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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 � lhos, 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.

Todos Nós Vivemos Juntos !
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 � lhos. Nós os ensinamos, educando-os 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 � lhos 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 � uxo 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. 

1 Atos 2:46                                                                                                                              
2 1 Coríntios 14:26; 1 Pedro 4:11; Romanos 12:6 
3 Efésios 2:10 
4 Isaías 49: 6; Jeremias 30:20; 31: 1, 4, 13, 14; Malaquias 4: 5-6 
5 Mateus 5: 17-19; 17: 10-11;22: 37-40; Lucas 1:17; 24:44 (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”)
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Você sabia que os discípulos no primeiro século, eram 
geralmente chamados de “O Caminho”?1 Você já se 

questionou por quê? O que é o Caminho? Yahshua2 disse: 
“Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.” Sendo assim, se 
andássemos como Ele andou, e como Seus discípulos 
andaram, e vivêssemos como eles viveram, como seria? Por 
favor, considere: o que é o Caminho? 

“Pois eu o escolhi para que ordene seus fi lhos e seus descendentes 
depois dele, no caminho de YHWH, fazendo o que é justo e direito, 
para que YHWH faça vir a Abraão o que lhe prometeu.”

Os primeiros discípulos consideravam Abraão como o 
pai de sua fé,3 e Yahshua deixou bem claro para os líderes 
religiosos judeus de Sua época que se eles quisessem 
chamar Abraão de pai, teriam que fazer as obras de Abraão4 
– ou seja, ordenar seus fi lhos, sua casa depois dele para manter o 
Caminho do Soberano fazendo o que é justo e direito. Ele disse 
isso a eles por causa da indiferença já calejada neles com 
relação aos seus irmãos mais pobres, na qual Ele claramente 
expôs na história do Rico e de Lázaro.5

Deus sempre quis em Seu coração que não haveria 
nem ricos nem pobres entre Seu povo.6 Para se cumprir 
verdadeiramente estes requerimentos é necessário um 
ambiente apropriado – uma comunidade. Como você 
pode “encorajar uns aos outros dia após dia”7 a não ser 
que estejam juntos? Têm que viver juntos, comer juntos, 
trabalhar juntos e adorar juntos, para terem o mesmo 
cuidado uns com os outros.8 Este é o ambiente que o amor 
gera, pois o amor une as pessoas. 

1 Atos 9:2; 18:25; 19:9,23; 24:14,22  2 Yahshua é o nome original em hebraico de 
Jesus, na maioria das Bíblias em português, veja “Yahshua, The Healer”, na p. 13 
para mais informações.  3 Romanos 4:11-12,16; Gálatas 3:29  4 João 8:39  5 Lucas 
16:19-31          6 Deuteronômio 15:4-11; Tiago 2:15; 1 João 3:17 7 Hebreus 3:13
8 1 Coríntios 12:25-26  9 Mateus 28:19     

Por qual caminho foi o Caminho?Por qual caminho foi o Caminho?
“Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo 
em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam 
o lucro a todos conforme a necessidade de cada um. Todos 
os dias, com uma só mente, continuavam a reunir-se no 
pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa, e juntos 
participavam das refeições, com alegria e sinceridade de 
coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. 
E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo 
salvos”. (Atos 2:44-47).

“Da multidão dos que creram, uma era a mente e um 
o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa 
alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que 
tinham... 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) 
O Evangelho proclamado por Yahshua e Seus apóstolos 

(os quais haviam sido ordenados a ensinar aos outros tudo 
o que havia sido ensinado por Ele9), causava uma resposta 
radical nos corações daqueles que o ouviam, como você pode 
ler em Atos 2 & 4. O que fi zeram com suas vidas depois 
de terem sido “cortados em seus corações” pelas palavras 
que ouviram, criou-se um lugar para outros virem também. 
Assim, como “o Senhor adicionava diariamente àqueles que 
iam sendo salvos” muitas outras comunidades se formaram.  
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Você sabia que a maioria das cartas escritas no Novo 
Testamento, eram escritas para igrejas (comunidades) 
aonde os discípulos viviam juntos da mesma maneira que 
a Comunidade em Jerusalém?10 Esta vida vibrante era o 
padrão de como a Igreja deveria ser estabelecida em todos os 
lugares e certamente seria, se o amor de Deus fosse realmente 
derramado nos corações das pessoas que cressem. É somente 
neste ambiente onde todos dão tudo, onde o chamado para 
“fazer o que é justo e direito” pode ser cumprido.  

Pois o amor de Messias 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. De modo que, de agora em diante, a 
ninguém mais consideramos segundo a carne [isto é, segundo 
as inclinações naturais de cada um].  (2 Coríntios 5:14-
16)
Não viver mais para si mesmo signifi ca que você não decide 

apenas “fazer o que quiser”, porque você sabe que seus amigos 
precisam de você. Você é uma parte essencial na construção 
do Corpo de Messias. Se o zagueiro só decidir deixar o campo 
durante o jogo, seu time perderia. Paulo disse: “Sua vida está 
escondida em Messias”11- sua vida não é mais sua. Isto signifi ca 
que você já está vitalmente conectado aos seus amados amigos 
e se submete aos outros a ponto para receber direção para sua 
vida.12

Viver para os outros signifi ca que o seu “serviço” inclui se 
levantar cedo para ajudar a fazer o café da manhã para seus 
amigos, ou fi car acordado até mais tarde para poder pintar o 
corredor, ou limpar a cozinha, para que o lugar onde todos 
vocês vivem fi que limpo e agradável. Ou, mesmo que você 
esteja muito cansado, sua preocupação pelos outros o leve a 
conversar com um irmão necessitado até tarde da noite.

Dessa forma, as Boas Novas devem estabelecer um lugar 
real, onde os discípulos possam verdadeiramente obedecer aos 
mandamentos de seu Mestre de se amarem uns aos outros 
assim como Ele os amou.13 Assim era o jeito que o caminho 
era quando ainda era chamado de O Caminho, no primeiro 
século14

10 1 Tessalonicênses 2:14; Romanos 16:5; 1 Coríntios 16:19; Colossenses 4:15; 
Filemom 1:2  11 Colossenses 3:3  12 Efésios 5:21  13 João 13:34-35  14 Atos 9:2; 18:25; 
19:9,23; 24:14,22

O único caminho para ser o caminho, é ser do jeito 
que era quando ele era chamado de Caminho!

