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Uma experiência que irá mudar sua vida!

O MÍNIMO QUE
VOCÊ PRECISA
SABER PARA
SER SALVO!



UM LIVRO SIMPLES PARA 
PESSOAS SIMPLES!

Escrevemos esse livro levando em
conta apenas uma única coisa, o
mínimo que você precisa saber para
ser salvo, apenas isso! Então não
espere sumário, formatação,
numeração de páginas, texto
revisado, etc. Esse livro foi criado
para ser inteiramente simples,
apenas isso.

UM LIVRO SEM FINS 
LUCRATIVOS!

Esse livro NÃO pode ser
comercializado, a vontade dos
autores é que esse livro seja
gratuito tanto na forma física
quanto digital.

OBJETIVO DO LIVRO

O conteúdo deste livro, trata-se da
opinião dos autores, podendo ou
não refletir na verdade, ficando a
critério do leitor, ir mais a fundo e
pesquisar.



VOLUME 01

Humberto Volts



VOLUME 1:

Sem essas informações, nenhum
esforço tem valor! Se você busca a
salvação, VOCÊ PRIMEIRO PRECISA
COMEÇAR DA BASE. Da mesma
maneira que você não começa
uma casa pelo telhado e sim pela
fundação, você precisa primeiro
começar pelo que é mais
importante O Nome do Criador
(fundação).

“Porque todo aquele que invocar o
nome Do Senhor será salvo.”
Romanos 10:13

“E todo aquele que invocar o Nome
Do Senhor, será salvo; pois, de
acordo com a Promessa do Eterno,
no monte Sião e em Jerusalém
haverá salvação para os
sobreviventes, para todos aqueles
a quem, O Senhor, chamar!”
Joel 2:32

O nome Do Criador é a informação
mais importante para sua vida,
pois trata-se da sua salvação, e de
todos que leem este livro!



EVIDENTEMENTE A PALAVRA 
DEUS NÃO É UM NOME E SIM 
UMA QUALIDADE!

A origem da palavra deus, descende
da Grécia e deriva de zeus (mitologia
grega e não cristã). Significa ser
supremo ou entidade superior,
podendo representar qualquer
entidade a ser adorada Afrodite,
Apolo, Hercules, Ares, etc. Essa é uma
cultura politeísta e não representa a
cultura Cristã, muito pelo contrário!

PARA CULTURA GREGA ZEUS FAZ
REFERENCIA A JÚPITER

Júpiter para muitas culturas
exotéricas significa lúcifer. Ou seja a
grosso modo, toda vez que você ora
para deus, sem saber você pode estar
orando para o diabo. É importante
pesquisar a fundo, para entender a
gravidade desse problema.

Se você já orou para o diabo e não
sabia, não tem problema, pois em
épocas passadas Deus não levou em
conta os tempos de ignorância (Atos
17:30), mas agora que você busca a
verdade e principalmente a salvação,
você NÃO pode voltar a cometer os
mesmos erros.



QUAL O VERDADEIRO NOME DE 
DEUS?

O verdadeiro Nome Do Criador, dos
céus e da terra, Deus de Isaac, Jacó e
Abraão, Pai Do Messias “Jesus Cristo”,
o único e Verdadeiro Deus no qual
não sou digno nem de pronunciar O
Nome, porém por intermédio Do
Filho Santo (Messias), me foi
concebido saber a verdade. Seu
Nome é:

YAH

Lembrando que Yah significa Eu Sou e
é como se fala (o som que sai da sua
boca) e não como se escreve, pois
nome não se traduz. Seu nome no (1)
paleo-hebraico (hebraico antigo) e no
(2) hebraico revisado é: “Lê da direita
para esquerda”.

YAH

YAH

CURIOSIDADE:
Quando o bebê vem ao
mundo, a primeira coisa
que ele faz é chorar, e o
seu choro é sempre Yah,
Yah, Yah, esse choro é o
louvor e agradecimento
Ao Criador por ter vindo
a vida.

(2)

(1)



EXPLICAÇÃO DO NOME:

Toda pronúncia (como se fala) começa
com YAH. Pois YAH no hebraico significa
EU SOU. Qualquer pronúncia que foge
disso está errada, tome cuidado para
que ninguém vos engane!

A partir daqui ouve
muitas derivações e
interpretações, e
você aprende sobre
elas por aqui: Sendo
YAH O Nome sobre
nome e mais
importante de todos.

Moisés perguntou: "Quando eu chegar
diante dos israelitas e lhes disser: O
Deus dos seus antepassados me enviou
a vocês, e eles me perguntarem: 'Qual
é O Nome Dele?' Que lhes direi?" Disse
Deus a Moisés: "Eu Sou o que Sou
(HA’YAH asher HA’YAH). É isto que
você dirá aos israelitas: O Eu
Sou(HA’YAH) me enviou a vocês".
Êxodo 3:13-14

Ha’YAH (asher) Ha’YAH: Uma
derivação do Nome YAH que significa:
O Eu Sou o que Sou. Foi como YAH (O
Criador) se apresentou a Moisés:
A HA’YAH significa: O Eu Sou.

HA’YAH

A HA’YAH



EXPLICAÇÃO DO NOME:

Uma outra interpretação do Verdadeiro
Nome que NÃO está errada apenas
INCOMPLETA é Yahu ou Yahuh vejamos
abaixo:

Yahu significa Eu Sou
(O que)... (E a
tradução para por
aqui).

Yahuh significa Eu sou
o que existe, contudo
essa tradução foi mal
interpretada. Veja o
porque abaixo:

YAHU

YAHUH

AHUAH

YAHUAH (Eu Sou o que existe)

Y

Devido as diversas revisões (hebraico
novo) e também a influência dos judeus
massoretas, com o tempo, o nome
correto Do Criador foi se perdendo,
contudo, no paleo hebraico (língua mais
antiga), foi conservado o (Ah). A
importância da letra hê (ah) é tão grande
que aparece duas vezes no nome Do
Criador.



EXPLICAÇÃO DO NOME:

Até aqui você aprendeu sobre YAH,
HA’YAH, YAHU e principalmente
YAHUAH, faremos agora uma revisão.

YAHUAH
(HEBRAICO ANTIGO)

YAHUAH
(HEBRAICO REVISADO)

YAH

YAHU

YAHUAH

HA’YAH

A HA’YAH

LEMBRANDO:

YAHUAH, YAH, YAHU, HA’YAH E A
HA’YAH é como se fala (voz que sai da
sua boca) e não como se escreve. A
escrita segue o perfil das imagens em
hebraico acima, nome não se traduz.



ALGUNS TERMOS EM HEBRAICO E 
SEUS SIGNIFICADOS (1/4):

YAH = EU SOU
YAHU = EU SOU (O QUE)
YAHUAH = EU SOU O QUE EXISTE

OBS: Em algumas traduções YAHUAH
também é descrito como EU SOU A
PORTA, pois Ele é a porta para vida
eterna.

HA’YAH = O EU SOU
A HA’YAH = (Primeiro) O EU SOU
HA’YAH asher HA’YAH = O EU SOU O 
QUE SOU

OBS: A letra (A) representa a primeira
letra do alfabeto hebraico Alef ( ,(א e
representa O Principio.

YAHUAH TZEVAOT = EU SOU O QUE 
EXISTE O TODO PODEROSO

OBS: Temos um volume somente para O
Messias, contudo segue abaixo O Nome
verdadeiro De Jesus em hebraico.

