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Luká, capítulo 5:
E veio a se passar que, enquanto o povo O apertava para ouvir a palavra de ( יהוהYHWH), Ele estava junto ao
Lago de Genesaret,
2 E viu dois barcos posicionados à borda do lago; mas os pescadores saíram deles, e ficaram lavando as suas
redes.
3 E entrado Ele num dos barcos, que era o de Shimon, pediu que ele o afastasse um pouco da terra. E Ele
assentou-se, e do barco ensinava ao povo.
4 Ora, quando Ele terminou de falar, Ele disse a Shimon, Afasta-o para a profundidade, e lança a rede para a
pesca.
5 E Shimon respondeu e disse-Lhe, Mestre, nós trabalhamos durante toda a noite, e não pegamos nada; todavia,
sob Tua palavra eu lançarei a rede.
6 E ao fazerem isto, eles apanharam grande quantidade de peixes; e suas redes se romperam.
7 E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco, para que eles viessem ajudá-los. E eles
vieram e encheram ambos os barcos, de modo que começaram a afundar.
8 Quando Shimon Kefa viu isto, ele dobrou os joelhos diante de ( יהושעYahushua) dizendo, Aparta-Te de mim;
porque eu sou pecador, Oh Mestre.
9 Pois ele ficou pasmo, e todos os que estavam com Ele na colheita dos peixes que eles tinham pescado;
10 E assim sucedeu também a Yaakov, e a Yochanan, os filhos de Zavdi, que eram sócios com Shimon. E יהושע
(Yahushua) disse a Shimon (Pedro), Não temas; de agora em diante serás um pescador de homens.
11 E quando eles trouxeram os seus barcos para a terra, abandonaram tudo, e O seguiram.
Luká (Lc.) 5 – Começamos este estudo afirmando que o O barco de Kefa (Pedro) era uma semente
ou a semente de uma pesca abundante de almas humanas.
Mishley (Prov.) 8:18: A sabedoria e a riqueza do conhecimento não tráz o dinheiro. A sabedoria para
dirigir o seu negócio está em colocar o barco para o uso exclusivo do Mestre Yahushua. Porque
Shlomo (Salomão) foi o homem mais rico? Ele tinha a maioria da sabedoria! Um homem com a
sabedoria de YHWH, pode chegar a ser rico mais de uma vez... Um homem sem a sabedoria de
YHWH, jamais chegará a ser rico!
A Riqueza mora com a sabedoria e o conhecimento não tem funcionabilidade, não existe sabedoria,
com aquele que confia únicamente no seu trabalho para alcansar a riqueza. A sabedoria é a
semente da riqueza! Analize se voce está trabalhando correctamente. Meu trabalho não é para mim
uma necessidade, mas ele é uma semente para mim, e a semente é também o que eu dou.
EfesiYah (Ef). 4:28. A riqueza é para a Restauração de Israel pelo pacto (Torah), não somente para
o seu próprio benefício! Devarim (Dt.) 8:17-18. Voce será bem cuidado se utilizar os seus recursos
para fins de Aliança e não para sua própria vida.
Um trabalho não pode lhe dar a semente. Voce tem que trabalhar e não viver para trabalhar!
Quando voce dá, isso o levará a uma atribuição do trabalho. Esta atribuição estabelece o pacto.
Devarim (Dt.) 8. Kefa (Pedro) só começou como um pescador em seu trabalho, através da semente,
ele se encontra com a sua missão, em sua missão existe abundância, o seu trabalho não é nada
mais que o suor do seu trabalho.
Bereshit (Gen.) 1:28 é uma benção sobre a semente. Bereshit (Gn.) 1:29. As sementes não vieram a
frutificar. O trabalho ainda não existia dentro do Eden, porque o homem não no havia caído. Adan
não cresceu pelo seu trabalho, senão pelas sementes. Pegue as sementes que brotam e semeie

para a colheita da provisão, sem trabalho e sem voce fazer um esforço exagerado, se desgastando
a vida toda em busca de dinheiro e bens.
