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União Nesta Ordem Real 
 
Entender essa verdade sobre Melquisedeque trará unidade aos Dispersos que amam 

Yashua e que querem ser seus talmidim (discípulos)! Talvez Isaque e eu possamos ajudar 

as pessoas a entenderem essa gloriosa verdade! Para começar, o que acreditamos que a 

maioria dos professores do movimento Melquisedeque está tentando dizer é que há uma 

mudança na lei, mas não é uma mudança para a Lei Levítica. É uma mudança para algo 

melhor através de uma aliança melhor como YHVH disse que ele faria (Jeremias 31:31-34 / 

Hebreus 8:6)! Vamos fazer uma distinção importante para você entre a “lei” e a “aliança” - 

continue lendo. :-) 



A maioria das pessoas que estão ensinando a Verdade de Melquisedeque são estudiosos 

da Bíblia que estão tentando desembrulhar essa parte da História para os crentes. Eles 

querem ajudar você (Cristãos, Messiânicos, Raízes Hebraicas, etc.) a entender essa incrível 

história, o que nosso incrível Messias realizou e o que a salvação bíblica através da aliança 

realmente significa e exige de nós! Eles se importam com Israel e estão empolgados em 

levar as pessoas a essa verdade. O que esses professores estão vendo é a mesma verdade 

que enchia de alegria muitos dos Dispersos que viviam nos arredores de Jerusalém durante 

o tempo de Yashua! É o que os discípulos pregaram depois da ressurreição de Yashua e 

pelo que foram mortos, porque isso deixou as autoridades religiosas do dia desempregadas 

e impotentes. 

 

Simplificando, a Torá faz uma clara distinção entre o Livro da Aliança e o Livro da Lei: 

 
E tomou o Livro da Aliança e o leu ao povo; e eles disseram: Tudo o que falou o SENHOR 

faremos e obedeceremos.” Ex. 24:7 (ARA) 

 
Tomai este Livro da Lei e ponde-o ao lado da arca da Aliança do SENHOR, vosso Deus, 

para que ali esteja por testemunha contra ti.  Deut. 31:26 (ARA) 

 
Isso é claro como o dia para nós! Mas infelizmente há líderes com o que eu chamo de 

"inveja de Moises" que tem um problema com um tipo de controle que a maioria dos líderes 

religiosos tem. 

 

Os Professores Messiânicos Podem Estar Cheios da Inveja de 
Moisés 

 
O truque para os bons líderes neste movimento Melquisedeque é descobrir como fazer 

com que um professor Messiânico ou das Raízes Hebraicas já estabelecido pare e ouça 

tempo suficiente para aprender e ser humilde o suficiente para ser ensinado - como eles 

esperam que o resto de nós faça. Parece que os líderes desse movimento messiânico têm 

inveja de Moisés e às vezes estão cheios de orgulho para reexaminar algo e dizer que 

estavam errados. 

 
Se a carapuça servir. Dito isto, acredito que um pouco de mel doce vai mais longe! Então, 

para começar, peço desculpas a Israel por qualquer líder de Melquisedeque que não 
demonstre amor primeiro, como Yashua disse ser tão importante em seus sacerdotes. 

 Então, deixe-me tentar explicar essa linda verdade com palavras diretas, porém gentis e 

pensadas: 

 
Nosso Messias pagou um alto preço para restaurar Israel à ordem real (o sacerdócio de 

Melquisedeque). Rejeitar este sacerdócio é rejeitar a obra do nosso Messias Yashua. 

 
Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de duas 

ou três testemunhas; de quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele 



que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do pacto, com que foi santificado, e 

ultrajar ao Espírito da graça?  Pois conhecemos aquele que disse: Minha é a vingança, eu 

retribuirei. E outra vez: O Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do 

Deus vivo.  Hebreus 10:28-31 (JFA) 

 
Como diz, será um dia terrível para aqueles que pisotearem a obra de Yashua! Aqueles 

que rejeitam, talvez inconscientemente, o sacerdócio e a ordem de Melquisedeque estão 

“pisoteando” seu sangue que nos santificou! Eles estão rejeitando o trabalho do nosso Sumo 

Sacerdote que foi elevado à ordem real pelo próprio YHVH! (Hb 5:10). Aqueles que estão 

tentando operar no sacerdócio levítico estão fazendo obras inúteis, desviando as pessoas, 

provocando caos e infligindo danos às pessoas que estão desesperadamente tentando 

aprender o que é que YHVH requer delas, à luz do sacrifício de Yashua. 

