AULA - EBD - 22/12/2018
LIÇÃO 13
RESPOSTA PARA “SEPULCRO CAIADO”
– Mateus 23+27-28
– Caiado = branquear, pintado, colorido, o mesmo que pintar uma casa,
pintar com cal diluída em água, disfarçar e encobrir (latim = tornar branco)
– É o sepulcro bem pintado de branco com cal por fora, mas por dentro, só
há podridão.
– Era pintado assim na palestina para que de longe fossem vistos e ninguém
se aproximasse, uma vez que ficariam impuros também, ou seja, quem
anda com sepulcro caiado fica impuro também. Quem esbarrasse por
acidente, ficaria branco também como uma marca.
LIÇÃO
– Lucas 14:-7-14
– Convidados eram honrados
Era o costume um convidado ser honrado pelo dono da festa. Desejar esta
homenagem não era algo errôneo, porém, na ansiedade de buscar tal
honraria, muitos se excediam, demonstrando ausência de humildade e
desejo por reconhecimento.
– É melhor servir
No reino de Deus servir é mais importante do que ocupar uma posição
– A recompensa
Se atendermos só pessoas abastadas, elas vão querer nos retribuir, e isso
será a nossa recompensa.
Aqui é a mesma regra do galardão, se atendemos os que nada possuem,
não somos recompensados aqui na terra.
– Anfitrião (dono da casa em relação aos convidados)
Todo convidado deve ocupar com sinceridade o lugar de menor destaque,
pois só o anfitrião pode julgar quem deve ser reconhecido.
– Procure servir
Em vez de buscar prestígio, procure um lugar onde você possa servir. Se
Deus quiser que você o sirva em uma escala maior, Ele mesmo o convidará
a ocupar uma posição elevada.

NATAL
– Deuteronômio 16X21
Assim, não erguerás estelas (objetos em pedras) ou postes ao culto da
deusa Aserá, a Baal, ou a qualquer outro deus, além do altar que
construirás em adoração a Yahweh, o teu Deus (King James Atualizada).
- Aserá = deusa da fertilidade = árvore sagrada = esposa de Baal (Deus.
16+21)
- Baal = marido = deus sol = deus da fertilidade = templos sob árvores (1
Reis 18+25-28)
- Ninrode = herói babilônico
- Belzebu = Baal-Zebube = 2 Reis 1+2 = Mateus 12+24
- 2 Crônicas 15+16
- 2 Reis 23+5-7 (Cedrom)
- Deut. 32+16-17
- Jeremias 10X1-5: Trazer um costume pagão para dentro de casa é
horrível aos olhos do Senhor.
– Trindade satânica
- Ninrode = Baal, o deus Sol, o “senhor do céu”. (1 Reis 16+30-33)
- Semíramis = Ishtar e Astarote a “rainha do céu”. (Juízes 2+13)
- Tamuz = o menino-deus, o filho do Sol, o messias pagão. (Ez. 8+14)
– História de Ninrode
- Ninrode era tão perverso que se diz que casou-se com sua mãe, cujo
nome era Semíramis.
- Depois de sua morte prematura, sua mãe-esposa propagou a doutrina
maligna da sobrevivência de Ninrode como um ente espiritual.
- Segundo a lenda babilônica, Ninrode morreu jovem, deixando viúva a
rainha Semíramis; a lenda afi rma que Ninrode ao morrer tornou-se imortal e
seu espírito voou para o Sol e fez ali sua morada, tornando-se o “senhor do
céu”. Depois que Ninrode morreu e se tornou o deus Sol, Semíramis
engravidou! A mitologia babilônica diz que ela era virgem e que após a morte
do esposo, o espírito dele, na forma de um raio solar penetrou no seu útero e
gerou ali um fi lho, Tamuz, o menino-deus, o fi lho do Sol, o messias pagão,
nascido no dia 25 de dezembro.
- Ela alegava que um grande pinheiro havia crescido da noite para o dia,
de um pedaço de árvore morta, que simbolizava o desabrochar da morte de
Ninrode para uma nova vida.
- Todo ano, no dia de seu aniversário de nascimento ela alegava que
Ninrode visitava a árvore "sempre viva" e deixava presentes nela.
- O dia de aniversário de Ninrode era 25 de dezembro, esta é a verdadeira
origem da "Árvore de Natal".
- Por meio de suas artimanhas e de sua astúcia, Semíramis converteu-se
na "Rainha do Céu" dos Babilônicos, e Ninrode sob vários nomes, converteu-se
no "Divino Filho do Céu".

- Por gerações neste culto idólatra, Ninrode passou a ser o falso Messias,
filho de Baal: o deus-Sol.
- Nesse falso sistema babilônico, "a mãe e a criança" ou a "Virgem e o
menino" (isto é, Semíramis e Ninrode redivivo), transformaram-se em objetos
principais de adoração.
- Esta veneração da "virgem e o menino" espalhou-se pelo mundo afora; o
presépio é uma continuação do mesmo, em nossos dias, mudando de nome em
cada país e língua.
- Após a queda da torre de babel e o movimento dos povos pela terra, a
adoração a Ninrode / Baal ganhou diversos nomes.
- No Egito, [Semíramis e Ninrode] chamavam-se Isis e Osíris; na Ásia
Cibele e Deois, na Roma pagã Fortuna e Júpiter, até mesmo na Grécia, China,
Japão e Tibete encontra-se o equivalente da Madona (minha dona ou minha
senhora), ou na América do Sul, deusa-mãe virgem Caraíba – tudo isso muito
antes do nascimento de Jesus Cristo.
- Na Bíblia mulheres choravam ao filho de Ninrode (Tamuz): Ezequiel 8+14.
O porco que muitos comem no Natal serve como vingança a Tamuz, pois este
morreu por um porco selvagem.
- Em Ezequiel 8X16 25 homens ficavam de costas para o templo adorando
o sol (isso não é de agora).

– Cristianização
- A maior parte dos historiadores afirma que o primeiro Natal como
conhecemos hoje foi celebrado no ano 336 d.C..
- A troca de presentes passou a simbolizar as ofertas feitas pelos magos

–

ao menino Rei Jesus, assim como outros rituais também foram adaptados
do paganismo para o pseudo cristianismo.
- Jesus nasceu entre o outono.
- A data foi proposital para combater o paganismo (os papas mesmo
incentivavam isso). E deu certo, geralmente o natal fala-se de Jesus, mas
ninguém lembra de Baal ou Ninrode. De qualquer forma apenas
comemoramos em família, sem enfeites, apenas um pisca-pisca.
– Link de referência:
http://solascriptura-tt.org/Diversos/NatalDaondeSaiuIsso-MGross.htm
http://www.apocalipserevelado.com/pdf/revelacoes_de_daniel_v1.pdf
http://www.apocalipserevelado.com/pdf/revelacoes_de_daniel_v2.pdf
https://estiloadoracao.com/quem-foi-ninrode/

