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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 fi 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 fi 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 fi 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 fl 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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A ÚNICA RAZÃO DE ESTARMOS VIVENDO NOSSA 
VIDA TÃO CURTA É PARA

PREPARAR-NOS PARA A ETERNIDADE
Uma Vida Curta

Todos nós temos uma vida 
curta, mas Deus poderia ter feito 
com que o homem vivesse por 
mais ou menos cinco mil anos, 
sabe, ou algum outro número 
grande. Mas ninguém precisa 
viver tanto assim. Viver só alguns 
anos é o sufi ciente! É maravilhoso 
que vivemos só alguns anos. Tá 
bom assim, na medida em que 
entendemos que os poucos anos 
desta curta vida determina onde 
viveremos eternamente.

Nós temos que saber e en-
tender por que estamos viven-
do, o que signifi ca esta 
curta vida e por que 
nós fomos criados.

O universo não 
é só estas “poucas 
estrelas” que você 
conhece, mas há 
trilhões de trilhões 
de trilhões e eu 
poderia continuar 
dizendo um trilhão, um 
trilhão de vezes e nunca 
chegaria “ao fi m” do número de 
trilhões de planetas – que serão 
cheios de seres humanos, assim 
como nosso Pai os criou.

As pessoas que amam suas 
consciências e vivem por ela, e 
amam ao seu próximo como a si 
mesmas, serão consideradas dig-
nas, no julgamento, de povoar e 
encher continuamente esses plan-
etas. Aqueles que não amaram 
suas consciências, se lançando 
contra elas continuamente, irão 
para um destes dois lugares: ou 

irão para o eterno lago de fogo, 
que foi criado originalmente 
para Satanás e seus anjos, ou 
encontrarão perdão e um novo 
começo em Messias, e serão dig-
nos de reinar sobre as nações que 
povoarão aqueles planetas, para 
servi-las.

É tão curta a pequena vida 
que temos, não é? E realmente 
não importa quanto ela dure. 
O que importa é como vivemos 
esta nossa curta vida. Indepen-
dente de quão longa ou curta 
seja a nossa vida nesta época, 

ela é como um piscar de olhos 
em comparação com a 

eternidade. Onde você 
pensa que vai pas-
sar a eternidade? 
Você vai passar a 
eternidade em al-
gum lugar, em um 
de três lugares. Há 

três destinos eter-
nos para o homem, 

três possibilidades para 
onde um ser humano pode 

ir depois de sua curta vida aqui 
na Terra. A razão pela qual nós 
vivemos esta curta vida aqui na 
Terra é para nos preparar para 
o nosso destino eterno; para 
determinar onde passaremos 
a eternidade. Há três destinos 
eternos. E então, você sabe onde 
você irá passar a eternidade (Rm 
1: 20-32)?

Por que Deus fez uma vida 
tão curta para a humanidade? É 
espantoso que só esta curta vida 
seria sufi ciente para determinar 

Nós temos que saber e en-
tender por que estamos viven-
do, o que signifi ca esta 
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trilhões de trilhões 
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dizendo um trilhão, um 
trilhão de vezes e nunca 
chegaria “ao fi m” do número de 
trilhões de planetas – que serão 

dente de quão longa ou curta 
seja a nossa vida nesta época, 

ela é como um piscar de olhos 
em comparação com a 

eternidade. Onde você 
pensa que vai pas-
sar a eternidade? 
Você vai passar a 
eternidade em al-
gum lugar, em um 
de três lugares. Há 

três destinos eter-
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três possibilidades para 
onde um ser humano pode 

ir depois de sua curta vida aqui 
na Terra. A razão pela qual nós 
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o destino de um homem, mas 
muitas pessoas nem mesmo es-
cutam suas consciências. Por que 
Deus fez só uma curta vida para 
o homem nesta época? Ele a fez 
longa o sufi ciente para determi-
nar onde passaremos a eterni-
dade. Esta vida acaba, mas é só 
um chão de provas. Esta curta 
vida é para testar o homem.

