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Nós vamos estudar hoje sobre o judaísmo restaurado, a KEHILLAT ELOHIM, ou seja, a Igreja de 

DEUS. Existe uma ideia bastante divulgada no meio cristão, mas ela não é uma ideia correta. Ela é uma ideia 

aceita como verdade, mas ela não é uma ideia correta. A ideia é o seguinte: de que o cristianismo é aparte de 

Israel, a parte do judaísmo. (De que) o cristianismo é um outro povo. Que a igreja não tem nada com o 

judaísmo.  

Por que que existe isso daí? Porque com a apostasia, no século 2 e 3 que foi criado a igreja católica, (a 

saber) nós não vamos falar contra o judaísmo; nós vamos falar que a igreja é o judaísmo restaurado. Então a 

igreja católica que criou esta ideia de que a igreja é uma coisa independente.  

A primeira apostasia que houve dentro da igreja de DEUS, ocorre quando uma pessoa por nome, ele 

veio para dentro da igreja com ideias antijudaicas, antijudaísmo. Esse apóstata começou a incutir na cabeça 

dos irmãos, de que a igreja deveria abandonar totalmente as práticas e os ensinos aprendidos do judaísmo pelos 

apóstolos. Então ele vai ensinar os gentios a ignorar a questão da guarda dos mandamentos; vai ensinar os 

cristãos a odiar os judeus; e isso foi o primeiro passo dado para a apostasia da igreja. Foi exatamente este 

sentimento contra tudo que viesse do judaísmo. 

O apostolo Paulo ele fala que os gentios não devem se ensoberbecer contra Israel e contra aquilo que 

eles receberam. Porque a igreja tem a sua nascente dentro do judaísmo. Negar esta raiz, negar isto é estar 

cortado. Vou abrir a bíblia para começar a citar algumas passagens bíblicas a todos, para vocês verem como é 

verdade o que nós estamos falando.  

Primeiramente Paulo fala o seguinte, que houve um endurecimento parcial dos judeus. Eles, alguns 

judeus desobedientes que entraram para a apostasia, (eles) se endureceram. Mas que muitos judeus sinceros, 

amantes do judaísmo, entenderam o plano de DEUS. Então Paulo fala o seguinte, que esses que se 

endureceram, foram quebrados, foram cortados. Mas os que se mantiveram firmes, DEUS os agraciou. E diz 

o seguinte: “se eles também se arrependerem, eles voltam a fazer parte de tudo. ”  Então tem muito judeu 

sincero, muitos continuaram o caminho. Em Romanos 11, Paulo fala com os gentios: eles continuaram no 

judaísmo e aceitando o MASHIACH.  

 

ROMANOS 11:4-5 

4. Mas o que diz a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens, que não dobraram os joelhos 

diante de Baal.  

5. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente, segundo a eleição da graça.  

 

Como vocês podem ver, muitos judeus aceitaram o plano de DEUS. O livro de Apocalipse fala de 144 

mil judeus israelitas das tribos de Israel, que aceitaram o plano de DEUS. O Messias era judeu. Os apóstolos 

eram judeus. A primeira mensagem foi pregada aos judeus. Os primeiros cristãos foram judeus. Então nós não 

temos como negar a raiz judaica que a igreja tem.  

Então remanescente do que? Remanescente do judaísmo. Nós temos que entender o seguinte: havia em 

Israel na época de CRISTO, já havia uma divisão religiosa. Inclusive de algumas coisas até de crenças; os 

saduceus e fariseus não se entendiam. Eles eram divididos em crença. Eles eram inimigos mortais. Devido a 

dureza do coração de alguns, principalmente dos líderes, da época quando a igreja KEHILLAT ELOHIM se 

formou, a já existia uma divisão de entendimentos e até de pratica.  

Por exemplo os judeus caraítas praticavam a Pascoa, levando em conta a contagem de nascer a nascer 

do sol, que eram os judeus saducitas. Já os judeus do farisaísmo faziam a contagem correta de pôr a pôr do 

sol, para fazer a contagem do 14º dia da lua de Nissan, para fazer a Pascoa no dia 15. Então até nisso já tinha 

diferenças. Os judeus saducitas não criam na existência de anjos, nem de espíritos, nem de ressurreição. Já os 

fariseus criam na existência de anjos, espíritos, como criam na ressurreição.  Então já existia este problema. 

