A = Falso dia de guarda: o Domingo (primeiro dia da semana) [desde 1976/01/01
resolução da ONU: no calendário a semana começa na segunda-feira! Daniel 7:25;
Apocalipse 14:9-11; marca da besta ## B = Dia de guarda Bíblico é o sábado (sétimo
dia, sábado), Genêsis 2:2, 3; Êxodo 20:8-11; Marcos 2:27, 28; selo de Deus [Memorial
ao criador e criação, o Messias, é Senhor do sábado (Marcos 2:28)]
A = falso sacrifício: penitência ##
B = sacrifício válido: o sangue de Yahshua [Jesus] – 1 Pedro 1:18, 19
A = falso batismo: aspersão ##
B = Batismo Bíblico: imersão (Marcos 16:16) [batismos adultos (imersão Atos 2:28;
João 3:22, 23) “em nome de Yahshua {Jesus}”] - Memória à ressurreição
A = Falsa doutrina da justiﬁcação: justiﬁcação pelas obras (indurgências) ##
B = Bíblica: a justiﬁcação pela fé - Romanos 3:28 [a fé em Jesus / Yahshua e guardar
todos os mandamentos]
A = Falsa doutrina da imortalidade: Psicologia (alma no céu, purgatório ou inferno)##
B = Só Deus 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 = Bíblia: um reinado de mil
anos com Cristo [o Messias] no céu – 1 Tessalonisenses 4:17; Apocalipse 20:6
COMPLEMENTO [do editor]: A = 2º e o 4º Mandamento (o sábado) removidos. ##
B = mandamentos de Deus são eternamente válidos - Mateus 5:18; Romanos 7:12
A = Falsa esperança da salvação: pela graça somente, sem a remoção de todos os
pecados (pecado = transgressão dos mandamentos de Deus) ## B = bíblica, “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 um Trio, é um ensinamento não bíblico. ## B = bíblia: duas pessoas: um só Deus,
o Pai - Tiago 2:19; o Filho de Deus, nosso Senhor Messias [Cristo], nosso único
Redentor - João 17:3. Espírito Santo: o Espírito de Deus [Elohim] com o seu sagrado
nome YAHWEH, o poder que vem de Deus [Elohim] porque YAHWEH é espírito João 4:24 + 3:34; Romanos 8:9,14 + 15:19; 2 Coríntios 2:11,12,14; + 3:16; 1 João 4:1-3
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.“ - Hebreus 10:14 + 9:25,26,28 + 10:10,18,26
A = A rejeição da pre-existência do Messias: Não existiu antes da primeira 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 // Judas 3
_________________________________________________________________________________________________________________________________

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 18,2-5)
“Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem
vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou YAHWEH vosso Deus; andai nos
meus estatutos, e guardai os meus juízos, e executai-os. E santiﬁcai os meus
sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou
YAHWEH vosso Deus.“
(Ezeqiel 20,18b-20)
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 ﬁm é: Teme a Deus, e guarda
os seus mandamentos; porque isto é o dever de todo o homem. Porque
Deus 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)
Biblia católica, Herder-editora (1965), nota de Mateus 28:16-19: “A ordem de batismo
trindade desenvolveu-se na igreja antiga da fórmula simples em nome de Jesus.“
=> em realidade: em nome de Yahshua !
Citação de ‘Marcos do Brasil’: “O nome YAHWEH é para o Sabbat / o sábado;
=> e das Tres Unidades, a Trindade [três deuses de ensino] é para o domingo!“