YAHUSHA = EU SOU O QUE SALVA
YAHUSHUA = EU SOU A SALVAÇÃO
HAMASHIACH = MESSIAS (O QUE HÁ DE VIR 

/ O QUE VEM PARA SALVAR)

YAHUSHA HAMASHIACH = EU SOU O 
QUE SALVA, O QUE HÁ DE VIR E O QUE 
VEM PARA SALVAR



ALGUNS TERMOS EM HEBRAICO E SEUS 
SIGNIFICADOS (2/4):

D’US = DEUS
ELOHI = DEUS NO SINGULAR
ELOAH = DEUS NO SINGULAR
ELOHIM = DEUS NO PLURAL
ELOHEINU = NOSSO D’US
ADONAI= MEU D’US / MEU SENHOR

OBS: As traduções acima são usadas
para esconder o verdadeiro Nome Do
Criador, a fim de que as pessoas não
pronuncie o nome Do Criador em vão
ou blasfeme Sobre Ele. Essa cultura de
esconder o nome começou na babilônia
antiga, quando o povo era pagão e
preferia pecar ao invés do caminho da
salvação.

KADOSH = SANTO
ACHAD = UM
SHABBAT = SABADO DIA DE DESCANSO, 
CONCEBIDO PELO CRIADOR.
SHALOM = PAZ / PAZ INTERIOR / OLÁ
SHABBAT SHALOM = SÁBADO DE PAZ
RUACH = SOPRO DA VIDA, POIS A 
PALAVRA ESPÍRITO NÃO EXISTE NO 
HEBRAICO.
EMUNÁH = FÉ / FIDELIDADE
BARUCH = ABENÇOADO



ALGUNS TERMOS EM HEBRAICO E SEUS 
SIGNIFICADOS (3/4):

ALEF = O PRINCÍPIO / O PRIMEIRO
TAV = O FIM / O ÚLTIMO
ALEF TAV = O PRINCÍPIO E O FIM / O 
PRIMEIRO E O ULTIMO

OBS: Alef Tav (                   ) também é 
interpretado como O Nome Do Criador, 
por se tratar Do Princípio e O Fim, 
contudo, O Nome que O Criador revelou 
ao seu povo É YAH (EU SOU).

MECHILAH = PERDÃO
KAVOD = GLORIA
SHAMAYIM = CÉUS (REFERÊNCIA LIVRO DE 
ENOCH / ENOQUE).
ADAM = HUMANIDADE
AHAB = SACRIFICIO (ESSE É O VERDADEIRO 
AMOR, O SACRIFÍCIO, POIS A PALAVRA 
AMOR NÃO EXISTE NO HEBRAICO).
ARON = ARCA
MALACH = ANJO, MENSAGEIRO
NACHAN = ARREPENDER – SE
ETZ = ARVORE
SUS = CAVALO (HEBRAICO) / PORCO 
(LATIM)
JE = TERRA (LATIM) / A LETRA (J) NÃO 
EXISTE NO HEBRAICO FOI INVENTADA A 
MAIS OU MENOS 500 ANOS ATRÁS.
JESUS = PORCO DA TERRA (LATIM)
JESUS = NÃO EXISTE TRADUÇÃO NO 
HEBRAICO (Teremos um volume só para O 
Mashiach = NOME DO MASHIA VOLTE 
DUAS PÁGINAS).



ALGUNS TERMOS EM HEBRAICO E 
SEUS SIGNIFICADOS (4/4):

YE OU YEZ = BODE
YESUS = O BODE É O CAVALO 
(HEBRAICO)
TAMID = COMPLETO
EDAH/QAHAL = CONGREGAÇÃO
BACHA = CHORAR
SLIHA = DESCULPAS
SLICHA = PERDÃO
HALLELUYAH = LOUVAI A YAH

A FRASE MAIS IMPORTANTE DA 
SUA VIDA!

YAH HOSHIA NA! = YAH SALVE 
NOS!

OBS: A última palavra que eu diria
(suspiro de vida) seria YAH HOSHIA
NA! Pois eu acredito na promessa
Do Criador YAHUAH TZEVAOT!

OBS: Lembrando que os termos
apresentados aqui é como se fala
(voz que sai da sua boca) e não
como se escreve.



ALGUMAS OBSERVAÇÕES:

Agora que você tem uma base com
relação AO VERDADEIRO NOME DO
CRIADOR, falaremos de como pessoas
más (ao meu ver), tem enganado
outras pessoas com nomes falsos.

YAH = Toda derivação do nome Do
Criador PROVEM DE YAH, qualquer
coisa que foge disso está errado,
lembra do que eu disse no passado?
Seguimos vendo alguns exemplos.

Yauh: Não provem de YAH, pois sua
derivação provem de um som seco no
(H), lembrando que YAUH é como se
fala (som que sai da sua boca) e não
como se escreve. Vejamos alguns
exemplos:

YAUH (mesmo som de) = Iau / Iao
YAUAH (mesmo som de) = Iauá
YAUSHA (mesmo som de) = Iaucha
HALLELUYAUH (mesmo som de) =
Aleluiau

OBS: Percebe-se que o som de (RR)
presente no som (H) sai seco, e mudo.
Esse som seco deriva do H
aportuguesado. Vejamos um exemplo:



ALGUMAS OBERSAÇÕES:

No Brasil, o som de H é mudo:

Hospital (vocalização): ospital
Humberto (vocalização): Umberto
Helicóptero (vocalização): elicóptero

Percebe-se que o som de H é mudo.

OBS: Não é porque alguém ou um grupo
de pessoas, revisou o português
brasileiro que isso torna-se verdade no
hebraico antigo. São línguas diferentes.

Já nos Estados Unidos o som de H possuí
um leve som de (RR), vejamos uns
exemplos:

Hospital (vocalização) = (RR)ospital
HalleluYAH (vocalização) = (RR)alLeluYAH
House (vocalização) = (RR)ouse
Hotdog (vocalização) = (RR)otdog

Acontece que as iniciais Do Criador
possuem duas vezes o som de (RR):

Y(Yod)            Y        10

H(Hê)       AH/AR 5

transliteração:    Som:    Valor:

H(Hê)       AH/AR 5

W(Vav)         U         6



ALGUMAS OBSERVAÇÕES:

Por isso o termo yaohu ou yaohushua
também está errado (confesso que no
começo eu mesmo (Humberto Volts) fui
seduzido por esse nome, quando
desconhecia a verdade).

Nomes como yahweh também estão
errados, veja um exemplo:

Y+ah+u+ah Y+ah+weh

Sei que parece “picumanha” e até
besteira, mas NÃO DÁ PARA ORAR PARA
LÚCIFER E QUERER SER ATENDIDO POR
YAHUAH.

Lembre-se tudo aquilo que foge De YAH
está errado. Pois tem suas raízes em
fontes duvidosas.

Outro nome que é ao meu ver é mal
intencionado é jeová e javé, POIS NOME
NÃO SE TRADUZ, e a letra (J) foi
inventada a mais ou menos 600 anos.

Infelizmente eu não posso postar
imagens ou conteúdo de terceiros aqui,
gostaria muito de ampliar a base deste
livro, mas temo que o diabo fará de tudo
para barrar essa obra, por isso, peço que
faça suas próprias pesquisa e verá a
veracidade dos fatos.



