
No 16.° de Nisã/ Nisan nas primeiras horas da manhã foi 
LEVANTADO (erguido) o nosso Senhor Yahshua por YAHWEH 
seu pai!  Este 16.° de Nisã, um Sabbat/ sábado semanal no ano 
crucifi cação de Yahshua (31 dC.) é o dia do «primeiro feixe, a festa 
da primeira culinária». 

Isto também provou que o testemunho de Jonas «três dias 
e três noites» não se refere apenas ao descanco na sepultura 
de Yahshua. Pelo contrário, é o momento de sua prisão até a 
sua ressurreição, que é referido como «no coração da terra» e 
é atribuído ao poder de Satanás - embora Satanás não ter poder 
sobre Yahshua.

O versículo, o qual diz que ele ressuscitou depois de três dias, 
inclui uma importante nota: É PARA OS INCRÉDULOS! 
veja igualmente: “A Ressurreição de Jesus - a ressurreição de Jesus foi  em 
um sábado / Sabbat da semana” de H. Ramisch  ->  na Bíblia de “sabbat.biz”

Nenhuma evidência para a santifi cação do domingo nas escrituras! 
Quem santifi ca o domingo, servem à um Deus pagão trino (trindade)! 

Por outro lado, aqueles que santifi cam o sábado, estão 
comprometidos com o único e verdadeiro Deus YAHWEH e Seu 

Filho Yahshua!
New York Times, “Papa confi rma o ensino da evolução“, 25 de Outubro 

de 1996: “Papa João Paulo II conseguiu convencer o magistério da 
Igreja Católica Romana do ponto de vista que o corpo humano não 
pode ter sido criação imediata de Deus, mas o produto gradativo 
da evolução.“ 

Da palestra: “Ética Global - A Transformação Global - Lei Dominical“, 
Nicola Taubert: “A raiz do pecado da Babilônia é a elevação 
do homem sobre Deus: Humanismo! É essa a identidade 
central de Babilônia! O ser humano no centro, o homem 
como meta mais elevada, como foco no centro em vez de 
ter Deus no centro!“ 

Da palestra consistente em seis partes: “Ética Global - A Transformação 
Global - Lei Dominical“, Nicola Taubert: “...Quando a ética (global) vir, 
todo mundo a aceitará, todas as nações, todas as religiões, em 
este sistema novo, em este ética: LUGAR NENHUM é para os 
MANDAMENTOS DO DEUS!!  ...Quanta verdade nesta ética? Quanta? 
VERDADE NENHUMA!! ... A Ética Global é uma cópia! - [o editor: 
uma falsifi cação do original, diz o Sr. Taubert na sua palestra.] 
Quanta verdade? Nenhuma verdade!! Pois eu mostrei que ela quer 
abolir os dez mandamentos!!“ 

”O maior dos erros dos reformadores consistiu em, que os reformadores 
pararam com a reforma muito cedo. Se eles teriam continuado, até 
que o último vestígio do papado estivesse apagado, por exemplo, os 
ensinamentos da vida eterna, a aspersão do batismo, os ensinamentos 
da trinidade e o domingo, então as igrejas estariam hoje em dia livres 
do catolicismo não bíblico e ERRONEO.”  -  (James White, vol. 7, no. 19, 7. 
Fevereiro 1856 [‘Nem sempre foi assim‘, página 105]).

“New York Catechismus, extraido da Edicao ‘Catolicismo Romano’, 
pág. 127”: ‘Ele é o verdadeiro Vigário de Cristo, a cabeça de 
toda a Igreja, o pai e mestre de todos os cristãos. Ele  é o 
governante infalível, o autor dos dogmas, o líder dos conselhos, 
o Governante Mundial da verdade, o árbitro do mundo, o juiz 
supremo do céu e da terra, juiz de tudo o que é julgado por 
ninguém, o próprio Deus na Terra.’

» Seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que 
em nome de Yahshua o Messias, o Nazareno, aquele a quem vós 
crucifi castes e a quem YAHWEH ressuscitou dentre os mortos, 

em nome desse é que este está são diante de vós. 
Ele / Yahshua é a pedra que foi rejeitada por vós, 

os edifi cadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. 
E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do 
céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual 

devamos ser salvos. «  -  Atos 4:10-12  (veja 1 Cor. 3:16-23)

... nenhuma Maria, nenhuma Fatima, nenhum Maomé,
nehnhum Buddha, nenhum Orixás, nenhum Senhor do Bonfi m,

nenhum Oxalás, nenhumas Mães de Santo ...

