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DEDICATÓRIA 

 

 

 

Aos meus parentes, 

amigos e a todos 

os meus irmãos em 
YAHUSHUA HaMashiach, 

 para que conheçam 

e adorem 

 o verdadeiro nome 

 do Eterno Criador, 

 YAHUH, 

e de Seu Filho, 

 YAHUSHUA, 

Nosso Salvador. 
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PREFÁCIO 

   

Uma breve mas necessária retrospectiva 
 
 
Entendo que preciso fazer uma breve retrospectiva antes 
de apresentar esse assunto tão importante. Isso ajudará 
na visão de quem somos e como chegamos até aqui. E já 
adianto, esse será o prefácio mais esquisito e mais longo 
que já leu na vida... 
 
Em 2014 eu minha família saímos do sistema religioso. 
Foi uma das épocas mais turbulentas de nossas vidas – 
espiritualmente falando. Sempre trabalhamos e nos 
dedicamos ao serviço eclesiástico e nosso berço 
evangélico, então, foi na denominação Batista.  
 
Foi muito bom o tempo que passamos ali, aliás, foi onde e 
quando eu e minha esposa fomos salvos do pecado e da 
morte eterna, quando nos conhecemos, casamos e 
partilhamos da nossa fé com muitos irmãos queridos - a 
maior parte do tempo de nossas vidas. 
 
Porém, os últimos dois anos antes de sairmos foram muito 
difíceis pra gente.  
 
De 2012 a 2014 passamos a estudar mais as Escrituras e 
começamos a perceber que muita coisa estava errada, e 
nossa compreensão da organização daquilo tudo, como 
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tudo funcionava, nossa cosmovisão, as doutrinas 
fundamentais e o entendimento das Escrituras, de modo 
geral, começou a entrar em choque com a realidade 
daquela comunidade batista da qual éramos membros. 
 
Agora, vamos passar superficialmente por alguns dos 
temas que compuseram até o momento um tipo de Grade 
Curricular que o Espírito Santo permitiu que 
aprendêssemos e experimentássemos - vivêssemos.  
 
Mas a verdade é que esse prefácio ficaria extremamente 
extenso se colocássemos tudo, então, escolhemos alguns 
temas que especialmente divergem das mentiras da 
maioria das chamadas “igrejas cristãs ou evangélicas” – 
as igrejas denominacionais, todas filhas da Igreja Católica 
Apostólica Romana.  
 
E quando digo filhas, me refiro às tradições e distorções 
das Escrituras seguidas por elas sem questionar. 
 
Pode parecer que estamos ofendendo mas, sinceramente, 
não é esse o objetivo, porém pouparemos palavras 
quando a Verdade é que está em jogo. Quem é firme 
mesmo, firme na fé, não se ofende fácil, mas retém o que 
é bom, e vai investigar melhor e certificar-se para o que 
realmente as Escrituras dizem sobre tais e tais assuntos, 
não é mesmo? 
 
Quero deixar claro que a única Igreja do Messias está 
sempre completa no tempo e que caminha para que o 
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próprio tempo se complete e a morte seja totalmente 
tragada pela vitória. E que há muitos irmãos nossos (que 
nem conhecemos) em todas essas igrejas 
denominacionais por todo o mundo e também muitos 
outros irmãos fora também. 
 
A única Igreja de YAHUSHUA (conhecido por Jesus no 
mundo inteiro) é um organismo Vivo, e cresce 
independentemente das muitas divisões criadas pelo 
homem durante séculos após o Pentecoste. A única Igreja 
de YAHUSHUA não é a somatória dessas igrejas 
denominacionais, não tem parte com elas, mas possui 
muitos irmãos que atualmente se dizem fazer parte delas. 
 
 
Saímos do Sistema Religioso 
 
Tentamos procurar o pastor e a liderança e até redigimos 
uma petição em forma de carta apontando vários assuntos 
que precisavam ser revistos e tratados pelos irmãos 
daquela igreja local, mas infelizmente não obtivemos 
sucesso algum. Na verdade, não houve resposta alguma - 
seja verbal ou escrita. Nada! 
 