Tristemente, uma concessão entrou, o egoísmo levantou 
“sua cabeça feia” e a vida de união foi se extinguindo. Por fi m, 
em vez de serem a igreja, as pessoas passaram a ir para a igreja. 
Como você pode ver, as igrejas de hoje não têm mais nenhuma 
semelhança com a forma de vida daquele tempo.

Felizmente, Deus está restaurando esta forma de vida 
na Terra! O evangelho original tem sido restaurado, e está 
produzindo o mesmo amor, resultando na mesma vida, que 
você pode ver por si mesmo em muitos lugares ao redor de 
todo o planeta. Eles estão listados na página de endereços 
no verso deste folheto. Nós temos vivido desta maneira há 
mais de 45 anos. Há lugares reais onde você pode aprender 
(pois discípulo signifi ca aprendiz) como a não viver mais para 
si mesmo. Yahshua, Ele próprio, disse que o maior no Reino 
seria o servo de todos. Se você tem um coração para viver para 
Ele (o que se entende por um coração para viver para outros 
que têm o Seu Espírito), então venha para um destes lugares. 
Nossos corações e nossas casas estão sempre abertos. Você 
pode vir por um dia, ou para fi car – para sempre! Esperamos 
vê-lo logo! 
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você pode ver por si mesmo em muitos lugares ao redor de 
todo o planeta. Eles estão listados na página de endereços 
no verso deste folheto. Nós temos vivido desta maneira há 
mais de 45 anos. Há lugares reais onde você pode aprender 
(pois discípulo signifi ca aprendiz) como a não viver mais para 
si mesmo. Yahshua, Ele próprio, disse que o maior no Reino 
seria o servo de todos. Se você tem um coração para viver para 
Ele (o que se entende por um coração para viver para outros 
que têm o Seu Espírito), então venha para um destes lugares. 
Nossos corações e nossas casas estão sempre abertos. Você 
pode vir por um dia, ou para fi car – para sempre! Esperamos 
vê-lo logo! 
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Treine a Criança
Quero compartilhar com 

você sobre uma luta 
profunda em que minha esposa e 
eu nos encontramos. A história, se 
você ler até o fi m, pode poupá-lo 
de anos de sofrimento. Você deve 
ser como nós, ou talvez não, mas 
é difícil imaginar pais que não 
passem por isso.

O que eu estou falando é 
sobre a grande responsabilidade 
de dar à luz à uma criança, e ter 
uma alma eterna debaixo de seu 
cuidado. Provérbios 22:6 resume 
tudo. Isso está logo ali, bem no 
meio da Bíblia, no centro do 
coração de Deus e no centro do 
nosso coração, se é que realmente 
nos importamos e amamos nossos 
fi lhos. Provérbios 22:6 diz que se 
você treinar seu fi lho no caminho 
em que ele deve andar, quando 
ele for velho, ele não se desviará 
desse caminho. Quantos cristãos 
acreditam nisto? Será que isto é 
verdade?

Lá estávamos nós, no meio 

desta sociedade maluca com 
três crianças e sem ideia do que  
estávamos fazendo. Dois fi lhos e 
um fi lha, preciosos demais para 
nós ... eu trabalhava para pagar 
as contas e minha esposa cuidava 
de nossa casa e das crianças. Nós 
éramos como muitos na sociedade 
- planos para a nossa vida, planos 
de aposentadoria, planos de 
poupança para faculdade, planos 
de férias, planos de casa própria…  
estávamos fazendo tudo, a todo 
vapor!

Um desses planos que eu 
sempre considerava era sobre 
o futuro dos meus fi lhos. Eu 
orava para que eles fossem além 
de mim, que eles pudessem ser 
tudo o que Deus queria que eles 
fossem. A maioria das minhas 
orações vinham de um claro 
entendimento de que eu não 
estava indo tão bem, e eu queria 
que eles tivessem uma esperança 
melhor do que a minha.

Eu não era uma pessoa má 
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pelas defi nições normais. Eu 
tentava ser responsável e fazer 
o que é certo, mas à medida 
que fi cava mais velho, eu estava 
aprendendo que eu tinha falhas - 
pequenos segredos obscuros como 
beber pelos cantos de vez em 
quando, mentir para ganhar mais 
dinheiro em ofertas de negócios, 
profundos surtos de depressão 
que eu realmente não sabia como 
expressar - coisas 
assim.

Uma coisa que 
realmente começou 
a me incomodar era 
que eu estava me 
tornando como o 
meu pai. Eu amo 
o meu pai, mas ele 
tinha um jeito, ele 
costumava fi car com 
raiva de nós quando 
éramos pequenos. 
A maneira como ele 
às vezes falava comigo me feria 
muito. Eu jurei que eu nunca seria 
assim quando eu tivesse meus 
fi lhos.

Mas lá estava eu, aos meus 27 
anos de idade, fi cando bravo com 
meus fi lhos. Eu me sentia tão mal! 
Queria ser salvo dessas coisas, 
mas isso nunca acontecia, apesar 
das muitas vezes que fui batizado. 
AHHH! Eu gritava o mais alto 
que eu podia e implorava a 
Deus para me salvar daquilo. O 
que eu deveria fazer? Se eu era 
condenado a repetir os pecados 
do meu pai, que esperança eu 
poderia dar para minhas próprias 
crianças?

Então, a vida continuava e 
eu via o fruto na vida de outras 
pessoas da minha igreja - isto 
é, seus fi lhos. Isto era tão triste 
para mim, vê-los crescer e ser 

desrespeitosos com seus pais, 
controlados pela pressão dos 
“amigos”, fofoca e todos os 
tipos de coisas que nem ouso 
mencionar. As minhas crianças 
ainda eram pequenas. Como uma 
pequena árvore, elas poderiam 
ser curvadas para esta ou aquela 
direção.