» E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, 
para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, 
e tribo, e língua, e povo, Dizendo com grande voz: «Temei a YAHWEH, 
e dai-lhe glória! Porque é vinda a hora do seu juízo! E adorai aquele 
que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas!»
E outro anjo seguiu, dizendo: «Caiu, caiu Babilônia (a Igreja romana!), 
aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho 
da ira da sua prostituição (religiosa)!» 
E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: «Se alguém adorar 

a besta (= VICARIUS FILII DEI, o papado, 666), e a sua imagem 
(E.U.A.), e receber o sinal (o domingo!) na sua testa, ou na sua mão,

Também este beberá do vinho da ira de YAHWEH, que se deitou, 
não misturado, no cálice da sua ira; e será atormentado com fogo e 

enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro.  
E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre; e não têm 
repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta (o papado!) 
e a sua imagem (Estados Unidos), e aquele que receber o sinal (o 
domingo!) do seu nome (666). 

Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam os 
mandamentos de YAHWEH e a fé de Yahshua! «

E clamou (o anjo) fortemente com grande voz, dizendo: “Caiu, caiu a 
grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo 
espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque 
todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, 
e os reis da terra se prostituíram com ela; e os mercadores da 
terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias.“ E ouvi 
outra voz do céu, que dizia:  “Sai dela, povo meu, para que não sejas 
participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas 
pragas! Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e 
YAHWEH se lembrou das iniqüidades dela.“   (Apocalipse 14:6-12; 18:2-5)

A falsifi cação sobre o dia da Ressurreição - O Engano
Mateus 28:1 ERASMUS 1516 + LUTERO 1545 +  bíblias em grega + em 
hebraica: Na noite que é Sábado/Sabat* // a qual nasce na manha de 
Sábados/Sabate // Miriam de Magdala ...
Marcos 16:2 Lutero 1545 +  bíblias em grega e em hebraica = E o Sr. veio 
para o túmulo em um Sábado/Sabat (signifi ca: em um dos dias de 
Sábados/Sabate) muito cedo // ao nascer do sol .*
Lucas 18:12 + Concordanz 1995 + LUTERO 1545 + 1995 + bíblias em grega +  
em hebraica = Jejuo duas vezes no Sábado, eu dou o dízimo de tudo ...
Lucas 24:1 LUTHER 1545 + bíblias em grega + em hebraica = Mas no 
Sábado/Sabat (= em um Sabat/Sábado) muito cedo* ...
João 19:31 LUTERO 1545 + bíblias em grega + em hebraica = Os judeus // 
porque era o dia da preparação // que os corpos não devem no 
cruz/ pilha permaneceram * o Sábado foi mais (por causa do dia 
de Sábado mesma alta/ grande / pediram a Pilatos / ...
João 20:1 ERASMUS 1516 + LUTERO 1545 + bíblias em grega + em hebraica = 
No um Sábado/Sabat / chegou Miriam de Magdala ...
João 20:19 LUTHERO 1545 + Edição Bethel + bíblias em grega e em hebraica=  
Na noite do mesmo Sábado/Sabat* // pois nela os discípulos reúne 
a portas fechadas // com medo dos ...
João 20:19 Bíblia concordante 1980 + edição Bethel + João Ferreira de Almeida 
(ano 1681) = E entao, nesse (dia), Yahshua veio para ao meio deles, 
um dia o Sábado/Sabat de os Sábados/Sabate*, quando chegou a 
noite e as portas das casas ...
1 Coríntios 16:2  LUTERO 1545 + bíblias em grega e em hebraica = Sim sobre 
o Sábado/Sabat um // (isto signifi ca: sempre em um dia de Sábado) ...

Yahshua (grego: Jesus) morreu como nosso cordeiro pascoal, 
no 14. Nisan, no dia da preparação para o Grande Sábado / 
Sabbath, em uma quinta-feira.  A Sexta-feira seguinte,  no 

15. Nisan, o primeiro dia dos pães ázimos,  é o grande Sábado / 
Sabbath, quando Yahshua estava descansando em seu túmulo. - 
No 16. Nisan, o dia em que é o primeiro feixe, ele ressuscitou no 
crepúsculo: ” O Messias despertou e ressuscitou em um Sabbath 

da semana, em um Sábado! “

“O papado tem o seu alvo posto no restabelecimento do seu poder, 
a fim de recuperar a sua potência mundial perdida!”

A = Falsos intermediários: Maria (Mãe d e Deus), santos, padres ## 
      B = O [único] mediador: o Messias Yahshua – (1 Timóteo 2:5) 

A = Falso santuário = nas igrejas ##    
B = Verdadeiro santuário: no céu - (Apocalipse 11:19)

A = Falso dia de guarda: o domingo (primeiro di a da semana) [desde 
01/01/1976 resolução da ONU: no calendário a semana começa na 
segunda-feira! (Daniel 7:25; Apocalipse 14:9-11) marca da besta ## 

      B = O dia de guarda bíblico é o Sábado (o sétimo dia),                                 
(Genêsis 2:2, 3; Êxodo 20:8-11; Marcos 2:27, 28) selo de Deus [o memorial 
do criador e da criação. - - O Messias é SEnhor do Sábado (Marcos 2:28)]

