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DEUS DECLARA O VERDADEIRO SIGNIFICADO DE YOM KIPPUR 

 

Meu filho escreve, pois tenho uma mensagem para quem tem olhos           

para ver e ouvidos para ouvir. Neste dia chamado Yom Kipur, o dia da              

expiação, deveria haver arrependimento, jejum e o foco de todos deveria           

estar voltado para Mim. Mas é isso que vejo, uma abominação religiosa para             

a maioria dos que comemoram esse dia.  

Sim, externamente você jejua, tira o dia de folga do trabalho, não            

compra nem vende, pode até usar pano de saco e cinzas e raspar a cabeça,               

mas o que está acontecendo em seu coração? Todas essas coisas podem ser             

vistas pelos homens, mas se isso é tudo o que é, não serve para Mim.  

Todas essas coisas que mencionei são boas SOMENTE se forem          

associadas a um afastamento das coisas deste mundo e a uma busca por             

Mim. Essa é a própria definição de arrependimento! Não quero suas palavras            

vazias, suas cerimônias mortas ou suas promessas que você faz apenas para            

quebrar, porque elas não são feitas de seu coração. EU QUERO VOCÊ! 

O que realmente desejo de você é que você se sente e despeje seu              

coração diante de Mim e Me conte seus desejos, preocupações e medos mais             

profundos. Quero ser o seu desejo mais profundo, quero ajudá-lo com suas            

preocupações, mesmo as que você tem sobre este mundo e quero tomar            

seus medos e transformá-los em fé, esperança e amor em Mim e por Mim.              

QUERO QUE ME CONHEÇA! 

Como isso pode ser? você pergunta. Como posso realmente fazer          

conhecer Jesus, Yahshua, minha maior ambição número um da minha vida?           

você pergunta. Eu lhe direi porque você realmente é o desejo do meu             
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coração. “A menos que uma pessoa nasça de novo (de cima), ela nunca             

poderá ver (saber, conhecer e experimentar) o reino de Deus.” (João 3:3) 

Garanto-lhe, mais solenemente, que lhe digo: a menos que um          

homem nasça da água e do Espírito, ele nunca poderá entrar no reino de              

Deus. O que nasce [da] carne é carne [do físico é físico]; e o que nasceu do                 

Espírito é espírito.” (João 3:5-6) 

Era necessário que Eu fosse levantado na cruz, como a serpente de            

bronze, para que todo aquele que crê em Mim, o que realmente significa,             

aqueles que se apega, confia e depende em Mim, não pode perecer, mas             

tem a vida eterna e vive para sempre! (João 3:14-15) 

Essa vida eterna começa exatamente no momento em que você          

renasce do Espírito. Apesar de você ainda não ser o que será, Minha             

semente será colocada dentro de você, o próprio depósito da Minha           

promessa, Meu Espírito Santo viverá dentro de você. Ele nunca o deixará ou             

o abandonará, a menos que você diga a Ele para sair.  

Ele permanecerá com você e sempre lhe ensinará a verdade se você            

permanecer com Ele e não continuar pecando voluntariamente e         

habitualmente. Pois todo aquele que é nascido do Espírito do Deus vivo não             

permanece em contínuo pecado de arrependimento. Se você cometer um          

erro e pecar, Eu sou seu advogado junto ao Pai, se você o confessar e se                

afastar, sou fiel e justo para perdoá-lo por seu pecado e purificá-lo de toda              

injustiça. (Para mais, leia 1 João, capítulos 1-3).  

Ninguém, exceto eu, jamais cumpriu e preencheu toda a lei. Mas Meus            

filhos que andam pelo Meu Espírito, andam no cumprimento da lei. A lei             

mostrou ao homem que ele estava morto em suas ofensas. Ninguém jamais            

cumpriu a lei em sua carne, é impossível! Mas todas as coisas são possíveis              

através de Mim pelo Espírito!  

Eu não disse “Se você me ama, guardará os meus mandamentos?”           

Isso só pode ser feito pelo Espírito Santo que vive dentro de todos aqueles              

que nasceram de novo daquele mesmo Espírito que Me ressuscitou dos           

mortos. Nenhum dos mandamentos pode ser verdadeiramente cumprido        

sem o amor que vem do Meu Espírito Santo que habita dentro daqueles que              

são meus. (Para mais, leia Romanos 8 e Gálatas 5) 

Leia o que Paulo escreveu enquanto estava sob a influência do Espírito            

Santo em Romanos 12:1-2, “Apelo a vocês, irmãos, e imploro a vocês, em             

vista de todas as misericórdias de Deus, que façam uma dedicação decisiva            

de seus corpos [apresentando todos os seus membros e faculdades] como           

um sacrifício vivo, santo (dedicado, consagrado) e bem agradável a Deus,           

que é o seu serviço razoável (racional, inteligente) e adoração espiritual.           

Não se conforme com este mundo (nesta era), [moldado e adaptado a seus             

costumes superficiais e externos], mas seja transformado (mudado) pela         
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[renovação] inteira de sua mente [por seus novos ideais e sua nova atitude]             

para que vocês possam provar [por si mesmos] qual é a boa, aceitável e              

perfeita vontade de Deus, até a coisa que é boa, aceitável e perfeita [aos              

Seus olhos para você].”  

Suas mentes não podem ser renovadas, exceto pelo Meu Espírito.          

Você deve matar os caminhos deste mundo para que eu possa lhe dar vida e               

vida com mais abundância. 

Então, neste dia, Yom Kipur, o dia da expiação, digo-lhe que se            

arrependa de seus pecados e me busque como nunca me procurou antes,            

com TODO o seu coração. Quando você fizer isso, saberá que eu o ouço,              

porque o Meu Espírito testifica com o seu espírito e você não duvida que me               

ouve e que eu ouço.  

Não desejo que você venha a Mim somente hoje, mas todos os dias!             

Por isso, permiti que meu sangue fosse derramado, não apenas para pagar            

por seus pecados, mas também para que pudéssemos ter comunhão uns           

com os outros e para que pudéssemos ser um, assim como eu sou um com               

o Pai e o Espírito Santo. Se você é um conosco, você tem tudo o que precisa                 

e cumprirá a lei. Assim que chega a hora do fim, você deve estar em íntima                

comunhão comigo todos os dias!  

Que este seja o dia em que você decide se aprofundar em Mim mais              

do que nunca. Não há limite para quão perto de Mim você pode estar comigo               

e logo não haverá limite para quanto do Meu Espírito você pode ter. Eu              

quero que você brilhe para mim na escuridão! Está escrito e acontecerá. 

Este é o verdadeiro significado do Yom Kippur! 

 

EU TE AMO TODOS COM UM AMOR ETERNO! 

Jesus 

Yahshua 
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