Mas, eu podia ver o que iria 
acontecer. Minhas próprias falhas 

estavam batendo 
na porta de suas 
personalidades, e se 
eu não os curvasse 
da maneira certa, 
fi caria cada vez mais 
difícil forçar para 
mudar suas direções.

Isto é uma 
coisa difícil de se 
falar, mas quando 
as pessoas que 
você realmente 
admira, e respeita 

como pessoas tementes a Deus, 
crescem irritadas, imodestas, 
sexualmente promíscuas, amantes 
do dinheiro; crescem odiando 
seus pais, professores, ou qualquer 
autoridade, e têm mais apreço 
por um relacionamento com um 
telefone do que com o próprio 
pai, você tem que voltar atrás e 
perguntar a si mesmo: “Isto é 
Provérbios 22: 6?”

Eu poderia só ouvir os 
pessimistas: “Bem, isto é o que é 
ser um adolescente. Todo mundo 
passa por isto. Você realmente 
não pode evitar. ” Mas será que 
isso é realmente verdade? Os 
adolescentes têm que ser desse 
jeito? Ou é só que as pessoas 
realmente não conhecem o 
caminho?

“Treine seu fi lho no caminho 
em que ele deve andar, e quando 

Treine a criança 
no caminho em 
que ela deve 

andar,e quando 
ela for velha, ela 
não se desviará 

dele
(Provérbios 22:6)
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ele for mais velho ele não se 
apartará dele. ” Todos podem 
reconhecer quando uma criança 
não é mais uma criança. Neste 
ponto, ele é responsável, ou 
como diz este provérbio, ele é 
mais “velho”. Ele é mais velho 
o bastante para dirigir. Ele tem 
idade sufi ciente para ir para a 
cadeia. Ele tem idade sufi ciente 
para beber. Mais “velho” pode 
trazer à mente um homem de 
cabelos grisalhos, 
aposentado, etc....  
Eu estou disposto a 
sobriamente considerar 
que, se os meus próprios 
fi lhos não estão NO 
CAMINHO quando 
eles são mais velhos 
(ou seja, adolescentes e 
nos seus vinte e poucos 
anos), então nem eu 
estou. Na verdade, 
talvez eu nunca estive, 
porque se eu estivesse, 
eu os teria mantido bem 
ali comigo.

Como você treina seus 
fi lhos no caminho? Parece 

que você mesmo tem que estar no 
caminho. Abraão foi um exemplo 
maravilhoso disto. Ele tinha o 
coração de seu fi lho. É dito em 
Gênesis 18:19 que ele comandaria 
sua família para estar no caminho 
de Deus. Abraão conhecia o 
caminho e amava cuidar de seus 

fi lhos e de todos os de sua família.
Eu também queria conhecer 

o caminho. Estava desesperado. 
Eu podia ver como Isaque tinha 
sido disposto a dar sua vida no 
altar, da mesma forma que o fi lho 
de Deus. Este deve ser o caminho 
de Provérbios 22:6 – dar sua vida 
por seus amigos. Não existe maior 
maneira de expressar o amor. Esta 
é a maneira que Deus mostrou 
seu amor por nós através de Seu 

Filho.
De alguma forma, o 

caminho deve envolver 
pais, amigos e crianças, 
amando uns aos outros, 
nunca deixando uns 
aos outros sozinhos. 
Assim era a igreja do 
primeiro século quando 
ela foi formada no dia 
de Pentecostes – cheia 
de famílias e amigos 
vivendo juntos no 
caminho. O caminho 
leva para um destino. 

Todos eles estavam indo para 
algum lugar juntos, com um 
propósito comum. O caminho é 
uma demonstração. Todos viviam 
juntos e compartilhavam o que 
tinham. Eles tinham uma vida 
simples, não girando em torno 
de celulares, videogames e outros 
aparatos deste mundo moderno, 
mas a vida inteira deles estava 
centrada em amar uns aos outros, 
voltar o coração para seus fi lhos 
e providenciar um lar onde os 
perdidos poderiam vir e morar 
com eles.  Eles faziam tudo por 
amor uns pelos outros e o mundo 
sabia que eles eram verdadeiros 
por causa do amor que eles 
tinham uns pelos outros. (João 
13:34,35). Este era o Caminho!

Então, onde estava o 

Como você 
treina seus 
fi lhos no 
caminho? 

Parece que 
você mesmo 

tem que 
estar no 
caminho.
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Caminho? Eu não 
poderia só fi car lendo 
sobre isso como se 
fossem lições de 
história em vez de ser 
algo em que eu poderia 
só pular para dentro e 
fazer parte. Aquilo me 
causava muita dor.

Naquele tempo, 
meu relacionamento 
com as pessoas da 
minha igreja estava 
obscurecendo. Eu não via a 
poderosa mão de salvação 
funcionando lá. Eu falei sobre 
essas coisas com um pastor e 
ele me pediu para que eu não 
fosse mais para aquela igreja, 
por que isso iria desencorajar 
outros e causá-los a perder a fé. 
Meu coração estava entristecido. 
Eu não tinha um lugar no 
cristianismo. O sistema inteiro 
estava tão longe do que eu lia em 
Atos 2:44 e Atos 4:32.

Eu visitei cerca de cem igrejas, 
comunidades, congregações 
messiânicas e raramente pude 
receber uma resposta direta de 
alguém sobre o que está errado 
com a Igreja destes dias.  Fui 
batizado muitas vezes e até 
tentei batizar a mim mesmo. 
Eu estava do mesmo jeito ainda 
e sabia que aquele jeito estava 
entrando em meus fi lhos. Eu 
não estava no Caminho. Mas era 
como se todos estivessem em 
negação.  “Está tudo bem”, eles 
diziam. “Deus está no controle. 
Você não tem que se preocupar 
sobre nada. Ele vai resolver isso. 
” Depois de muitas tentativas 
fanáticas para alcançar o senso 
comum de todos, eu me dei conta 
de que poderia estar louco. Eu 
estava enlouquecendo todos os 

pregadores e enlouquecendo 
minha família tentando encontrar 
respostas.