 

Eu quero ajudar Yashua! Eu quero limpar caminhos diretos para ele como Yohanan ben 
Zachariah (João filho de Zacarias) nos diz para fazer - não criar caos para o Rei e sua 
Noiva! 

 

 
"Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus". Porque este é o referido por 

intermédio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, 

endireitai as suas veredas.” Mateus. 3:2-3 

 
Leia as Escrituras como uma História e você descobrirá que, simplesmente, a Lei Levítica 

foi uma coisa boa (porque resolveu um problema que Israel criou), mas foi apenas 

temporário. Foi um curativo para um grande problema - um problema a nível do coração. 

Uma vez que Israel quebrou a Aliança, ao qual concordaram em Êxodo 24 eles foram 

lançados sob um sistema levítico por volta de Êxodo 34 (aproximadamente). 

 

Mas não foi a ideia original. Não foi o objetivo original de YHVH. Seu objetivo original era 

ter uma nação de sacerdotes, não uma nação com sacerdotes. Agora, pois, se 

diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então, sereis a minha 

propriedade peculiar dentre todos os povos; porque toda a terra é minha; vós me sereis 

reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. 

Ex. 19:5-6 (ARA) 

 
Não Precisamos Mais de Dois Guarda-Chuvas 
 
Como David Perry diz, imagine que a Lei de Melquisedeque é como um enorme guarda-

chuva e que a Lei Levítica era um guarda-chuva menor criado sob o maior. Com o pecado 

dela, Israel recebeu mais leis - porque estava doente. Ela não tinha mais apenas um guarda-

chuva, agora ela tinha que viver sob dois. Portanto, até Yashua Israel estava sob os dois 

guarda-chuvas. Entre muitas coisas, quando Yashua veio, ele fechou o guarda-chuva menor 

e o guardou, e ele lidou com o problema original que deixou Israel doente (na verdade, toda 

a humanidade). Ele concertou a condição do coração. Seu dom era nos dar um novo 



coração com o Ruach (Espírito Santo) vivendo em nós - nos movendo a obedecer. 

Obedecer ao que? Eis a questão. 

 
O grande guarda-chuva é o Livro da Aliança e é eterno, pois YHVH é eterno. Em Ex. 24 

Moisés escreveu e registrou todas as palavras de YHVH e Sua Lei Real em um livro 

chamado Livro da Aliança. Israel e YHVH entraram em uma aliança original de sangue à 

base do Monte Sinai. YHVH também escreveu suas próprias palavras (sua Lei Real) em 

tábuas de pedra mais tarde (Êxodo 31:18) que deveriam se postos dentro da Arca da 

Aliança, mas foram quebradas simbolicamente (a segunda cópia das tábuas foi colocada lá 

mais tarde). O menor guarda-chuva é o Livro da Lei. Está claro que este é um livro diferente 

e que esta continha o Código Levítico que foi escrito após a confirmação da Aliança original 

de Melquisedeque em Êxodo 24. É importante lembrar que a Lei Levítica não é a lei da 

aliança e nunca será. É também crucial entender que o Livro da Lei é o mesmo livro 

(pergaminho) que Moisés colocou FORA da Arca da Aliança como uma “testemunha contra 

vocês” em Deut. 31:26. Através dos séculos, este livro (pergaminho) com o código levítico 

nele era para lembrar a Israel de que ela quebrou seu acordo com seu marido, YHVH com o 

incidente do Bezerro de Ouro, e que ela perdeu o direito de ser uma nação de sacerdotes 

Reais ou de Melquisedeque. Ela perdeu a função de levar a mensagem ao mundo, porque 

estava doente demais para realizar a tarefa. Isto é, até que um Caminho fosse feito para que 

a velha ordem fosse eliminada e a doença pudesse ser curada. Felizmente, um caminho foi 

feito através de Yashua. Felizmente, o que estava contra nós (a lembrança de nosso pecado 

contra YHVH, a Lei Levítica) foi “pregado na cruz” (Col 2:14). Felizmente Yashua abriu o 

Caminho para sermos curados, para que guardemos a Lei Real e para que cumpramos a 

nossa função - que é ser uma nação de sacerdotes - seus sacerdotes!! 

 
O que impede as pessoas de enxergarem isso? Eu não faço ideia! Parece tão claro para 

mim..., mas talvez esse entendimento que recebi no outono venha a ajudar: 

 

Fazendo Distinção entre a Lei Real e os Contratos Feitos (ou 

Alianças) 

 
O que Isaque e eu temos visto e feito é uma distinção entre A Lei Real e as 2 alianças (a 

“Antiga Aliança” feita no Monte Sinai e a “Nova Aliança” feita no sangue de Yashua). 
 

 Eu farei um vídeo ensinando sobre isso mais tarde com recursos visuais, mas, por 

enquanto, fazer essa distinção é o que pode ajudar os cristãos a adotar essa Verdade de 

Melquisedeque: 

 
Tanto a antiga quanto a nova aliança são mecanismos pelos quais o YHVH estabeleceu 

em dois momentos diferentes da história para que os seres humanos possam guardar a Lei 

Real eterna. Esta é a Lei pela qual toda pessoa será julgada e viverá ou morrerá por ela. As 

Alianças não são a própria Lei Real - são mecanismos. Eles são contratos. 

 

Eu acho que essa distinção é tão crucial para ajudar alguém a entender a Verdade de 



Melquisedeque. 

 
A Lei Real é eterna, pois YHVH é eterno. Sempre foi, é e sempre será. A única razão pela 

qual podemos lê-la agora é porque Ele foi generoso o suficiente para anotá-la no primeiro 

contrato que fez com Israel no deserto. É isso que torna necessário entender esse contrato 

(a Aliança original de Melquisedeque) - porque ele abriga a Lei Real eterna. No deserto, 

YHVH estava escolhendo um povo que aprenderia sua Lei Real, a vivenciaria e então 

convidaria outras pessoas para entrar nela. Esta era sua função. 

 

 À base do Monte Sinai YHVH entrou no primeiro arranjo formal (um contrato ou aliança) 

onde isso aconteceria. Esse contrato detalhava a Lei Real, que era esperado que eles e 

toda a humanidade sempre tivesse mantido. Todo ser humano tem quebrado essa Lei real e 

única, mas a Noiva de YHVH, Israel em particular especificamente quebrou o contrato 

original. O Plano B com a Lei Levítica foi promulgado para "ganhar tempo" até Israel chegar 

ao próximo contrato (a Nova Aliança). YHVH faria um segundo contrato melhor com Israel 

através do sangue de seu filho. Isto é o que faz Yashua ser O Caminho. Ele é o único 

caminho pelo qual podemos guardar a Lei Real eterna. Não existe mais o Código Levítico 

que funcione como este mecanismo, hoje. Já passou. 

 
Durante a contagem do Ômer este ano, espero destrinchar essa ideia num vídeo. Me foi 

mostrado isso no último outono e realmente acreditamos que, se apresentado corretamente, 

isso pode mudar a face desse movimento e trazer mais unidade entre Israel. 

 

Melquisedeque Não Subtrai da Torá 
 
Esta mudança na lei que é destrinchado em Hebreus é o “fardo leve” sobre o qual Yashua 

falou! Eu não sei de você, mas acho que esta notícia é um motivo para uma festa! Porque 

entre muitas coisas, através da sua obra Yashua se livrou: 

 
1. Do takanot que os líderes religiosos estavam usando para acrescentar às palavras de 

YHVH. 

2. Da “lei a mais” do código levítico (o guarda-chuva menor). 

 
A Lei de Melquisedeque não subtrai da Torá. É a Torá. É o coração da Torá. É os bens! A 

Lei Levítica não foi um contrato ao qual Israel concordou. Foi simplesmente uma lei a mais 

que foi acrescentada aquela ao qual Israel já havia prometido guardar quando disse “aceito” 

na primeira vez. A Aliança de Melquisedeque foi o contrato original ao qual Israel concordou 

em guardar a Lei Real. Agora nós a guardamos através do novo mecanismo concedido pela 

Nova Aliança Superior! Quebrar a Lei Real é morte. Cumprir através do dom de Yashua é a 

vida! 

 
E agora deste lado do sacrifício de Yashua, seus sacerdotes de Melquisedeque de 1 

Pedro 2: 9 são obrigados a guardar somente a Lei Real - que era o pedido original de YHVH 

- e é claro que eles devem guardá-la com amor e de todo o seu coração! 



 

Uma Forma Melhor de Convencer Nossos Amigos e Familiares 
Cristãos 

 
Não importa o que eles digam, as pessoas que estão tentando guardar a Lei Levítica, que 

já passou, precisam escolher o que guardar ou não. Eles não podem guardá-la 

perfeitamente - não há mais um templo físico e há sacrifícios na Lei Levítica que o sacrifício 

de Yeshua eliminou! Mas observe que não há sacrifícios na Lei Real. Este é o ponto em que 

nossos amigos e familiares cristãos zombam desse movimento e não nos levam a sério, 

porque a maioria neste movimento está tentando guardar a Lei Levítica e os cristãos sabem 

que algo mudou com a morte do Messias. Eles sabem que algo foi eliminado. Eles sabem 

que você não consegue guardar a Lei Levítica! E eles estão certos! 

 
Mas o que eles e a maioria dos messiânicos não entendem é que devemos guardar Lei 

Real original encontrada escrita na Aliança Israel e YHVH firmaram a base do Monte Sinai 
em Ex.19-24. 

 

Mas quem os ensinará e os ajudará a fazer a importante distinção entre os livros? Nós 

nunca conquistaremos nossos entes queridos cristãos até pregarmos a Lei Melquisedeque 

(A Lei Real) mantida através do poder da Nova Aliança! Devemos ajudá-los a conectar a 

Nova Aliança à Lei de Melquisedeque (encontrada em Ex 19-24). Nós nunca seremos 

unidos ou eficazes até que todos nós vejamos e vivamos esta Verdade sobre o sacerdócio 

de Yashua! 

 
Um sacerdócio e sua lei estão acabados e terminados, são história. O outro ainda está lá, 

sempre esteve, está e sempre estará. Esse é o sacerdócio de Melquisedeque e a ordem de 

Melquisedeque. 

 

Em Conclusão 
 
Em resumo, é crucial fazer uma distinção entre os dois livros, a fim de entender por que 

Israel tinha 2 livros, qual era o propósito de cada um deles e qual é o eterno. YHVH fez seu 

filho, Yashua o novo Sumo Sacerdote de Israel. Quando Yashua assumiu, YHVH deixou os 

sacerdotes Levitas sem função e acabou com o sistema que ele mesmo montou 

inicialmente. Essa é a sua prerrogativa! Ele disse, através de S'haul que com o novo 

sacerdócio veio uma MUDANÇA na Lei (Hb 7:12). 

 
Os messiânicos repreendem os cristãos que ensinam que ele veio para mudar as coisas 

para: graça sem lei. Mas os messiânicos devem ser repreendidos por ensinar que ele veio 

para mudar as coisas de volta à Lei Levítica! 

 
Não! 

 



Yashua veio para nos restaurar à única Lei que dá vida, a Lei Eterna - a Lei de 

Melquisedeque (Real) (Ex. 19-24). A lei do seu pai! A boa notícia é que a Nova Aliança é o 

novo Caminho. Ou dito de outra forma, é o contrato superior que Yashua quer celebrar com 

você. É superior ao primeiro contrato que ele fez com Israel em que este pacto nos permite 

realmente guardar a Lei Real perfeitamente (a mesma que eles tiveram que guardar, mas 

quebraram), mas nós temos a ajuda interior do Ruach ha'Kodesh. 

 
A realidade da situação é que houve uma mudança nos sacerdócios e na lei. Hebreus todo 

fala sobre isto. É o que S'haul está tentando destrinchar para nós. Ele está tentando nos 

dizer o que o trabalho de Yashua realmente realizou! E é impressionante! 

 
Se você quiser se juntar a este movimento de Melquisedeque e encontrar outros 

sacerdotes de Yashua, assistir a eventos de pensamento de Melquisedeque e obter 

recursos de pensamento de Melquisedeque para sua família, estamos aqui para você e 

precisamos de seu apoio! A multidão levítica é bastante barulhenta, mas os ministérios 

novatos que são do espírito de Melquisedeque precisam do seu apoio! 

 
Estou pronto para terminar agora ... que o Ruach ha'Kodesh te dê olhos para ver e ouvidos 

para ouvir! 
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