gritando: “Esses homens, que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora
chegaram aqui,
16

Isaias 49:6 — ele diz: “Para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de
Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios,
para que você leve a minha salvação até os confins da terra”.
17

Salmos 68:5-6 — -Pai para os órfãos e defensor das viúvas =é Deus em sua santa habitação. Deus
dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida.
Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu, o céu
derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel.
18

Efésios 2:2 — nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o
príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência.
19

20

I João 5:19 — Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do Maligno.

I João 2:15 — Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai
não está nele.
21
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2:44-47 e 4:32-35 é o fruto que surge da semente do verdadeiro evangelho, quando cai
no coração fértil dos dispostos a fazerem a vontade do Pai. Se alguém rejeita esse fruto,
ou está disposto a conformar-se com qualquer coisa inferior, pode-se concluir que ele
rejeita a semente que produz aquele fruto. Muitos se conformam com a semente barata,
geneticamente modificada, que produz o fruto sem vida e fragmentado do cristianismo
atual. Eles experimentam uma forma de piedade que não tem o poder de produzir uma
vida de amor e unidade, e estão satisfeitos com isso. Mas você está?
Convidamos você a vir e testemunhar a vida radical de amor que está lançando
raízes sobre a terra mais uma vez. É uma nação espiritual de comunidades compostas
por pessoas comprometidas em amar ao seu Criador de todo coração, alma e força e
ao seu vizinho (o mais próximo dele) como a si mesmo.22 Isso é o que é preciso para
produzir o fruto do reino.
Mateus 22:37-40 — Respondeu Jesus: “ ‘Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de
toda a sua alma e de todo o seu entendimento’Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é
semelhante a ele: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a
Lei e os Profetas”.
22

O mundo precisa de um testemunho visível
de amor e unidade para poder crer que o Pai
enviou o Filho. Esse testemunho não é nada
além da vida radical de Atos 2 e 4.
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Yahshu a
O homem hoje chamado Jesus

S

eguiam-no de vila em vila, aonde
quer que ele fosse. Amavam-no, ou
pelo menos achavam que sim. Uma coisa
era certa: não podiam viver sem ele.
les faziam parte do seu círculo
íntimo, uns doze homens mais ou
menos, e algumas mulheres. Não eram os
fortes, os seguros, aqueles de olho grande
que ambicionavam poder e posição. Não,
eles eram pobres. Sabiam o que era ser
oprimido. Precisavam de um amigo,
alguém em quem pudessem confiar e que
sempre lhes dissesse a verdade. E ele
sempre dizia.
ra por isso que eles, do seu círculo
íntimo, precisavam dele. Ele tinha
vida e era cheio de regozijo. Ele não
festejava por um tempo e depois enjoava.
O gozo dele continuava e continuava...
Era óbvio que ele os amava. Sim, eles! os solitários, os inconformados, os que
não se adaptavam ao sistema, pessoas de
quem os outros tinham vergonha, gente
que tinha vergonha de si mesmo. Ele os