Ok, eu desisto. Eu mesmo não 
conseguia encontrar respostas. 
Não havia respostas. Eu falei para 
minha esposa: “Se Deus quer 
que eu seja salvo, ele vai ter que 
bater na minha cabeça com um 
tijolo, porque por toda minha 
vida, eu não pude encontrá-lo em 
lugar nenhum. Ele vai ter que me 
encontrar. Eu não sou salvo, e sei 
que ninguém mais é . Toda essa 
coisa de Bíblia é uma piada.”

Eu joguei minha Bíblia na 
prateleira, me sentindo um pouco 
mal pelo que eu tinha acabado de 
dizer. “Será que era aquela coisa 
raivosa que eu herdei do meu pai? 
É por isso que eu acabei de falar 
sobre a Palavra de Deus assim?” 
Resolvi não ler mais, a menos que 
o próprio Deus falasse comigo. 
As palavras daquele livro não 
produziam vida. Eu não encontrei 
vida ali, nem na igreja, mas 
somente morte, escuridão e falta 
de esperança…

Eu acho que esta é a 
natureza de ser salvo: você 

não pode fazer isso sozinho. Você 
tem que ser salvo e você tem que 
estar disposto a esperar para ser 
salvo. É como estar encalhado no 
oceano. Você grita com todo o seu 
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coração mesmo sem ver o barco 
de resgate, mas esperando que ele 
esteja lá, além do horizonte, em 
algum lugar. Você grita com toda 
sua força para que o Deus dos 
céus possa ouvi-lo.

Às vezes, demora mais tempo 
do que você pensa. No meu 
caso, parecia muito tempo. Eu 
posso ver agora que Deus sabia 
o tempo perfeito. Eu não poderia 
ver até então. E quanto a você? 
Você procura por algo real e 
signifi cativo? Você 
não está buscando 
por palavras e 
sermões, mas por 
Vida -  a Verdade e 
o Caminho? João 
14:6 diz: “Eu sou o 
Caminho, a Verdade 
e a Vida”. Quem o 
tem, tem todos os 
três.

Um dia, cerca 
de um 

ano mais tarde, eu 
esbarrei num site 
que falava sobre pessoas vivendo 
juntas como a igreja de Atos 2 e 4. 
Eu não podia acreditar naquilo, e 
na verdade, eu não tinha certeza 
de que queria acreditar. Eu 
tinha medo de ser decepcionado 
mais uma vez. Eu ia para casa 
à noite e lia sobre o que eles 
estavam fazendo nos seus muitos 
lugares ao redor do mundo, mas 
não queria que minha esposa 
soubesse, porque ela poderia 
pensar que eu estava fi cando 
louco outra vez. Eu realmente não 
queria receber a esperança que 
estava naqueles artigos que eu 
estava lendo.

E se fosse tudo uma farsa, 
assim como qualquer outro grupo 
de uma igreja em que eu já estive. 

E se não for real! Mas a esperança 
continuou a infi ltrar-se em minha 
alma como o cheiro de água para 
uma árvore seca. Deus estava me 
chamando. Seu “tijolo na minha 
cabeça” foi uma chuva suave para 
mim, e pelo qual sou eternamente 
grato. Finalmente tive esperança 
sufi ciente para conversar com 
minha esposa e fomos ver.

Vimos adolescentes que 
foram espontâneos nas reuniões, 
respeitosos, cheios de amor pelos 

outros e obedientes 
aos pais. Vimos 
muitas crianças 
sendo treinadas 
no caminho que 
deveriam seguir. 
Nós vimos casais 
mais velhos, irmãos 
e irmãs solteiros. 
Foi libertador para 
mim ver o cuidado 
deles uns pelos 
outros, e como não 
havia pregadores 
controlando a 

adoração e falando sobre Deus. 
Muito pelo contrário, na verdade, 
todos falavam em suas reuniões, a 
qual eles faziam todas as manhãs 
e noites. Eles comiam juntos, 
cantavam juntos, trabalhavam 
juntos em suas próprias 
indústrias. Eles ainda tinham 
uma lanchonete incrível onde eles 
estavam constantemente servindo 
os visitantes e falando sobre a vida 
deles. Eu imediatamente me senti 
em casa. Foi difícil até mesmo me 
considerar um visitante. Eu tinha 
sido tratado como um irmão, 
como um fi lho, como um amigo...

Eu tinha tentado chegar em 
um lar por tanto tempo e agora 
fi nalmente, havia encontrado 
um lugar onde ninguém pensava 

Vimos 
adolescentes 
que foram 
espontâneos 
nas reuniões, 
respeitosos, 

cheios de amor 
pelos outros e 
obedientes aos 

pais.
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que eu estava louco. Todos nós 
nos importamos com as mesmas 
coisas, e até mesmo passamos 
por tempos difíceis juntos. Agora 
havia respostas para minhas 
perguntas e elas eram respostas 
reais.

Alguns dias depois da 
nossa visita, meu fi lho 

mais velho se virou para mim e 
disse: “Pai, é isso que estávamos 
procurando. Nós não estamos 
indo embora, estamos? Este 
é o lugar, não é? ” De alguma 
forma eu nunca tinha realmente 
percebido que ele estava na luta 
comigo. Ele tinha meu coração. 
Ele estava comigo na busca por 
um lugar real com o verdadeiro 
Deus e o caminho real.

Nunca mais vou precisar 
procurar por outro lugar. Eu 
fui resgatado da miséria mais 
profunda e sombria que eu 
poderia imaginar. Você pode tirar 
tudo de mim, até mesmo minha 
vida, mas eu vou me manter 
fi rme. Como eu iria para qualquer 
outro lugar depois que Ele ouviu 

o meu clamor? Eu quero que 
você saiba que esta vida é real. 
Você sabe como eu sei que é 
real? Eu fui batizado. Desta vez 
foi real. Eu fui imerso nesta vida, 
e Ele está me dando poder para 
superar todos os pecados com os 
quais estou tão familiarizado. Eu 
não os pratico mais. Eu não sou 
perfeito, mas estou me tornando 
como Aquele a quem sirvo. E se 
um pensamento vier até você, de 
que “Não tem jeito! Não pode ser 
real,” você tem que reconhecer 
esse pensamento pelo que ele é - 
descrença.