VOLUME 02

De volta a raiz



“Quem subiu ao céu e desceu?…
Quem estabeleceu todas as
extremidades da terra? ”Qual é o
seu nome? E qual é o nome do seu
filho, se é que sabes.” Mishlei
(Provérbios) 30:4

Devemos ter em mente que O Nome
do Salvador não foi revelado em
grego, latim, ou qualquer outra
lingua, mas em hebraico, como está
em MA'ASIYM (Atos) 26:13-15:

”…E, caindo nós todos por terra, ouvi
uma voz que me falava, e em
LINGUA HEBRAICA dizia: “Shaul,
Shaul, por que me persegues? Dura
coisa te é recalcitrar contra os
aguilhões.” E disse eu: “Quem és,
Senhor?” E ele respondeu: ”Eu Sou
.יהושע a quem tu persegues.”

Neste volume 2, apresentaremos
informações e evidências a respeito
do nome original do Messias,
conhecido por Jesus Cristo, segundo
a análise do hebraico antigo.

De Volta à Raiz



QUAL O VERDADEIRO NOME DO 
MESSIAS?

Nos escritos gregos da Nova Aliança
encontramos o nome do Messias como
sendo “Iesous”, que seria uma
transliteração grega do nome hebraico
“Yehoshua”. Este nome “Iesous” teria
supostamente sido então a origem das
várias versões do Nome do Salvador
durante a história como IESV, IESU, JESU e
o conhecido JESUS.

Mas será que “O NOME SOBRE TODO O
NOME” (Fp 2:9) seria esse mesmo? Será
que um Nome tão importante poderia
mudar tanto durante a história?

Vamos ver o que As Escrituras dizem a
respeito do Nome do Salvador:

“Yahusef (José), filho de Davi, não temas
receber a Myriam (Maria), tua mulher,
porque o que nela está gerado é do
Espírito Santo; E dará à luz um filho e
chamarás o seu nome ;יהושע porque ele
salvará o seu povo dos seus pecados.”
Matityahu (Mateus) 1:20,21

No hebraico os nomes são dados levando
em conta o seu significado e não somente
se o nome é bonito, como acontece nos
dias de hoje.



Com isso em mente vamos analisar o 
seguinte verso: 

”E dará à luz um filho e chamarás o seu 
nome יהושע; porque ele SALVARÁ o seu 
povo dos seus pecados.”

Matityahu (Mateus) 1:21

Esta passagem nos revela que O Nome do
Salvador está relacionado com
SALVAÇÃO, pois “Ele salvará o seu povo”.

Em hebraico, a palavra raiz para o verbo
SALVAR #3467 é:

Vamos comparar o Nome em hebraico do 
Messias com a palavra hebraica “YASHA”:

Veja aqui a palavra “Yasha” embutida no 
nome do Salvador. 



Juntamente com a palavra “YASHA” nós 
também temos a palavra “YAHU” no 
Nome do Messias. 

Como vimos anteriormente, YAHU é uma
abreviação do Nome do Criador YAHUAH.
Logo, O Nome do Messias significa
literalmente “YAHUAH SALVA”. Ou seja, O
Nome do Filho está nos dizendo que O
Pai é o Salvador, o que confirma as
Palavras das Escrituras que diz:

“Eu, EU SOU YAHUAH, e fora de Mim não
há Salvador.” Yashayahu (Isaías) 43:11

O Messias disse que viria em nome do
Seu Pai, como está escrito:

"Eu vim em nome de meu Pai [YAHUAH],
e não me aceitais; se outro vier em seu
próprio nome, a esse aceitareis.”

Yahuchanan (João) 5:43



"Eu os fiz conhecer o Teu Nome
[YAHUAH], e continuarei a fazê-lo, a
fim de que o amor que tens por mim
esteja neles, e Eu neles esteja".

Yahuchanan (João) 17:26



Uma outra evidência para O Nome do
Salvador, segundo o hebraico antigo, está
em Bamidbar (Números) 13:16:

ERA “HUSHA” VIROU “YAHUSHA”.

Moshe (Moisés) acrescentou a letra
“YOD” ao nome de Husha/Hoshea
(Oséias) e o chamou Yahusha/Yehoshua

(Josué).

Só lembrando que no hebraico antigo,
não existem as vogais “e”, “i”, e nem “o”.
Esses são dados pelos pontos de vogais
massoréticos padronizados a partir do
século VI AD.

A palavra “Husha” (H1954) também
significa “Salvação” e pode ser melhor
definida na expressão “Oh, salva” ou “Ele
salva”, como veremos a seguir.



SALVA-NOS AGORA!

Em Yahuchanan (João) 12:13, lemos o
seguinte:

”No dia seguinte, ouvindo uma grande
multidão, que viera à festa, que יהושע

Yahusha vinha a Yerushalayim
(Jerusalém), Tomaram ramos de
palmeiras, e saíram-lhe ao encontro, e

clamavam:

Bendito o Rei de Israel que vem em nome
de YAHUAH.”

Yahuchanan (João) 12:12,13

"Hoshia na" = Hebraico Moderno
"Husha na" = Hebraico Antigo
"Hosana" = Transliteração grega

Essa expressão dá evidência de que o
povo do tempo do Messias clamava pela
salvação de Yahuah por meio do Salvador

Yahusha.



YAHUSHA, YAHUSHUA, YEHOSHUA,
YASHUA OU YESHUA?

Os nomes “Yahushua” e “Yehoshua”
possuem a mesma grafia em hebraico
segundo a imagem abaixo:

Conforme mencionado anteriormente,
não existem as vogais “e”, “o” e “i” no
hebraico antigo, logo, “yod-he” será lido
como “Yah” e não “Yeh” e “he-vav” será
“hu” e não “ho”, segundo a pronúncia
antiga.

Da mesma forma, “Yashua” e “Yeshua”
tem a mesma grafia em hebraico:

Yeshua só aparece nas Escrituras nos
livros de Crônicas, Esdras e Neemias, no
contexto da saída do cativeiro babilônico
(judeus massoretas). É dito que o nome
Yeshua é uma abreviação de Yehoshua e
tem raiz na palavra “yeshuah”, que
também significa salvação.



Como podemos observar no gráfico
acima, as três grafias estão presentes nas
Escrituras. Mas a grafia para “YAHUSHA”
(Yod-he-vav-shin-ayin) aparece mais vezes
no Tanak.



A seguir, o nome de Yahusha na grafia do
Hebraico Moderno (Aramaico), Paleo
Hebraico e Hebraico Pictográfico:

O tetragrama também revela o
testemunho do Filho:



CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O NOME DO PAI YAHUAH יהוה

Variações e abreviações

;YAHיה {EU SOU}
;YAHUיהו {EU SOU (o que)}
;YHWHיהוה
;YHVH/YHUHיהוה
;YAHUHיהוה
;YAH(W)AHיהוה
YAHUAHיהוה {EU SOU O QUE EXISTE}

היההיה HA’YAH HA’YAH
{O EU SOU O EU SOU} Êxodo 3:14

1) Isaías 52:6; Isaías 42:8, 48:11;

2) Judá= ;Yahudahיהודה
YAHU- D(DALET=porta) - AH /
2 Crônicas 7:14, Isaías 65:1

3) e, f, i, j, o, v, w não são letras hebraicas,
mas sons dados pelos pontos vocálicos
massoréticos. Isaías 43:27, ירמיהו

YrmeYAHU/YaramYAHU (Jeremias) 23:27;

4) No hebraico antigo (Abry, paleo-
hebraico), há 5 letras ( אהויע ) que
definem o som das vogais, não sendo
necessário, portanto, os pontos e traços
dos massoretas para a leitura dos textos
em hebraico.



O QUE AS ESCRITURAS DIZEM
SOBRE O NOME DO MESSIAS?

