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Congregation of YHWH Jerusalem, Po Box 832 Carteret NJ 07008 
 

Curso a Distância Lição 14 
A Ordem Judicial de Yahweh 

 
Um dos assuntos mais importantes nas Escrituras e provavelmente um dos mais 
mal compreendidos é o assunto da ordem judicial de Yahweh. Na criação, no 
Jardim do Éden, Yahweh seguiu uma ordem divina em absolutamente todas as 
etapas da Sua criação. A ordem judicial é simplesmente definida como sendo: “a 
ordem de cada aspecto das nossas vidas, que foi pré-ordenada por Yahweh a ser 
correta, no ato da criação.” 
 
Houve ordem judicial na semana da criação? 
 
Gn 1:4 E viu Elohim que era boa a luz; e fez Elohim separação entre a 
luz e as trevas. 
Gn 1:5 E Elohim chamou à luz Dia; e às trevas chamou Noite. E foi a 
tarde e a manhã, o dia primeiro. 
Gn 1:11 E disse Elohim: Produza a terra erva verde, erva que dê 
semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja 
semente está nela sobre a terra; e assim foi. 
Gn 1:12 E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua 
espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua 
espécie; e viu Elohim que era bom. 
Gn 1:13 E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro.  
Gn 1:16 E fez Elohim os dois grandes luminares: o luminar maior para 
governar o dia, e o luminar menor para e as estrelas para governar a 
noite.  
Gn 1:19 E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. 
Gn 1:22 E Elohim os abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, e 
enchei as águas nos mares; e as aves se multipliquem na terra.  
Gn 1:23 E foi a tarde e a manhã, o dia quinto.  
 
Comentário: Quando você olha para o relato da semana da criação, você vê 
claramente a ordem judicial de Yahweh em ação. Cada pedaço do relato da criação 
precisava da coisa criada no dia seguinte para sobreviver. Você tem a fauna e a 
flora com vida vegetal e insetos. Você tem as folhagens precisando de luz e 
escuridão para consumir e liberar monóxido de carbono. Então, é lógico, você 
tinha que ter a criação dos alimentos, antes da criação da vida, que precisava do 
alimento para sobreviver. 
 
A ordem judicial de Yahweh na criação era perfeita? 
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Gn 1:31 E viu Elohim tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom; 
e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. 
 
Comentário: Tudo no Jardim do Éden era perfeito e totalmente dentro da 
ordem judicial de Yahweh. Foi somente quando Adão e Eva decidiram que eles 
iriam mudar a ordem judicial de Yahweh, e viverem de acordo com autogoverno, 
ao invés da ordem judicial perfeita de Yahweh, que o pecado e a morte entraram. 
 
Há ordem judicial na maneira como nós deveríamos cultuar Yahweh? 
 
Dt 12:28 Guarda e ouve todas estas Palavras que te ordeno, para que 
bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti para sempre, quando 
fizeres o que for bom e reto aos olhos de Yahweh teu Elohim. 
Dt 12:29 Quando o Yahweh teu Elohim desarraigar de diante de ti as 
nações, aonde vais a possuí-las, e as possuíres e habitares na sua 
terra,  
Dt 12:30 guarda-te, que não te enlaces seguindo-as, depois que forem 
destruídas diante de ti; e que não perguntes acerca dos seus deuses, 
dizendo: Assim como serviram estas nações os seus deuses, do mesmo 
modo também farei eu.  
Dt 12:31 Assim não farás a Yahweh teu Elohim; porque tudo o que é 
abominável a Yahweh, e que O aborrece, fizeram eles a seus deuses; 
pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. 
Dt 12:32 Tudo o que Eu te ordeno, observarás para fazer; nada lhe 
acrescentarás nem diminuirás. 
 
Comentário: A maioria das religiões hoje tem um sistema cerimonial feito por 
homens para cultuar seus Elohim que não procede das Escrituras. Os cultos de 
Natal, Páscoa, Domingo, procedem todos de cultos pagãos de um deus falso, e, no 
entanto, a maioria irá cegamente seguir a multidão e dizer que Elohim conhece os 
seus corações. Nós podemos claramente ver que este é o problema; que os seus 
corações não estão determinados a seguir os mandamentos de Yahweh e a Sua 
ordem judicial, mas as tradições dos homens. 
 
Será que Yahweh nos oferece instruções dentro de Sua ordem judicial sobre como 
e quais dias nós deveríamos Lhe prestar culto? 
 
Lv 23:1 DEPOIS falou YAHWEH a Moisés, dizendo: 
Lv 13:2 Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: As solenidades de 
YAHWEH, que convocareis, serão santas convocações; estas são as 
Minhas solenidades: 
Lv 23:3 Seis dias trabalho se fará, mas o sétimo dia será o Sábado do 
descanso, santa convocação; nenhum trabalho fareis; Sábado de 
Yahweh é em todas as vossas habitações. 
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Lv 23:4 Estas são as solenidades de YAHWEH, as santas convocações, 
que convocareis ao seu tempo determinado: 
Lv 23:5 No mês primeiro, aos catorze do mês, pela tarde, é a Páscoa 
de YAHWEH.  
Lv 23:6 E aos quinze dias deste mês é a Festa dos Pães Ázimos de 
YAHWEH; sete dias comereis pães ázimos.  
Lv 23:7 No primeiro dia tereis santa convocação; nenhum trabalho 
servil fareis  
 