Então, por que nosso Pai 
fez uma vida tão curta para o 
homem? Para determinar onde 
ele passará a eternidade – qual 
destino ele vai merecer quando 
ele completar sua curta vida. 
Depois de sua curta vida, ele vai 
para a morte e então ressuscitará 
para ir ao julgamento.

Toda pessoa se apresentará 
no juízo, para examinar como 
ela gastou sua curta vida, para 
ver como ela viveu, de acordo 
com Gênesis 3:22. NINGUÉM 
TERÁ NENHUMA DESCUL-
PA!

Leia Romanos 1:20.
Desde a criação do mundo, os 
atributos invisíveis de Deus, seu 
eterno poder e sua natureza di-
vina, têm sido vistos claramente, 
sendo compreendidos por meio 
das coisas criadas, de forma que 
tais homens são indesculpáveis. 
(Romanos 1:20 NVI)
Só olhe para os pássaros, os 

animais, e todas as lindas árvores 
dando frutos, e você poderá saber 
que nós não temos desculpa. Não 
poderia ser assim, sem que hou-
vesse um Criador. Toda pessoa 
sabe disto, em sua consciência. 

No princípio fi rmaste os funda-
mentos da Terra, e os céus são 
obras das tuas mãos. Eles pe-
recerão, mas tu permanecerás; 

sim, envelhecerão como 
vestimentas. Como manto tu os 
trocarás e serão mudados.Mas 
tu permaneces o mesmo, e os 
teus dias jamais terão fi m. Os 
fi lhos dos teus servos terão uma 
habitação; os seus descenden-
tes serão estabelecidos na tua 
presença. (Salmo 102:25-28)
Você entende os últimos 

versículos de Salmos 102? Está 
falando do Oitavo Dia, a época 
eterna, depois que nosso Pai 
“transformar” as estrelas em 
planetas para que elas não se con-
sumam.

Não importa, na verdade, 
quão longa seja a nossa curta 
vida; o que importa é como nós a 
vivemos.

Por que Deus nos fez? Para 
passar a eternidade com Ele no 
universo sem fi m.

Então, agora você sabe 
porque Ele deu uma vida curta 
para o homem – para determinar 
onde ele passará a eternidade.

A eternidade não é só um 
longo tempo, é um tempo que 
nunca tem fi m. Ele fez as estrelas, 
os planetas, e tudo o mais, neste 
número sem fi m de galáxias, 
para o homem. Uau! 
Nosso Pai os criou 
para nós! Se en-
tendêmos estas 
coisas nós seremos 
completamente 
transformados. 

É por isso 
que nós O ama-
mos de todo co-
ração e estamos 
fazendo a Sua 
vontade. 

Então, por 
que Deus deu 

5

número sem fi m de galáxias, 
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uma vida curta para a humani-
dade? Para determinar onde 
ela irá passar a eternidade. De 
qual destino o homem será 
digno quando ele completar 
essa curta vida? No julgamento 
a vida dele será considerada em 
detalhes: por que ele fez isto, e 
por que ele fez aquilo? Por que 
ele mentiu? Haverá todo tipo 
de coisas sobre o qual cada 
pessoa deverá ser julgada, e eu 
não sei quanto isso vai durar. 
Todos nós teremos que ir a 
julgamento, para considerar 
como vivemos nossa vida e 
como amamos as pessoas ao 
redor de nós. 

A vida é tão preciosa para 
Deus que terá que haver um 
julgamento. A vida deve ser 
preciosa para todos os que Ele 
criou, mas para alguns não 
é. A vida é tão preciosa para 
Deus; é por isso que Ele teve 
que fazer um lugar para quem 
a vida não é preciosa e não tem 
o mesmo coração que Ele, de 
encher o universo com amor 
e vida, a maravilhosa vida de 
pessoas amando e cuidando 
umas das outras. 