“YAHUAH o exaltou
soberanamente, e lhe deu um
NOME QUE É SOBRE TODO NOME;
Para que ao nome de יהושע

YAHUSHA se dobre todo o joelho
dos que estão nos céus, e na terra,
e debaixo da terra, E toda a língua
confesse que YAHUSHA
HA’MASHIACH é o Senhor, para
glória de Elohim (Deus) Pai.”
Philippiym (Filipenses) 2:9-11

"E sabemos que já o Filho do
Altíssimo é vindo, e nos deu
entendimento para conhecermos o
que é verdadeiro; e no que é
verdadeiro estamos, isto é, em seu
Filho YAHUSHA HA’MASHIACH (O
Messias). ESTE É O VERDADEIRO
ELOHIM E A VIDA ETERNA." 1
Yahuchanan (João) 5:19-21



"TODO aquele que crê que
YAHUSHA é o Messias, é nascido de
YAHUAH; e todo aquele que ama
ao que O gerou também ama ao
que dEle é nascido. Nisto
conhecemos que amamos os filhos
de YAHUAH, quando amamos ao
Criador e guardamos os seus
mandamentos." 1 Yahuchanan
(João) 5:1-2

"A todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de YAHUAH, aos que crêem
no Seu Nome. Yahuchanan (João)
1:12

"Quem crê nele não é condenado;
mas quem não crê já está
condenado, porquanto não crê no
Nome do unigênito Filho de
YAHUAH." Yahuchanan (João) 3:18

"E odiados de todos sereis por
causa do Meu Nome; mas aquele
que perseverar até ao fim, esse
será salvo." Matiyahu (Mateus)
10:22



"Vos hão de entregar para serdes
atormentados, e vos matarão; e
sereis odiados de todas as nações
por causa do Meu Nome.
Matityahu (Mateus) 24:9

"Tratarão assim vocês por causa do
Meu nome, pois não conhecem
aquele que Me enviou.
Yahuchanan (João) 15:21

"Eu os fiz conhecer o Teu Nome, e
continuarei a fazê-lo, a fim de que
o amor que tens por mim esteja
neles, e Eu neles esteja".
Yahuchanan (João) 17:26

"Eis que a vossa casa se vos deixará
deserta. E em verdade vos digo
que não me vereis até que venha o
tempo em que digais: “Bendito
Aquele que vem em Nome de
YAHUAH.” Lucas 13:35

Baruk Haba B'Shem YAHUAH!



ONDE ENCONTRO ESSE E
OUTROS LIVRO DESTA SÉRIE?

Estes pequenos livros estão
sendo elaborados em parceria
por diversas pessoas, e são
disponibilizados exclusivamente
para download no TELEGRAM,
que é um aplicativo similar ao
WhatsApp, porém, mais seguro.

Instale esse aplicativo no seu
celular e conheça os canais:
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VOLUME 03

Ciência de verdade



PARA QUEM É ESTE LIVRO?

Para pessoas QUE ESTÃO EM
BUSCA DA VERDADE! Se você
procurou saber a verdade através
das mídias sociais, blogs, vídeos e
não encontrou informação
confiável, saiba que no passado
existiam pessoas compromissadas
em falar a verdade, e morreram
por ela. Essas pessoas eram
conhecidas como os Netzarim (os
ramos da videira). Lembra-se do
texto sobre a Videira Verdadeira?
Yahusha disse: “Eu sou a videira,
vós, os ramos (Netzar H5342:
Renovo, ramo). Quem permanece
em mim, e eu nele, esse dá muito
fruto, porque sem mim nada
podeis fazer” Yochanan (João)
15:5. Porém falar a verdade nunca
foi simples pois existem os FALSOS
RAMOS como ensinado em
Maaseh Shlichim (Atos) 20:29-30
"Eu sei que, logo após minha
partida, LOBOS devoradores se
infiltrarão por entre a vossa
comunidade e não terão piedade
do rebanho.



E ainda mais, dentre vós mesmos
surgirão homens que torcerão a
verdade, com o propósito de
conquistar os discípulos para si."
Isso é no mínimo interessante, e
guarda um grande conhecimento!
Parece que esses lobos devoradores
que se dizem crentes foram aqueles
que: (1) fizeram aliança com
imperadores e líderes poderosos,
(2) acusaram os NETZARIM (os
verdadeiros ramos do Messias) de
HEREGES POR GUARDAREM OS
MANDAMENTOS DE YAHUAH, (3)
torceram a verdade alterando a
perspectiva das Escritura em
benefício dos pagãos, (4) mataram
aqueles que foram contra a teologia
deles, (5) oprimiram o povo com
suas tradições de obras mortas e
superstições, (6) ajuntaram tesouros
na terra, e (7) paganizaram os
nomes bíblicos que eles obrigaram o
povo a invocar. PELOS FRUTOS OS
CONHECEREIS. Por outro lado,
quando pessoas comuns do povo,
tentam anunciar os nomes bíblicos
e a perspectiva das Escrituras
originais, elas são perseguidas!



Com isso se cumpre a Palavra do
Mashiach Yahusha que diz: "sereis
traídos até por pais, irmãos,
parentes e amigos, e matarão
alguns de vós. E POR TODOS SEREIS
ODIADOS POR CAUSA DO MEU
NOME." Luka (Lucas) 21:17.
Neste livro não ocultaremos os
nomes verdadeiros e originais do
Criador YAHUAH, do Mashiach
Yahusha (que muitos conhecem
pelo nome de Jesus Cristo), dos
talmidim (apóstolos) e dos neviim
(profetas).
Estamos sendo censurados a tal
ponto que eu escrevo esse livro,
como a última alternativa contra a
censura. Neste livro eu faço um
breve resumo sobre o mínimo que
você precisa saber para ser salvo
(Volume 03), abordando a questão
da LEI e da GRAÇA.

Afonso Lopes



LEI E GRAÇA: A graça anula a lei?

O Messias, Yahusha (Jesus Cristo),
nunca disse que a Graça anularia a
Lei, e a Bíblia deixa isso claro. Na
verdade, a Bíblia mostra que
Yahusha veio cumprir a Lei e não
revogá-la. Mas como entender as
passagens bíblicas que dizem que
não estamos debaixo da Lei?

A confusão neste ponto vem do
fato de muitos não entenderem a
relação entre Lei e Graça. Alguns
pensam que a Graça anulou a Lei,
e outros pensam que a Graça e a
Lei são completamente opostas!
Essas visões equivocadas serão
sanadas ao longo deste pequeno
livro.

O principal texto bíblico quando se
trata da relação entre Lei e Graça é
Romanos 6:14. Neste texto, Shaul
(Paulo) escreve que o cristão não
está mais debaixo da Lei, mas
debaixo da graça. Essa afirmação,
quando utilizada de forma isolada
e fora de contexto acaba criando
falsos ensinos, que não foram
dados pelo Messias.



O QUE A LEI DE YAHUAH, DIZ?

A Lei de YAHUAH, entregue a
Moises no Monte Sinai, instruiu os
Israelitas sobre o que deve-se e
não deve-se fazer. Assim, a lei
indica como alguém pode ter uma
vida de acordo com a vontade do
Criador, YAHUAH Tsevaot. Essa Lei
está registrada de forma especial
no que chamamos de Antigo
Testamento.

Pode-se dividir a Lei de YAHUAH
em três partes, que são: (1) Lei
Moral, (2) Lei Judicial e (3) Lei
Cerimonial. Por favor, não veja
essa segmentação como leis
independentes, mas como
categorias de uma mesma lei.

A Lei Judicial regulamentava as
regras sociais e criminais dos
Israelitas.