Comentário: Yahweh, sendo completamente perfeito e o único verdadeiro 
Elohim do universo, nunca permitiria que uma falsa prestação de culto pagã fosse 
dirigida a Ele e aceita, mesmo se aquele que O estivesse cultuando não tivesse 
nenhuma ideia de que as coisas que ele estava fazendo eram pagãs. Isto seria ir 
contra a Sua ordem judicial de culto. Lembre-se de que Yahweh não quer que nós 
O cultuemos porque Ele é orgulhoso, mas porque quando nós O cultuamos pelo 
ser verdadeiro e maravilhoso que Ele é, e abaixamos a nossa própria autoestima 
para a posição para onde ela deveria estar, então, estamos com a atitude mental 
correta para sermos verdadeiramente servos humildes a Yahweh e aos outros. 
 
Na Israel antiga, você conseguia trazer o seu sacrifício para os Dias Santos para 
qualquer lugar, ou será que Yahweh estabeleceu a sua ordem judicial até com 
relação ao local onde deveríamos vir para as festas, para prestarmos culto diante 
Dele? 
 
Dt 12:4 Assim não fareis a YAHWEH vosso Elohim.  
Dt 12:5 Mas o lugar que o YAHWEH vosso Elohim escolher de todas as 
vossas tribos (Jerusalém), para ali pôr o Seu nome, buscareis, para 
sua habitação, e para ali se dirigireis. 
Dt 12:6 E ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os 
vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as 
vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das 
vossas ovelhas. 
Dt 12:7 E ali comereis perante YAHWEH vosso Elohim, e vos 
alegrareis em tudo em que puserdes a vossa mão, vós e as vossas 
casas, com as quais YAHWEH vosso Elohim os abençoou. 
Dt 12:8 Não fareis conforme a tudo o que hoje fazemos aqui, cada 
qual tudo o que bem parece aos seus olhos.  
Dt 16:16 Três vezes no ano todo o homem entre ti aparecerá perante 
Yahweh teu Elohim, no lugar que escolher (Jerusalém), na Festa dos 
Pães Ázimos, e na Festa das Semanas, e na Festa dos Tabernáculos; 
porém não aparecerá vazio perante Yahweh; 
1 Rs 14:21a E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá; de quarenta 
e um anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e dezessete 
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anos reinou em Jerusalém, na cidade que Yahweh escolhera de todas 
as tribos de Israel para pôr ali o Seu nome.  
 
Comentário: Claramente, nós vemos que Yahweh estabeleceu até mesmo uma 
ordem judicial no próprio lugar (Jerusalém) para onde era necessário vir e cultuá-
Lo. Ele também descreveu em Levítico o 23 º. capítulo, exatamente como o Seu 
povo da aliança deveria cultuar e servi-Lo. Também está claramente declarado que 
não era aceitável perante Yahweh para alguém cultuar da sua própria maneira fora 
da ordem judicial de Yahweh (Dt 12:8). 
 
Havia ordem judicial no sacerdócio, ou qualquer um poderia servir como 
sacerdote e realizar qualquer tipo de serviço que quisessem? 
 
Dt 21:5 Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi (pois 
YAHWEH teu Elohim os escolheu para O servirem, e para 
abençoarem em nome de YAHWEH), e pela sua palavra se decidirá 
toda a demanda e todo o ferimento.  
  
Lv 10:1 E os filhos de Arão, Nadabe e Abiú, tomaram cada um o seu 
incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e 
ofereceram fogo estranho perante YAHWEH, o que não lhes 
ordenara. 
Lv 10:2 Então saiu fogo de diante de YAHWEH e os consumiu; e 
morreram perante YAHWEH. 
Lv 10:3 E disse Moisés a Arão: Isto é o que Yahweh falou, dizendo: 
Serei santificado naqueles que se chegarem a Mim, e serei glorificado 
diante de todo o povo. Porém Arão calou-se.  
 
Lv 16:1 E falou YAHWEH a Moisés, depois da morte dos dois filhos de 
Arão, que morreram quando se chegaram diante de YAHWEH.  
Lv 16:2 Disse, pois, YAHWEH a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que 
não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante 
do propiciatório que está sobre a arca. 
Lv 16:3 Com isto Arão entrará no santuário: com um novilho, para 
expiação do pecado, e um carneiro para holocausto. 
Lv 16:4 Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho 
sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá 
com uma mitra de linho; estas são vestes santas; por isso banhará a 
sua carne na água, e as vestirá. 
 
Comentário: Mais uma vez, nós vemos claramente que havia ordem judicial 
aplicada ao sacerdócio e ao serviço para Yahweh. Yahweh escolheu Levi depois do 
incidente do bezerro de ouro, para representar todas as doze tribos no culto do 
santuário. Teria significado a morte se um membro da tribo de Simeão ou Gade ou 
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qualquer outra tribo tentasse sequer adentrar o Santuário. A ordem judicial de 
Yahweh era que somente a tribo de Levi haveria de ser sacerdotes para Yahweh no 
culto do santuário. 
 
Yahweh trabalha com padrões e não muda (Ml 3:6). No entanto, hoje há tanta 
confusão entre os crentes, e tantos que se recusam a seguir a ordem judicial e a 
liderança que Yahweh estabeleceu no corpo do Messias. Tantos hoje negam que há 
ordenação e anciãos no corpo do Messias. Isto não é diferente do que alguém nos 
tempos antigos, de uma das outras tribos de Israel, dizendo que ele tinha 
exatamente o mesmo direito que Levi de entrar no santuário de Yahweh. 
 