Bereshit (Gn.) 2:15 - Adan recebe a missão de servir e proteger o Jardim do Eden e não de trabalhar
nele, porque a semente era o seu alimento antes de sua queda. Este é o caminho perpetuo para que
voce seja abençoado!
A felicidade no Jardim do Eden, era porque a sua dedicação e sua missão era para com o Criador e
não um novo ou melhor trabalho. Bereshit (Gn.) 2:16-17. A felicidade virá a ser uma benção e não
um acúmulo de bens, quando voce dá e oferece as suas coisas para YAH o Criador! Bereshit (Gn.)
3:17. Porque a terra está amaldiçoada? A árvore do bem e do mal, com as suas separadas e puras
sementes foi tocada e comida, ou melhor dizendo, ela foi roubada de YAH o Criador! Quando a
semente foi roubada, apartir desse momento, voce começou a estar debaixo de uma maldição de
pobreza e do trabalho duro até os días de hoje. Quando a semente é distribuída, ela herdará o futuro
[Malaki (Ml.) 3:8-10]. Essa árvore era um símbolo da semente pura dos dízimos. Os mensageiros
celestiais bloquearam o caminho de regresso de Adan, porque o homem teria que trabalhar e o
trabalho duro e suado foi a verdadeira maldição que o homem herdou por sua desobediência.
Os mesmos mensageiros celestiais também se convertem em nossos ajudantes ou ruachim (soprosespíritos) ministradores, para quebrarem essa maldição do trabalho, para saírmos da nossa
dependência cega de nosso trabalho e começar a semear a semente do Reino. Yvrim (Hb.) 1:13-14.
Que eles sejam enviados para trabalharem nos EUA ou no Brasil agora mesmo,! Se voce trabalhar
em um emprego somente para fazer seus planos, negócios e seus prazeres pessoais, muitos deles
mundanos, isso não terá poder para renovar a sua mente, nem lhe dará garantias ou a verdadeira
esperança nessa vida. A Palabra, e a "semente da Palavra" irá renovar a sua mente. A palavra
mesma é uma semente, ver Yochanam Moshe Marcos (Mc.) 4, ela é a única que pode romper com a
maldição do trabalho forçado e muitas outras coisas em sua vida que herdamos depois da queda e
saída do Eden.
Kefa (Pedro) foi abençado porque ele sabe conecta a semente de seu trabalho/ocupação, no barco,
na unção ou no Ungido Salvador Yahushua, que estava assentado e ensinava em seu barco. A
grande pregunta é: - Como sair do problema financeiro, já que precisamos e dependemos do
dinheiro? Muitas pessoas e muitos israelitas, também sofrem com isso e não conseguem sair desse
dilema. Conecte a semente de seus recursos ou a ocupação da unção! Ou onde o trabalho do
Ungido é sincero e não há dolo. Não é nescessário voce sair do seu trabalho que voce se encontra,
para se transferir para um novo trabalho melhor, para poder vencer na vida, voce tem que que se
conectar com a semente da Palavra e a unção. Assim como o agir sobre a Palabra, assim também
Kefa atuou sobre as palavras do Messias Yahushua, se submetendo e absorvendo completamente a
sua ordem. Voce não precisa sair do seu emprego! Mude o seu modo de pensar imediatamente,
com a conexão de seus recursos para o Ungido Yahushua e Ele será o seu diretor financiero! Ele
não está contando com o seu trabalho, mas voce sim! Não deixe o seu grupo ou sua Congregação
por um melhor trabalho ou uma cidade melhor, como muitos fazem, quando voce lançar as suas
redes em um nível mais profundo onde Ele está, voce alcansará o seu objetivo no Reino de YAH.
Seu trabalho não é para sua necessidade, senão para sua semente.
Kefa (Pedro) havia trabalhado toda a noite (em lugar de descansar na noite como os semeadores
fazem) e não existiu nenhum trabalho que Adan fez para retornar ao jardín do Eden. Opostos se
opoem e irão sempre se opor, até que o homem regresse ao dominio próprio que ele perdeu quando
foi expulso do paraíso. Voce atingirá seus objetivos quando voce semear as sementes para comer, e
não apenas para trabalhar por ela. Kefa deixa de lado as suas redes, seus sentimentos, seu barco e
seu trabalho e obedeceu únicamente as palabras de Yahushua e "seu barco foi semeado." Ele
obedeceu a palavra e entrou em ação, e teve a bênção abundante, junto com os seus companheiros
nas outras embarcações, tanto que, os que o rodeavam, também prosperaram por sua colheita
(pescaria). Kefa abençoou aos outros por sua própria abundância que recebeu. Haverá Semeadores
para manter o plantio e o plantio nunca irá parar. Hoje muitos trabalham somente para adquirir
riquezas a sí próprios fechando os olhos para outras pessoas, pois estes não conhecem a semente
verdadeira, A maioria deles deles são mesquinhos e egoístas, só pensam no seu sustento e em sua
vida pessoal, tendo como único objetivo, manterem a suas lindas casas, seus carros do ano

impecáveis, sendo escravos das luxúrias deste mundo, tudo o que eles possuem são para o seu
próprio bel prazer e não para usar e compartilhar com as outras pessoas e muito menos com a
Congregação Israelita, caso este for um israelita, pois este é o ensino de YAH para o povo de
Ysrael.
Kefa semeou a colheita com os seus companheiros e manteve o ciclo. Uma vez que voce estiver
em um ciclo de benção, se voce manter a semeadura, nunca irá acabar e voce oferecerá aos
demais também as bençãos que foram presenteadas a voce. Quando voce confia e acredita no seu
trabalho, no seu emprego ou no seu ótimo cargo, como obsessão, voce não prosperará e todos os
que te rodeam irão falir junto com voce e serão prejudicados por sua causa. Haverá somente
falência em sua vida se voce viver deste modo. Sua disposição tem que ser em abençoar aos
outros.
Os barcos de Kefa começaram a afundar causando o arrependimento de Kefa e uma reflexão
interna. As pessoas dizem que a prosperidade de YHWH, não causa e nem conduz a salvação.
Bommm, foi de Kefa e da abundância de seu sócio, que os fizeram cair aos pés de Yahushua e
confessar os seus pecados. A mensagem da semente e o semeador, farão com que os outros se
arrependam, porque eles vão ver a inutilidade de seu trabalho e cairão a seus pés também. Quando
os outros verem a abundância do Aba YAHUAH em sua vida, eles serão atraídos a mesma bondade
que foi proporcionada a voce! Não adianta voce sair de seu emprego ou procurar um outro lago para
pescar, ou grandes barcos, ou empregados novos, voce precisa ter uma visão e uma mente
renovada, é a forma como uma oferta poderá permanecer focada no reino de Elohim e não neste
mundo passageiro e enganador. Romiyah (Rm.) 12:1-2.
Ele começa a trabalhar para ganhar vidas e não um estatus ou acúmulo de riquezas e ele chama o
mestre Yahushua por um título de honra: Rabino. Sem dúvida, devido a lei da semeadura e da
colheita, mais a frente, Kefa se refere a Ele como MarYAH ADON ou Meu Dono! Quem disse que a
sua disposição não pode estar vinculada com a salvação para muitos neste olam (mundo)? Selahmedita….
Para terminar – Se voce conduzir o seu trabalho e utilizá-lo como semente e conectá-lo as coisas
ungidas e ao Ungido Yahushua, Ele irá remover o seu trabalho e a dependência dos outros,
transformando-o numa missão e essa visão e sonho, se tornarão uma realidade em sua vida.
Conecte o seu salário a unção agora mesmo e não saia jamais do plantio e do ciclo da colheita, que
se manterá sempre enquando a terra lhe der provisão. Bereshit (Gn.) 8:22.
Se declare um semeador do reino, porque a semente é dada ao que semeia!

“Se voce desfrutou deste ensinamento novo do Rav. Moshe Yoseph Koniuchowsky,
não se esqueça, meus amigos e irmãos, que levamos os melhores materiais a todos os lugares para
o crescimento espiritual e discipulado, então visite nossa loja virtual hoje e obrigado pela parceria
financeira nestes tempos finais, antes do retorno prometido Yahushua ha mashiach a terra!
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