Sempre existiu.  
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Ai o que acontece, mas também havia judeus sinceros. Sempre houveram judeus sinceros, judeus que 

querem servir o ETERNO segundo manda a lei, segundo como está escrito na Torá. Estes judeus sinceros, eles 

congregavam nas sinagogas. Então as sinagogas era um modelo de tipo igreja, igreja verdadeira. Não essa 

igreja apostatada da igreja católica.  

Os sinceros adoradores de YAHWEH, eles iriam adorar ao ETERNO ali na sinagoga, aprendendo a 

palavra que era lida ali. Então, o modelo sinagogal, foi o modelo que deu origem... Eu sou seguidor do 

MESSIAS judeu. Este cristão que hoje existe são todos apostatados. O cristianismo nominal é apostatado. O 

ETERNO, ele foi adorado em todas as épocas. Vamos ver o que diz Salmos 22: 30-31: 

 

SALMOS 22:30-31 

30. A posteridade o servirá; falar-se-á do Senhor a geração vindoura. 

31. Chegarão e anunciarão a justiça dele; ao povo que há de nascer, contarão o que ele fez.   

 

Quer dizer, de geração em geração. Agora qual foi o propósito do ETERNO ao levantar descendentes 

a Abraão, no caso a nação de Israel. Foi um proposito, o ETERNO tinha um propósito, não foi em vão. Aqui 

em Êxodo 19:5-6, mostra qual foi o propósito do ETERNO para levantar a nação de Israel.  

 

EXODO 19:5-6 

5. Agora, pois se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha 

possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. 

6. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de 

Israel.  

 

Vocês estão entendendo qual foi o propósito que o ETERNO criou a nação de Israel? Criou para que 

ela levasse o conhecimento do verdadeiro DEUS de Abraão, Isaque e Jacó. Essa nação foi criada com o 

propósito de disseminar o conhecimento do verdadeiro DEUS. Tanto que tem religiões aí que copiaram coisas 

da Torá. O verdadeiro conhecimento do único DEUS foi revelado pelos descendentes de Abraão, que 

formaram a nação de Israel.  

E este verdadeiro conhecimento, que está nas sagradas escrituras, hoje serve de base para constituição 

de várias nações; serve de base para algumas religiões usaram partes do conhecimento que foi dado do 

ETERNO a Israel, para formar suas religiões. Não que isso seja certo. A vontade do ETERNO é que todos 

chegassem ao conhecimento da verdade.  

Ai o que aconteceu, eles estavam condicionados não era um conhecimento parcial, o ETERNO tinha 

proposito que este conhecimento fosse puro. O que é a palavra santo? “Vós me sereis uma nação santa”, 

significa separada, exclusiva. Essa santificação que o ETERNO pediu aos descendentes de Abraão era para 

que eles dessem o exemplo a todas as demais (nações).  

Então Israel era a KEHILLAT. A nação de Israel foi chamada para ser a congregação de DEUS.  A 

maioria das igrejas se apostataram. Mas teve gente sim que conservou a pureza, de acordo com a vontade do 

ETERNO. A KEHILLAT era já remanescente dentro da nação de Israel. No entanto, estas promessas do 

ETERNO estavam condicionadas a obediência. Repetindo o verso 5 (Êxodo 19):     

 

EXODO 19:5-6 

5. Agora, pois se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis minha 

possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. 

 

“Se atentamente ouvirdes a minha voz”, então estava ou não estava condicionado a uma obediência? 

Eles seriam um povo peculiar, exclusivo do ETERNO se ouvissem a voz. Aqueles que fossem desobedientes 

e não ouvissem a voz do Eterno, seriam extirpados. Tanto que no livro de Deuteronômio, Moises, o grande 
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legislador da nação de Israel, o grande representante e profeta da parte de DEUS, ele vai falar que aqueles que 

não derem ouvido a voz do ETERNO, através do profeta que ele levantaria, seria extirpado do povo. A nação 

de Israel foi chamada para levar o conhecimento do ETERNO.  