A = Falso sacrifício: penitência ## 
B = Sacrifício válido: o san gue de Yahshua [Jesus] – (1 Pedro 1:18, 19) 
A = Falso batismo: aspersão ##           B = O batismo bíblico de fé: 

      (Marcos 16:16)  [batismos adultos “em nome de Yahshua [Jesus]” 
(Atos 2:38; {Editor: Atos 8:16; 10:48; 19:5; Rom. 6:3-4; Gál. 3:27}); 

imersão: João 3:22, 23];  - em comemoração da ressurreição 
A = Falsa doutrina da justifi cação: justifi cação pelas obras (indulgências)

      B = Bíb lica: a justifi cação pela fé - Romanos 3:28; Filip. 3:9 [a fé em 
Yahshua/Jesus e guardar todos os mandamentos], Tiago 2:20, 24, 26

A = Falsa doutrina da imortalidade: Psicologia (alma no céu, purgatório ou inferno)
B = Só Deu s possui a imortalidade - e não um ser criado - (1 Timóteo 6:16)
A = Falsa doutrina penal: tormento eterno. ## 

B = Bíblica (Apocalipse 20:14-15): Morte eterna
A = Falsa adoração: adoração de imagens, relíquias [Santos - Maria, 
José e os outros] ## B = Verdadeira  adoração: Em espírito e verdade -                     
                                        (João 4:24; Mateus 6:1-15, Isaías 8: 19,20; Atos 17:29-31;
                    1 João 5:21) [Míriam (Maria) repousa no túmulo - (Eclesiastes 9:5)]
A = Falso ensino do Milénio: Reino de Paz na terra. ## 

                       B = Bíblica: um reinado de mil anos com Cristo [o Messias] no 
céu – ( 1 Tessalonicenses 4:17; Apocalipse 20:6) 

COMPLEMENTO [ed.]:
A = 1°, 2º e o 4º  mandamento (o Sábado) removidos. ## 
B = Mandamentos de Deus são eternamente válidos - (M at. 5:18; Rom. 7:12)
A = Falsa esperança da salvação: pela graça somente, sem 
a remoção de todos os pecados (pecado = transgressão dos 
mandamentos de Deus) ##   B = Bíblic a, “Vocês devem ser perfeitos 

como o vosso Pai celeste é perfeito.” - (Mateus 5:48); todos os 
mandamentos, incluindo o Sábado, o Sábado do 4º mandamento. 

A = Falso conhecimento de Deus, falsa adoração: a doutrina de três pessoas, 
três deuses: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade, 
Trindade é u m Trio, é um ensinamento não bíblico. ## 

B = Bíblica: um só D-us/Elohim, o Pai - (Tiago 2:19); o Filho de Elohim, 
nosso SEnhor Messias, nosso único redentor (João 17:3). Espírito santo: 
o Espírito de Elohim/D-us com o seu sagrado nome de YAHWEH, o poder 

que vem de Elohim porque YAHWEH é espírito - (João 4:24 + 3:34; Rom. 
6:9,10,23; 8:9,14 + 15:19; 2Cor. 2:11,12,14; + 3:16; 1João 2:22-23; 4:1-3; 2Thes. 2:3-7)
A = Falso sacrifício (penitência) transubstanciação, a doutrina está 
em cada missa o sacrifício do Cristo, repetidas vezes. ##
B = Bíblica: “Porque ele fez um sacrifício perfeito para sempre,  

que são santificados.“ - (Heb. 10:1 4 + 9:25, 26, 28 + 10:10, 18, 26) 
A = A rejeição da pre-existência do Messias: Não existiu antes da primei-
ra chegada na terra ou: somente um espírito e não uma pessoa. ## 
  B = A rejeição da pre-existência: Antes da primeira chegada na terra, 

teve sua glória no céu; o Messias, Filho de YAHWEH, estava lá, antes 
que algo existir. (João 1:18 + 3:13, 16 + 5:23 + 8:47-59 + 16:28; 17:5, 8, 24; 

Lucas 4:18, 43 + 9:48 + 10:16;  Provérb. 8:22-36; Hebr. 1:2 // Judas 3)
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Rei Nabucodonosor de Babilônia: ”Eu Nabucodonosor louvo, 
exalto, e honro o Rei do Céu neste momento; tudo o que ELE faz é 
verdadeiro e justo e as pessoas soberbas ELE pode humillhar.”                       
                                                                                                  (Daniel 4:34) 

Rei Salomão: “De tudo o que se tem ouvido, o fi m é: Teme a Deus, 
e guarda os seus mandamentos; porque isto é o dever de todo o 
homem. Porque Deus/ o Todo-Poderoso há de trazer a juízo toda a 
obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau.“                                                      
                                                                                             (Eclesiastes 12:13+14)