Nós estamos vivendo nos tempos que a Bíblia chama de os últimos dias. Isto é 
chamado nas Escrituras do tempo mais perverso que o homem jamais conhecerá 
(Mt 24:21-22). 
 
2 Tm 3:1 Sabe, porém, isto : que nos últimos dias sobrevirão tempos 
desastrosos. 
2 Tm 3:2 Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, 
presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, 
ingratos, perversos, 
2 Tm 3:3 sem afeto natural, incontinentes, caluniadores, 
incontinentes, cruéis, sem amor para com o bem, 
2 Tm 3:4 traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites 
do que amigos de Elohim 
 
Jz 21:25 Naqueles dias não havia rei em Israel; porém cada um fazia o 
que parecia reto aos seus olhos. 
 
Nós estamos vivendo justamente nesses dias.  A Bíblia também chama muitos dos 
crentes dos últimos dias de laodicianos, pessoas que são mornas e não têm todo os 
seus corações empenhados na obra de Yahweh. A palavra laodiciano significa 
regido pelo povo. Você irá notar que a maioria dos países do terceiro mundo 
compreende totalmente a ideia da ordem judicial e a liderança adequada do corpo, 
já que sem ela haveria sempre o caos. É predominantemente na sociedade 
ocidental com o seu falso conceito de liberdade e democracia que você verá 
pessoas centradas em si mesmas que não querem nenhuma forma de ordem 
judicial ou liderança em suas vidas. Muitos também irão se enganar achando que 
eles são algum tipo de pessoa especial ou até um profeta e que eles não precisam 
de nenhuma ordem judicial, e basta ser só eles e Yahweh. Estes tipos de pessoas 
irão meramente causar divisão e precisam ser evitadas. 
 
Havia ordem judicial na construção do santuário de Yahweh ou Moisés 
simplesmente o construiu da maneira como achou que deveria ser feito? 
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Hb 8:5 Os quais servem de padrão e sombra das coisas celestiais, 
como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o 
tabernáculo; porque foi dito: Olha, faze tudo conforme o modelo que 
no monte se te mostrou. (Êxodo 25:40)  
 
Claramente, nós vemos que havia ordem judicial na construção do santuário. 
Moisés, que era um engenheiro mestre do Egito, não só disse exatamente como 
fazer o santuário, até o seu último côvado, mas as Escrituras dizem: “como Moisés 
foi divinamente avisado” sobre ele. 
 
O que dizer sobre a liderança na antiga Israel? Havia ordem judicial em se 
escolher a liderança ou qualquer um que desejasse se tornar um líder poderia 
simplesmente se ungir sobre outros israelitas? 
 
1 Sm 9:27 E, descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel 
disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós e passe; porém tu 
espera agora, e te farei ouvir a Palavra de Elohim. 
1 Sm 10:1 E tomou Samuel um vaso de azeite, e lho derramou sobre a 
cabeça, e beijou-o, e disse: Porventura não te ungiu o Yahweh por 
capitão sobre a sua herança? 
 
1 Sm 16:1 E disse YAHWEH a Samuel: Até quando terás dó de Saul, 
havendo-o Eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um 
chifre de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita; porque dentre 
os seus filhos Me tenho provido de um rei. 
1 Sm 16:7 Porém YAHWEH disse a Samuel: Não atentes para a sua 
aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque O tenho 
rejeitado. Porque o homem não vê como Ele vê. Pois o homem vê o que 
está diante dos olhos, porém YAHWEH olha para o coração. 
1 Sm 16:12 Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e 
formoso de semblante e de boa presença. E disse YAHWEH: Levanta-
te, e unge-o, porque é este mesmo. 
1 Sm 16:13 Então Samuel tomou o chifre do azeite, e ungiu-o no meio 
de seus irmãos; e desde aquele dia em diante o Espírito de YAHWEH 
se apoderou de Davi; então Samuel se levantou, e voltou a Ramá. 
 
Comentário: Dentro do reino da ordem judicial de Yahweh, não há conceito de 
democracia. A democracia, que é regida pelo povo, não por Elohim, irá sempre 
falhar, porque a maioria das pessoas de todas as idades não segue a Torá de 
Yahweh, nem tem o Seu Espírito para julgar adequadamente e fazer ordenanças. 
Este foi o cerne do pecado no Jardim do Éden - as pessoas fazendo suas próprias 
escolhas separadas de Elohim e da Sua lei ou de terem 100% de fé completa em 
Yahweh, quer entendamos ou não uma situação. 
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Você também percebeu que nomear ou ordenar um líder estava associado a ungir 
e derramar óleo sobre sua cabeça? Você também irá perceber que nem todos 
podem ungir o rei com óleo, mas tinha que ser alguém que tivesse a autoridade 
dada por Yahweh para colocar o óleo na cabeça do rei e ungi-lo. Será que um líder 
ou ancião também tinha que impor suas mãos nele para que ele fosse ordenado e 
lhe transmitir o Espírito Santo? 
 
Dt 34:9 E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, 
porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos; assim os filhos 
de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como YAHWEH ordenara a 
Moisés. 
 
Será que nós também vemos este padrão com a ordenança dos anciãos no Novo 
Testamento? 
 