Existe um caminho e é o 
mesmo caminho o qual 

era chamado O Caminho na 
Bíblia. Eu estou no Caminho 
agora, e é aqui que minha esposa 
e meus fi lhos estão, e é 
onde você pode 
estar se estiver 
disposto a fazer a 
vontade de Deus.
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A  P A R Á B O L A
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A Parabola da Fascinacao
O  EVANGELHO é fascinante. É um chamado para 

pessoa abandonar toda sua vida e tudo que 
poderia ser para servir Àquele que criou o 
universo. Ele criou o lindo céu que você pode 
ver a noite e cobriu a extensão do céu com 
“redemoinhos de galáxias” cheios de 
planetas e estrelas tão vastos que nunca 
findam. Até no menor dos detalhes, 
Ele formou a Terra com uma mão 
habilidosa. O exército celestial de 
anjos se maravilhou quando Suas 
mãos se estenderam pelo abismo, 
pondo a luz e a escuridão em seus 
respectivos lugares. 

Depois de ter lançado os 
alicerces da Terra, Ele a cobriu 
com os céus, como um adorno, 
mas ainda não estava satisfeito. 
Em meio a toda a criação de 
Deus, havia uma criatura que se 
destacava. Tudo o que o universo 
continha não significava nada em 
comparação com o tesouro que Ele 
tinha em mente quando criou todas as 
coisas - o ser humano (homem e mulher), 
que foi criado para um propósito – carregar 
a própria imagem e semelhança dEle como 
uma expressão de Seu caráter, por toda a 
eternidade. Seu amor e cuidado por nós está além da 
nossa compreensão.

Então Deus disse: “Façamos o homem à nossa imagem, à nossa 
semelhança. Que ele tenha domínio sobre os peixes do mar e sobre as 
aves dos céus, sobre os rebanhos, sobre toda a terra e sobre cada coisa 
rastejante que se arrasta na terra. Assim Deus criou o homem à sua 
imagem, à imagem de Deus Ele o criou; macho e fêmea Ele os criou. 
E Deus os abençoou e disse-lhes: “Sejam frutíferos e multipliquem-

´
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A Parabola da Fascinacao
se, encham a terra, subjuguem-na e dominem sobre os peixes do 

mar, sobre as aves do céu e sobre todos os seres vivos que se 
movem sobre a terra.” (Gênesis 1: 26-28) 

Deus pretendia que a Terra e 
eventualmente o universo se enchesse de 

pessoas com a  semelhança dEle - cheias 
de amor e cuidado, vivendo em perfeita 

união. Mas a humanidade se rendeu 
para outras mãos, sendo enganada 
pelo maligno. Estamos nos 
degenerando neste estado caído 
há milhares de anos, mas o desejo 
de Deus pela humanidade e o seu 
amor insuperável por nós nunca 
mudou. Ele concebeu um plano 
para restaurar a humanidade de 
volta ao propósito pelo qual ela 
foi criada.

O reino dos céus é semelhante a um 
tesouro escondido num campo que 

um homem achou e escondeu; e por 
alegria ele vai e vende tudo o que tem 

e compra aquele campo. Novamente o 
Reino dos Céus é como um comerciante em 

busca de belas pérolas, e ao encontrar uma de 
grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a 

comprou. (Mateus 13: 44-46)

Os olhos do nosso Criador estavam observando 
atentamente enquanto o homem diligentemente 

procurava pelo tesouro. Este homem não estava apenas sentado, 
esperando que a vida passasse por ele. Ele estava procurando 
incansavelmente alguma coisa e alegrou-se quando a encontrou 
escondida no campo. O fascínio do homem que encontrou o 
tesouro no campo é comparável ao do Filho de Deus.

“Por que vocês estavam me procurando?”, Perguntou Jesus. “Você 

,
˜
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* Yahshua é o nome original em hebraico daquele que é chamado Jesus na maioria da 

Bíblias. Veja “ O nome acima de todos os nomes” na página 29 para mais informação sobre 

não sabia que eu tinha que estar na casa de meu pai?” (Lucas 
2:49)

Seu tesouro era que o desejo de seu Pai fosse cumprido:
 Pai, que eles sejam um, como Você e eu somos um ... que sejam 
aperfeiçoados em unidade para que o mundo inteiro possa crer que 
Você Me enviou e os amou como Você Me amou. (João 17: 21-23)

Yahshua1 era fascinado pelo tesouro, não conseguia tirar 
os olhos dele. Todo o dinheiro do mundo nunca compraria tal 
tesouro para Ele. Ele sabia que lhe custaria tudo para comprar a 
vida eterna para todos que o seguissem. Sua única satisfação era 
ser o resgate que daria ao Pai Celestial o desejo do coração dEle.

Seu amor pela humanidade foi expresso através de sua morte 
para pagar pelos pecados do mundo inteiro, até mesmo dos piores 
que já viveram. Ele teve que “comprar o campo todo “ para obter 
o tesouro que estava enterrado lá. Ele pagou pelos pecados de 
todos os que já viveram para que aqueles que vissem o tesouro 
pudessem ser reunidos para satisfazer o desejo mais profundo de 
Seu Pai.