 

DEUTERONOMIO 18:15 

15. O Senhor teu Deus te suscitará no meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim; a 

ele ouvirás;  

 

E isso foi pedido pelos próprios judeus, pelos próprios israelitas, que o ETERNO falasse com eles 

através de alguém. Mas quem não ouvisse a voz do profeta, e não seguisse a voz desse profeta, seria extirpado 

no meio do povo.  A briga entre judeus e muçulmanos vai ser resolvido pelo próprio ETERNO. Ele vai 

resolver, vai dar um basta nisso logo.   

Continuando, sempre dentro da nação de Israel houveram pessoas sinceras. Vamos ver no tempo de 

Neemias, o povo estava desobedecendo a ordem do ETERNO e Neemias vai chamar a atenção do povo por 

causa da desobediência. Olha o que Neemias 13 fala, prestem atenção: 

 

NEEMIAS 13:15 

15. Naqueles dias vi em Judá homens que pisavam lagares no sábado e traziam molhos que carregavam 

sobre os jumentos; e também vinho, uvas e figos, de toda a sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no 

dia de sábado; protestei contra eles quanto ao dia em que estavam vendendo mantimentos.  

 

Então, eles traziam no sábado todo o tipo de carga. Ai a palavra do Eterno através dele (Neemias), diz 

assim:  

 

NEEMIAS 13:17 

17. Então contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: Que mal é esse que fazeis, profanando o dia de 

sábado?  

 

Então o que acontece, eles estavam transgredindo o mandamento de DEUS, fazendo o que? 

Transgredindo o dia que o Eterno instituiu como dia de guarda. E então, Neemias vai falar com eles, vai 

contender com eles. Olha o que Neemias fala para eles:  

 

NEEMIAS 13:18 

18. Porventura não fizeram vossos pais assim, e não trouxe nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre 

esta cidade? Contudo vós ainda aumentais a ira sobre Israel, profanando o sábado.  

 

Então o fato deles desobedecerem a voz do Eterno e não guardar os seus mandamentos, é que trouxe 

muitos tipos de problemas para eles. Por que? Porque foi feito um pacto com eles. Se vocês forem obedientes, 

se santificarem nos mandamentos do ETERNO para ser um povo peculiar, um povo separado, “Eu, o Eterno 

os abençoarei e os tornarei uma nação exclusiva”.  Um povo sacerdotal, como a igreja. A palavra igreja na 

verdade é uma palavra grega que significa a mesma coisa que KEHILLAT no hebraico.  

Agora, aqueles que aceitaram e foram circuncisados no coração, porque o ETERNO pede uma 

“circuncisão no coração”. No livro de Ezequiel, o ETERNO fala da circuncisão de coração, que tinha gente 

que era circuncisado na carne, mas não era circuncisado no coração.  E o ETERNO queria que fosse 
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circuncisado no coração, não apenas na carne. Este foi o grande problema também. Olha o que diz Jeremias 

9:25: 

 

JEREMIAS 9:25 

25. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo o circuncisado pela sua incircuncisão.  

 

Como isso aí? Olha que interessante, não parece uma contradição? DEUS vai castigar todo o 

circuncisado pela sua incircuncisão. Então DEUS está falando da circuncisão do coração. O importante para 

o ETERNO, além da pratica que ele ordenou a Abraão e a toda a geração que circuncisasse o prepúcio do 

macho ao oitavo dia, DEUS esperava e espera do seu povo, uma circuncisão do coração. Essa circuncisão do 

coração é que forma os verdadeiros adoradores. É esta circuncisão que o ETERNO espera do seu adorador.  

A igreja vai ser caracterizada pela mesma coisa. O apostolo Paulo em Romanos, fala que judeu não é 

o que é só na carne, mas o que é no espirito.  É isso que DEUS espera do seu verdadeiro adorador, do verdadeiro 

judeu. Paulo vai explicar isso, o verdadeiro adorador, o verdadeiro judeu é aquele que é no espirito, no coração, 

circuncisado no coração.  