At 6:1 Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve 
uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as suas 
viúvas eram desprezadas na distribuição do ministério cotidiano. 
At 6:3 Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete homens de boa 
reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais 
constituamos sobre este negócio. 
At 6:5 E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram 
Estêvão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e 
Nicanor, e Timão, e Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, 
At 6:6 E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes 
impuseram as mãos.  
 
At 13:2 E, servindo eles a Elohim, e jejuando, disse o Espírito Santo: 
Apartai-Me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. 
At 13:3 Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os 
despediram. 
 
Tt 1:4 A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum: Graça, 
misericórdia, e paz da parte de YAHWEH o Pai, e da do Mestre 
Yahshua Messias, nosso Salvador. 
Tt 1:5 Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem 
as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade ordenastes anciões, 
como já te mandei: 
 
1 Tm 4:14 Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por 
profecia, com a imposição das mãos do Presbitério. 
 
Havia também qualificações para um ancião ou qualquer um poderia exercer este 
importante papel e simplesmente se autodesignar um ancião na congregação? 
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1 Tm 3:1 Esta é uma Palavra fiel: se alguém deseja o cargo de Ancião, 
uma boa obra deseja.  
1 Tm 3:2 Convém, pois, que um ancião seja irrepreensível, marido de 
uma mulher, alerta mentalmente, sensato, de bom comportamento, 
hospitaleiro, e apto para ensinar; 
1 Tm 3:3 não dado ao vinho, não espancador, mas humilde, não 
contencioso, não avarento;  
1 Tm 3:4 que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em 
sujeição, com toda a pureza. 
1 Tm 3:5 Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, 
terá cuidado da Congregação de Yahweh? 
1 Tm 3:6 Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na 
condenação do diabo. 
1 Tm 3:7 Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de 
fora, para que não caia em afronta, e no laço do diabo. 
 
Comentário: Fica bem claro a partir das Escrituras que há ordem judicial no 
presbitério do corpo do Messias. É preciso estar vivendo e aderindo a um código 
de conduta bastante rígido na vida de alguém para que esta pessoa seja 
considerada apta para estar atuando como ancião na Congregação de Yahweh.  
 
Além disso, e de sublime importância, é que não é uma posição que alguém 
escolhe para si mesmo, mas é uma que Yahweh escolhe para ele, por inspiração, 
pela ordem judicial do Seu Presbitério, na Sua Congregação. Então, os anciãos 
imporiam suas mãos no novo ancião e o ungiriam com óleo para exercer sua nova 
dada posição de trabalho. 
 
Os anciãos não são ordenados para serem servidos, mas para servir (Mt 20:25-26). 
A ordenação nunca deve ser feita por nepotismo (1 Tm 5:21-22), mas deve ser 
somente uma expressão exterior de um trabalho que alguém já está realizando. 
Ademais, é claro da ordem judicial de Yahweh na estrutura familiar que somente 
os homens devem ser ordenados como anciãos e não as mulheres na congregação 
(1 Tm 2:11-14). 
 
Há ordem judicial para o batismo e a imposição das mãos para a transmissão do 
Espírito Santo, ou pode qualquer membro congregacional impor mãos em uma 
nova pessoa para ser batizado e receber o Espírito Santo? 
 
At 19:1 E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, 
tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso; e 
achando ali alguns discípulos, 
At 19:2 Disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? 
E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo.  
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At 19:3 Perguntou-lhes, então: Em que sois batizados então? E eles 
disseram: No batismo de João.  
At 19:4 Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do 
arrependimento, dizendo ao povo que cresse No que após ele havia de 
vir, isto é, no Messias, Yahshua.  
At 19:5 E os que ouviram foram batizados em nome do Mestre 
Yahshua.  
At 19:6 E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito 
Santo; e falavam línguas, e profetizavam.  
 
At 8:12 Mas, como cressem em Filipe, que lhes pregava acerca do 
reino de YAHWEH, e do nome do Messias Yahshua, se batizavam, 
tanto homens como mulheres.  
At 8:13 E creu até o próprio Simão; e, sendo batizado, ficou de 
contínuo com Filipe; e, vendo os sinais e as grandes maravilhas que 
se faziam, estava atônito. 
At 8:14 Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que 
Samaria recebera a palavra de Yahweh, enviaram para lá Simão 
Pedro e João, 
At 8:15 Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem 
o Espírito Santo. 
At 8:16 Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido; mas somente 
eram batizados em nome do Mestre Yahshua.  
At 8:17 Então lhes impuseram as mãos, e receberam o Espírito Santo. 
At 8:18 E Simão Mago, vendo que pela imposição das mãos dos 
apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro,  
At 8:19 dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele 
sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo.  
At 8:20 Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para 
perdição, pois cuidaste que o dom de YAHWEH se alcança por 
dinheiro. 
 
Comentário: Claramente, é possível vermos através das Escrituras que somente 
os anciãos ordenados têm a autoridade da ordem judicial de Yahweh para batizar e 
impor as mãos em um novo membro para receber o dom do Espírito Santo. Se este 
não fosse o caso, então Simão Mago não teria sido tão insistente para comprar esta 
autoridade dos Apóstolos, mas teria simplesmente ido e batizado as pessoas por si 
mesmo, mas ele sabia que ele não tinha a autoridade de Yahweh para fazê-lo. 
 