A Lei Cerimonial, de forma geral,
descreve os rituais religiosos da
época do Antigo Testamento e a
maioria desta parte da Lei foi dada
aos Israelitas da Tribo de Levi,
conhecidos como Levitas.



As Leis Judicial e Cerimonial
eram aplicadas apenas enquanto
a nação de Israel estava em seu
território, não sendo usadas
atualmente devido a dispersão
dos Israelitas por todas as
nações. Portanto, essas Leis
serviram às situações históricas
específicas e não são mais
aplicadas nos dias de hoje.
Porém, a Lei Moral permanece
válida e aplicável até hoje, pois
ela é a expressão do caráter do
Criador YAHUAH Tsevaot, e
jamais a Graça poderia anulá-la.

A GRAÇA SALVA E A LEI
CONDENA?

Vimos que os aspectos judicial e
cerimonial não são mais
aplicados devido à dispersão dos
Israelitas pelo mundo. Por outro
lado, também vimos que a Lei
Moral de YAHUAH não mudou, e
continua válida. O próprio
Yahusha Ha’Mashiach (Jesus
Cristo) falou sobre isso em
Matityahu (Matheus) 5:17-19.



Por outro lado, devemos lembrar
que embora a Lei é usada para
julgar, repreender, e condenar,
ela em si não pode salvar uma
pessoa. A Bíblia é clara ao
mostrar que o crente não está
debaixo da Lei, mas debaixo da
Graça (Romiyah-Romanos 6:14),
mas ela não está dizendo que a
Lei foi anulada, e que os cristãos
não possuem qualquer obrigação
Moral.

Por desconhecer a relação entre
Lei e Graça, muitas pessoas
construíram doutrinas heréticas.
Parte dessas pessoas entendem
errado a Salvação pela Graça e
negaram a função da Lei Moral
do Criador YAHUAH. Para elas, o
cristão não deve observar a Lei
do próprio Criador, e devem
viver sem qualquer compromisso
com a Lei, o que resulta numa
vida desregrada. Isso é chamado
de Anomia, e está alinhado com
a doutrina do satanista Aleister
Crowley: “Faze o que tu queres,
que tudo há de ser da Lei”.



ESTAMOS DEBAIXO DA GRAÇA E
NÃO DA LEI?

A verdade é que o redimido nunca
estará sem Lei para com YAHUAH
(1 Qorintyah-Coríntios 9:21;
Galutyah-Gálatas 6:2).

Desta forma, o principal adotado
aqui, será a REFUTAÇÃO de um
conceito que utiliza um versículo
na Carta de Shaul (Paulo) aos
Romanos (Rm 6:14), que diz
“estamos debaixo da Graça e não
debaixo da Lei”. Esse versículo é
utilizado fora de contexto, e
excluindo tudo o que há nas
escrituras, incluindo o que foi dito
pelo próprio Messias!

Esse tipo de ERRO diz que estamos
debaixo da Graça e que não há
limites claros de Lei que nos
cercam. Como por exemplo... diz
erroneamente que pode-se comer
tudo o que se deseja de modo
irrestrito; e tem-se sempre o
pronto perdão de YAHUAH para as
falhas e pecados para aquele que
crê! Um grande erro!



Será que que Shaul (Paulo) anulou a
lei que Yahusha não aboliu em
Matityahu (Mateus) 5:17?

“Não cuideis que vim destruir A Lei
(Torah) ou os niviim (profetas), não
vim abolir, mas cumprir (lekayem)”
Mt 5:17.

No contexto acima, a palavra em
hebraico lekayem significa apoiar ou
estabelecer.

Não é difícil perceber que Shaul
(Paulo), como um israelita zeloso da
tribo de Benjamim não está
atacando a Lei de YAHUAH
conforme pode dar a entender para
alguns em Romanos 6:14. Veja que
Romanos 7:12 o próprio Shaul
(Paulo) escreve: “de fato a Lei é
santa, e o mandamento é santo,
justo e bom”. Como então podemos
entender estaparente contradição?

Simples... Uma pessoa que não crê
na Graça YAHUAH através do
Messias e que guarda SOMENTE a
LEI, como no caso do judaísmo



convencional, por exemplo, não
estaria cumprindo o pleno
propósito do Criador, YAHUAH.

Aqui está o erro: obedecer
APENAS a Lei é desconhecer que
somos salvos pela Graça de
Yahusha Ha’Mashiach (Jesus
Cristo), que é a maior Graça dada
por YAHUAH TSEVAOT para nos
Salvar!

Em II Timoteous (Timóteo) 3:16-
17 lemos: “Toda Escritura é
divinamente inspirada e provei-
tosa para ensinar, para repreen-
der, para corrigir, para instruir
em justiça…”. A partir desse
texto, temos a seguinte
pergunta: Que Escritura é esta
que Shaul (Paulo) se refere?
Naquela época não existia ainda
o que se chama de Novo
Testamento. Assim, a expressão
“Toda Escritura” se refere
obviamente ao Antigo Testamen-
to, ou seja, a Torah, o Pentateuco
de Moshé (Moisés), os profetas
(Niviim) e os santos (Ketuvim).



Mas, o que é então a Graça?

A palavra Graça no hebraico é
“Hessed”, que pode ser traduzida
como o amor, a misericórida e até
mesmo pelo perdão de YAHUAH. A
palavra Graça no conceito original
hebraico também pode ser
entendida como o perdão de uma
dívida, onde o devedor usa da
Graça para pagar parte de uma
dívida.

Desde a Criação do Mundo a Graça
de YAHUAH está presente. A
criação do mundo, a nossa própria
criação, a vida que recebemos
todos os dias, são demonstrações
da Graça de YAHUAH. São favores
imerecidos!

Mesmo tentando cumprir toda a
Lei, só somos salvos pela Graça de
YAHUAH. A Graça Redentora para
todos os nossos pecados veio
através do Messias, Yahusha, que
é o caminho para o favor
imerecido que chamamos de
Salvação, ou, Vida Eterna.



Mas, o fato de ser salvo pela fé no
sangue de Yahusha que me
purifica do pecado não torna a Lei
inválida. Pense... O que é o
pecado? O pecado é a transgres-
são da Lei. Quando uma pessoa diz
que a Lei é inválida, ela está
dizendo que não há pecado! Se
não há pecado, por que seríamos
salvos? Não faz sentido! Como o
próprio Messias Yahusha disse em
Matheus 5:17 “não pensais que
vim revogar a lei (Torah) ou os
niviim (profetas), não vim para
abolir, vim para cumprir”.

O Mashiach (Messias) nunca disse
em Matityahu (Mateus) 7:23
apartai-vos de mim vós que
praticam a Lei, mas ao invés disso
ele disse: “Nunca vos conheci,
apartai-vos de Mim vós que viveis
sem Lei (Anomia)”.

Em Yahuchanan (João) 5:46 o
Messias diz: “Se vós crêsseis em
Moisés creríeis em Mim; porque
de Mim escreveu ele.” Aqui, o
próprio Messias se refere a Lei de
Moisés!



"Eu não conheci o pecado senão
pela Lei; porque eu não
conheceria a cobiça, se a Lei não
dissesse: Não cobiçarás."
Romanos 7:7. Veja… Quem não
dá valor a palavra da Lei de
YAHUAH, acaba não tendo
consciência dos pecados que
pratica, e por isso não alcança o
arreprendimento verdadeiro. Se
não há mais Lei, como alguns
dizem, então como podemos ser
pecadores? A Graça e a Lei
andam juntas, mas não são
iguais! A Lei nos indica o que é
correto, e o que é errado. Já a
Graça, nos Salva de forma
imerecida, pois não somos bons
para sermos salvos apenas por
nossas obras.