 Yahshua deu Sua vida na cruz e foi à morte para obter esse 
tesouro. Ele sofreu a agonia que nós merecíamos, pagando pelos 
nossos pecados, no nosso lugar. Ele morreu por nós para que 
pudéssemos segui-Lo no caminho estreito para o Reino, e obter a 
mesma glória que Ele compartilha com Seu Pai. Ele fez o sacrifício 
supremo, desistindo de Sua vida para nos ver fazendo o mesmo. 
Ele nos libertou do peso indescritível da morte eterna. Nós éramos 
a sua fascinação e Ele se tornou o nosso fascínio. Nossa resposta 
ao Seu amor é abandonar tudo o que temos para cumprir o desejo 
do Pai quando Ele criou o homem. Em nossas comunidades, 
vivemos pela causa dEle, exatamente como os primeiros discípulos 
viviam:

E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e 
ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, 
mas tinham todas as coisas em comum. (…) Não havia, pois, 
entre eles necessitado algum; porque todos os que possuíam terras 
ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e 
o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam a cada um, 
segundo a necessidade que cada um tinha. (Atos 4:32-35)

Juntos seguimos nosso Mestre Yahshua, e nós convidamos você 
a vir e segui-Lo conosco! �
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 A 
Profecia

de João 9:4

Yahshua, O FILHO DE DEUS, profetizou em João 9: 4. Ele 
falou sobre algo que aconteceria no futuro:

Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia; a a noite 
está chegando quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no 
mundo,Eu sou a luz do mundo. (João 9: 4-5)

Desde que Ele também disse, em Mateus 5:14 que Seus 
discípulos eram a luz do mundo, a “escuridão” em João 9:4 se 
refere a um tempo quando nem Ele nem seus discípulos estariam 
“no mundo”. Quando foi esse tempo de trevas? Não podemos dizer 
que Pedro, Paulo e o restante dos apóstolos estavam em trevas. 
O apóstolo João nos diz em 1 João 2:8, escrito perto do fi nal do 
primeiro século, que a luz ainda estava brilhando.

No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro 
nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a 
verdadeira luz. (1 João 2:8)

E olhe só este versículo impressionante:
… Uma luz para revelação aos gentios e para a glória do seu povo 
Israel. (Lucas 2:32)

Isto foi falado sobre Yahshua quando Ele foi dedicado no Templo. 
Em João 14:21, Yahshua disse:

Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me 
ama. E quem me ama será amado por meu Pai e eu o amarei e me 
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revelarei à ele. (João 14:21)

Você pode ver que a luz é revelação, mas se não há obediência aos 
mandamentos de Yahshua, Ele não se revela a ninguém. Não haverá 
revelação e a luz se apagará.

Veja a interação entre Pedro e Yahshua em Mateus 16: 
Simão Pedro respondeu: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”.E 
Jesus lhe respondeu: “Bem-aventurado és tu, Simão fi lho de Jonas! 
Pois carne e sangue não revelou isso para você, mas meu pai que está 
nos céus. E eu te digo, você é Pedro, e nessa rocha eu vou construir 
minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 
”(Mateus16: 16-18)

Ao contrário do pensamento popular, a rocha na qual o Messias 
fundaria Sua igreja não era o próprio Pedro, mas a revelação que ele 
havia recebido como resultado do seu reconhecimento e obediência 
ao Filho de Deus: 

Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um 
homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, 
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela 
casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. (Mateus 
7:24,25)

Sendo assim a igreja foi fundada em cima da revelação que vem 
de ouvir e obedecer, e Apocalipse 2: 4-5 faz ligação entre tudo isso:
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No entanto, eu tenho isso contra você, que você deixou o seu primeiro 
amor. Lembre-se, portanto, de onde você caiu; arrependam-se e faça 
as obras que você fez no início, ou então eu irei até você rapidamente 
e removerei seu candelabro de seu lugar - a menos que você se 
arrependa.
(Apocalipse 2: 4-5)

Portanto, sendo que a luz é revelação, e desde que a obediência é 
necessária para se obter revelação, e sendo que a igreja em Éfeso se 
afastou da obediência à ordem de amar uns aos outros como Yahshua 
os amou (João 13: 34-35; Efésios 6:24), a luz deles se apagou. A 
forma de piedade permaneceu, mas deixou de ser um lugar onde eles 
poderiam fazer obras que edifi cassem o Corpo de Messias.

Isso nos trás de volta à profecia de 
Yahshua em João 9:4: “Devemos fazer as obras 
daquele que me enviou enquanto é dia; a noite 
está chegando quando ninguém pode trabalhar.”

Como a história deixa bem claro, a 
advertência em Apocalipse 2: 4-5 não 
resultou em arrependimento, por isso, 
o candelabro foi retirado e tudo o que 
permaneceu foi a forma de piedade - palavras 
e rituais, mas nenhuma revelação. Você vê 
coisas como o Concílio de Niceia, onde os 
bispos brigavam violentamente a respeito de 
doutrinas. Não havia amor, nem revelação do Espírito Santo, uma vez 
que nem de longe isso  poderia ser chamado de “a sabedoria do alto”.

Mas a sabedoria do alto é primeiramente pura, depois pacífi ca, gentil, 
disposta a ceder, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e 
sincera. E uma colheita de justiça é semeada em paz por aqueles que 
fazem Paz. (Tiago 3: 17-18)

Não é coincidência que os séculos que se sucederam tenham sido 
chamados de Idade das Trevas. E assim tem sido nos últimos 1900 
anos. Houve muitas “reformas” e “reavivamentos”, mas nenhuma 
obediência ao mandamento de Messias de amar uns aos outros da 
maneira que Ele amou, por isso a luz da revelação se ausentou.

Você provavelmente não quer julgar, mas talvez você tenha se 
perguntado sobre a falta de obediência nas igrejas. Eles podem ter 
muito a dizer sobre pontos doutrinários, mas o modo de vida deles 
não é substancialmente diferente do mundo ao seu redor. Mas a 
verdadeira igreja, que é o Corpo de Messias, é descrito em 1 Pedro 2: 
9, que é a “cidade” de Mateus 5:14. 

Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo 

�

A parte de 
obediência aos 
mandamentos 

de Yahshua, 
Ele não vai 
se revelar a 
ninguém.