Este ponto é tão importante porque alguns irmãos por causa da ignorância têm 
batizado novos crentes, quando não havia nenhum ancião ordenado nas 
proximidades, pensando estarem fazendo um serviço a Yahweh, já que um ancião 
não estava presente. Tudo que isso faz é criar confusão depois para o novo 
convertido que ficará em dúvida se ele/ela recebeu o Espírito Santo já que um não 
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ancião impôs suas mãos sobre eles. Nós temos anciãos ordenados qualificados em 
todo o mundo e se alguém precisa de batismo para adentrar a Nova Aliança, nós 
viajaremos em alguns casos até milhares de milhas para este propósito especial. 
Lembre-se também que o ancião é simplesmente uma ferramenta de Yahweh para 
ministrar a Sua ordem judicial e o Espírito para o novo convertido, mas é Yahweh, 
quem está transferindo o Seu Espírito. 
 
Se alguém sai da ordem judicial de Yahweh, assim como um não ancião impondo 
as mãos em alguém, mas ele o faz por ignorância, no entanto, o seu coração está 
certo, será que Yahweh aceitará isto?  
 
1 Sm 13:5 E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, trinta 
mil carros, e seis mil cavaleiros, e povo em multidão como a areia que 
está à beira do mar; e subiram, e se acamparam em Micmás, ao 
oriente de Bete-Aven.  
1 Sm 13:6 Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros 
(porque o povo estava angustiado), o povo se escondeu pelas 
cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e 
pelas covas, e pelas cisternas.  
1 Sm 13:7 E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de 
Gade e Gileade; e, estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás 
dele tremendo. 
1 Sm 13:8 E esperou Saul sete dias, até ao tempo que Samuel 
determinara; não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se 
dispersava dele. 
1 Sm 13:9 Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto, e ofertas 
pacíficas. E ofereceu o holocausto. 
1 Sm 13:10 E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis 
que Samuel chegou; e Saul lhe saiu ao encontro, para o saudar. 
1 Sm 13:11 E disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de 
mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham 
ajuntado em Micmás,  
1 Sm 13:12 eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e 
ainda à face de YAHWEH não orei; e constrangi-me, e ofereci 
holocausto.   
1 Sm 13:13 Então disse Samuel a Saul: Procedeste nesciamente, e não 
guardaste o mandamento que YAHWEH teu Elohim te ordenou; 
porque agora YAHWEH teria confirmado o teu reino sobre Israel 
para sempre. 
1 Sm 13:14 Porém agora não subsistirá o teu reino; já tem buscado 
YAHWEH para si um homem segundo o Seu coração, e já lhe tem 
ordenado YAHWEH, que seja capitão sobre o Seu povo, porquanto 
não guardaste o que YAHWEH te ordenou. 
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2 Cr 26:3 Tinha Uzias dezesseis anos quando começou a reinar, e 
cinquenta e cinco anos reinou em Jerusalém; e era o nome de sua mãe 
Jecolia, de Jerusalém. 
2 Cr 26:4 E fez o que era reto aos olhos de YAHWEH; conforme a tudo 
o que fizera Amazias seu pai. 

 
2 Cr 26:16 Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até 
se corromper; e transgrediu contra o Yahweh seu Elohim, porque 
entrou no templo de YAHWEH para queimar incenso no altar do 
incenso. 
2 Cr 26:17 Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 
oitenta sacerdotes de YAHWEH, homens valentes;  
2 Cr 26:18 E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: A ti, Uzias, não 
compete queimar incenso perante o YAHWEH, mas aos sacerdotes, 
filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso; sai do 
santuário, porque transgrediste; e não será isto para honra tua da 
parte de YAHWEH Elohim.  
2 Cr 26:19 Então Uzias se indignou; e tinha o incensário na sua mão 
para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, 
a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa de YAHWEH, 
junto ao altar do incenso. 
2 Cr 26:20 Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como 
também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e 
apressuradamente o lançaram fora; e até ele mesmo se deu pressa a 
sair, visto que YAHWEH o ferira. 
2 Cr 26:21 Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte; e 
morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da 
casa de YAHWEH.  
 
2 Sm 6:5 E Davi, e toda a casa de Israel, festejavam perante 
YAHWEH, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como 
também com harpas, e com saltérios, e com tamboris, e com 
pandeiros, e com címbalos.  
2 Sm 6:6 E, chegando à eira de Nacom, estendeu Uzá a mão à arca de 
Elohim, e pegou nela; porque os bois a deixavam pender. 
2 Sm 6:7 Então a ira do Yahweh se acendeu contra Uzá, e Elohim o 
feriu ali por esta imprudência; e morreu ali junto à arca de Elohim. 
2 Sm 6:8 E Davi se contristou, porque Davi abrira rotura em Uzá; e 
chamou àquele lugar A Ruptura de Uzá, até ao dia de hoje. 
2 Sm 6:9 E temeu Davi a YAHWEH naquele dia; e disse: Como virá a 
mim a arca de YAHWEH?  
 
Comentário: Se você for olhar para todas essas circunstâncias acima, ninguém 
pensava que estava fazendo alguma coisa errada, mas que, na verdade, pensavam 
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estar ajudando a Yahweh. O Rei Saul, sentiu que o exército estava começando a se 
desanimar e que ele adoçaria a face de Yahweh para serem vitoriosos, queimando 
assim o sacrifício, mesmo que claramente, somente o sacerdote poderia fazer isto, 
dentro da ordem judicial de Yahweh. 
 