Todo pecador é devedor, e seu
fim é a morte, mas, pela Graça de
YAHUAH nossass dívidas são
quitadas em nome do Messias,
Yahusha, o qual tem mérito para
nos Salvar. Isto não significa que a
Lei é inválida, e que devemos
contrair débitos indefinidamente.



Em Romanos 3:23-24, diz: “Pois
todos pecaram e estão
destituídos da glória de YAHUAH,
sendo justificados gratuitamente,
por sua Graça, mediante a
redenção que há em Yahusha
Ha’Mashiach”. Desta forma, para
recebermos a Graça de YAHUAH
devemos abandonar a idéia de
que temos alguma glória pelo
pouco que fazemos nesse
mundo. Na verdade, fazemos
muito pouco, e somos todos
pecadores. Só desta forma
podemos receber a Graça de
YAHUAH, o seu conhecimento e
seu direcionamento, sobretudo,
o Seu perdão através do favor
imerecido vindo do Messias.

Por isso, apesar de termos sido
salvos pela maior Graça, que foi
o sacrifício de Yahusha
Ha’Mashiach, precisamos da Lei
para nos conduzir, capacitar,
orientar, nos ensinar e nos
corrigir. Por quê? Por que a Lei
nos conduz e delimita ao que é
certo e o que é errado (pecado).



Vamos fazer um exercício…
Suponha que fosse necessário
licença para criar abelhas, e que
em um momento você recebe a
Graça de cuidar de abelhas sem
licença. Você pode agora ter suas
abelhas, porém, isso não te
isenta de observar as leis
biológicas básicas para cuidar
das abelhas, ou, você pode se
machucar, morrer ou matar as
próprias abelhas. Da mesma
forma, uma vez redimido pelo
sangue de Yahusha Ha’Mashiach,
não podemos simplesmente
esquecer toda a Lei que foi dada
pelo PAI!

Na Lei de Moshé (Moisés) era
pecado o adultério (Dt. 5:18). O
que diz a Graça em Yahusha? “Se
Olhar para uma mulher casada
com uma intenção impura no
coração, você já adulterou com
ela.” (Matheus 5:28). Na Graça, o
ódio ao irmão é semelhante ao
homicídio. Desta forma, a Graça,
por ser imerecida, exige um
compromisso severo com a Lei.



Embora sejamos Salvos apenas
pela Graça, isso não invalida a
Lei, que segundo a Bíblia é boa,
pois ela marca os limites onde
podemos chegar em nosso dia a
dia. Em outras palavras, a Lei
define o que é bom e o que é
ruim, e nos preserva de erros e
nos previne contra o mau.
Basicamente, a Lei é o Manual da
Vida e do Mundo, feito por
aquele que é PERFEITO e que
Criou tudo com o seu Verbo,
YAHUAH Tseavot.

Estar na Graça de YAHUAH,
através do Messias, é estar no
caminho certo para a Salvação,
mas neste mundo devemos
andar pelas estradas da vida, e aí
então é que precisamos da Lei.
Lembre-se de Romanos 12:2:
"Não se amoldem ao padrão
deste mundo, mas transformem-
se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de
experimentar e comprovar a boa,
agradável e perfeita vontade de
YAHUAH."



ENTÃO COMO SER SALVO?

Há uma única maneira de ser salvo
é crer na Graça imerecida dada por
YAHUAH, no sacrifício e no sangue
derramado de Yahusha
Ha’Mashiach. A graça disponível em
Yahusha não pode ser usada como
um passaporte para o pecado. A
liberdade em Yahusha é plena de
responsabilidades e devemos
obedecer aos manda-mentos,
estatutos e ordenanças de YAHUAH.

No Salmo 19:7 temos: “A lei de
YAHUAH é perfeita e restaura a
alma”, e o salmista completa:
“Agrada-me fazer a tua vontade, óh
meu YAHUAH; a tua Lei está dentro
do meu coração.” A vontade do
Criador, YAHUAH, está expressa na
sua palavra.

A Lei nos ajuda a lidar com
problemas comuns, como: a quem o
direito de propriedade, proteção à
vida, à saúde, ao patrimônio, ao
sucesso, à maneira de pensar, de se
relacionar com o próximo, etc.



Shaul (Paulo) diz claramente
para os crentes em Romanos
7:12: ”De modo que a Lei é
santa, e o mandamento é justo e
bom…”, e por isso temos
segurança em afirmar que Shaul
(Paulo) nunca falou mau da Lei
do Criador, e sim, e leis de
homens, que nada mais são do
que superstições.

No livro de Mishlei (Provérbios)
está escrito: “Filho meu, atenta
para as minhas palavras, aos
meus ensinamentos inclina os
ouvidos, não os deixe aparta-se
dos teus olhos, guarda-os no
mais íntimo do teu coração,
porque são vida para quem os
acha e saúde, para o corpo.”
(Provérbios 4:20). Onde estão os
ensinamentos e as palavras ditas
no livro de Mishlei (Provérbios)?
Na Lei (Torah ou Pentateuco). A
Lei traz saúde para nosso corpo,
e nos ensina a controlar, a nossa
forma de se alimentar para nos
dar melhor qualidade de vida,
como já dito anteriormente.



COMO FAÇO PARA A MINHA
ORAÇÃO SER OUVIDA?

Em Mishlei (Provérbios) 28:9 é
dito: “o que desvia os ouvidos de
ouvir a Lei, até sua oração será
abominável”. Ser obediente à
palavra de YAHUAH me faz apto
a ter as minhas orações
respondidas, o que no meu
ponto de vista é o maior
argumento de todos a favor de
uma vida regrada pela Lei!

Mishlei (Provérbios) 28:7 diz: “O
que guarda a Lei é filho
prudente, mas o companheiro
de libertinos envergonha a seu
pai.”, e em seguida completa em
Mishlei (Provérbios) 29:18 com:
“o que guarda a lei é bem
aventurado”. Desta forma, se
seguimos o que YAHUAH ordena
somos muito mais felizes e
preservamos ainda mais a Graça
de crer em Yahusha. Crer em
Yahusha é uma Graça, e você
precisa ser escolhido pelo pai
para receber essa Graça.



Desta forma, todos os crentes que
pregam o evangelho do Messias,
Yahusha Ha’Mashiach, espalhados
pelos quatro cantos da Terra,
devem retornar para o estudo da
Torah, que significa instrução,
ensino da Palavra, e Lei de
YAHUAH.

Para não haver confusão, vou
salientar novamente que a Lei em
si não salva, pois a salvação é pela
Graça. Por outro lado, a Lei nos
capacita a viver no padrão de
YAHUAH, o Criador dos Céus
(Shamaym) e da Terra (Olam).

Algumas pessoas, insistem em
dizer que: “O Messias aboliu a Lei
na cruz do Calvário”, e criam a
falsa teologia de que a Lei e a
Graça são antagônicas (opostas
uma a outra), o que é um erro.
Comparar a Lei e a Graça é como
comparar um Mapa (Lei) com um
Carro (Graça)! São duas coisas
realmente diferentes, porém,
complementares e não são
opostas uma a outra!



GUARDAR OS 10 MANDAMENTO
IRÁ ME SALVAR?

A Lei não nos salva. A Graça sim.
Nunca a Lei serviu para Salvar
alguém, e sim, para nos orientar.
Guardar os dez mandamentos
não fará uma pessoa herdar o
reino de YAHUAH. A salvação é
obtida única e exclusivamente
pela Graça de YAHUAH que foi
oferecida para nós através do
Messias, Yahusha Ha’Mashiach.