Quando criou a Terra, 
Deus tinha grandes planos. 
Ele tinha tanto em mente,  Ele 
queria fazer tanto, que criou o 
homem para realizar Seus pla-
nos com Ele, mas o homem es-
colheu fazer sua própria coisa. 

A humanidade será sepa-
rada em três categorias: 

1. Os redimidos: aqueles 
a quem foi dado um novo 
começo, que foram perdoados 
de um grande débito, que ti-
veram o peso da culpa tirado 
de suas consciências, aqueles 
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nos com Ele, mas o homem es-
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A humanidade será sepa-

1. Os redimidos: aqueles 
a quem foi dado um novo 
começo, que foram perdoados 
de um grande débito, que ti-
veram o peso da culpa tirado 
de suas consciências, aqueles 

que realmente puderam ouvir o 
coração de Deus e aos quais Ele 
pôde confi ar o Seu coração.

 2. As nações: aqueles que 
tiveram em suas consciências o 
sufi ciente para não traírem a ima-
gem do Criador que havia neles 
e não trocaram a verdade, que 
conheciam sobre Deus, por uma 
mentira. Suas obras foram consis-
tentes com isso, amando ao seu 
próximo como a si mesmos.

3. Os injustos e imundos: 
aqueles que só não se importam. 
A vida não é preciosa para eles, 
nem a própria vida, nem a vida 
daqueles que eles têm maltratado 
para seu próprio ganho.

Deus foi tão maravilhoso e 
compassivo ao dar ao homem 
uma consciência para que ele 
pudesse ter vida eterna nas na-
ções, se ele vivesse de acordo 
com essa consciência que Deus 
colocou nele! O homem sabe a 
diferença entre o bem e o mal. 
Já que alguns conhecem o bem, 
mas constantemente fazem o mal, 
onde mais eles podem passar a 
eternidade?

Assim, nosso Pai não teve es-
colha a não ser esperar e separar 
a humanidade nestas três catego-
rias: Aqueles que realmente pu-
deram ouvir o coração de Deus e 
aos quais Ele pôde confi ar o dEle. 
Em segundo lugar, aqueles que 
tiveram o sufi ciente em suas con-
sciências para não traírem a ima-
gem dEle. E por último, aqueles 
que só não se importaram.

Eles terão que ser separa-
dos nesses três grupos. Depois, 
quando aquele julgamento termi-
nar, Deus poderá executar todo o 
plano maravilhoso que Ele tinha, 
tudo que estava em Seu coração 
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quando Ele criou o homem.
Ele não criou o Universo 

por nada, você sabe, mas hoje, 
quando tantas pessoas olham para 
as estrelas, elas não consideram 
nada. Até mesmo quando olham 
para as complexidades da na-
tureza, elas negam a existência de 
Deus. Elas estão só gastando suas 
vidas, porque se não há propósito 
para a vida, porque não só comer, 
beber e se alegrar, sabendo que 
amanhã morrerão e tudo se 
acabará? Mas se você testa algo, 
é porque você vai usá-lo depois. 
Você tem um propósito para ele, 
e o universo inteiro testifi ca do 
grande propósito que está nos es-
perando. 

“Não importa quanto dure a 
nossa vida, o que importa é como 
nós a vivemos.”

Nós cantamos uma canção 
que diz: “Por causa do amor, o 
Criador dos céus encheu o fi rma-
mento com estrelas”, e quando 
nós a cantamos, eu penso sobre 
isso. Com certeza, era amor, 
porque Ele tinha um plano para 
elas. Foi o amor que fez com que 
Ele as pusesse lá, enquanto vi-
vemos nossa curta vida. 

Qualquer um, em qualquer 
parte do mundo, pode olhar para 
cima e se perguntar: “Por que 
aquelas estrelas estão lá?” Alguma 
coisa fala em sua alma. Aquelas 
estrelas estão lá, para serem hab-
itadas. Hoje, com a poluição, difi -
cilmente você pode ver as estrelas. 
Além disso, as pessoas estão tão 
distraídas com seus smartphones, 
que elas nem mesmo veem as ár-
vores.
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Deus nos amou o sufi ciente 
para pôr aquelas estrelas lá, du-
rante esta época, enquanto o 
Homem está contido nesta Terra, 
para que ele possa ver o seu 
propósito e saber que há mais 
nesta vida e mais na criação do 
Homem.  