Depois disso, vemos Uzias entrando no santuário, pensando que estava 
queimando incenso a Yahweh, mas novamente isto era somente algo que um 
sacerdote deveria fazer, e segundo a ordem judicial de Yahweh ele não deveria 
nem estar dentro do santuário para começo de assunto. E no caso de Uzá, ele viu a 
arca da aliança caindo e inocentemente estendeu sua mão para evitar que caísse, 
mas aqui ainda, sob a ordem judicial de Yahweh, somente um sacerdote deveria 
tocar e carregar a arca e ele perdeu a sua vida por causa disso. 
 
Ao olharmos para os exemplos da Bíblia fica muito claro que é um pecado grave 
perante Yahweh e totalmente inaceitável a Ele, quando alguém deixa a ordem 
judicial de Yahweh e especialmente quando eles tomam um trabalho especial dado 
para um sacerdote/ancião e tentam desempenha-lo sozinhos.  
 
Se as ações de alguém, tal como Uzá acima, foram feitas com a intenção certa no 
coração, porque foram tão erradas aos olhos de Yahweh? 
 
Nm 8:14 E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que 
os levitas sejam Meus. 
Nm 8:15 E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda 
da congregação; e tu os purificarás, e por oferta movida os 
oferecerás. 
Nm 8:16 Porquanto eles, dentre os filhos de Israel, Me são dados; em 
lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um 
dos filhos de Israel, para Mim os tenho tomado. 
Nm 8:17 Porque Meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, 
entre os homens e entre os animais; no dia em que, na terra do Egito, 
feri a todo o primogênito, os santifiquei para Mim. 
Nm 8:18 E tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os 
filhos de Israel. 
Nm 8:19 E os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de 
Israel, tenho dado para ministrarem o ministério dos filhos de Israel 
na tenda da congregação e para fazer expiação pelos filhos de Israel, 
para que não haja praga entre eles, chegando-se os filhos de Israel ao 
santuário. 
 
Lv 10:10 E para fazer diferença entre o santo e o profano e entre o 
imundo e o limpo, 
Lv 10:11 e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o 
YAHWEH lhes tem falado por meio de Moisés.  
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Ef 4:11 E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e 
outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores; 
Ef 4:12 Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do 
ministério, para edificação do corpo do Messias;  
Ef 4:13 Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento 
do Filho de Elohim, a homem perfeito, à medida da estatura completa 
do Messias, 
Ef 4:14 para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em 
roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com 
astúcia enganam fraudulosamente; 
Ef 4:15 antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo 
naquele que é a Cabeça, o Messias,  
 
Comentário: Nós precisamos perceber que Yahweh não pensa como pensa o 
homem. Seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, e Seus 
pensamentos são bem além dos nossos pensamentos. No Jardim do Éden, tudo 
que Yahweh criou era bom e perfeito, inclusive toda a Sua ordem judicial 
estabelecida por Ele. Isto incluiu o reino animal e vegetal, Seu ecossistema, e 
outras ocorrências naturais, assim como a fauna e flora, etc. Ele fez perfeita a Sua 
criação. 
 
Quando o homem decidiu comer da árvore da qual Yahweh disse para que ele não 
comesse, a humanidade seguiu o seu próprio caminho, separado dos caminhos de 
Yahweh e de sua ordem judicial e os resultados só poderiam ter sido guerras, 
doenças, tragédias e morte. 
 
Quando olhamos para os relatos acima, nós devemos nos lembrar de que até 
quando os nossos corações estão corretos, Yahweh não pode mentir e ir contra Sua 
própria ordem judicial; é por isso que as punições acima foram fisicamente 
desenroladas da forma que foram. Como nós vemos das Escrituras acima em 
Efésios, foi o Próprio Yahshua, que estabeleceu a ordem ministerial na Sua 
congregação. Quais seriam os resultados se Ele permitisse que tais pessoas como 
Simão Mago, que era um enganador e feiticeiro, e marqueteiro da Palavra 
transferisse Seu Espírito para outros? 
 
Quem seriam estas pessoas para as quais ele estaria transferindo o Espírito de 
Yahweh, sem, talvez, que essas mesmas pessoas tivessem se arrependido e 
possuíssem a verdadeira fé em Yahshua? Não, Yahweh nunca irá quebrar Sua 
própria ordem judicial para satisfazer um ser humano, mesmo se as intenções 
sejam dignas de honra, como foi no caso de Uzá. 
 
É por isso que é tão perigoso nos dias que estamos vivendo com homens não 
ordenados assumindo posições no corpo do Messias, que Yahweh não lhes deu. 
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Eles nunca foram ordenados por um verdadeiro ancião de Yahweh, e tiveram 
mãos impostas sobre eles, e, no entanto, estão batizando pessoas, as ungindo com 
óleo e realizando outras tarefas que Yahweh estabeleceu unicamente para o Seu 
sacerdócio, Antiga e Nova Aliança. Muitos destes homens também estão vendendo 
e comercializando a Palavra de Yahweh, exatamente como o fazia Simão Mago, e 
estão totalmente fora da ordem judicial de Yahweh. Quando as pessoas seguem 
este padrão fora da ordem judicial de Yahweh como temos visto a partir das 
Escrituras, os resultados só podem levar ao caos no final. 
 