 �
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exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os 
chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. (1 Pedro 2: 9)

Vocês são a luz do mundo; uma cidade situada em uma colina não 
pode ser escondida.
(Mateus 5:14)

A luz do mundo é um “corpo” de pessoas onde todos têm 
revelação do Espírito Santo, que faz com que eles se tornem como 
Yahshua quando Ele estava na terra:

Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-
se puros e irrepreensíveis, fi lhos de Deus inculpáveis no meio de uma 
geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas 
no universo. (Filipenses 2: 14-15) 

Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do 
juízo tenhamos confi ança, porque neste mundo somos como ele. (1 
João 4:17)

Aqueles que realmente amam a Yahshua com todo seu coração e 
toda sua alma não estão debaixo da lei, mas eles cumprem a lei, eles 
cumprem seu propósito: ser uma cidade situada em um monte que 
ilumina a todos.

Agora, nosso mestre Yahshua tem esses discípulos na terra 
novamente! A longa noite de 1900 anos acabou. Agora é possível 
fazer as obras que edifi cam o Corpo de Messias (Efésios 4: 15-
16), uma vez que agora há um Corpo para construir! Nós estamos 
chamando você para sair da escuridão do cristianismo para a 
maravilhosa luz que está emergindo em alguns lugares deste planeta 
escuro! Esses lugares estão listados na parte detrás deste folheto.  �
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Saiba Disso!
Nós falamos sobre você hoje de manhã. Oramos para que 

você pegasse este folheto. Provavelmente, fomos nós que o 
entregamos para você, e ansiamos pelo dia em que iremos 
conhecê-lo pessoalmente em nossa casa. Eu digo “nossa casa” 
por que nós todos somos os donos dela. Vivemos todos juntos, 
assim como a igreja em Atos 2 e 4. 

Isto não é só um folheto. É um convite para vir e ver a 
coisa mais maravilhosa da face da Terra – a igreja restaurada 
onde todos vivem juntos e compartilham todas as coisas. Para 
restaurar algo, você tem que trazê-lo de volta ao seu plano e 
propósito original.

Mas, como você não está aqui ainda, vamos continuar 
orando para saber como fazê-lo chegar aqui. Porque se você 
vier, você conseguirá ver, ouvir e entender o que só pode ser 
percebido vindo pessoalmente. Foi isso que fi zemos. Isso nos 
deu esperança de que poderíamos viver esta vida também. 

Saiba disso: É possível vivermos juntos e abalarmos 
as estruturas do mundo como uma testemunha do Reino 
vindouro, então outros também poderão ver e crer. O Espírito 
Santo entra em um coração disposto e faz isso possível. 

O Espírito que faz esta vida ser possível, está lhe chamando 
para vir e ver o que Ele está fazendo, e nós também 
chamamos. “O Espírito e a Noiva dizem: ‘Vem!’” 

Nossa incapacidade de superar nossos problemas pessoais 
e os maiores desapontamentos em ir para a igreja, na verdade, 
vieram de não ser a igreja. Uma vez que começamos a ser 
a igreja, em vez de ir para a igreja, tudo mudou. Já fazem 
mais de 40 anos que temos falado para as pessoas sobre 
nossa maravilhosa vida. Você precisa vir! É a coisa mais 
impressionante que você jamais viu!

Os críticos dizem, “Ah, isso era só para aquele tempo” 
  Mas saiba disso:  Esta vida é para ser vivida  

     agora!
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O Custo de Reiniciar

O quarto está escuro. Um brilho azul misterioso emana da tela 
do computador.  O rosto jovem de Kevin está fi xo na expansão 

interminável da tela. Suas mãos fazem movimentos imprevisíveis. Click, 
click... Toc, toc, toc... Seus dedos deslocam rapidamente por todo teclado. 
Um sentimento de importância épica enche o ar. Janelas se abrem e 
fecham. Imagens piscam na tela, os auto-falantes fazem vários sons 
diferentes, algumas vezes favoráveis, outras soando negativamente.

O universo inteiro de Kevin está nesse computador. Suas emoções 
sobem e descem junto com sua “maré eletrônica”. Ele enche o peito 
de ar e sopra. Quando o cursor se transforma na ampulheta, ele segura 
o fôlego na hora. Facebook, blogs, seus sites favoritos, todas suas 
fotos, refl exões, emails de treze anos atrás – o computador guarda suas 
memórias, sua energia vital. Ele é uma ponte para o passado e uma 
estrada para o futuro. 

Em alta velocidade, Kevin voa pela vida. Se ajeitando em sua 
cadeira, ele pisca e esfrega os olhos. Ele desvia seu olhar para o velho 
relógio de madeira de seu avô, pendurado em cima de sua escrivaninha. 
Os ponteiros do relógio estão girando e girando. O tempo voa. Ele 
empurra o prato frio de miojo para longe do teclado e torna a fi xar os 
seus olhos mais uma vez na tela. Suas pupilas se dilatam e contraem, 
dilatam e contraem. A vida se move muito rápido na super rodovia 
do computador. Outra ampulheta aparece. Kevin prende o fôlego. A 

Uma Parábola
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ampulheta continua girando, Kevin deixa escapar o ar de seus pulmões. 
A ampulheta ainda está lá, girando. Kevin se debruça para perto da 
tela, empurrando o prato frio de miojo ainda para mais longe, como se 
a intensidade de seu olhar fi zesse o computador responder mais rápido. 
Ele da o comando pressionando com três dedos no teclado. “Vai logo”, 
ele sussurra. Control+Alt+Delete... Control+Alt+Delete... Nada.

De repente, um som distorcido sai do auto-falante e a ampulheta 
para de girar. Kevin balança a cabeça contrariado: “O que está 
acontecendo?”, ele se pergunta. Ele dá um tapinha no CPU do 
computador gentilmente. Tic, tac, tic, tac… de repente ele nota o som 
fraquinho do relógio de seu avô. Uma gota de suor nervoso escorre de 
sua testa para seu nariz. Secando o rosto, ele bate no CPU novamente, 
desta vez um pouco mais forte e depois, mais forte, até que fi nalmente 
ele bate com o punho. “Faça alguma coisa!”, ele apela, com raiva.

Como se respondesse ao seu grito, a ampulheta gira novamente. Um 
vislumbre de esperança! Infelizmente, o alto-falante emite um gemido 
eletrônico e a tela congela. O brilho azul da morte se refl ete no rosto 
pálido de Kevin. “Mas, mas ...” Kevin murmura entorpecido em frente 
a tela do computador.