Agora, isso que Paulo apresenta... - um judeu ele deve seguir a circuncisão é estatuto perpetuo para 

toda a geração – agora, isso não lhe é a garantia que ele pertence ao Eterno, se ele não tiver circuncisado no 

coração. Está entendendo? Se ele não tiver a circuncisão de coração, a circuncisão da carne não lhe é garantia. 

Ele está correndo risco. O ETERNO vai considerar incircunciso, mesmo circuncisado, devido a sua 

desobediência. Porque a verdadeira circuncisão, como até mesmo disse o apostolo Paulo é a guarda dos 

mandamentos de DEUS. Então a guarda dos mandamentos é a verdadeira circuncisão, tanto para judeu, como 

para gentio.  

Então como que um gentio é circuncisado na nova aliança? Guardando os mandamentos.   Olha o que 

o apostolo Paulo sobre a guarda dos mandamentos ser a circuncisão. Está no livro de Romanos 2:22, olha que 

interessante: 

 

ROMANOS 2:25 

25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se guardares a lei; mas, se tu és transgressor da lei, 

a tua circuncisão tem se tornado em incircuncisão.  

 

Gentio não tem que fazer circuncisão coisa nenhuma da carne. O gentio tem que fazer a circuncisão de 

coração. E o judeu a mesma coisa. O judeu se ele for circuncisado, mas ele não for de coração, a circuncisão 

dele aos olhos do ETERNO é incircuncisão.  Não aproveita para nada. E isso está escrito em Jeremias (9:25):  

“Dias vem, diz o Eterno, que eu tornarei o circuncisado como incircunciso, por causa da maldade do seu 

coração”.   

Então é muito importante que a pessoa seja circuncisada no coração. A lei manda que o judeu seja 

circuncisado ao oitavo dia quando ele nasce. Mas isso não é uma prova de que ele é do ETERNO porque se 

ele crescer e for um desobediente, rebelde, pecador e viver em rebeldia contra o ETERNO, a circuncisão dele 

não vale nada. Agora se ele, sendo circuncisado for obediente a lei, a Torá, e as coisas que o ETERNO manda, 

a circuncisão dele é valorosa. A circuncisão dele tem valor.  

Isso que o apostolo Paulo ensina não é novo. Em Romanos 2 é o que está escrito na lei. Então vamos 

ler Romanos 2: 26-27, veja que interessante no verso 26. Não estou pregando a incircuncisão. Judeu tem que 

ser circuncisado sim. Se ele é judeu, oitavo dia tem que ser circuncisado. É a lei. Agora a circuncisão dele não 

lhe é garantia de que ele pertence ao Eterno, se ele não for obediente.  

Se ele for um judeu desobediente, ladrão, matador, adultero, blasfemador, comedor de coisas imundas, 

transgressor do sábado... a circuncisão dele não vale nada. Ele é igual um goy. Ele é pior que um goy. Judeu 

que conhece as coisas de DEUS e desobedece e é rebelde ao ETERNO, ele é pior que goy. Porque tem muito 

goy que não conhece a lei do ETERNO e que se conhecesse obedeceria. Você aceita que um judeu 
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desobediente, comedor de carne de porco, blasfemador, mentiroso, ladrão, ele é circuncisado no coração? A 

circuncisão dele tem algum valor?  

Agora a verdadeira circuncisão que o ETERNO espera é essa: a obediência. E é isso que forma a igreja, 

a KEHILLAT de DEUS.  

 

ROMANOS 2:26 

26. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada 

como circuncisão? 

 

Olha ai, então um goy que abandona o gentilismo, abandona as práticas erradas do gentilismo, passa a 

amar o ETERNO, a guardar os seus mandamentos, a ser obediente ao ETERNO, a agradar o ETERNO, 

porventura, ele mesmo sendo incircunciso, ele não será reputado como circuncisado? O ETERNO vai ver ele 

como uma pessoa circuncisada? Agora olha o que ele diz, o apostolo Paulo explicando como um bom judeu 

que era, no verso 27: 

 

ROMANOS 2:27 

27. E a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, julgará a ti que com letra e a circuncisão és 

transgressor da lei? 