Podem as mulheres ser ordenadas como Anciãs na congregação e estarem em 
baixo da ordem judicial bíblica? 
 
1 Co 14:34 As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas; porque 
não lhes é permitido falar; mas estejam sujeitas, como também 
ordena a lei. 
1 Co 14:35 E, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa 
a seus próprios maridos; porque é vergonhoso que as mulheres falem 
na Congregação. 
 
1 Tm 2:11 A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. 
1 Tm 2:12 Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de 
autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio.  
1 Tm 2:13  Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva.  
1 Tm 2:14 E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, 
caiu em transgressão. 
 
Comentário: Ao estudarmos o tópico da ordem judicial, conforme mostramos, o 
que nós precisamos fazer é buscarmos o padrão de Yahweh (que não muda) e 
depois aplica-lo a qualquer dada situação nas Escrituras. 
 
Quando nós olhamos para o padrão na criação, no Jardim do Éden, nós vemos que 
segundo a ordem judicial de Yahweh, a mulher era para ter sido a ajudante do 
homem (Gn 2:18). Além disso, que o seu trabalho iria ser de completar o homem, 
de quem ela havia saído, e que ela era, na verdade, uma parte dele. Ao invés de ter 
seus desejos e metas pessoais, o seu desejo deveria ser pelo seu marido, e dentro 
da ordem judicial de Yahweh, este teria domínio sobre ela. 
 
Gn 3:16 E à mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor, e a 
tua conceição; com dor darás à luz filhos; e o teu desejo será para o 
teu marido, e ele te dominará. 
 
É lógico que isto não queria dizer que a mulher deveria ser abusada ou diminuída, 
já que vemos que a ordem judicial é sobre como servir os outros, e não abusar 
deles. Entretanto, a mulher não deveria estar em uma posição dentro da ordem 
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judicial de Yahweh na qual ela estaria sobre um homem em autoridade, ou ela 
estaria usurpando uma posição que não foi delegada a ela. Yahweh fez todos os 
seres humanos diferentes, e cada um tem seus próprios dados dons, e habilidades 
naturais (1 Co 12:11). O caminho de Satanás é que ele tenta fazer com que os seres 
humanos invejem as dadas habilidades dadas por Elohim uns dos outros e de 
desejar obter trabalhos e posições que Yahweh não separou para eles, dentro da 
Sua ordem judicial. 
 
Isto é o que leva a inveja, brigas, rivalidades, caos e desordem. Satanás irá 
trabalhar com a imaturidade humana e tenta-los pelas suas naturezas humanas 
para invejar e querer dos outros o que não foi legado a eles. O caminho de Yahweh 
é exatamente o oposto. Dentro da ordem judicial de Yahweh, Ele deu a cada 
pessoa, dons que são distribuídos pelo Seu Espírito Santo para complementar os 
dons dos outros, e não competir com eles. A palavra em Gêneses 2 para 
“ajudadora”, em hebraico, na verdade significa “precisar completar”, assim como 
a tampa de uma panela. Da mesma maneira que uma moeda tem dois lados, que 
são completamente distintos, no entanto estão totalmente ligados, assim devem 
ser o marido e sua esposa trabalhando juntos em unidade dentro da aliança do 
matrimônio. 
 
Na ordem judicial de Yahweh, há uma total cooperação dentro do corpo do 
Messias e cada membro deve realizar a função que o Espírito Santo o abençoou 
para desempenhar. Além disso, a submissão dentro da ordem judicial de Yahweh é 
sempre voluntária, cooperativa e recíproca. Na ordem judicial de Yahweh, o fato 
que alguém esteja sobre outro indivíduo em posição ou autoridade não significa de 
maneira alguma que o valor da pessoa é maior ou menor do que qualquer outra 
pessoa, em razão do trabalho ou posição presidida por alguém. 
 
Rm 12:4 Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e 
nem todos os membros têm a mesma operação,  
Rm 12:5 assim nós, que somos muitos, somos um só corpo no Messias, 
mas individualmente somos membros uns dos outros,  
Rm 12:6 de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos 
é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé;  
Rm 12:7 se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, na sua 
doutrina;  
Rm 12:8 ou o que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, 
faça-o com liberalidade; o que preside, com diligência; o que exercita 
misericórdia, com alegria.  
 
Ef 5:21 Sujeitando-vos uns aos outros no amor do Messias. 
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Alguns acham erroneamente que a ordem judicial somente significa que um 
ministro ou ancião vai controlar todos os membros de uma congregação e não 
permitir que os membros participem no funcionamento da congregação.  
 
Isto é certamente o total oposto da ordem judicial de Yahweh. Na ordem judicial 
de Yahweh, o ancião ou anciãos estão lá para manter a ordem judicial bíblica, 
como um juiz o faz em um tribunal. Além disso, você irá notar que em um 
tribunal,  enquanto a ordem judicial for mantida, o juiz tem muito pouco a dizer 
ou acrescentar em um julgamento. 
 
Em qualquer dada congregação, pode haver irmãos presentes que têm o dom de 
ensinar, ou o dom do encorajamento, ou até o dom de louvar ou administrar. 
Qualquer bom líder de Yahweh irá sempre tentar encorajar e ressaltar todos os 
dons espirituais dos irmãos quando o corpo se unir para os serviços. 
 