Segundo Efésios 2:8, temos: “Pela
Graça sois salvos, mediante a Fé,
e isso não vem de vós, é um dom
de YAHUAH.”. Desta forma, a
Graça é algo dado por YAHUAH,
mediante algo de bom que ele vê
em nós, ou no presente, ou no
passado ou no futuro. Mesmo
assim, um dom é um presente
que você recebe mesmo sem
merecer algo tão grandioso.

A Graça nos dá uma pequena
noção do tamanho do amor que o
Criador, YAHUAH, tem por nós.



Uma ilustração sobre isso que
encontramos facilmente na
internet vem de uma pergunta,
que é: Qual é a nossa maior
necessidade?

“Se a nossa maior necessidade
fosse informação, YAHUAH nos
teria enviado um educador.

Se a nossa maior necessidade
fosse tecnologia, YAHUAH nos
teria enviado um cientista.

Se a nossa maior necessidade
fosse dinheiro, YAHUAH nos teria
enviado um economista.

Se a nossa maior necessidade
fosse prazer, YAHUAH nos teria
enviado um artista.

Se a nossa maior necessidade
fosse conduta, YAHUAH nos teria
enviado um legislador.

Mas a nossa maior necessidade
é o perdão, então, YAHUAH nos
enviou um Salvador!”



Apenas Jesus Cristo, cuja o
nome original em hebraico é
Yahusha Ha’Mashiach, pode nos
salvar. Seu sacrifício foi todo
suficiente para pagar a toda
nossa dívida de pecado,
segundo Romanos 6:23, o que
confirmado pelas passagens
abaixo:

"Vocês foram comprados por
alto preço; não se tornem
escravos de homens". 1
Qorintyah (Coríntios) 7:23

"Por que vós fostes comprados
por alto preço, portanto,
glorifiquem a YAHUAH em vosso
corpo, em em vosso espírito, que
a YAHUAH pertencem". 1
Qorintyah (Coríntios) 6:20.

E para não esquecer de algo
importante nessa discussão,
temos Romanos 3:31, que diz:

“Anulamos, pois, a Lei pela fé?
Não, de maneira nenhuma!
Antes, confirmamos a Lei.”



Como um prego às vezes precisa
mais do que uma martelada para
entrar na madeira dura, insisto…
Será que não estarmos “debaixo
da Lei”, significa que a Lei não é
útil e não nso orienta? Será que o
Criador, YAHUAH, não se agrada
quando seus filhos seguem a Lei?

Bom… Como foi destacado em
outras passagens, pela lógica, se a
Lei tivesse sido abolida, não
haveria transgressão (veja 1
Yochanan (João) 3:4). Pela lógica,
se não houvesse mais
transgressão, não haveria
condenação... e não havendo
condenação, não haveria neces-
sidade de Salvação pela Graça.
Desta forma, sem Lei não há
Graça. Uma pressupõe a outra, e
não devemos excluir nenhuma
das duas.

“Porque a Torah (Lei) foi dada por
meio de Moshé (Moisés); e a
graça e a verdade vieram por
Yahusha Ha’Mashiach” Yochanan
(João) 1:17.



A ESSÊNCIA DA GRAÇA

Se você perguntar às pessoas o
que elas devem fazer para ir para
o Céu, a maioria vai dizer: “Ser
bom”! A pergunta então é…
Somos bons suficientes para os
olhos daquele que é Perfeito?
Penso que não.

A verdade é que somos salvos
pela Graça de YAHUAH ao
aceitarmos, do fundo do coração,
a Graça da Salvação de YAHUAH
que veio a nós através do
Messias, Yahusha HaMashiach.

Yahusha HaMashiach desceu a
essa Terra e personificou a Graça
de YAHUAH. Ele viveu de acordo
com as exigências da Lei e tomou
sobre si a punição do pecado de
cada um de nós. Ele pagou um
preço alto por cada um dos
escolhidos do Pai. no Antigo
Testamento, Yeshayahu (Isaías)
53:4, já descrevia o Messias: “O
castigo que nos traz a shalom
(paz) estava sobre Ele.”



Para finalizar essa parte, a
essência da Graça é descrita pela
parábola do filho pródigo em
contada em Luka (Lucas) 15:11-
32. Nessa parábola o pai
aguardava ansiosamente a volta
do filho arrependido. Trata-se de
uma ilustração da Graça de
YAHUAH em nossa vida.
Basicamente, o Criador está
esperando de braços abertos para
receber Seus filhos, assim como
ilustrado nessa parábola.

O USO DA PALAVRA LEI NA BÍBLIA

Além de tudo o que foi explicado
até agora, um outro ponto
relevante é que a palavra “lei” é
usada na Bíblia em dois sentidos
distintos, e não deve-se ignorar
isso sob a penalidade de
deformar o significado das
Escrituras.

No Antigo Testamento, o termo
“lei” é usado como revelação da
vontade de YAHUAH (Salmo 119;
Isaías 8:20 e se referindo a



Torah (Pentateuco) (Josué 1:7):

“Somente seja forte e muito
corajoso! Tenha o cuidado de
obedecer a toda a LEI que o meu
servo Moisés lhe ordenou; não se
desvie dela, nem para a direita
nem para a esquerda, para que
você seja bem sucedido por onde
quer que andar.” (Yahushua 1:7)

Na Aliança Renovada (Novo
Testamento), que foi escrita em
Grego, a palavra “lei” tem dois
significados diferentes:

(1) A LEI (strong G3551) que é
sempre precedida do artigo “A”
(strong G3588), é “A LEI”, ou seja,
a Torah, como no Antigo
Testamento;

(2) A outra lei (também com
strong G3551) sem o artigo “A”, é
usada para todo tipo de lei
(palavra "nomos"), como por
exemplo, a lei de homens ou lei
fariasaica. A falsa lei talmúdica/
farisaica feita por homens não



tem o artigo grego à sua frente,
mas os tradutores cometeram
erros e escreveram "a" na frente
de "lei/nomos" e não o colocaram
em itálico para informar o leitor,
que não sabe que esse artigo não
existe.

É por isso que, por séculos, os
escritos de Shaul (Paulo) parecem
confusos, pois às vezes, Shaul
(Paulo) parece confirmar a Lei de
YAHUAH e outras vezes ele parece
criticar a Lei de YAHUAH, mas, na
realidade, uma vez que você
conhece o grego, percebe que
Shaul (Paulo) nunca fala contra a
Torah, A Lei de YAHUA, e sim,
contra a lei dos homens.

Vejamos um exemplo em Galátas
3:10: “Já os que são pela prática
da lei estão debaixo de maldição,
pois está escrito: "Maldito todo
aquele que não persiste em
praticar todas as coisas escritas
no livro da Lei". Se lermos este
trecho sem o entendimento
dado acima,



vamos achar que Shaul (Paulo)
está chamando de maldito todo
aquele que pratica A Lei de
YAHUAH, porém, se adotarmos
o entendimento acima o trecho
de Galátas 3:10 fica assim: “Já
os que são pela prática da lei
Farisaica estão debaixo de
maldição, pois está escrito:
"Maldito todo aquele que não
persiste em praticar todas as
coisas escritas no livro da
Torah". Agora faz sentido, certo?