E

E

ajuntava e falava com eles, enchendo-os
de visão, fazendo-os se sentirem alguém.
Ele não só falava dos bons tempos, ele
fazia os bons tempos acontecerem! Até
fazia dos tempos ruins bons tempos.
Eles cantavam. Até mesmo quando se
sentiam completamente desnorteados,
eles cantavam. Ele os fazia cantar! Ele
não deixava que se introvertessem. Ele
era realmente um amigo.
le queria tanto acolher e manter
juntos todos os pequeninos pequeninos como eu e você. Às vezes,
o povo arrebanhava-se para vê-lo, e ele
não conseguia mandá-los para casa. Ele
se entrosava com eles, milhares deles.
Ele não queria mandá-los para casa, ele
queria trazê-los para casa. Ele queria que
a casa fosse lá mesmo. Queria que o amor
fosse a casa deles.
le dizia a verdade a todos. E
quando as pessoas não queriam
ouvir a verdade, ele contava uma história
e deixava que elas descobrissem a
verdade por si mesmas. Algumas
se irritavam com as suas
palavras, mas ele não deixava de
falar. Algumas pessoas, aquelas
que realmente se entrosavam no
sistema, odiavam-no a ponto de
quererem matá-lo. Mas ele, de
qualquer maneira, não se deixava
parar.
as, uma coisa o
desanimava: ver tanta
divisão, mágoa e decepção
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entre as pessoas. Ele simplesmente
chorava. Ele chorava porque o sistema
tinha programado e nivelado tanto
os pensamentos delas, que elas
simplesmente não permaneciam com ele.
Elas sempre voltavam para suas velhas
vidas sem sentido, cada uma no seu
emprego, cuidando do seu espaçozinho na
vida; e muito separadas umas das outras,
muito desamparadas...
le queria que explodisse um fogo na
terra, um fogo que queimasse nos
corações das pessoas e consumisse toda
ganância, egoísmo e insensibilidade - um
fogo de amor quente, puro e limpo entre
as pessoas. Ele era totalmente devotado a
fazer isto. Então, ainda que chorasse, ele
não perdia a esperança. Ele não desistia.
Ele sabia que isto iria acontecer.
as então, o sistema começou a
“fechar-se” sobre ele. Queriam
esmagá-lo. E foi até um do seu círculo
íntimo que o traiu, contando exatamente
onde poderiam encontrá-lo e quando
deveriam prendê-lo. E quando as coisas
ficaram quentes, o resto dos seus “amigos
íntimos”, também correu. Ninguém ficou
ao seu lado. De repente, desapareceram,
fugiram, tentando salvar seus próprios
pescoços. Que “bons” amigos!
as não foi assim que ele percebeu
as coisas. Ele nem sentiu
amargura. Ele os conhecia. Ele sabia
tudo sobre eles. Ele já sabia que iriam
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abandoná-lo e não se importou. Ele os
perdoou. Você acredita?! Ele os perdoou!
Ele os amou até o fim.
, de fato, o sistema o esmagou.
Todo o mal do coração humano foi
focalizado contra ele naquele dia. Ele foi
morto, mas não puderam matar o espírito
dele.
e repente, o corpo dele já não
estava mais morto também.
Aquele espírito de amor que ele possuía
venceu a morte. Ele voltou dos mortos
para dizer aos seus amigos que ele os
tinha perdoado. Eles não foram seus
verdadeiros amigos, mas ele os tornou
seus amigos. E o seu perdão os fez leais a
ele para sempre.
ós conhecemos este homem. O
amor dele nos ganhou também.
Nós somos seguidores deste homem,
Yahshua, do mesmo jeito que o seu círculo
íntimo de amigos era lá no começo. Nós
queremos ver todos os pequeninos dele
serem trazidos para casa. Não importa
o preço. Nós não temos nada melhor
para fazer. Queremos ver as tribos
estabelecidas e unidas. Queremos que o
amor encha a terra, o planeta todo. Nós
sabemos que isto vai acontecer.
ueremos que você seja parte
disto também. Você é um dos
pequeninos dele?
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YAHSHUA é o nome em hebraico do filho de Deus. É assim que Miriam (Maria) e Yoceph (José)
o chamaram quando ele nasceu, como diz em Lucas 1:311 e em Mateus 1:212. Em hebraico o nome Yahshua
significa «Deus é poderoso para salvar». «Yah», é o nome do Pai (como em Halleluyah, «louvem a Yah») que
significa «Eu sou» e «shua», que significa «poder e autoridade para salvar». Nós o chamamos de Yahshua
porque esse é seu verdadeiro nome. Um nome maravilhoso, cheio de significado e propósito.
Lucas 1.31- Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus.
Mateus 1.21- Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele
salvará o seu povo dos seus pecados.
1
2
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VENHA NOS
VISITAR!

Há um povo que acordou esta manhã com uma coisa em suas mentes - amar
seu criador de todo seu coração, mente, força e amar uns aos outros assim como
eles os amou. Sendo só seres humanos, eles estão longe da perfeição em seu amor,
mas eles perseveram com sinceridade. Seus objetivos? Que o reino de Deus venha
para terra como ele é no céu, assim amor e justiça poderão reinar na terra.
Soa impossível? pode ser, mas Yahshua, o messias, o filho de Deus, veio para
terra redimir a humanidade, nos livrar do curso do pecado, e nos capacitar a amar.
Aqueles que viram o seu valor em sua desesperada necessidade, renderam absolutamente tudo para seguir a Ele. Ele ganhou seus corações, acolhendo-os como um
povo para demonstrar seu amor e cuidado no meio de uma sociedade em decadência. Nossos corações e nossas casas estão abertas dia e noite para os interessados
em nossa vida ou estão cansados de seus pecados e querem saber mais sobre o
propósito para o qual foram criados.

Onde estamos

Londrina - PR
Rua Major Archilles Pimpão 5000
(Estrada do Limoeiro Km 5)
Em frente ao Thermas de Londrina
Cx Postal 8041 Cep 86010-980
Fone: (43) 3326-9664 / 3357-1212
londrina@dozetribos.com.br

Campo Largo - PR
BR 277, km 107,5
(em frente ao posto Saguaru)
Cx Postal 1056 Cep 83601-980
Fone: (41) 3555-2393
campolargo@dozetribos.com.br

Mauá da Serra - PR
Rodovia do Café (Br 376), Km 297
Alto da Serra do Cadeado
Caixa postal 75 Cep 86828-000
Fone: (43) 8812-2280
maua@dozetribos.com.br

----------------------------Outros Paises----------------------------ARGENTINA

Comunidad de Buenos Aires
Batallón Norte y Mansilla 120,
1748 General Rodriguez Buenos Aires,
Argentina % (54) 237-484-3409