Na verdade, 1 Co 14:26 nos diz: 
 
1 Co 14:26 Que fareis pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de 
vós tem salmo para cantar, tem doutrina, tem revelação, tem língua, 
tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 
 
Então, nós vemos a partir das Escrituras que quando o corpo se ajunta, nós somos 
na verdade comandados que cada membro use seu dom em particular que lhe foi 
dado, mas dentro da ordem judicial de Yahweh. 
 
O que você verá muitas vezes na cultura ocidental é produto de egoísmo e falta de 
maturidade que leva muitas pessoas a não desejarem colocar os seus dons 
espirituais em prática dentro da estrutura comandada por Yahweh. Muitas 
mulheres querem sentar no lugar de Moisés e dar um sermão no Shabat, e elas 
irão reclamar asperamente quando você lhes explicar que isto é contrário à ordem 
judicial de Yahweh. Desta forma, estas mesmas mulheres também enviarão seus 
filhos para escoas públicas e negligenciarão a bênção dada por Elohim de serem 
capazes de ensinar os seus filhos em casa (1 Tm 2 :15).  
 
Outras mulheres irão orar por uma irmã doente e ungir suas cabeças om óleo, 
quando claramente, conforme mostramos, isto é uma função separada para os 
anciãos de Yahweh (Tg 5:14). Sendo que estas mesmas pessoas, se elas tivessem o 
dom de oração para cura, poderiam fazer a mesma oração para a pessoa sem lhes 
ungir as cabeças com óleo e estar dentro da ordem judicial de Yahweh.  
 
Adão e Eva tinham uma escolha no Jardim do Éden; de comer a fruta que Yahweh 
havia ordenado comestível para eles, ou de sair da ordem judicial de Yahweh e 
fazer a escolha por si mesmos. Eles escolheram o último e, desde então, o mundo 
jamais foi o mesmo e tem sido influenciado por Satanás e a natureza humana. 
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Mas, louvado seja nosso Pai Celestial por estar restaurando-nos de volta ao Éden e 
de volta à Sua vontade completa sob Sua ordem judicial. 
 
Jl 2:3 diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A 
terra diante dele é como o Jardim do Éden, mas atrás dele um 
desolado deserto; sim, nada lhe escapará.  

 
Comentário: Se nós vamos servir no Reino de Yahweh, então é extremamente 
importante agora que aprendamos o conceito de estarmos contentes no corpo do 
Messias onde Yahshua nos colocou (Fp 4:11). No Reino de Yahweh nós iremos 
todos estar sob a autoridade de outra pessoa. Alguns de nós poderão estar 
governando sobre cinco cidades, e outros até dez cidades, mas todo ser humano 
que for abençoado a estar no Reino de Yahweh irá ter seres/espíritos em 
autoridade sobre eles (Lc 19:12-19). 
 
Se nós não começarmos a aprender agora como viver sob uma ordem judicial, 
como vamos jamais poder servir no Reino de Yahweh? A ordem judicial é mais do 
que simplesmente seguir regras, mas é dar nossos corações, mentes, almas e força 
para apoiar todo e cada membro no corpo do Messias, na posição e com relação 
aos dons dados que Yahweh os concedeu.  
 
A ordem judicial deve ser voluntária e recíproca e não é algo forçado, mas é uma 
submissão voluntária por causa dos frutos mostrados pelo líder a ser colocado na 
sua dada posição por Yahweh. 
 
Yahweh deu ao homem domínio na terra, e Ele espera que nós obedeçamos as 
autoridades na congregação e mesmo na sociedade, que Ele ordenou e estabeleceu 
desde que não gere conflito com Sua Torá. É um tipo separatista de pensamento 
que transformou Lúcifer o anjo de luz em Satanás, o príncipe da escuridão. 
Lembre-se, para sempre é um tempo muito, muito longo e Yahweh precisa nos 
testar para se certificar que seremos leais, contentes e submissos ao Seu governo 
por toda a eternidade. 
 
Rm 13:1 TODA a alma esteja sujeita às potestades superiores; porque 
não há potestade que não venha de Elohim; e as potestades que há 
foram ordenadas por YAHWEH. 
Rm 13:2 Por isso quem resiste à potestade resiste à ordenação de 
YAHWEH; e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação.  
 
Hb 13:17 Obedecei a vossos líderes espirituais, e sujeitai-vos a eles; 
porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta 
delas; para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não 
vos seria útil.  
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Vamos nos empenhar em seguir a ordem judicial do nosso Pai Celestial nas nossas 
vidas pessoais, nossas famílias e na Sua congregação. 
 
1 Co 14:40 Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 
 

Pontos a Recordar: 
 

1) A ordem judicial de Yahweh foi estabelecida desde a criação e nós 
precisamos nos esforçar por estarmos dentro daquela ordem judicial 
a fim de estar no Seu Reino.  
2) Cada um de nós no corpo do Messias recebeu dons e talentos, e 
cada um de nós tem um trabalho específico e nós não devemos invejar 
a posição ou o dom de outras pessoas. 
3) Somente os verdadeiros anciãos qualificados e ordenados podem 
realizar o batismo e a imposição das mãos para a transmissão do 
Espírito Santo. 
4) Uma mulher não pode ser professora dentro da ordem judicial de 
Yahweh, mas deve ser uma ajudante e uma complementadora do seu 
marido, e uma professora dos seus filhos em casa. 
 

Congregation of Yahweh Jerusalem Po Box 832 Carteret NJ 07008 
www.coyhwh.com 