 

Olha aí, então um gentio que abandona o gentilismo, ama o ETERNO, guarda os mandamentos do e, 

mesmo sendo incircuncidado, ele passa a ser reputado como circunciso; Ele vai julgar, um que é circuncisado 

e desobedece a lei, como incircunciso. E agora olha o verso 28: 

 

ROMANOS 2:28 

28. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne.  

29. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espirito, não na letra; cujo 

louvor não provem dos homens, mas de Deus.  

 

Então quem que está na letra, se não os desobedientes que não obedecem ao que está escrito? É esses 

que estão na letra, o desobediente é que está na letra. Então esse negócio dos evangélicos de ficar falando “se 

está na letra, está na letra...”, quem está na letra são eles! Porque não obedecem. Está na letra quem é 

desobediente, quem é rebelde.  

Então o que acontece, o ETERNO, Ele vai distinguir os mandamentos morais, os mandamentos de 

grande valia, dos mandamentos temporais. Por exemplo, existiam mandamentos que hoje não pode ser mais 

praticado: o sacrifício da manhã e da tarde, não dá mais para ser mais sacrificado. Não dá mais para pegar um 

cordeiro e sacrificar de manhã e outro cordeiro sacrificar de tarde porque o templo foi destruído. Os 

mandamentos que estavam ligados ao templo, p.ex. o dizimo, o sacerdócio levítico e tudo, não tem mais como 

ser praticado porque não existe mais templo. Não adianta você praticar a Torá pela metade. Quando uma coisa 

cai, não tem como mais, não adianta; não é que não tem mais valor, é que não tem mais como ser praticado.  

Agora a circuncisão, ela pode ser praticada ainda pelos judeus. Toda a criança judia, que nasce dentro 

de um lar judaico, deve sim ser circuncisada ao oitavo dia. Mas o que vai determinar se aquele judeu, é de fato 

judeu aos olhos do ETERNO, vai ser a vida de obediência dele. Como disse lá em Jeremias:  “dias vem que 

eu farei do circuncisado como incircunciso por causa do coração; tornarei a circuncisão como 

incircuncisão”. Por que? Porque a pessoa não circuncisou o coração. 

JESUS ensinou o evangelho da circuncisão do coração e da carne, os dois, completo. Circuncisão da 

carne e do coração. JESUS ensinou completo para aqueles judeus. E não poderia ensinar contrário, ele não 

veio destruir a lei e os profetas.  
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Mas Paulo também não ensinou o contrário. Paulo ensinou a mesma coisa. Só que ele ensinou uma 

coisa que o ETERNO também ensinou. Que um judeu que é circuncisado na carne, e não guarda os 

mandamentos de DEUS e é desobediente, ele vai ser julgado pelos gentios que guardam os mandamentos de 

DEUS, como sendo incircunciso.  

É isso que causa ciúmes a nação de Israel. O Eterno fala: “eu levantarei um povo para causar ciúmes 

ao meu povo”. Por que? Porque eles (judeus) ao serem desobedientes, DEUS levanta no meio dos gentios 

pessoas sinceras que circuncisam seu coração de fato para o ETERNO. Guardam os mandamentos do 

ETERNO, se abstém das coisas imundas e guardam os mandamentos do ETERNO, se tornando circuncisados 

no coração. Estes daqui (gentios) acabam julgando os judeus incircuncisos. (Os judeus) São circuncisados na 

carne, mas incircuncisos no coração.  

A igreja, a KEHILLAT é exatamente isso. É este povo sincero que no MASHIACH vai ser inserido 

para dentro da arvore, da arvore que representa o verdadeiro povo de DEUS. Agora se o judeu desobediente, 

se arrepender e voltar para o ETERNO, o ETERNO vai recebe-lo novamente. Porque se ele era um ramo 

natural, foi cortado pela sua desobediência; mas se ele voltar a se arrepender, como disse o apostolo Paulo: 

“Poderoso é o Eterno para o trazer novamente”.  