Então, quando você reconhece 
que tem uma vida curta, como 
deverá vivê-la? Se, como a maioria 
de nós, você não viveu fazendo o 
bem que conhecia; há uma ma-
neira de ser perdoado e de ter um 
começo completamente novo na 
vida. Yahshua1 foi para a morte, 
um lugar de tormento no coração 
da Terra, para pagar por nossos 
pecados. Sendo assim, você pode 
ter um novo começo.

Pois tenho cinco irmãos e quero 
avisá-los para que não terminem 
neste lugar de tormento. (Lucas 
16:28) 

Pois, assim como Jonas passou 
três dias e três noites no ventre 
do grande peixe, o Filho do 
Homem fi cará três dias e três 
noites no coração da terra. 
(Mateus 12:40)
Ele iniciou uma nova aliança 

com a humanidade pela qual seus 
pecados podem ser perdoados. 
Deus, em Yahshua, está este-
ndendo misericórdia para você 
encontrar esperança numa nova 
vida, não mais vivida para você 
mesmo, mas para Ele, dando-a di-
ariamente pelos outros, numa das 
comunidades das Doze Tribos, 
listadas no verso deste folheto. 
1 Yahshua é o nome hebraico daquele que 
tem sido chamado Jesus popularmente.
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Visite o link em nosso website: http://www.dozetribos.com.br/artigos.
php?cid=14, para maiores informações sobre os 3 Destinos.
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O Defeito Fatal 
da Humanidade:

Desde as grandes redes de 
supermercados espalhadas pelos 

subúrbios das grandes cidades às novas 
mega-igrejas que estão começando a 
aparecer pelo mundo, desde o bar à 
danceteria e de um litoral ao outro, sem 
distinção de raça, cor, idade, naturalidade, 
sexo, religião, incapacidade ou preferência 
sexual, todos os seres humanos estão 
permeados com um defeito comum: 
Simplesmente não conseguem se relacionar. 

Podemos argumentar de várias formas, 
mas o fato é que a humanidade possui 
um defeito fatal. Apesar dos contratos 
legalmente complexos e os avisos e emendas 
que enchem os sistemas políticos, apesar 
dos discursos polidos e as desculpas espertas 
do clero religioso, a divisão ainda reina com 
supremacia sobre a raça humana. Então por 
que as pessoas não conseguem se relacionar? 

Apesar do fato de que muita energia e 
muitos pensamentos tenham sido investidos 
na criação de leis que buscam acabar com 
a tendência humana de discriminar os 
outros, nada lidou com a raiz do problema. 
Pode ser que, pela manhã, ao chegar no 
trabalho, você cumprimente seu colega 
com um sorriso, mas por dentro seus 
sentimentos sejam outros. Esse tipo de 
controle comportamental, repressivo, não 
ajuda as pessoas a conviverem. De fato, faz 
com que elas desprezem umas às outras para 
manterem uma aparência de que está tudo 
bem. Na verdade, suprimir seus verdadeiros 
sentimentos sobre os outros se tornou parte 
da vida cotidiana. Mas, e a igreja? Será 
que os cristãos são diferentes do resto do 
mundo desunido? Será que seu salvador, 
Jesus Cristo, está dando a eles o poder 
para vencerem o defeito fatal que causa a 
desunião, para que sejam uma luz para o 
mundo? Fale com qualquer cristão hoje 
em dia sobre unidade! Você ouvirá alguns 

Por que os homens simplesmente não 
conseguem conviver uns com os outros?



www.dozetr ibos.com 9

conceitos muito abstratos. Hoje 
em dia, a religião cristã se gaba 
de ter aproximadamente 37.000 
denominações.1  

Com tal nível de fragmentação, 
pode-se chegar a uma de duas 
opiniões: ou Jesus Cristo não tem 
o poder de fazer seus seguidores 
viverem juntos em paz e unidade, 
ou os Cristãos de hoje não o estão 
seguindo verdadeiramente. 

O famoso fi lósofo alemão 
Friedrich Nietzsche disse uma vez 
aos cristãos: “Para que eu creia 
no seu redentor, vocês precisarão 
parecer mais redimidos”. Ele não 
conseguia conciliar a mensagem 
de que os cristãos pregavam sobre 
amor, perdão, unidade e unicidade 
com as óbvias disputas, inquisições 
e cruzadas que mancham seus 
1900 anos de instituição religiosa. 
Quando se olha para o registro da 
história cristã , o defeito fatal do 
homem é visto claramente. 

Embora muitos deem desculpas 
para os seguidores de Cristo não 
se entenderem, o verdadeiro 
evangelho põe um fi m a todas as 
divisões - isto não os desculpa 
nem os perpetua. Curiosamente, 
apesar da desunião aparente  entre 
os cristãos, a unidade deveria ser a 
marca registrada dos discípulos do 
Filho de Deus. Vejam as seguintes 
passagens do Evangelho de João: 

“Para que todos sejam um, como 
tu, ó Pai, o és em mim, e eu em 

1 “Quando Jesus disse: “Sobre esta rocha 

construirei minha igreja e as portas do inferno não 

prevalecerão sobre ela”, será que ele intencionou 

que as pessoas chamadas para portar seu nome 

no mundo se dividissem em 37.000 denominações 

concorrentes? De acordo com as estatísticas 

missionárias de Todd Johnson do World Cristian 

Database (Base Mundial de Dados Cristãos), 

esse é o número de grupos cristãos no mundo 

todo. - Timothy George, “Cristo É Dividido?” 

Cristianity Today, Julho de 2005.

ti; que também eles sejam um em 
nós, para que o mundo creia que 
tu me enviaste. E eu dei-lhes a 
glória que a mim me deste, para 
que sejam um, como nós somos 
um. Eu neles, e tu em mim, 
para que eles sejam perfeitos em 
unidade, e para que o mundo 
conheça que tu me enviaste a 
mim, e que os tens amado a eles 
como me tens amado a mim.” 
(João 17:21-23)

“Um novo mandamento vos dou: 
Que vos ameis uns aos outros; 
como eu vos amei a vós, que 
também vós uns aos outros vos 
ameis. Nisto todos conhecerão 
que sois meus discípulos, se vos 
amardes uns aos outros.”  
(João 13:34-35)

Está registrado também no 
livro de Atos do Apóstolos que os 
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primeiros discípulos 
estavam cumprindo 
o que o Messias 
ensinou e aquilo pelo 
qual ele orou:

“E perseveravam 
na doutrina dos 
apóstolos e na 
comunhão, no 
partir do pão e 
nas orações. Em 
cada alma havia 
temor, e muitas 
maravilhas e 
sinais se faziam 
pelos apóstolos. 
Todos os que 
criam estavam juntos e tinham 
tudo em comum. E vendiam 
suas propriedades e bens e 
repartiam com todos, segundo 
a necessidade de cada um. E 
era um o coração e a alma 
da multidão dos que criam, 
e ninguém dizia que coisa 
alguma do que possuía era 
sua própria, mas todas as 
coisas lhes eram comuns. 
E os apóstolos davam, com 
grande poder, testemunho da 
ressurreição do Senhor Jesus, e 
em todos eles havia abundante 
graça. Não havia, pois, entre 
eles necessitado algum; porque 
todos os que possuíam terras 
ou casas, vendendo-as, traziam 
o preço do que vendiam e 
o depositavam aos pés dos 
apóstolos. E repartia-se a cada 
um, segundo a necessidade que 
cada um tinha.” (Atos 2:42-
45; 4:32-35)

Se Nietzsche e os outros 
críticos tivessem visto esta 
manifestação entre os que 
criam, não teriam demonstrado 
tal escárnio. Infelizmente esses 
versículos não descrevem o estado 
das coisas durante os dias deles, 

nem descrevem 
o cristianismo 
de hoje. De fato, 
todos os homens 
conseguem 
perceber que não 
são discípulos dEle, 
por causa da sua 
incapacidade de 
viverem juntos e 
de amarem uns aos 
outros. 

O verdadeiro 
evangelho é a 
única solução para 
o problema mais 
devastador da 

história humana: A desunião. O 
evangelho chama o indivíduo a sair 
do mundo fatalmente defeituoso, 
onde a divisão e a busca egoísta 
reinam, para entrar em uma nova 
vida, onde o amor e a unidade 
governam. Nesta nova cultura, 
os que creem não  “concordam 
em discordar”meramente, mas 
eles concordam verdadeiramente, 
porque amam uns aos outros.2 

O Pai e o Filho Conseguem 
Concordar? 

É incoerente pensar que o Pai e 
o Filho estão em discórdia contínua, 
dividindo-se sobre detalhes de 
doutrina. O que devemos pensar 
sobre a oração de Cristo? “Pai, que 
eles sejam um assim como Tu e 
Eu somos um.” Pode ser que essa 
oração tenha sido completamente 
irracional, exigindo algo impossível 
de Seus seguidores, o que faria de 
Cristo um mestre duro. Mas, pode 
ser também que aqueles que dizem 
segui-Lo não o estão seguindo de 
verdade. Se você é seguidor de 
alguém, você faz e diz o que ele faz 
e diz. Há alguém no cristianismo 
de hoje fazendo e dizendo o que o 

2 1 Coríntios 1:10

Hoje em dia, a religião 
cristã se gaba de ter 

aproximadamente 37.000 
denominações.  Com tal 

nível de 
fragmentação, pode-se 
chegar a uma de duas 

opiniões: ou Jesus Cristo 
não tem o 

poder de fazer seus 
seguidores viverem juntos 

em paz e unidade, ou os 
Cristãos de hoje não o es-

tão seguindo 
verdadeiramente.



www.dozetr ibos.com 11

Por mais que 
tentasse, o homem 
não pode corrigir o 
funcionamento do 

defeito fatal. Legislação 
de não-discriminação, 
igualdade, tolerância 
e diversidade têm se 
mostrado inefi cazes 

como uma cura.

Cristo ordenou?
Em Mateus 24:14, Cristo disse que 

o evangelho do reino seria pregado como 
testemunho a todas as nações, e então viria 
o fi m. De que tipo de testemunho Ele estava 
falando? Uma testemunha porta o testemunho 
da verdade . E o que é a verdade? Bem, de 
acordo com João 17:21-22, a verdade é que 
o Pai enviou o Filho, porque Ele ama as 
pessoas do mundo. Assim,  obedecendo a 
Seus mandamentos, Seus discípulos dariam 
testemunho daquilo que Ele disse e fez: Eles 
provariam que era verdade, e seriam uma luz 
para o mundo ao seu redor. Será que, se eles 
não obedecessem aos Seus mandamentos, 
se não fossem capazes de vencer o defeito 
fatal que divide o mundo inteiro, se não 
conseguissem conviver uns com os outros e 
acabassem se dividindo em um número cada 
vez maior de denominações, seriam diferentes 
de qualquer outro grupo, organização ou 
povo? A resposta é simplesmente NÃO. 
Se os seguidores de Cristo não fossem 
capazes de vencer as simples fendas que 
deterioram os seus relacionamentos, eles 
não conseguiriam provar que Ele ressuscitou 
dentre os mortos. Pelo contrário, portariam 
o testemunho de que Ele ainda está na cova. 
Foi isto que disseram Nietzsche e os outros 
milhares de críticos através dos séculos. É 
fácil intelectualizar os mandamentos para não 
obedecer a Cristo, mas o resultado é que o 
mundo descrente observa e zomba. 