Tic, tac... Tic, tac... Uma enchente de remorso o inunda. “Eu não 
deveria ter todos esses programas funcionando ao mesmo tempo. Não 
deveria ter enviado todas aquelas fotos. Por que salvei todos esses 
e-mails antigos? Demais ... Provavelmente foi demais. Mas eu gosto de 
todas as minhas coisas.”

Kevin lambe os lábios, agarrando-se a um pensamento sábio: 
“Talvez, se eu reiniciar o computador ... Mas se eu desligar, quem sabe 
se ele vai voltar?” Coçando a cabeça ferozmente, ele estende a mão e 
coloca uma garfada de miojo frio na sua boca. “Se eu perder tudo, vou 
ter que começar tudo de novo.” Ele estremece com esse pensamento. 

“Mas, eu amo minha vida...”
Kevin calcula o custo. O que ele deveria fazer? Ele deveria deixar 

a bagunça que fez na tela 
do computador, mesmo que 
tenha travado? Ou ele deveria 
se arriscar e reiniciar seu 
computador, na esperança de 
um começo completamente 
novo? �
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Casa da Vovo
Um Lar  Longe de Casa

Era Domingo, meu dia preferido da semana! Eu vou para a 
casa da vovó! Ela era a senhora mais doce — tão doce quanto 

a rabanada que ela nos servia gentilmente à mesa de madeira, e a 
tubaína, que servia cuidadosamente em copos de vidro cheios de 
gelo. Quando criança, meu coração ansiava estar na casa da Vovó. Eu 
era sua única neta e ela me chamava de “minha lindinha”. 

Meu irmão e eu corríamos pelas escadas na frente da casa para 
ver quem chegaria primeiro para dar um abraço na vovó. A porta 
se abria e éramos recebidos com o cheirinho delicado de perfume 
de alfazema e do bolo de fubá fresquinho. A vovó estava sozinha 
agora, mas ainda assim ela era tão amável, porque não pensava em 
si mesma. Todos os seus pensamentos e tudo o que ela fazia era para 
seus netos. Amávamos estar com ela porque ela amava estar conosco.

A vovó sempre tinha camas preparadas para nós, caso fi ndássemos 
passando a noite por lá, o que frequentemente acontecia. Havia 
regras na casa da vovó, mas eu não me importava. Ela tinha uma 
consciência e a escutava. Ela era consciente até dos passarinhos, 
certifi cando que até mesmo eles eram cuidados. Ela tinha uma 
cadeira de onde sempre fi cava os observando. Ela admirava 

´
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especialmente os canários. 
Às tardes, tinha leite com chocolate e queijo quente feito na 

sanduicheira. Ela colocava seu programa de TV favorito e caía no 
sono antes que terminasse. Eu sabia que ela sentia falta do vovô. Ele 
faleceu de ataque cardíaco enquanto dormia em sua poltrona. Ela 
sempre cuidou dele também. Meu irmão e eu nos perguntávamos 
como ela ainda conseguia ser tão gentil mesmo que estivesse 
sofrendo. 

Eu tinha muitas perguntas quando criança e a vovó sempre tinha 
uma resposta. 

“Vovó, por que as pessoas são tão cruéis umas com as outras?” 
“Sabe, minha lindinha, as pessoas só não sabem como serem 

amigas. Tem sido assim faz muito, muito tempo – desde que eu era 
criança.” 

O tempo passou e memórias agradáveis da casa da vovó fi cavam 
solidifi cadas em mim. Então, minha vovó fi cou muito doente. Ela foi 
para o hospital fazer uma cirurgia. Os médicos nos garantiram que a 
vovó estaria bem, então não me preocupei muito. 

O domingo sempre chegava, mas aquele domingo foi diferente. 
Meu pai estava no telefone pela manhã. Eu estava muito ansiosa para 
ver a vovó, e dar-lhe um abraço caloroso e apertado, e recompensá-la 
generosamente com a mesma gentileza que ela sempre me mostrou. 
Meu pai desligou o telefone e veio se sentar comigo no sofá. Ele me 
disse que a vovó não passou pela cirurgia, e, começou a chorar. Eu 
nunca o tinha visto chorar antes.

Meu coração com dez anos de idade estava ferido e confuso. Eu 
não entendia o que era a morte ou porque isso acontecia com as 
pessoas. Não poderíamos apenas viver para sempre? Onde seria meu 
lar longe de casa agora? Onde eu poderia ir para encontrar o amor 
abnegado e o carinho afetuoso que eu experimentava na casa da 
vovó? 

Mais tarde na vida, procurei as respostas para essas perguntas. 
Então encontrei um lugar com amor ainda maior do que eu conheci 
quando criança. Mas desta vez, foi muito 
mais do que o coração de apenas uma 
pessoa. Fui recebida por “estranhos”, que 
agora considero minha 
família, em um lugar 
de refúgio. E agora 
quero estender a mesma 
acolhida que uma vez me foi 
demonstrada.

Temos espaço em nossos corações para 
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Como uma 
Colmeia

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 fi lhos 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 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 colméia. 
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.

A palavra usada para comunidade em Hebraico é Edah, 
que também signifi ca colmeia. Esta 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 nas comunidades de Deus.

pessoas que expressam o amor e o 

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 signifi cado por 
si só, mas o nome hebraico Yahshua signifi ca 
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.

www.dozetribos.com  
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Como uma 
Colmeia

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 fi lhos 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 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 colméia. 
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.

A palavra usada para comunidade em Hebraico é Edah, 
que também signifi ca colmeia. Esta 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 nas comunidades de Deus.

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 signifi cado por 
si só, mas o nome hebraico Yahshua signifi ca 
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.
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1 1 Yah é o nome pessoal de Deus, e shua é de uma palavra de raiz 
hebraica que signi� ca “salvar”. Deus se identi� cou a Moisés como 
YAH (que signi� ca “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

Você vê que Josué é a transliteração mais comum 
do nome hebraico do sucessor de Moisés, que 
signifi ca “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 fi nal 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 infi ltrou 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
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