A Declaração atualizada da Emunah (Confiança-“fé”)
da Aliança Yisraelita Netsarim

NÓS ACREDITAMOS:
• Que Yahushua é o Pão de Trigo integral-Pão Ázimo que viveu sem fermento e não corrompido, ele é o
Manáh que desceu dos céus. Ou seja, seu corpo, seu Ser, seu Ruach e o Sangue, tudo referente a Ele veio dos
e se originou nos céus, e não do barro ou do pó da terra, como Adão e Eva foram formados do barro. Nós
acreditamos que o Pai preparou o Seu corpo e sangue (Yahushua) com o qual visitaria e redimiria a terra,
antes da fundação do mundo. Ele não foi gerado por um óvulo humano ou esperma humano, embora
Miriam(Maria) o carregou em seu ventre. Tehilim-Sl. 40:6-7, 10:4-7 hebraico. YAH preparou um óvulo dos
shamaiym para ele ser gerado. Em todo Tanach vemos que YAH não aceita sacrifício humano, por isso o
mashiach tem que ser o pão vivo de desceu do céu, e não de origem humana-pó-barro-desta terra.
• No nascimento virginal do Messias Yahushua (Yeshaiyahu-Is.7:14, Matitiyahi-Mat. 1:23). Queo Mestre
Yahushua tem toda a essência de YAH, pois nele habitou toda a plenitude de YAH Elohim em forma
corpórea (Colesayah-Cl. 2:9).
• Em Sua morte, sepultamento, ressurreição física e A ascensão à mão direita do Pai,onde ele se assenta
como Sumo Cohanim (Sacerdote) sobre a Aliança Renovada de Israel (Tehilim-Sl. 110:1).
• Que Yahushua reina sobre Aliança Renovada de Israel como o Cohen HaGadol da ordem Melchizedek. Ele
vai cumprir esse papel para sempre (Yvrim-Hb.7:17).
• Que uma pessoa deve "nascer de novo" através do processo de regeneração pelo ruach hakodesh de YAH e
fazer a mikvah (imersão em água), como uma confissão exterior de uma experiência em seu interior. Isto
ocorre através de uma expressão inicial de emunah na expiação de Yahushua, morte vicária e substitutiva no
madeiro (Yochanan-Jo. 3:3).
• Que somente o precioso, separado do sangue do Cordeiro de YAH, Yahushua, pode eliminar totalmente e
os pecados cometidos no passado, presente e futuro. Tanto judeus como não judeus estão perpetuamente
perdidos, condenados sem o sangue precioso de Yahushua. Maseh Shulichim-At.4:12.
• Que a porta de entrada para um relacionamento com o Mashiach é Matityahu-Mateus, capítulo 22, são os
dois grandes mandamentos:- Se doar a YAH-Yahushua e ao seu próximo. Todas as outras formas de Torah
ou supostas observâncias da Torá dependemdestes dois mandamentos. Estes dois maiores mandamentos são
e serão o foco da NYA.
• Nas Duas Casas de Israel, que tanto a Teologia da Substituição (dogma criado pelo homem e chamado de
"A Igreja" substitui os judeus) e na Teologia da entidade separada (dogmatambém feito pelo homem
chamado de "A igreja gentílica"que co-existem como uma entidade separada ao lado do povo de Israel) são
as duas doutrinas anti-Escriturais e precisam ser silenciadas pelo ensino correto, por aqueles que creemno

corpo único da Aliança Renovada de Israel, também conhecido como o eklessia-kehila-eidah-Assembléia de
Yahushua. Yechezkel-Ez. 37
• Na restauração completa da "Oliveira de Israel." Isto significa que a reunificação do povo de
Yahudah (Judá), Efraim e não-israelitas (Gerim) em uma nação de Israelitas através do Messias.A oliveira de
RomiYah-Rm.11 não é uma árvore "judaica"da oliveira verdadeira, como muitas vezes é ensinado. Em vez
disso cremos de acordo com Yirmiyahu-Jr.11:15-16 e Zechariyah-Zc. cap.4, quesão as Duas Casas de Israel.
• Que os seguidores não-judeus do Messias Yahushua são predominantemente Efraim (Bereshit-Gênesis
48:19). Que todo o Israel está parcialmente cego (Yeshaiyahu-Is.8:14, Romiyah-Rm. 11:25). Que o Israel
Judaico está cego para o Filho de YAH e para a Sua expiação, enquanto Efraim-Israel está cego à sua
herança e a sua identidade como Israelitas, bem como a relevância perpetua da Torá. Nestes últimos dias
estamos vendo as vendas caindode dentro das Duas Casas de Israel, como o anúncio para Restauração
Nacionalatravés de Yahushua. Yechezkel-Ez.cap.37 e as Duas Varas.
• Todos os que seguem o Shabat, anuais moadim (Comemorações)e Chodashim (Novos Meses) são bemvindos em nossa irmandade. Todos os calendários que são baseados na Torah são bem-vindos na NYA. Nós
nos recusamos a discutir e debater sobre questões de calendário, pois são muito complexos, e por isso,
devemos esperar a volta do Messias para a revelação completa sobre qual o calendário correto que
observaremos. Mantemos principalmente no AHAVA (SE DOAR) ena fraternidade dos dois maiores
mandamentos.
• Usandoos verdadeiros nomes do Pai YHUH e Yahushua,que são as chaves para a Restauração de Israel.
Todos aqueles afiliados com a NYA devem fazer o mesmo, independentemente da pronúncia que cada um
pronuncia desde que seja em hebraico e esteja nos originais semíticos.
• Que YHUH nos deu três opções para buscarmos relacionamentos com outros seres humanos:
- Casamentos monogâmicos;
- Plural (casamentos patriarcais) com base na Torah;
- Dom do celibato.
Por favor, esteja ciente de que todos os três são baseados nas Escrituras e são acolhidos plenamente na NYA.
O próprio Yahushua teve ahava (se doou) a todosestes ao mesmo tempo, mesmo mostrando o seu caráter
polígamo a sua Kahal. Yirmiyahu-Jr. 31:31-34, Yochanam-Jo.14, Matitiyahu-Mt. 25.
• Todos os nossos parceiros da NYA são autônomos e livres para seguirem a liderança através do Ruach
HaKodesh em seus grupos. Grupos domésticos são bem-vindos e visto como o padrão original do livro de
maseh shilichim-Atos.
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