Até mesmo o símbolo da cruz, erguido 
acima da torre de qualquer igreja, 
gravado e impresso nos púlpitos, 
livros, camisetas e automóveis 
de muitos cristãos, é um símbolo 
de morte, não de vida. Não seria 
diferente se alguém colocasse uma 
cadeira elétrica acima do seu lugar de 
adoração ou desenhasse uma forca 
na capa do seu livro sagrado. Colocar 
a cruz em todo lugar corresponde 
a  pendurar novamente o Filho de 
Deus e expo-Lo à vergonha pública 
. O verdadeiro testemunho de que o 
Pai enviou o Filho, não é como Ele 

morreu, mas aquilo que Ele experimentou 
na morte e o fato de que Ele ressuscitou 
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dentre os mortos, 
dando aos Seus 
discípulos o poder 
sobre as tendências 
que causam morte 
nos relacionamentos 
humanos. Se Sua 
ressurreição não dá 
às pessoas o poder de 
vencerem o defeito 
fatal da humanidade, 
para que serviu? 
Podemos, então, dizer 
em uma só voz: “Ele 
ressuscitou da cova: E DAÍ?!” As 
pessoas celebram sua ressurreição 
no Domingo de Páscoa, mas suas 
ações durante o resto do ano 
mostram que, de acordo com o 
pensamento delas, é bem capaz que 
Ele ainda esteja morto.

O Fim das Barreiras de 
Hostilidade

Em algum lugar é necessário 
que haja um ambiente onde o 
defeito fatal possa ser vencido. 
Não pode ser somente quando 
“passarmos desta para melhor”. O 
profeta Ezequiel escreveu sobre este 
lugar: 

“Assim diz o Senhor DEUS: 
Também eu tomarei um broto 
do topo do cedro, e o plantarei; 
do principal dos seus renovos 
cortarei o mais tenro, e o 
plantarei sobre um monte alto e 
sublime. No monte alto de Israel 
o plantarei, e produzirá ramos, 
e dará fruto, e se fará um cedro 
excelente; e habitarão debaixo 
dele aves de toda plumagem, 
à sombra dos seus ramos 
habitarão.” (Ezequiel 17:22-23)

Então, onde está esta árvore 
cujos galhos dão abrigo a pássaros 
de toda espécie imaginável? 
Certamente essa passagem está 
falando sobre um lugar onde as 

pessoas de todo tipo 
e cultura podem 
viver juntas em paz 
e união – um lugar 
onde as pessoas estão 
vencendo a divisão 
que atormenta a 
humanidade desde sua 
alvorada. Esse lugar 
existe? 

Se o evangelho 
está sendo obedecido, 
ele dá àqueles que o 
receberam o poder de 

amarem uns aos outros. O amor 
é o que vence o defeito fatal. Há 
um lugar onde a árvore sobre a 
qual falou Ezequiel está crescendo 
e juntando “pássaros de toda 
plumagem”. Está profetizado até 
mesmo no Novo Testamento que 
esse lugar surgiria nos últimos dias:3 
Um lugar onde a oração sincera de 
Cristo está sendo respondida. Como 
escreveu o Salmista, um lugar onde 
os irmãos vivem juntos em união.4 
É lá, naquele lugar, que Deus dá a 
benção de vida eterna. É lá que o 
defeito fatal está sendo vencido. Se 
você está ansiando poder obedecer 
ao que está escrito nos Evangelhos e 
cansado das desculpas que explicam 
por que ninguém consegue viver 
daquela forma, nós lhe convidamos 
para vir e ver um lugar onde os 
homens convivem em amor uns 
com os outros.  