A falsiﬁcação sobre o dia da Ressurreição - O Engano
No 14.° de Nisã / Nisan, em uma 5ª. feira, foi mantido da Páscoa de YAHWEH é [«é
a comemoração do poupador dos primogênitos»]; e no entanto até às 18 horas, porque
depois deste horário (porque ﬁca escuro) se inicia o novo dia: o grande sábado
festivo do ano!
Nas primeiras horas do 14.° de Nisã / Nisan foram realizadas diversas provas com
nosso Senhor Yahshua: ele foi cruciﬁcado às 9 horas da manha, no momento do
sacrifício matinal, desde a sexta hora até a nona hora (12-15 horas) desceram trevas
sobre toda a terra, e no momento do sacrifício à tarde (15 horas ) morreu Yahshua
como o inocente Passah (Páscoa) / vítima (nenhuma doutrina de naturezas duas)
[homem / Deus], porque isso é de origem satânica)! Pouco tempo depois, José de
Arimatéia pediu ao governador Pilatos pelo o corpo de Yahshua. Pilatos deu para
José o corpo, após ter informada da morte prematura de Yahshua. Yahshua foi então
colocado em sepultura de rocha ainda não utilizada.
Ao 15.° de Nisã / Nisan foi, então aqui em uma 6ª.feira, um grande Sabbat do ano,
um Sabbat festivo. Naquele dia, nosso Senhor Yahshua descansou em uma sepultura
rochosa! Também foi no 15.° de Nisã, o primeiro dia dos «pães ázimos». A Festa dos
Pães Ázimos foi concluída em sete dias com um “Dia de Sabbat Anual” no 21.° de
Nisã, um sábado festivo. Aqui se observa que a cada ano esta festa móvel cai em
qualquer dia da semana, porque eles são baseados nas luas novas, de cada ano.
No 16.° de Nisã / Nisan nas primeiras horas da manhã foi LEVANTADO (erguido)
o nosso Senhor Yahshua pelo YAHWEH seu pai! Sua ressurreição ocorreu em
um Sabbat / sábado semanal, um sábado, quando as duas Miriams (do grego:
Maria) vieram para a sua sepultura aberta e não encontraram o corpo de Yahshua.
Este 16.° de Nisã, um Sabbat / sábado semanal no ano cruciﬁcação de Yahshua
(31 d.C.) é o dia do «primeiro feixe, a festa da primeira culinária». Depois daquele dia,
sete semanas inteiras são contados: há exatamente 50 dias, cai este 50.º dia que
é Pentecostes é também um dia de celebração do ano, como o 16.° de Nisã no ano
cruciﬁcação, em um Sabbat / sábado semanal, um sábado. Pentecostes é o dia de
comemoracao dos «primeiros frutos»!
Na Bíblia Concordante e nas traduções em grego, latim e alemão feitas
pelo Dr. Martinho Lutero nos anos de 1522 e 1545, etc., está escrito que
Yahshua ressuscitou, no Sabbat / sábado, que dizer foi elevado a vida. Outra evidencia
para isto podemos encontrar no Sec. IV em escritas primitivas de estudiosos “pais
ou líderes da igreja de Jerônimo”, traduzidas no VULGATA e da derivada obra IUXTA
VULGATAM CLEMENTINAM.
De acordo com as escrituras o Messias ressuscita dos mortos no 3.º dia, no
dia 16.° de Nisã / Nisan, no sábado, e primícias dos mortos, o «primeiro molho» , o
«primeiro ressuscitado.» Yahshua recebeu a conﬁrmação de sua obra de salvação de
seu pai, quando ele apresentou para ele no céu!
Ao proceder a sua morte, se rasga de alto a baixo o véu do templo.
«Foi feito/realizado - foi preenchido/ executado.»
Isto é, a partir de agora a legislação foi vítima de que Deus a cada dia, até mesmo dias
de comemorações conforme “Levítico (3.° Moisés) 23”, tinha mandado, revogado. Se deve
nesses dias deixar de ser comemorado, Deus o fez aqui um ﬁm! - Não regovados foram
os Dez Mandamentos de Deus, Êxodo 20:2-17.
Toda a ação da Páscoa, no dia 14.° de Nisã / Nisan predestinou YAHWEH o êxodo
do Egito após 430 anos escravidão para Israel. Josué também realizou após 40 anos de
peregrinação no deserto, com os ﬁlhos de Israel a Páscoa em 14.° do Nisã. – Isto ﬁca para
Israel como um estatuto até a morte de Yahshua.
O êxodo do povo israelita ocorreu com a chegada da noite, à noite,
do 15.° de Nisã / Nisan. Este grande / grandioso Sabbat anual tem um ponto memorial
permanente era para o povo de Israel do Êxodo, para a libertação depois de 430 anos
de escravidão do Egito. Se encontra em João 19:31 grande Sabbat. Neste dia, o 15.° de
Nisã descansou Yahshua na Sepultura, antes do 16.° de Nisã, o dia em que os sacerdotes
ofereceram o primeiro molho da colheita a YAHWEH, o qual foi por seu pai ressuscitado.
A Páscoa, «o comida de Páscoa» foi preparada no 13.° dia de Nisã / Nisan entre
as «noites», no período entre o sacrifício da tarde (15:00 horas) e o período da noite,
entre o pôr do sol.
Inequivocamente está escrito que a “o comida de Páscoa” sempre foi realizada na noite
de 14.° de Nisã / Nisan e do êxodo do povo de Israel ocorreu, à noite, no início de 15.°
Nisã. - No entanto (contrariamente) professam muitos o Domingo como sendo o dia da
Ressurreição, a Páscoa sendo na noite do dia 15.° Nisã negando para o êxodo de Israel
o 15.° de Nisã à noite.
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!
A redenção de Yahshua baseia-se no desempenho da sombra da legislação, porque
é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados.
A legislação inclui diariamente sombras da manhã e à noite para o sacrifício, em
horários deﬁnidos, às 9 horas e às 15 horas, e as regras para a vítimas do sacrifício
nas comemorações anuais e festejos. Com a sua cruciﬁcação, sua ressurreição e