Shaul (Paulo) está confirmando
a Lei de YAHUAH, e isso é
coerente com este outro trecho
de Romanos 3:31, onde ele
mesmo escreve: “Anulamos,
pois, A Lei (Torah) pela Fé? Não,
de maneira nenhuma! Antes,
confirmamos A Lei (Torah).”

Então, apenas reforçando, não
podemos ignorar os diferentes
sentidos da palavra Lei, sob a
penalidade de deformarmos o
significado verdadeiro contido
na Bíblia.



A GRAÇA É BOA E A LEI
OBSOLETA?

A Graça é definida como a
bondade e o amor de YAHUAH
aplicados imerecidamente ao
homem. Textos como Gênesis
6:8, 1 Coríntios 15:10 e Efésios
2:8 ilustram o conceito bíblico
de Graça.

O Antigo Testamento diz que é
feliz o homem que medita na Lei
dia e noite (Salmo 1:2). Se o
homem que medita na Lei de
YAHUAH é bem-aventurado,
como pode a Lei ser oposta à
Graça? Não seria a Lei uma
expressão e uma evidência
dessa Graça? O Salmo 19:7 diz:
“A lei de YAHUAH é perfeita, e
refrigera a alma”.

O livro de Salmos temos:
“Deleitar-me-ei em teus
mandamentos, que eu amo”
(Salmo 119:47). Em Josué 22:5
há também um claro paralelo
entre amar o Criador, YAHUAH,



servindo-o de todo o coração e
guardar sua Lei. Essa idéia está
presente em toda a Bíblia,
estendendo-se, inclusive, no
Novo Testamento.

O próprio Messias, Yahusha, em
Matityahu (Mateus) 5.18, diz
que nada se excluirá da lei
divina até que tudo seja
cumprido, referindo-se à
consumação dos séculos.
Yahusha também diz, numa
declaração contundente, que a
Lei, a justiça, a misericórdia e a
Fé estão indissociavelmente
ligadas Matityahu (Matheus)
23:23.

Em Yochanan (João) 14:21
Yahusha Ha’Mashiach diz:
“Aquele que tem os meus
mandamentos e obedece a eles,
esse é o que me ama; e aquele
que me ama será amado por
meu Pai, e eu também o amarei
e me revelarei a ele.”



Em Romanos 2:15, Shaul (Paulo)
diz que o ser humano tem a lei
de YAHUAH impressa em seu
coração, testemunhando-lhe a
existência de uma ética superior
e eterna, e apontando para a
realidade de um Criador. Ele
também diz que a Fé não anula
a Lei, e sim, a confirma
(Romanos 3.31). O texto de
Romanos 7.12 ainda diz:
“(…) a lei é santa, e o
mandamento santo, justo e
bom”.

A Lei é a Palavra de YAHUAH e
não tem a função de
sobrecarregar espiritualmente o
homem, mas sim, orientá-lo e
libertá-lo de regras morais
erradas e distorcidas. Note que
mesmo no Antigo Testamento, a
Lei não era para a Salvação, e
sim, para a orientação. Toda
Salvação vem apenas do Criador,
e não por exclusividade de
nossas obras.



É incrível como a própria Aliança
Renovada (Novo Testamento)
confirma e atesta a beleza da Lei
de YAHUAH. Em Yakoov (Tiago)
2:24, temos: "Vedes então que é
pelas obras que o homem é
justificado, e não somente pela
Fé."

Se alguém busca justificação
diante de YAHUAH somente por
meio do cumprimento da lei, já
está condenado. Mas, se alguém
a utiliza como ela foi feita para ser
usada, ou seja, para orientação
segundo o caráter de YAHUAH, e
observação de seus padrões de
santidade, E exercendo fé em
Yahusha para a salvação, essa
pessoa faz correto uso da Lei.

A administração da Lei da Antiga
Aliança não ofereceu uma forma
de salvação, nem tampouco
ensinou uma mensagem de
justificação que difere daquela
encontrada no evangelho da
Aliança Renovada.



Ao reconhecer que diante de
YAHUAH ninguém podia ser
justificado (Salmos 143:2), a
Antiga Aliança prometeu
justificação fundamentada no
nome: ‘YAHUAH é a Nossa
Justiça’ (Jeremias 23:6).

A Biblia é clara, quando lemos:
“Não faço nula a Graça de
YAHUAH; porque, se a justiça
vem mediante a Lei, logo
Yahusha morreu em vão”
Gálatas (2:21).

O que Shaul (Paulo) está
dizendo nessa passagem acima
é que ninguém é salvo por meio
do cumprimento da Lei, pois
nenhum homem pode cumpri-
la. Se alguém julga ser aceito
por YAHUAH pelo viés da justiça
própria, para esta pessoa
Yahusha Ha’Mashiach morreu
em vão.



CONCLUSÃO AFONSO

Levando em conta tudo o que foi
apresentado, é simples entender
que a Lei e a Graça não
competem entre si, pois elas são
complementares. Sem Lei, não há
Graça. Sem Graça, não há
Salvação!

Além disso, se olharmos mais
atentamente, podemos notar que
a Lei também é uma expressão da
Graça (favor imerecido) do
Criador YAHUAH Tsevaot, pois ela
nos mostra a atenção, bondade e
o amor que o Criador tem por
nós.

Dito isso, quando você ler o
Antigo Testamento, faça com o
mesmo cuidado com que lê o
Novo Testamento. Ambos os
textos são complementares, e na
Lei de YAHUAH, descrita na Torah
(Pentateuco), podemos aprender
muito mais do que é possível
imaginar.

Bons estudos...



ÚLTIMO OBSTÁCULO

“A lei não foi dada apenas para os
Israelitas?”

Resposta: Quem disse que você
não é um Israelita? Você sabe
quem foi seu tataravô? Procure
saber sobre a Restauração das
Duas Casas de Israel. Se você é
tocado pela Bíblia, você pode ter
uma ancestralidade Israelita.

ONDE ENCONTRO ESSE E OUTROS
LIVRO DESTA SÉRIE?

Estes pequenos livros estão sendo
elaborados em parceria por
diversas pessoas, e são
disponibilizados exclusivamente
para download no TELEGRAM,
que é um aplicativo similar ao
WhatsApp, porém, mais seguro.

Instale esse aplicativo no seu
celular e conheça os canais:

@cienciadeverdadeoficial
@humbertovolts
@devoltaaraiz



CONCLUSÕES HUMBERTO VOLTS!

Eu disse que o livro seria simples. Não
escrevemos esse livro para um professor
de faculdade ou uma editora de livros.
Escrevemos esse livro para pessoas
simples, mas que buscam a verdade.

Existe muito mais conteúdo para se
aprofundar, contudo, temo que não
tenhamos tempo para pesquisas
extensas, como teses, artigos, etc. Pois a
censura está as portas. Um livro como
esse, só com O Nome Do Criador
(YAHUAH) renderia, facilmente, mil
páginas, mas esse exemplar mal tem
cem. Fiz pensando em divulgar a
verdade e confrontar a falsa doutrina e o
paganismo ensinado na internet.

Para que esse livro ficasse pronto muita
coisa aconteceu. “Hasatan” tentou de
tudo quanto é jeito a minha morte, mas,
de fato, nosso reino não é aqui e sim, ao
lado Do Messias e Do Criador.

Assuntos para pesquisar (extra):

Terra plana (por favor não desmereça
apenas pesquise), operação paper clip,
highjump, fish bow, livro de Enoque,
livro os segredos de Enoque, nova
ordem mundial, era pré-diluviana,
liberte dessa escravidão amigos!



O fim? Não! O seu começo.

Ciência de verdade, Humberto 
Volts e De volta a raiz.


