Yeshua HaMaschiach e Este Executado

Roeh Fábio Borges Rezende
O Tema central de todas as nossas atenções deve ser HaMashiach, e este
executado.
1 Coríntios 2:2. “Porque nada me propus saber entre vós, senão a Yeshua
HaMashiach, e este executado.”
Todos os nossos temas devem girar sobre o Madeiro.
1 Coríntios 1:18. “Porque a palavra do madeiro é loucura para os que
perecem; mas para nós, que somos salvos, é o poder de Elohym.”
A poucos dias um irmão me disse ter ouvido uma mensagem maravilhosa de um
grande pregador. A pregação foi sobre “Disco Voador”.
Dias após ele disse-me ter ouvido outra do mesmo pregador. Tema: “Dez Céus”.
Eu disse que este tema era melhor do que o anterior, falava de Céus. Mais dez
Céus? Shaul fala de três. 2 Coríntios 12:1-10.
Amados, não deveríamos encantar-nos com estudos cuja base vá além do que
está escrito na Palavra. Podemos até contar experiências e ilustrar nosso tema
com coisas que não estão escritas na Davar (Palavra) do Eterno, mas apenas para
ajudar a entender o que está escrito.
1 Coríntios 4:6 “E eu, irmãos, apliquei estas coisas, por semelhança, a mim e
a Apolo, por amor de vós; para que em nós aprendais a não ir além do que
está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro.”
Os nossos temas devem ser HáMashiach e Este Executado, apesar disso, sempre
baseados no que está escrito.
Se abrirmos nossa concordância Bíblica e tomarmos a palavra “Esta escrito”
vamos enumerar muitos textos.
Quando lemos os textos de Shaul podemos sempre notar as palavras: “Diz o
Eterno” ou “Está escrito”.
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Uma única vez vi Shaul falar dele mesmo, (1 Coríntios 7: 6-9) ainda assim, esse
conselho não poderia ser seguido pelo povo do Eterno sem que esse
desaparecesse da face da terra.
Ele disse aos solteiros e viúvas que era bom que ficassem como ele. Mas se não
pudessem que se casassem. Era uma idéia baseada numa situação do momento,
mas ainda assim diferia da Torah que é eterna e infalível e diz: “não é bom que o
homem esteja só”. Bereshit/Gêneses 2:18.
Afinal se todos os kadoshim (santos) seguissem esse conselho, já não haveria
santos no mundo. Pensando bem, foi um conselho pessoal, mas tenho a certeza
que se ele estivesse entre nós hoje, não diria a mesma coisa.
Ainda bem que Shaul tinha avisado que isto era idéia dele, e não Mandamento.
Isto aqui é bom sabermos irmãos e nos serve de exemplo. Quando o homem
formula suas idéias ele pode errar.
Este só não é um erro grave por que ele fez questão de avisar que era sua idéia e
não uma revelação, pois não estava escrito. O lamentável é quando alguém cria
seus próprios mandamentos em nome do Eterno.
Uma outra coisa amados: Shaul não determinava nada como um assim diz o
Eterno baseado em outros livros. Ele só cria na Torah e nos Nevim. (lei e profetas)
Atos 24:14. “Mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho que
chamam seita, assim sirvo ao Elohym de nossos pais, crendo tudo quanto
está escrito na Torah (lei) e nos Nevim (profetas).”
Eu também já dei muita importância para outros livros. Por muitos anos meus livros
prediletos eram de uma boa escritora americana. Todavia, quando me apercebi
que muitos dos seus escritos não batiam com a Bíblia, então eu segui os próprios
conselhos dela:
“A Bíblia e a Bíblia tão só, deve ser nossa única regra de fé e prática.”
Shaul cresceu em uma das mais famosas escolas rabínicas. Foi educado aos pés
de Gamaliel. Conhecia todos os livros judaicos. Dos melhores e maiores
pensadores e escritores. Mais decidiu ficar só com a Torah e os Nevim.
Amados se quisermos restaurar e seguir o caminho de nossos pais temos que
basear nossa restauração na Torah (Lei ou Ensinador), nos Nevim (Escritos dos
Profetas), nos ketuvim (escritos históricos) e na Berit Chadashá (NT).
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É necessário restaurarmos os nomes sagrados, mandamentos e doutrinas dadas
pelo Eterno, mas me temo que isso venha levar ao esquecimento da doutrina da
graça que é o conforto indispensável para o pecador.
Assim, se quisermos restaurar a verdadeira compreensão da “netiviah” ou caminho
seguido por Shaul, o qual era apelidado de “seita” (Atos 24:14) precisamos nos
ater o seus escritos, pois foi a ele que o Eterno revelou os mistérios ocultos desde
os tempos eternos.
Efésios 3:2. “Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Elohym, que
para convosco me foi dada; como me foi este mistério manifestado pela
revelação, como antes um pouco vos escrevi; por isso, quando ledes, podeis
perceber a minha compreensão do mistério do HaMashiach, o qual noutros
séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido
revelado pela Ruach (Espírito) aos seus Kadoshim (santos) si’lichim
(apóstolos) e Nevim (profetas).”
Yakov, David e outros tiveram revelações belíssimas da palavra de Elohym. Mas
se cremos em Shaul, temos que nos convencer de que foi a ele que o Eterno
revelou seus grandes segredos relativos à salvação, os quais estavam ocultos
desde os tempos eternos.
Colossenses 1:26. “O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e
em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus Kadoshim
(santos); aos quais Elohim quis fazer conhecer quais são as riquezas da
glória deste mistério entre os goim (gentios ou estrangeiros), que é
HaMashiach em vós, esperança da glória; a quem anunciamos, admoestando
a todo o homem, e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria; para que
apresentemos todo o homem perfeito em Yeshua HaMashiach.”
HaMashiach e Este Executado, é o grande mistério da justiça pela fé.
Romanos 16:26. “Ora, àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o
meu evangelho e a pregação de Yeshua HaMashiach, conforme a revelação
do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou
agora, e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento
do Adonay eterno, a todas as nações para obediência da fé.”
Logo, não faz sentido tentar entender a grandeza da doutrina da redenção por
meio de escritos rabínicos, produzidos antes ou depois de Shaul, que contradigam
sua visão que é a da obediência por fé. Isso é tema de revelação e foi dado a ele.
Em minha experiência pessoal jamais encontrei um pregador da palavra que
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confessasse não saber de justiça pela fé. Eu mesmo dizia no passado que sabia
pregar a justiça pela fé.
Eu também tinha um professor de Justiça pela fé que tentava me explicar a justiça
pela fé de Shaul. Este professor tentava me mostrar a diferença da justiça pela fé
de Shaul para a de Roma. Nunca entendi!
Um dia chegou um pastor da minha igreja na minha cidade o qual eu cria saber
pregar a justiça pela fé de Shaul. Convidei meu professor de justiça pela fé para
ouvir o referido pastor.
Ao fim do estudo eu disse a ele. Viu como ele pregou bem? Para meu espanto,
meu professor respondeu: “Pregou muito bem, a justiça pela fé pregada por
Roma”.
Foi naquele dia que me apercebi da grande diferença entre a justiça da fé shaulina
e a justiça das obras pregada por Roma. Entendi então que a justiça que justifica é
um ato forense do Eterno, que me apresenta perfeito unicamente com base na
justiça de seu Filho feita fora de nós.
Filipenses 3:9. “E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da
Torah (lei), mas a que vem pela fé no HaMashiach, a saber, a justiça que vem
de Elohim pela fé.”
A base dessa justiça não foi, não é, e nunca será nada que o homem realize em si
mesmo, e nem mesmo aquilo que Elohim faça dentro do homem por meio de sua
Ruach que nos santificca e nos faz amar sua Torah, mas apenas e tão somente o
que Yeshua fez sozinho. Ele que é o braço estendido do Eterno diz:
Yeshayahú IS 63:3 “Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve
comigo; e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor; e o seu sangue
salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura.”
Aqui, o Messias, o Servo Sofredor falou pela boca do navi (profeta) que a obra da
redenção seria efetuada somente por ele, e que dos povos ninguém estaria com
ele. Logo podemos afirmar que a salvação não contou com a nossa participação.
Naquele dia eu entendi o que David escreveu no Tehilim (Salmos) 143:1,2 que
nenhum homem quando julgado em virtude de suas obras pode ser considerado
justo ante o Eterno.
É por isso que ele pedia ao Criador que o escutasse segundo sua verdade e
segundo a sua justiça.
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Tehilim (Salmos) 143: 1,2. “Ó Elohym, ouve a minha oração, inclina os ouvidos
às minhas súplicas; escuta-me segundo a tua verdade, e segundo a tua
justiça. E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se
achará justo nenhum vivente.”
Que Yeshua Há Maschiach e esse executado seja o tema de conforto para nós,
para nossos amigos e para todos aqueles com quem entramos em contato.
 מֶןAmén

Que este estudo tenha servido para edificação de sua vida.
Que  יהוהnos abençoe.
Fique na  ַׁשלֹוםShalom
 מֶןAmén.

Ate o próximo estudo se  יהוהnos permitir.

Fim

Este e outros estudos podem ser adquiridos agora mesmo no nosso grupo
Yahoo
http://br.groups.yahoo.com/group/ministerionazarenocomunidadeisrael/
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