seus descanso no túmulo cumpriu Yahshua três das quatro datas festivas da
primavera e datas comemorativas.
veja igualmente: “O Símbolo de Jonas - A Ressurreição de Jesus - a ressurreição de
Jesus foi em um sábado / Sabbat da semana” de Heinrich Ramisch
“ Sábado ” : Heinrich Eggestein-Biblia 1470 + Jodocus Pﬂanzmann-Bible 1475 +
Martinho Lutero 1545 + BÍBLIA concordante 1964 + 1980 + “texto Concordant grego” e
“Vulgata - juxta VULGATAM CLEMENTINAM” + Bíblias em grego e hebraico (online) +
João Ferreira de Almeida (ano 1681) + Bíblia Reyna Valera em espanhol (ano 1569) +
Novo Testamento Martinho Lutero (ano 1522) + Velho e Novo Testamento do
Reformador Suíço Ulrich Zwingli (ano 1534) + Bíblia João Calvin em francês (1551) +
Novo Testamento Erasmus de Rotterdam em latino (1526) + Biblia Gutenberg em
latino (1454) + Novum Instrumentum omne Erasmo Roterodamo (1516): “Sábado”
em: Mateus 28:1; Marcos 16:2+9; Lucas 24:1; João 19:31 parte; 20:1+19; Atos 20:7;
1 Coríntios 16:2. - Apenas Bíblias em grego e latino: “Sábado” em: Lucas 18:12

Nenhuma evidência para a santiﬁcação do domingo nas escrituras!

A maioria dos textos sobre a ressurreição nas escritura antes do ano de 1800,
conﬁrmam que Cristo ressuscitou no sábado! Em toda a Bíblia grega e latina,
Cristo ressuscitou no sábado!
Todos os verdadeiros crentes que têm o amor à verdade, o seu único fundamento
é as Santas Escrituras, à necessidade de reaver a santiﬁcação do sábado, porque
eles são enganados por falsiﬁcações nas escrituras!
Quem santiﬁca o domingo, servem à um Deus pagão Trino (Trindade)!
Por outro lado, aqueles que santiﬁcam o sábado, estão comprometidos com o
único e verdadeiro Deus Yahweh e Seu Filho Yahshua!
“Todos os que guardam o sétimo dia, dão a entender por este ato que
são adoradores de YAHWEH.” de: “PATRIARCAS E PROFETAS”, pág. 307
http://www.kath.de/kurs/vatikan/vatican.php:
“sedes apostolica a nemine judicatur - A Sé Apostólica não pode
ser julgada por ninguém, o Papa julga mas não pode ser julgado.“
“Nós, a hirarquia da Igraja Católica Romana esperamos que todos os ﬁlhos
leais da Igreja cooperem com o Presidente com todas as suas forças o presidente
para ver que os indivíduos que compõem o Supremo Tribunal dos EUA, obedeçam
aos requerimentos do Presidente...“
“...Se for necessário, mudaremos, melhoraremos ou obliteraremos a
Constituição atual a ﬁm de que o Presidente possa forçar o seu, ou melhor, o
nosso programa humanitário em todas as fases dos direitos humanos, como foi
delineado pelos nossos santos Papas e a Santa Mãe Igreja...“
“... Temos elegido nosso nobre Presidente; as nossas leis serão feitas e
impostas de acordo com a Santa Sé, o Papa, e a lei canônica do trono papal. Nossa
estrutura social inteira precisa ser reconstruída nestas bases...“
“Nossas leis educacionais precisam ser construídas com o objetivo de que o
ateísmo, o perigo vermelho do totalitarismo, o protestantismo, o comunismo, o
socialismo e os demais desta natureza e cunho, sejam ﬁnalmente lançados fora
desta bela terra.“
de: “La Aurora Magazine“, Italian Baptist Publishing Association, Philadelphia, PA.
(da palestra: “Ética Global - A Transformação Global - Lei Dominical“, Nicola Taubert)
New York Times, “Papa conﬁrma 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 falsiﬁcação 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 dos líderes 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.’