ESTADOS UNIDOS

Community in Vista, 2683 Foothill Drive
Vista, CA 92084 % (760) 295-3852
Community in Manitou Springs,
41 Lincoln Ave. Manitou Springs, CO 80829
% (719) 573-1907
Community in Chattanooga, 900 Oak St.
Chattanooga, TN 37403 % (423) 752-3071
Stoneybrook Farm (Washington, DC area)
15255 Ashbury Church Rd, Hillsboro, VA
20132
% (540) 668-7123
Community in Boston, 92 Melville Ave.
Dorchester, MA 02124 % (617) 282-9876
Community in Ithaca, 119 Third Street
Ithaca, NY 14850 % (607) 272-6915

AUSTRÁLIA
The Woolshed,
1510 Remembrance Drive, Picton, NSW 2571,
Australia % (61) 02-4677-0600
Peppercorn Creek Farm,
1375 Old Hume Highway, Picton, NSW 2571,
Australia % (61) 02-4677-2668
Common Ground Café in Katoomba
214 Katoomba St. Katoomba, NSW 2780,
Australia % (61) 02-4782-9744

CANADÁ (1-888-893-5838)
Community in Winnipeg, 89 East Gate,
Winnipeg, Manitoba R3C 2C2, Canada
% (204) 786-8787
Mount Sentinel Farm, 2915 Highway 3a
South Slocan, (Nelson), British Columbia V1L
4E2,
Canada % (250) 359-6847

ALEMANHA
Gemeinschaft in Klosterzimmern
Klosterzimmern 1, 86738 Deiningen
% (49) (0)9081-2901062
Gemeinschaft in Wörnitz
Georg-Ehnes-Platz 2, 91637 Wörnitz
% (49) (0)9868-959516

ESPANHA

Comunidad de San Sebastián,
Paseo de Ulia 375, 20013 S. Sebastián,
Guipúzcoa
% (34) 943-32-79-83
Comunidad de Irún,
Caserío Barraka 88, 20305 Irún, Guipúzcoa
% (34) 943-63-23-16
Sentido Común,
General Echagüe 6, 20003 S.Sebastian,
Guipúzcoa
% (34) 943-43-31-03

FRANÇA

Communauté de Sus,
11, route du Haut Béarn, 64190 Sus/
Navarrenx
% (33) 559-66-1428

BÉLGICA

Community in Antwerp,
Boerenstraat 201, 9120 Beveren-Waas
% (32) 360-88-979

INGLATERRA (0800-0743267)
Stentwood Farm,
Dunkeswell, Honiton, Devon EX14 4RW
% (44) 1823-681155

Para mais informações sobre nossas
comunidades em todo o planeta acesse:

www.dozetribos.com.br.

A palavra usada para
comunidade em Hebraico é
Edah, que também significa
colmeia. Essa palavra
comunica o modo como uma
colmeia de abelhas vive. As
abelhas vivem e trabalham
juntas, numa identidade
única.
As abelhas não se preocupam
consigo mesmas, mas apenas
com a colmeia.
Assim é com as
comunidades de Deus.
Você já observou uma colmeia? É
fascinante ver milhares de pequenas
abelhas trabalhando juntas para
produzirem mel. À medida que você
se aproxima da colmeia você pode
ouvir um zumbido empolgante,
conforme executam as numerosas
tarefas necessárias para manter a colmeia
viva. As operárias são responsáveis por
coletar o néctar e proteger a colmeia. As
jovens abelhas mantêm a colmeia em boas
condições, alimentam as larvas e ajudam
em outras tarefas “domésticas”. Nunca há
um momento de tédio na vida agitada de
uma abelha.
Isso é muito semelhante à vida que
temos. Não importa o que façamos, nós
amamos fazê-los juntos. Diariamente nos
reunimos para agradecer a nosso Mestre
por Sua salvação e para ouvi-Lo falar por
intermédio uns dos outros. Essas reuniões
mantém ativo o genuíno amor e cuidado
uns pelos outros. Enquanto trabalhamos
aproveitamos as situações cotidianas para
guardar-nos do egoísmo e do orgulho que
viriam nos separar e levar embora o nosso
amor. Nossos filhos são parte vital da nossa
vida. Nós não simplesmente os educamos,
mas trabalhamos com eles para realizar
tarefas simples necessárias para preservar
uma vida familiar. Nossa vida não é uma

Como
uma
Colmeia

rotina monótona de tarefas, mas é cheia
do calor proveniente da doce comunhão
entre amigos que falam de seus corações
uns para os outros, que celebram o shabat
(sábado) a cada semana, que participam de
casamentos e festivais.
Mas existem algumas coisas que
diferenciam nossa vida da vida de uma
colmeia. Uma delas é que não somos
movidos por um instinto, ou controlados
por algo além da nossa própria vontade.
Cada um de nós está aqui porque nós
escolhemos deixar para trás as nossas
próprias vidas isoladas para ampliar a vida
desta colmeia. Nossa vida não é fechada
como a de uma colmeia de abelhas, nem
temos ferrões para causar danos a visitantes
indesejados.
Damos boas vindas a qualquer um para
vivenciar a nossa vida conosco. Por favor,
venha e veja o que é participar de uma
colméia de pessoas que expressam o amor
e o calor do seu Criador.