É logico, é logico. Primeiro a salvação é dos judeus. O apostolo Paulo é bem claro: “Primeiro o 

evangelho é para os judeus, depois para os gentios”. E se o gentio ficar falando mal dos judeus, 

amaldiçoando judeu, falando mal do judaísmo, falando mal dos mandamentos de DEUS, esse gentio ele não 

vai ser nem considerado pelo ETERNO, é goy, é imundo. E é o que acontece no meio dessa apostasia chamada 

igreja evangélica. Eles são antissemitas, eles são contra tudo do ETERNO, eles são contra os mandamentos 

de DEUS. Eles nem são reconhecidos por DEUS. Por isso que o próprio MASHIACH judeu, o verdadeiro 

MASHIACH, o CRISTO, ele falou: “naquele dia eu vou dizer para eles, eu nunca vos conheci, nem sei 

quem vocês são, apartai-vos de mim, vós que sois obreiros contra a lei, contra a Torá”. É isso que está 

escrito em Mateus capitulo 7: “apartai-vos de mim, vós que obrais contra a Torá. Vós que pregam contra 

os mandamentos de DEUS.  

Salvador é o ETERNO, o Salvador é o ETERNO. O ETERNO salva por meio do seu MASHIACH. 

Porque o MASHIACH dando o exemplo da verdade, o MASHIACH mostrando a todos qual é o exemplo de 

obediência, ele passa a ser um caminho   indicativo da Salvação. Quem salva mesmo é o ETERNO. Ele quem 

providenciou o MASHIACH.  

Tem sim no Antigo Testamento vários exemplos indicativos do ETERNO, que alguém justo morreria 

pelos pecados de toda a nação. E isto é vastamente reconhecido na literatura do Talmude dos judeus. É 

vastamente reconhecido. Eu tenho vários Talmudes aqui, onde vários sábios judeus falaram de um 

MASHIACH, que seria sofredor e que por meio dele, ele levaria os pecados de Israel, ele daria o exemplo. 

Agora é logico, isso é indicativo nos profetas. E isso é que dividiu a nação de Israel. Isso causou uma divisão 

na nação de israel. É inegável que a KEHILLAT ELOHIM, saiu do judaísmo e da nação de Israel. É inegável, 

isso é fato.  

Esse cristianismo que existe aí, que se dizem cristãos é falso. Primeiro que pregam um CRISTO goy, 

um CRISTO romanizado, transgressor da lei, comedor de carne de porco, místico. Não é o CRISTO das 

sagradas escrituras, não é o CRISTO que foi narrado pelos judeus apóstolos. Não é. Eles pregam um CRISTO 

segundo a ideia de Roma. Estão perdidos. Se continuarem pregarem e crer nesse CRISTO falso aí, guardador 

de dia de domingo, comedor de carne de porco, contra a Torá, contra a lei, esse CRISTO deles é falso.  

Por isso que vão sofrer uma grande decepção, quando naquele dia eles encontrarem com o 

MASHIACH que vai vir reinar, como esta predito por todos os profetas, que o MASHIACH vai reinar sobre 

a casa de Israel, eles vão ver a dura palavra:  “ nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que sois obreiros 

contra a Torá”.  

Um gentio ele tem que reconhecer que o DEUS verdadeiro é o DEUS de Abraão, Isaque e Jacó. É o 

DEUS de Israel. Ele tem que reconhecer as leis do ETERNO. Ele tem que amar o ETERNO obedecendo. 

Agora, as leis temporais ligadas a nação de Israel - que não tem nem mais como ser praticada porque o templo 

foi destruído -  isso não é para o gentio fazer, não tem nem como. Nem os judeus conseguem fazer. Nem os 

judeus conseguem fazer. Por que que vai impor isso aos gentios?  
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Então a KEHILLAT é amar o ETERNO, guardar os seus mandamentos morais, ouvir a Palavra do 

ETERNO, crer nos profetas do ETERNO que foram enviados que estão nas sagradas escrituras. Isso é ser 

circuncisado de coração. Que o ETERNO, o CRIADOR abençoe todo o judeu, todo o gentio que o ama e que 

tem sinceridade em guardar os seus mandamentos e os seus estatutos. Obrigado.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site:  http://igrejadedeus.biz/  Contato: flavioschmidt2018@gmail.com 

Este material faz parte do Discipulado do Canal Evangelista Flávio, para vídeos com mais estudos, acesse: 
https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos 

http://igrejadedeus.biz/
https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos

