
O Santo Nome do nosso único Deus 

                     

YAHWEH 

e o seu Filho Yahshua

E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e 
nunca mais deixarei profanar o meu santo nome; e os gentios 
saberão que eu sou YAHWEH, o Santo em Israel. 

Ezequiel 39:7      



Você sabia que o nome de nosso Deus não é SENHOR e que ele é mencionado 
no Antigo Testamento 6828 vezes? Quando escrito no Antigo Testamento 
como Senhor, está na base do texto hebraico o tetragrama 

.YHWH (YAHWEH), O santo Nome do nosso Deus יהוה

Tradutores da Bíblia traduziram errado o santo Nome de Deus como Senhor , 
assim para que os fiéis não mais conheçam e O reconheçam. O que diz a 
Escritura?

Deuteronômio 12:32 Tudo o que eu te ordeno, observarás; nada lhe acrescentarás nem diminuirás Provérbios 
30:5,6 Toda palavra de Deus é pura; ele é um escudo para os que nele confiam. V.6 Nada acrescentes às suas palavras, 
para que ele não te repreenda e tu sejas achado mentiroso. Eclesiastes 3:14 Eu sei que tudo quanto Deus faz durará 
eternamente; nada se lhe pode acrescentar, e nada se lhe pode tirar; e isso Deus faz para que os homens temam diante 

dele: Eclesiastes 3:14 Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente; nada se lhe pode acrescentar, e nada se 

lhe pode tirar; e isso Deus faz para que os homens temam diante dele: 

O que Deus diz do Seu santo nome? Êxodo 3:15 E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: YAHWEH, 
o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, me enviou a vós; este é o meu nome 
eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Isaias 42:8 Eu sou YAHWEH; este é o meu nome; a 
minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Jeremias 33:2 Assim diz YAHWEH 
que faz isto, YAHWEH que forma isto, para o estabelecer; YAHWEH é o seu nome. Isaás 12:4 E direis naquele dia: Dai 
graças à YAHWEH , invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, proclamai quão excelso é o seu 
nome. Zacarias 13:9 E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, 
como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei; direi: É meu povo; e ela dirá: YAHWEH é meu Deus. 
Salmos 91:14 Pois que tanto me amou, eu o livrarei; pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Na 
oração que Jesus (Yahshua), ensinou aos seus discípulos, está em Mateus 6:9 Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso 
que estás nos céus, santificado seja o teu nome; Como podemos conhecer o santo nome de Deus, se não sabemos, 
porque ELE foi tirado em todas as Bíblias e substituído pelo SENHOR. Isaias 29:23 Mas quando virem seus filhos a 
obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome; sim santificarão ao Santo de Jacó, e temerão ao Deus de 
Israel. Ezequiel 39:7 E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar 
o meu santo nome; e as nações saberão que eu sou YAHWEH, o Santo em Israel. 
O nome do Filho de Deus: Yahshua 

Provérbios 30:4 Quem subiu ao céu e desceu? quem encerrou os ventos nos seus punhos? mas amarrou as águas no 
seu manto? quem estabeleceu todas as extremidades da terra? qual é o seu nome, e qual é o nome de seu filho? 
Certamente o sabes! Também, o verdadeiro nome do Filho de Deus está oculto a nós pela tradução grega do Novo 
Testamento. Os Evangelhos e as cartas para as igrejas eram originalmente escrito em hebraico e aramaico. 

Quando o anjo apareceu a José em um sonho de Deus para anunciar o nascimento do Filho de Deus, Ele falou com 
certeza na língua materna de José, em hebraico e não no grego. Mateus 1:20-25 E, projetando ele isso, eis que em 
sonho lhe apareceu um anjo de YAHWEH, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que 
nela se gerou é do espírito santo; V.21 ela dará à luz um filho, a quem chamarás YAHSHUA; porque ele salvará o seu 
povo dos seus pecados. V. 22 Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte de YAHWEH pelo 
profeta: V.23 Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado EMANUEL, que traduzido é: Deus 
conosco. V.24 E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo de YAHWEH lhe ordenara, e recebeu sua mulher; V.25 e 
não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho; e pôs-lhe o nome de YAHSHUA. O nome hebraico de nosso Senhor 
é YAHSHUA e não Jesus. Paulo também ouviu a voz do Senhor em hebraico falar com ele. Atos 26:14,15 E, caindo nós 
todos por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebráica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é 
recalcitrar contra os aguilhões. 15.Disse eu: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou YAHSHUA, a quem tu 
persegues; Aqui o nosso próprio Senhor declarou que o seu nome hebraico é YAHSHUA. Atos 21:40 E, havendo-lho 
permitido o comandante, Paulo, em pé na escada, fez sinal ao povo com a mão; e, feito grande silêncio, falou em língua 
hebraica, dizendo: Atos 22:1,2 Irmãos e pais, ouvi a minha defesa, que agora faço perante vós. V. 2 Ora, quando 
ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E ele prosseguiu. Paulo fala para as 
pessoas na língua hebraica e mencionou o nome de YAHSHUA , nosso Senhor. Na língua hebraica, os nomes das pessoas 
tem um sentido. Yashua fala “Yah” inclui o nome de Deus e “shua” significa salvador ou salvação. Isso significa que o 
nome YAHSHUA , em YAHWEH é salvação ou YAHWEH salva. Atos 4:2 E em nenhum outro há salvação; porque debaixo 
do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Atos 10:43 A ele todos os profetas 



dão testemunho de que todo o que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Somente no nome de 
Yashua é a salvação e a cura. Filipenses 2:9-11 Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome 
que é sobre todo nome; V.10 para que ao nome de YAHSHUA se dobre todo joelho dos que estão nos céus, e na terra, e 
debaixo da terra, V.11 e toda língua confesse que YAHSHUA Ha Mashiach é Senhor, para glória de Deus Pai. 

Ouve, ó Israel! (Povo de Deus) Há um só Deus: YAHWEH 

Marcos 12:28-34 Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e, percebendo que lhes havia respondido 
bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? V.29 Respondeu YAHSHUA: O primeiro é: Ouve, 
Israel, YAHWEH é nosso Deus, YAHWEH é único. V.30 Amarás, pois, ao YAHWEH teu Deus de todo o teu coração, de toda 
a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. V.31 E o segundo é este: Amarás ao teu próximo como 
a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses.V.32 Ao que lhe disse o escriba: Muito bem, Mestre; com 
verdade disseste que ele é um, e fora dele não há outro; V.33 e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e 
de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. V.34 E 
YAHSHUA, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E ninguém ousava 
mais interrogá-lo. Deuteronômio 6:4-5 Ouve, ó Israel; YAHWEH é nosso Deus, YAHWEH é único. V.5 Amarás, pois, à 
YAHWEH teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Êxodo 20:1-3,7 Então falou Deus 
todas estas palavras, dizendo: V.2 Eu sou YAHWEH teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. V.3 Não 
terás outros deuses diante de mim. V.7 Não tomarás o nome de YAHWEH teu Deus em vão; porque YAHWEH não terá 
por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. A Bíblia diz claramente que há um só Deus e que é o Deus vivo 
YAHWEH. Deuteronônio 32:39 Vede agora que eu, eu o sou, e não há outro deus além de mim; eu faço morrer e eu 
faço viver; eu firo e eu saro; e não há quem possa livrar da minha mão. 1.Samuel 2:2 Ninguém há santo como 
YAHWEH; não há outro fora de ti; não há rocha como a nosso Deus. Salmos 83:18 para que saibam que só tu, cujo 
nome é YAHWEH, és o Altíssimo sobre toda a terra. Isaias 43:11-13 Eu, eu sou YAHWEH, e fora de mim não há 
salvador. V.12 Eu anunciei, e eu salvei, e eu o mostrei; e deus estranho não houve entre vós; portanto vós sois as minhas 
testemunhas, diz YAHWEH. V.13 Eu sou Deus; também de hoje em diante, eu o sou; e ninguém há que possa fazer 
escapar das minhas mãos; operando eu, quem impedirá? Isaias 44:6-8 Assim diz YAHWEH, Rei de Israel, seu Redentor, 
YAHWEH dos exércitos: Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. V.7 Quem há como eu? Que o 
proclame e o exponha perante mim! Quem tem anunciado desde os tempos antigos as coisas vindouras? Que nos 
anuncie as que ainda hão de vir. V.8 Não vos assombreis, nem temais; porventura não vo-lo declarei há muito tempo, e 
não vo-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas! Acaso há outro Deus além de mim? Não, não há Rocha; não 
conheço nenhuma. Isaias 45:5,6,21 Eu sou YAHWEH, e não há outro; fora de mim não há Deus; eu te cinjo, ainda que 
tu não me conheças. V.6 Para que se saiba desde o nascente do sol, e desde o poente, que fora de mim não há outro; eu 
sou YAHWEH, e não há outro. Anunciai e apresentai as razões: tomai conselho todos juntos. Quem mostrou isso desde a 
antigüidade? quem de há muito o anunciou? Porventura não sou eu, YAHWEH ? Pois não há outro Deus senão eu; Deus 
justo e Salvador não há além de mim. Oséias13:4 Todavia, eu sou YAHWEH teu Deus desde a terra do Egito; portanto 
não conhecerás outro deus além de mim, porque não há salvador senão eu. e no Novo Testamento João 17:3 E a vida 
eterna é esta: que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e à Yahshua Ha Mashiach, aquele que tu 
enviaste.1Coríntios 8:4,6 Quanto, pois, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no 
mundo, e que não há outro Deus, senão um só. V.6 todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e 
para quem nós vivemos; e um só Senhor, YAHSHUA Ha Mashiach, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós 
também. Gálatas 3:20 Ora, o mediador não o é de um só, mas Deus é um só. Efésios 4:6 um só Deus e Pai de todos, o 
qual é sobre todos, e por todos e em todos. 1Timóteo 1:17 Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, 
seja honra e glória para todo o sempre. Amém. 1Timóteo 2:5 Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os 
homens, YAHSHUA Ha Mashiach, homem,Tiago 2:19 Crês tu que Deus é um só? Fazes bem; os demônios também o 
crêem, e estremecem. Apocalipse 4:2,8 Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no 
céu, e um assentado sobre o trono; V.8 Os quatro seres viventes tinham, cada um, seis asas, e ao redor e por dentro 
estavam cheios de olhos; e não têm descanso nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é YAHWEH Deus, o Todo-
Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. Apocalipse 5:13 Ouvi também a toda criatura que está no céu, e na 
terra, e debaixo da terra, e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizerem: Ao que está assentado sobre o trono, e ao 
Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos: Apocalipse 7:10 e clamavam com 
grande voz: Salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Apocalipse 21:22 Nela não vi 
santuário, porque o seu santuário é YAHWEH, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. 

YAHWEH é também o Deus e Pai de nosso Senhor YAHSHUA 

Malaquias 5:4 E ele permanecerá, e apascentará o povo na força de YAHWEH, na excelência do nome de YAHWEH seu 
Deus; e eles permanecerão, porque agora ele será grande até os fins da terra. Zacarias 6:12,13 e fala-lhe, dizendo: 
Assim diz YAHWEH dos exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo; ele brotará do seu lugar, e edificará o templo 
de YAHWEH . V.13 Ele mesmo edificará o templo de YAHWEH ; receberá a honra real, assentar-se-á no seu trono, e 
dominará. E Josué, o sacerdote, ficará à sua direita; e haverá entre os dois o conselho de paz. Salmos 40:7-9 Então 
disse eu: Eis aqui venho; no rolo do livro está escrito a meu respeito: V.8 Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus 
meu; sim, a tua lei está dentro do meu coração. V.9 Tenho proclamado boas-novas de justiça na grande congregação; eis 
que não retive os meus lábios; Isaias 49:4,5 Mas eu disse: Debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas 
forças; todavia o meu direito está perante YAHWEH, e o meu galardão perante o meu Deus. V.5 E agora diz YAHWEH, 
que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para tornar a trazer-lhe Jacó, e para reunir Israel a ele (pois aos 
olhos de YAHWEH sou glorificado, e o meu Deus se fez a minha força). e no Novo Testamento. Mateus 27:46 Cerca da 
hora nona, bradou Yahshua em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lamá sabactani; isto é, Deus meu, Deus meu, por que me 
desamparaste? João 20:17 Disse-lhe Yahshua: Deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai; mas vai a meus irmãos 
e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Romanos 15:6 Para que unânimes, e a uma 



boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Yahshua Ha Mashiach. 2Coríntios 1:3 Bendito seja o Deus e Pai de 
nosso Senhor Yahshua Ha Mashiach, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, 2Coríntios 11:31 O Deus e 
Pai do Senhor Yahshua, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Efésios 1:3,17 Bendito seja o Deus e Pai de 
nosso Senhor Yahshua Ha Mashiach, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em 
Mashiach; V.17 para que o Deus de nosso Senhor Yahshua Ha Mashiach, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e 
de revelação no pleno conhecimento dele; Colossenses 1:3 Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Yahshua Ha 
Mashiach, orando sempre por vós, Hebreus 10:7 Então eu disse: Eis-me aqui (no rol do livro está escrito de mim) para 
fazer, ó Deus, a tua vontade. 1Pedro 1:3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Yahshua Ha Mashiach, que, segundo 
a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Yahshua Ha Mashiach dentre 
os mortos, Apocalipse 1:6 e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele seja glória e domínio pelos séculos dos 
séculos. Amém. Apocalipse 3:12 A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá; e 
escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da 
parte do meu Deus, e também o meu novo nome. 

1João 1:3 sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco; e a 
nossa comunhão é com o Pai (YAHWEH), e com seu Filho Jesus Cristo (Yahshua Ha Mashiach). 



PORQUÊ ANUNCIAMOS O NOME DE YAHWEH?
A pergunta mais comum que oiço entre os que com quem compartilho a VERDADE DO 
NOME é:? Não saberá YAHWEH a QUEM dirijo a palavra? ?Porquê, importa como O 
chamo, se ÊLE me responde da mesma maneira?

Creio que isso é verdade.YAHWEH responde à oração e aceita o elogio dos que não têm 
conhecimento do SEU NOME VERDADEIRO.

Mas que acontece com os que sabem mas não se importam?

"Se nós esquecemos O NOME do nosso TODO PODEROSO, estendemos as nossas 
mãos para um ídolo estranho.
"Porventura não conhecerá YAHWEH TODO PODEROSO isso?
"Pois ÊLE sabe os segrêdos do coração".
Salmos 44:20, 21.

Que espera YAHWEH realmente de nós a respeito dêste assunto? Continuar a chamá-LO de 
qualquer maneira que queiramos? Ou chamá-LO pelo NOME que designou para SI 
MESMO?

Penso que não haja nada de mau se chamar a YAHWEH, NOSSO PAI, MESTRE, O 
CRIADOR, etc. porque são bons títulos.

Penso que YAHWEH NÃO ACEITARIA MUDAR O SEU NOME DE YAHWEH PARA 
"Senhor".

O que é extremamente irónico, senão profético, é o que YAHWEH declarou a JEREMIAS 
quando entendemos que a palavra "BAAL" significa "Senhor".

"Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profeizam mentiras, e que são só 
profetas do engano do seu próprio coração?
"Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do MEU NOME pelos seus 
sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do 
MEU NOME por causa de BAAL"-(Senhor).
Jeremias 23:26, 27.

Considere também o que YAHWEH declarou a Oséias:-

"E acontecerá naquele dia, diz YAHWEH, que me chamarás:Meu marido; e não ME 
chamarás mais: Meu Baal. (Meu senhor).
"E da sua bôca tirarei os nomes de Baalim, e os seus nomes não virão mais em 
memória".
Oséias 2:16, 17.

Acho muito estranho que o nome de Baal nunca se substitui, nem se muda e, por isso, vive.

! Enquanto que O NOME DE YAHWEH se faslsifica substituindo-O mais de SETE MIL 
VEZES na ESCRITURA!

Mas penso que talvez saiba porquê. Veja isto, se êles procurarem traduzir o nome Baal, então 



há uma coisa com a qual êles teriam que considerar:

"Então ELIAS se chegou a todo o povo, e disse:?Até quando
coxeareis entre dois pensamentos?
Se YAHWEH É TODO PODEROSO, seguí-O; e se é Baal, , segui-o.
Porém o povo lhe não respondeu nada".
I Reis 18:21.

Por causa de esta relação entre Baal e Senhor.eu prefiro nunca usar Senhor.Nunca quererei 
substituir O NOME DE YAHWEH POR OUTRO. É verdade que muitas vezes vemos na 
ESCRITURA , a SUA GENTE invocando O SEU NOME. As pessoas durante o tempo de 
ADÃO invocaram O NOME DE YAHWEH.

"E a SETE mesmo também nasceu um filho;e chamou o seu nome ENOS: então se 
começou a invocar O NOME DE YAHWEH. Génesis 4:26.

ABRAÃO INVOCOU O NOME DE YAHWEH:-

"E apareceu YAHWEH A ABRÃO e disse:'À tua semente darei esta terra'.E edificou ali 
um altar a YAHWEH que lhe aparecera.
"E moveu-se dali para a montanha à banda do Oriente de Betel.
e armou a sua tenda, tendo Betel ao Ocidente, e AI ao Oriente: e edificou ali um altar a 
YAHWEH, E INVOCOU O NOME DE YAHWEH".
Génesis 4:7, 8.

MOISÉS INVOCOU O NOME DE YAHWEH:-

"E EYLOHIM disse mais a MOISÉS:'Assim dirás aos filhos de Israel:'YAHWEH-
EYLOHIM, de vossos pais, EYLOHIM de ABRAÃO, 
EYLOHIM DE JACOB me enviou a vós; êste É O MEU NOME ETERNAMENTE, e 
êste é o MEU MEMORIAL de geração em geração".
Êxodo 3:15.

DAVID INVOCOU O NOME DE YAHWEH:-

"Tomarei o cálice da SALVAÇÃO, e INVOCAREI O NOME DE YAHWEH".
Salmo 116:13.

"Oferecer-TE-ei sacrifícios de louvor, e INVOCAREI O NOME DE YAHWEH".
Salmo 116:17.

ELIAS, O PROFETA, INVOCOU O NOME DE YAHWEH:-

"Então invocai o nome do vosso ídolo, e eu INVOCAREI O NOME DE YAHWEH: e 
há-de ser que quem responder por fogo, êsse será YAHWEH-EYLOHIM.
E todo o povo respondeu, e disseram: É bôa esta palavra'".
I Reis 18:24.

YAHYSHUA, O MASHIYAH, INVOCOU O NOME DE YAHWEH:-

"OH! PAI JUSTO, o Mundo não TE conheceu; mas EU TE conheci, e êstes conheceram 
que TU Me enviaste a MIM.
"E EU lhes fiz conhecer O TEU NOME, e lho farei conhecer mais.
para que O AMOR com que me tens amado esteja nêles, e EU nêles esteja".
João 17:25, 26.



Que mais necessitamos?

Se AS ESCRITURAS se escreveram para nosso ensino e homens justos são para nosso 
exemplo-? AS ESCRITURAS não mostram claramente que A SUA GENTE INVOCA O SEU 
NOME? Vejamos o que nos diz mais A PALAVRA DE YAHWEH:-

"PORTANTO O MEU POVO SABERÁ O MEU NOME, POR ESTA CAUSA, 
NAQUELE DIA:PORQUE EU MESMO SOU O QUE DIGO: 'EIS-ME AQUI'". Isaías 
52:6.

Olhemos para uma profecia do tempo do fim. O Povo de YAHWEH estará INVOCANDO O 
SEU NOME nêste tempo?

"! Ó espada, ergue-te contra o meu Pastor e contra o varão que é o meu companheiro.diz 
YAHWEH dos Exércitos: fere o Pastor.
e espalhar-se-ão as ovelhas;mas Eu enviarei a minha mão para os pequenos.
8-"E acontecerá em tôda a Terra, diz YAHWEH, que as duas partes dela serão 
extirpadas, e expirarão;mas a terceira parte restará nela.
9-"E farei passar esta terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e 
a provarei, como se prova o ouro:
ela INVOCARÁ O MEU NOME, E EU a ouvirei;direi: É MEU POVO, 
e ela dirá:YAHWEH É O MEU EYLOHIM".
Zacarias 13:7, 8, 9.

Aqui está outra ESCRITURA profética revelando que O SEU POVO USA O SEU NOME:-

"E olhei, e eis que estava O CORDEIRO sôbre o Monte de SIÃO, e com ÊLE cento e 
quarenta e quatro mil, que em suas testas tinham escrito O NOME DÊLE E O DE SEU 
PAI".
Apocalipse 14:1.

É muito evidente que O POVO DE YAHWEH USA O SEU NOME. Alguns dizem que estas 
ESCRITURAS que falam do SEU NOME, não falam verdadeira e literalmente do NOME 
falado e escrito de YAHWEH, senão do SEU CARÁCTER E DA SUA REPUTAÇÃO.

Um estudo simples do significado da palavra "SHEM", que se traduz "NOME"nas nossas 
Bíblias Inglesas revelará que esta palavra, na língua Inglesa, não só significa um "carácter", 
senão que significa também literalmente um nome escrito e falado. Se lhe digo que venho em 
nome da paz, então estou dizendo para si que quero caracterizar-me como oferecendo a paz.
Estas coisas, realmente, são verdade. No entanto, se lhe disser que o meu nome é Manuel, 
então não estarei a dizer a verdade.

Aqui está um exemplo de uma falsificação:-

"EU SOU YAHWEH:êste é O MEU NOME;a minha glória pois a outrem não darei, 
nem o MEU LOUVOR a imagens de escultura"
Isaías 42:8.

Foi mudado para:-

"Eu Sou o Senhor, êsse é o Meu Nome; a minha glória pois a outrem não darei, nem ol 
Meu Louvor às imagens de escultura"
Isaías 42:8.

A segunda passagem, simplesmente, não é a verdadeira! E não é um êrro simples dos 
tradutores.É exactamente com um propósito. E contra AS ESCRITURAS. A maioria dos 



Prefácios das traduções da BÍBLIA citarão a familiaridade e a tradição como razão para os 
instituições dos editores. Isto é claramente contra o que YAHWEH nos tem dito que façamos 
nas ESCRITURAS.

Se dissermos ALELUYAH, podemos saber o que significa realmente! (ALELUYAH.significa 
"LOUVEMOS A YAHWEH").

Quando terminamos uma oração em NOME DE YAHSHUA, podemos saber o que significa 
realmente (YAHSHUA significa "YAHWEH É SALVAÇÃO".) Quando dirigimos a palavra a 
YAHWEH, está activada por un NOME PESSOAL. Se proclamamos YAHWEH, ficamos a 
saber que anunciamos O SEU NOME, assim como todos têm feito nas ESCRITURAS.

MOISÉS DISSE ASSIM:-

1-"Inclinai os ouvidos, ó Céus, e falarei:e oiça a Terra as palavras da minha bôca.
2-"Goteja a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como 
chuvisco sôbre a relva.
3-"Porque apregoarei O NOME DE YAHWEH:dai grandeza ao
nosso EYLOHIM".
Deut..32:1-3.

EU CREIO QUE TUDO SE BASEIA NUMA ESCÔLHA.

OU ESCOLHER AS DESCULPAS DOS HOMENS OU A PALAVRA DE YAHWEH TODO 
PODEROSO.

Nota do tradutor, vejamos o que Miquéias escreveu, sob inspiração Celestial:-

"PORQUE TODOS OS POVOS ANDARÃO CADA UM EM NOME DO SEU 
ÍDOLO;MAS NÓS ANDAREMOS NO NOME DE YAHWEH, 
NOSSO TODO PODEROSO, ETERNAMENTE E PARA SEMPRE".
Miquéias 4:5.

de:   http://www.eliyah.com/nameportuguese.html
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