3 Apocalipse 5:9 é um lugar real onde o 
evangelho tem poder sobre o defeito fatal, isto 
é, se ele é inteiramente obedecido.
4 Salmos 133:1-3

Se Sua ressureição
não pode dar as 

pessoas o poder de 
vençer o defeito fatal 

da humanidade, 
então o que isso vai 

cumprir? 
Nós todos podemos 
dizer com uma só 

voz, “Ele se levantou 
da sepultura: 

E DAÍ?!” 
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Quem é Yahshua e por que iríamos 
querer ser Seus discípulos? Bem, Ele foi a 
pessoa mais amável que caminhou sobre a 
Terra, o melhor amigo que existiu. Ele en-
sinou, viveu e sonhou sobre o verdadeiro 
amor. As criancinhas, naquele tempo, 
instintivamente sabiam que Ele era o mais 
bondoso e o melhor. A maioria das pes-
soas hoje em dia chamam a Ele de Jesus 
Cristo, mas nós O conhecemos pelo Seu 
nome hebraico, Yahshua, que signi� ca: 
“Deus é poderoso para salvar”. Esse nome 
tem um signi� cado bem profundo 
para aqueles dentre nós que 
sabem que precisamos de 
verdadeira cura. Somos 
aqueles que precisavam de 
ajuda e direcionamento para 
superar as coisas que sempre 
se opõem ao caminho de ter 
verdadeiros amigos. Somos os 
únicos que sabem que esta vida 
precisa ser mais do que qualquer coisa que 
o mundo tem para oferecer, um povo que 
desejou uma segunda chance de poder 
iniciar tudo de novo, voltar à estaca zero, 
um novo começo, como um novo fôlego 
de vida, e receber o poder para amar. Nós 
somos aqueles para quem Ele veio.

Quando ouvimos sobre este Yahshua 
e que Ele nos amou, ouvimos sobre 
um povo que já estava vivendo juntos e 
amando uns aos outros. Vimos pessoas 
que estavam vivendo a vida que eles 
sonharam. Isso realmente nos impactou. 
Nos apaixonamos com o que estava no 
coração delas pelo amor  e bondade reais 

que nos foram demonstrados. Alguns de 
nós deixamos de lado tudo que possuía-
mos e nos mudamos diretamente para cá, 
enquanto outros de nós levamos anos só 
para nos aproximar. Mas uma coisa todos 
nós tínhamos em comum: estávamos 
ansiando por perdão, independente de se 
sabíamos ou não como dar nome àquilo. 
Queríamos paz com “Deus”, seja lá Ele 
quem fosse. Desejávamos conhecer o 
propósito para nossas vidas e para o que 
havíamos sido criados. Na verdade, nós 

estávamos famintos por autoridade 
em nossas vidas e por conhecer 

os planos que o Autor de 
nossas vidas tinha por nós. 
Todas essas coisas parecem 
bem claras para nós agora, 
mas naquele tempo, nem 

fazíamos ideia do que havia 
de “errado” conosco. E na re-

alidade, ninguém mais sabia. Não 
temos nenhuma noção de quem receberá 
estes pan� etos quando os distribuirmos, 
mas nós, como um povo, sempre oramos 
ao nosso Deus que eles possam cair nas 
mãos daqueles que tenham o mesmo co-
ração que o nosso. Somos um povo muito 
faltoso, mas esperamos nos tornar um 
povo  leal Àquele que deixou tudo o que 
tinha, porque viu a nossa necessidade.

Nossa necessidade era de amor. E 
se uma só palavra pudesse explicar tudo 
o que O Homem é, ela seria simples-
mente… amor. Essa é a vida que viemos 
conhecer.

Yahshua, o 
Curador

“A maior sabedoria para viver sua vida...
AMEM UNS AOS OUTROS...”

João 13:34
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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

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.  

8 1 Coríntios 12:25-26  9 Mateus 28:19     
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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

Por qual caminho foi o Caminho?Por qual caminho foi o Caminho?
“Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo 
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o lucro a todos conforme a necessidade de cada um. Todos 
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o distribuíam segundo a necessidade de cada um”  (Atos 
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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 
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também. Assim, como “o Senhor adicionava diariamente 
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8 1 Coríntios 12:25-26  9 Mateus 28:19     
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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

Tristemente, uma concessão entrou, o egoísmo levantou 

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!

“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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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 
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