(Apocalipse 18:4 ACF)  E ouvi outra voz do 

céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para 
que não sejas participante dos seus 

pecados, e para que não incorras nas suas 
pragas. 
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Apelamos até para o lado sentimental das pessoas, mas 
elas não tinham sequer base bíblica ou qualquer condição 
para se posicionarem ou questionarem o pastor e a 
liderança.  
 
Aliás, um adendo, existe um tipo de veneração ao pastor 
comum nas igrejas denominacionais e que normalmente 
deixam seus membros cegos, desnutridos, despreparados 
e altamente vulneráveis a ataques do inimigo.  
 
Continuando, no final, creio que os irmãos da nossa igreja 
não fizeram absolutamente nada e fomos excluídos por 
ausência mesmo. Simples assim. 
 

(Isaías 52:11 ACF)  Retirai-vos, retirai-vos, 
saí daí, não toqueis coisa imunda; saí do 

meio dela, purificai-vos, os que levais os 
vasos de YAHUH. 

 
Naquela época em que saímos, por um certo tempo, 
pensávamos que deveríamos encontrar outro lugar para 
congregar, talvez uma outra denominação, um outro grupo 
de irmãos que estivessem mais próximos daquilo que 
entendíamos ser a “igreja ideal”.  
 
Visitamos algumas mas não conseguíamos entender, ver 
ou perceber a vontade do Pai Celeste presente nessas 
nossas idas e vindas. Então paramos com aquilo – na 
verdade hoje consideramos que aquela busca foi pura 
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perda de tempo, porém, se quer saber, acabou fazendo 
até parte do nosso aprendizado! 
 

(Jeremias 51:45 ACF)  Saí do meio dela, ó 

povo meu, e livrai cada um a sua alma do 

ardor da ira de YAHUH. 

 
 
 
 
Estudo das Escrituras? Tudo do zero! 
 
 
Hoje entendemos que nosso Salvador não estava nos 
tirando da denominação ou da “igreja”, mas de todo 
Sistema Religioso. E não somente, isso, depois de 
sairmos desse Sistema Religioso, descobrimos que 
precisávamos de um bom tempo tirando o Sistema 
Religioso de dentro de nós! 
 
Então resolvemos estudar tudo do zero.  
 
E quando digo tudo, é tudo mesmo. Desde os temas mais 
básicos aos mais profundos, qualquer que fosse, 
recorríamos às Escrituras.  
 
Decidimos entregar nosso futuro inteiramente nas mãos 
do nosso Salvador, esperando que Ele nos ensinasse, que 
nos guiasse, e que fosse à nossa frente.  



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  14 
 

(João 5:39 ACF)  Examinais as Escrituras, 

porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, 

e são elas que de mim testificam; 

 
Estudamos muito esses últimos 6 anos e foi uma 
verdadeira  revolução em nossas vidas! Acho que 
estamos fazendo um contínuo super curso teológico “não 
presencial”, “não virtual”, “não a distância”... mas na 
presença real (e bem perto) do Espírito Santo de Yah. 
 
 
 
Somos a Igreja. E... só tem uma, viu! 
 
 
Começamos a aprender o idioma hebraico e grego, mais 
hebraico do que grego, a origem dos alfabetos, o alfabeto 
shemita, que deu origem ao hebraico e outras línguas... e 
nos acostumamos e investigar a etimologia das 
palavras, a conexão entre os significados, as ocorrências 
da utilização e o modo de como cada palavra é utilizada 
em seu contexto, para daí, aplicarmos no texto e no tema 
que estiver em foco.  
 
Esse cuidado foi muito importante para o nosso 
crescimento tanto cultural e espiritual. 
 
Também começamos a fazer cultos regulares em família, 
ensinando nossos filhos aquilo que aprendíamos com o 
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Espírito Santo. Tornamos comum e regular o louvor com 
música em família, ensinando música e instrumentos 
musicais aos nossos filhos, aplicando-nos junto deles; e 
esses cultos eram realizados na nossa  própria casa.  
 
Procuramos deixar os livros da nossa biblioteca e os 
instrumentos musicais bem acessíveis a toda a família, o 
que significa que quase todos os dias temos leitura e 
música, tanto para estudo, como para louvor - e também 
como entretenimento. 
 
Com o tempo, entendemos que realmente não 
deveríamos procurar uma outra “igreja”, ou qualquer 
outra denominação, pois entendemos que SOMOS 
IGREJA.  
 
E que só há uma Igreja!  
 
E também que há um só rebanho! 
 
Entregamos nas mãos do Criador que seria Ele mesmo 
que colocaria as pessoas e famílias em nosso caminho, 
na nossa vida; seria Ele que escolheria um futuro grupo de 
irmãos para congregarmos – e que definitivamente, essa 
não seria uma ação que partiria da gente, mas dEle. 
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Um só Pastor 
 
 

(João 10:11 ACF)  Eu sou o bom Pastor; o 

bom Pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 

(João 10:12 ACF)  Mas o mercenário, e o 
que não é pastor, de quem não são as 

ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e 
foge; e o lobo as arrebata e dispersa as 

ovelhas. 
(João 10:13 ACF)  Ora, o mercenário foge, 

porque é mercenário, e não tem cuidado das 
ovelhas. 

(João 10:14 ACF)  Eu sou o bom Pastor, e 

conheço as minhas ovelhas, e das 
minhas sou conhecido. 

(João 10:15 ACF)  Assim como o Pai me 
conhece a mim, também eu conheço o Pai, e 

dou a minha vida pelas ovelhas. 
(João 10:16 ACF)  Ainda tenho outras 

ovelhas que não são deste aprisco; também 
me convém agregar estas, e elas ouvirão a 

minha voz, e haverá um rebanho e um 

Pastor. 
 
A gente já pensava assim quando ainda participávamos 
do sistema religioso, que havia uma só igreja, um só 
pastor, mas a prática e a vida na igreja denominacional 
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era exatamente o contrário! E quando muito dos irmãos 
daquela “igreja” esqueceram-se de nós, nos excluindo do 
convívio e contato normal e regular, tivemos mesmo que 
depender somente do Espírito Santo!  
 
Ficamos muito tristes nesse período, mas hoje 
entendemos que isso também foi importante para o nosso 
crescimento espiritual. 
 
E aquilo que antes considerávamos ser “viver 
dependendo do Espírito”, acabou significando 
simplesmente nada em comparação àquilo que estávamos 
experimentando! Isso sim foi depender do Espírito!  
 
Foi o que aconteceu a partir do momento que resolvemos 
dispensar os pastores de denominações e depender do 
ÚNICO PASTOR! 
 
Aprendemos muita coisa e continuamos aprendendo! 
Aprendemos sempre! E normalmente acontece em família!  
 
Ah! E o mais impressionante: aprendemos enquanto 
ensinamos! Principalmente o que realmente é SER 
IGREJA, o que realmente significa ter COMUNHÃO, o 
que é participar do Corpo Vivo do Nosso Salvador, e 
depender somente dEle! 
 
Quanto mais estudávamos as Escrituras, mais longe 
ficávamos do sistema religioso. Mais tudo aquilo se 
tornava estranho para nós. Era como se o Espírito Santo 
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tivesse uma Grade Curricular, com matérias e tópicos e 
conteúdos que deveríamos aprender, reaprender, rever e 
aplicar efetivamente em nossas vidas.  
 
 
 
Convencimento do Pecado 
 
 
Nós realmente somos outras pessoas hoje. De verdade. 
Olhar pra trás e comparar com a nossa vida hoje, creio 
que podemos dizer que vivíamos “sem a mínima noção 
do que é ser Igreja” – e olha que a gente levava nosso 
testemunho a sério mesmo, ou seja, sempre nos 
pautávamos no melhor testemunho possível, tanto para os 
de dentro quanto para os de fora! 
 
Em contrapartida nessa aquisição de tanto conhecimento 
espiritual do qual estamos nos referindo, o conhecimento 
das Escrituras, descobrimos também um outro lado... o 
lado de quanto nós estamos podres e sujos por dentro 
e por fora, do quanto somos pecadores e totalmente 
dependentes da graça e misericórdia do Criador.  
 

(João 16:7 ACF)  Todavia digo-vos a 

verdade, que vos convém que eu vá; 
porque, se eu não for, o Consolador não 

virá a vós; mas, quando eu for, vo-lo 
enviarei. 
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(João 16:8 ACF)  E, quando ele vier, 

convencerá o mundo do pecado, e da 

justiça e do juízo. 
 
 
A visão dessa completa e total sujidade e podridão que 
nós somos só não é maior que a ousadia e a confiança 
que encontramos no Salvador ao nos direcionarmos ao 
Trono da Graça, através do Nosso Sumo Sacerdote,  que 
em tudo foi tentado, mas sem pecado, conforme diz em 
Sua Palavra: 
 

(Hebreus 4:15 ACF)  Porque não temos um 

sumo sacerdote que não possa 
compadecer-se das nossas fraquezas; 

porém, um que, como nós, em tudo foi 
tentado, mas sem pecado. 

(Hebreus 4:16 ACF)  Cheguemos, pois, 
com confiança ao trono da graça, para 

que possamos alcançar misericórdia e 
achar graça, a fim de sermos ajudados 

em tempo oportuno. 
 
Esse ponto nos deu confirmação de que o Espírito Santo 
estava à frente pois somente Ele pode nos convencer do 
pecado, mais ninguém! Ser convencido de que é pecador 
e que tem pecados não é um exercício mental, lógico, 
racional, isso é contrário à natureza humana pecadora. 
Apenas o Espírito pode convencer alguém do pecado. 
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Um só rebanho e a memória da morte do Salvador 
 
 
Quando nos reunimos em família (e Igreja) nos Shabbats 
e Luas Novas fazemos memória da morte do nosso 
Salvador, com pão sem fermento e suco de uva.  
 
Fazemos sempre questão de declarar que daquele ato 
participam todos os salvos desde o Pentecoste e em todos 
os lugares, independentemente da ciência ou presença 
física deles, uma vez que a COMUNHÃO de que tratamos 
é a comunhão no Espírito Santo e não uma mera 
congregação ou reunião. 
 
Isso significa que o que temos em comum é o Espírito 
Santo e não a presença física numa reunião ou mera 
confraternização. Confraternização não é a mesma 
coisa que Comunhão. 
 
Acreditamos que ao comer do pão e beber do cálice 
compartilhado de suco de uva, fazemos em memória da 
morte do nosso Salvador juntamente com todos os salvos 
e em todos os lugares, inclusive dos salvos da igreja 
denominacional da qual fazíamos parte, pois certamente 
que há salvos ali naquele lugar!  
 
Incluímos todos os salvos em pensamento e não 
excluímos ninguém.  
 
É assim que fazemos e pensamos: UM SÓ REBANHO! 
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Cremos que no tempo certo e do jeito certo o Criador e 
Salvador nos trará aqueles que comporão nossos irmãos 
da igreja local com os quais partilharemos da comunhão e 
bênçãos recebidas.  
 
Por enquanto aguardamos. 
 
 
 
Os Nomes Verdadeiros 
 
 
O contato com o idioma hebraico e grego foi o que 
inicialmente nos direcionou a estudar e descobrir uma das 
coisas mais importantes sobre o qual fomos enganados 
desde que recebemos a salvação: os Nomes Verdadeiros 
do Eterno Criador e de Seu Filho, nosso Salvador, foram 
ocultados de todos nós através de uma conspiração de 
proporção mundial! 
 
O Nome do Eterno Criador é YAHUH, o Nome do Seu 
Filho é YAHUSHUA, e a forma contrata do Nome do 
Eterno Criador é YAH! 
 
YAH significa “O Ser”. YAHUH, significa literalmente “Ele 
é O Ser, Ele existe” ou, para entendermos melhor,  
“Aquele que é, Aquele que existe”. E YAHUSHUA significa 
“YAHUH salva” ou “Salvação de YAHUH”.  
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Atente que ao afirmarmos “Aquele que é ou existe” 
estamos nos referindo a um único ser Soberano que 
eternamente foi, é, e eternamente será. E que todos os 
outros seres ou coisas NÃO são, ou NÃO existem sem 
Ele! Essa é uma síntese do significado do Nome. 
 
Levamos muito tempo para aceitarmos essa verdade 
como revelação, após muito estudo e oração, pois a 
responsabilidade de mudarmos o destinatário do nosso 
louvor e adoração, falando e orando era muito grande, 
sem falar na responsabilidade diante dos nossos filhos.  
 
Mas em determinado momento dos estudos passamos a 
ter uma convicção tal, bem como uma paz que excedeu 
nossos medos e dúvidas. E sentimos uma paz e uma 
alegria muito grande com o privilégio de conhecer os 
nomes verdadeiros. 
 
No início foi difícil de acostumar, mas hoje, até nosso 
pensamento já foi alterado e conseguimos pensar 
corretamente mesmo antes de falar. Graças a YAHUH, 
nosso Redentor! Nós sentimos como se Ele estivesse se 
apresentando para conosco, revelando o Seu Nome. 
 
Temos certeza de que já éramos salvos antes de 
conhecermos os Nomes Verdadeiros mas agora podemos 
tratá-Los intimamente pelos Nomes Próprios Pessoais 
Verdadeiros. E isso é bom demais! 
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Um dos principais meios pelos quais chegamos à Verdade 
dos Nomes foi entender que a Gramática do Idioma 
Hebraico e tradições não podem ser maiores que o 
conteúdo das Escrituras. 
 
 
 
Terra Plana, Domo Celeste ou a Nasa? 
 
 
Pasmem! O mundo não é como contaram pra gente lá na 
escola... vivemos num Reino, numa terra plana, com 
um domo firme sobre ele chamado de firmamento, acima 
está os céus – as águas de cima.  
 
Sol é Sol e não uma estrela. Lua é Lua. Estrela é estrela.  
 
Planetas são apenas estrelas errantes. Sol, Lua e estrelas 
giram sobre a terra plana (uma terra plana com aclives e 
declives, é claro!) no tempo certo e do jeito certo, 
conforme o Criador determinou desde o início.  
 
Quanta coisa a gente aprendeu... Por exemplo, o dia é a 
parte clara e a noite é a parte escura, portanto o dia não 
tem 24 horas, mas 12 horas.  
 
E a noite NÃO faz parte do dia. Uma coisa é uma coisa, 
outra coisa é outra coisa. E muito crente não sabe disso... 
 
É preciso dar crédito às Escrituras – elas merecem! 
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(João 11:9 ACF)  Yahushua respondeu: Não 

há doze horas no dia? Se alguém andar 

de dia, não tropeça, porque vê a luz deste 
mundo; 

 
 
Há tanta coisa básica nas Escrituras que os crentes de 
hoje estão completamente por fora, optando por darem 
crédito à tal Ciência Moderna. Ah, e tem a 
correspondência biológica do Tabernáculo com a célula 
eucariótica, as Festas do Calendário de Yah, o Shabbat, a 
Lua Nova... 
 
Sei que não é o foco aqui mas achei melhor jogar limpo 
com os leitores que optarem por parar de ler logo aqui e 
achar que nós somos um bando de doidos que não tem 
mais o que fazer. Não tem problema. Se achar isso, não 
perca seu tempo, vá mesmo fazer outra coisa.  
 
Agora, se quiser aprender mais do que as Escrituras têm a 
dizer sobre isso e muito mais, estude; e o principal: peça 
sabedoria ao Criador e Salvador! Ele lhe dará o 
entendimento e a sabedoria necessária.  
 
Ou... você pode continuar com a boiada, acreditando no 
que a Sociedade e a Ciência moderna apresentam, sem 
questionar nada, tendo a Nasa como referência em vez de 
acreditar literalmente no que as Escrituras dizem, no que a 
Palavra do Criador fala, e seguir com o gado. Espero 
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sinceramente que escolha a primeira opção e vá para as 
Escrituras! 
 

(Josué 10:12 ACF)  Então Josué falou a 

YAHUH, no dia em que YAHUH deu os 

amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e 
disse na presença dos israelitas: Sol, 

detem-te em Gibeom, e tu, lua, no vale 
de Ajalom. 

(Josué 10:13 ACF)  E o sol se deteve, e a 
lua parou, até que o povo se vingou de 

seus inimigos. Isto não está escrito no livro 
de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio 

do céu, e não se apressou a pôr-se, 

quase um dia inteiro. 
 
 
Se as Escrituras dizem que o Sol e a Lua pararam é 
porque estavam em movimento. Ponto final.  
 
Não foi a terra que parou pois ela sempre esteve imóvel, 
desde o início de sua fundação. Se a realidade fosse o 
Heliocentrismo, mesmo que o sol e a Lua parassem a 
terra continuaria girando, não é mesmo? Josué não pediu 
pra terra parar... ou pediu? 
 
Mas você pode perguntar: O que importa saber o formato 
da terra? Muito!  
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Primeiro, é um teste pra você escolher dar crédito à 
Ciência Moderna ou às Escrituras. Outra, se a Terra é 
plana com um domo em cima, há um Criador que fez tudo 
isso e caem por terra o Evolucionismo & Cia. 
 
 
 
Trindade NÃO existe 
 
 
Continuando no jogo limpo, o estudo sério dos Nomes 
Verdadeiros do Criador e Seu Filho nos trouxe a uma 
outra compreensão completamente avessa àquela que 
nos ensinaram quando dentro do sistema religioso. Não 
existe Trindade, o Criador é Um.  
 
Assim como a “Terra Plana”, a “Trindade” não é o foco 
desse estudo mas você vai passar por esse tema em 
algum momento nesse estudo e vai se impressionar. 
Tenho certeza. 
 
Um Ser que é Soberano detém todo o poder e não pode 
estar dividido em 3. Nem em dois. Não existem dois 
tudos, mas apenas um tudo.  
 
Se houvessem dois tudos, cada um deles não seria tudo. 
Simples assim. Se você crer na Trindade, o poder não 
estará na mão de um único Ser mas na de 3 seres. 
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(Isaías 44:6 ACF)  Assim diz YAHUH, Rei de 

Israel, e seu Redentor, o YAHUH dos 

Exércitos: Eu sou o primeiro, e eu sou o 
último, e fora de mim não há Elohiym. 

 
 
“É um mistério” - dizem eles sobre a Trindade. É verdade, 
e foi satanás quem inventou!  
 
Não caia nessa, o Soberano Criador é o mesmo Redentor, 
Ele é o Criador e também o Salvador, assim como as 
Escrituras nos dizem.  
 
Quando não entender, considere Sua Onipresença, Seu 
controle temporal e tudo se encaixará e ficará mais claro 
de compreender sobre o Criador e Seu Filho. 
 
 

(Isaías 45:21 ACF)  Anunciai, e chegai-vos, 
e tomai conselho todos juntos; quem fez 

ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde 
então o anunciou? Porventura não sou eu, 

YAHUH? Pois não há outro Elohiym 

senão eu; Elohiym justo e Salvador não 
há além de mim. 
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Na versão da sua Bíblia você encontra “não sou eu, o 
Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo 
e Salvador não há além de mim”.  
 
Ora, se você entende que esse “Senhor” seja o nome de 
Seu Deus, então Ele está afirmando que sendo o Pai 
Celeste, é o único Deus e não há outro Salvador.  
 
E aí? Bem, seja corajoso como Josué: a ordem que foi 
dada a um soldado de guerra foi: estude e obedeça às 
Escrituras!  
 
Não busque intermediários mercenários mas pergunte, 
questione, vá diretamente ao Pai e Salvador sobre o que 
está lendo até agora, não deixe passar, não ignore.  
 
Peça sabedoria a Ele e tenha certeza que lhe dará! Eu 
experimentei isso, fiquei chocado, minha esposa também.  
 
Houve algumas lições que levaram meses para realmente 
entendermos! Não é fácil aceitar que foi enganado – 
acredite, eu sei. 
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O Criador encobre, o rei descobre 
 
 

(Provérbios 25:2 ACF)  A glória de YAH está 

nas coisas encobertas; mas a honra dos 

reis, está em descobri-las. 

 

 

Eu já me considero Rei e Sacerdote como as Escrituras 
dizem que serei um dia, então, se você é como eu, 
assuma também que é rei, que é príncipe, e se debruce 
nas Escrituras, insista em descobrir, pois certamente o 
Criador as revelará também a você!  
 
É só pedir por entendimento e sabedoria. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

(Isaías 42:8 ARA)  Eu sou YAHUH, este é 
o meu nome; a minha glória, pois, não a 

darei a outrem, nem a minha honra, às 

imagens de escultura. 

 

Uma vez que toda doutrina ou crença religiosa deve ser 

sustentada Sola Scriptura (somente pelas Escrituras), o 

foco exclusivo dessa publicação é pesar as evidências e 

provar cada ponto do Nome do Eterno Criador, Yahuh, e 

de Seu Filho Yahushua, nosso Salvador, através das 

Escrituras. 

 

(2 Timóteo 3:16 ARA)  Toda a Escritura é 

inspirada por Elohim e útil para o ensino, 
para a repreensão, para a correção, para a 

educação na justiça, 

(2 Timóteo 3:17 ARA)  a fim de que o 

homem de Elohim seja perfeito e 

perfeitamente habilitado para toda boa obra. 
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Essa publicação leva em consideração “toda a Escritura” 

sobre o assunto, e podemos concluir que a pronúncia 

original e exata é, sim, atingível. 

 

(Deuteronômio 29:29 ARA)  As coisas 
encobertas pertencem a YAHUH, nosso 

Elohim, porém as reveladas nos 
pertencem, a nós e a nossos filhos, para 

sempre, para que cumpramos todas as 
palavras desta lei. 

 

 

Mas quando afirmamos que a pronúncia original e exata é 
possível não queremos dizer que um simples som, um 
áudio, o pronunciar de uma palavra seja a base para a 
salvação. 
  
Não, não é assim que funciona... 
 
“Invocar o NOME” pressupõe conhecer, crer, confiar 
que Ele realmente seja capaz de nos ouvir, redimir e 
salvar! 
 
A obediência é a mais alta forma de adoração e aquele 
que tem os mandamentos e os guarda é que efetivamente 
demonstra que ama a Yahuh e ao Seu filho Yahushua. 
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(João 14:21 ARA)  Aquele que tem os 

meus mandamentos e os guarda, esse é 

o que me ama; e aquele que me ama será 
amado por meu Pai, e eu também o amarei 

e me manifestarei a ele. 

 

Devemos guiar as pessoas de volta às raízes das 
Escrituras, mas proclamar que Jesus Cristo é o 
anticristo é uma abordagem errada. Eu tomaria muito 
cuidado ao fazer essa declaração, porque há muitas 
pessoas que são e estão salvas por Yahushua, e que 
usam o nome “Jesus”. 
 
Este estudo não foi projetado para fornecer explicações 
detalhadas sobre o idioma hebraico, meu objetivo é 
fornecer uma lógica simples e exemplos das próprias 
Escrituras para ajudá-lo a ver que os nomes próprios e 
pessoais do Pai e do Filho tem significados muito 
importantes. 
 
Antes de começarmos, vamos ser claros sobre algo. Eu 
não faço parte do Movimento das Raízes Hebraicas ou 
Seitas do Verdadeiro Nome ou de qualquer outro grupo 
que tende a levar seus ensinamentos a extremos.  
 
Na verdade não faço parte nem do sistema religioso. 
 
Eu não condeno nem julgo. Eu não proclamo que você 
não seja salvo se você usar o nome de “Jesus”.  
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Eu simplesmente explico o que eu encontrei em meus 
estudos, de que maneira tem me guiado o Espírito Santo 
de Yah, e como eu tenho perseguido a verdade em 
relação aos nomes pessoais, da aliança do Pai e o nosso 
Messias, Yahushua. 
 
Eu acredito que Yahushua está despertando o Seu 
remanescente para estes enganos durante estes últimos 
dias, enquanto nos preparamos para estar com Ele em 
Seu Retorno. 

 

 

Mal 3:16  Então aqueles que temeram a 

YAHUH falaram freqüentemente um ao 
outro; e YAHUH atentou e ouviu; e um 

memorial foi escrito diante dele, para 
os que temeram YAHUH, e para os que 

se lembraram do seu nome. 

Mal 3:17  E eles serão meus, diz YAHUH 

dos Exércitos; naquele dia serão para 

mim jóias; poupá-los-ei, como um 
homem poupa a seu filho, que o serve. 

Mal 3:18  Então voltareis e vereis a 
diferença entre o justo e o ímpio; entre o 

que serve a Elohim, e o que não o serve. 
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(Salmos 83:18 ACF)  Para que saibam que 

tu, a quem só pertence o nome YAHUH, 

és o Altíssimo sobre toda a terra. 

 

Esse livro pretende demonstrar a importância e o 

significado do Nome do Eterno Criador, Yahuh, e 

também ajudar e orientar o peregrino em sua jornada a 

Terra Prometida, para honra daquele que nos amou e se 

entregou por nós: Yahushua! Hallelu Yah! 
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PARTE A 

YAHUH: 

O NOME DO PAI, 

O ETERNO CRIADOR 
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01.  Introdução: Começando pelo Fim 

 

Desejo que compreenda que esse é um assunto muito 
difícil de ser estudado, de ser compreendido corretamente, 
e também de ser explicado.  
 
E se não fosse assim, haveria mais gente sabendo da 
verdade, não é mesmo? 
 
Meu conselho definitivo para esse estudo é esse: NÃO 
ACREDITE EM MIM - mas investigue você mesmo as 
Escrituras e peça ao Espírito Santo de Yah que fale ao 
seu coração a respeito de tudo que eu for expor a você 
aqui, retendo o que for bom. Combinado? 
 
Embora não seja possível separar o nome do Pai do Filho, 
para fins pedagógicos, resolvemos dividir todo o estudo 
em duas partes principais: A e B, organizando artigos para 
o Pai e Filho separadamente – todavia nas duas partes 
falarei de ambos. 
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1.1.  O diabo “engana todo o mundo” 
 
 

A trama e conspiração mundiais é tal que o inimigo tem 
conseguido cegar o entendimento até mesmo dos salvos 
em muitos aspectos, muitos assuntos e segmentos, de 
forma que não devemos subestimar a ação dele nesse 
mundo, achando que já somos detentores de toda a 
verdade (a começar de mim), e que não podemos 
descobrir coisas pelas quais há tempos estamos sendo 
enganados, pois as Escrituras afirmam: 
 

(Apocalipse 12:9 ACF)  E foi precipitado o 

grande dragão, a antiga serpente, chamada 
o Diabo, e Satanás, que engana todo o 

mundo; ele foi precipitado na terra, e os 
seus anjos foram lançados com ele. 

 

Quero dizer que se ele engana “todo o mundo”, e eu e 
você estamos incluídos aí também, infelizmente...  

 

Eu e minha esposa amamos estudar as Escrituras e a 
cada passo vemos como estamos sujos e atolados na 
lama do pecado desse mundo.  

 

E a isso me refiro a nossa própria cultura e costumes, 
tradições, nosso idioma, nosso trabalho e a forma como 
muitas vezes somos forçados a viver, a influência e 
opressão que o mundo exerce principalmente sobre nós, 
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que somos salvos, procurando nos levar a um tipo de 
exaustão. 

 

(Daniel 7:25 NVI)  Ele falará contra o 

Altíssimo, oprimirá os seus santos e 

tentará mudar os tempos e as leis...”  

 

O termo em aramaico utilizado aqui foi traduzido por 
“oprimirá” (NVI) e “magoará” (ARA) mas conforme o 

Dicionário Strong, H1080, בלא bêla’ - nos fornecem 

ideias mais específicas do idioma tais como “gastar, 
consumir, importunar constantemente” – assim sendo, 
trata-se uma espécie de exaustão dos santos.  

 

E para se ter uma ideia do quão específico é essa 
descrição profética de perseguição dos santos que se 
daria nos últimos dias, essa é a única referência desse 
termo em toda a Escritura! 
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1.2.  Ousadia e Confiança 
 
 
Por outro lado, sabemos muito bem também que podemos 
agir com “ousadia e confiança” mesmo diante dessa 
lama e sujeira, pois o sangue de Yahushua é muito mais 
poderoso que tudo isso, nos perdoando e nos purificando 
de toda a injustiça - nos dando um novo e vivo acesso a 
Yah,o Eterno Criador: 

 

 

(Hebreus 10:19 ACF)  Tendo, pois, irmãos, 
ousadia para entrar no santuário, pelo 

sangue de Yahushua, 

(Hebreus 10:20 ACF)  Pelo novo e vivo 

caminho que ele nos consagrou, pelo véu, 
isto é, pela sua carne, 

(Hebreus 4:16 ACF)  Cheguemos, pois, com 
confiança ao trono da graça, para que 

possamos alcançar misericórdia e achar 

graça, a fim de sermos ajudados em tempo 
oportuno. 

 

 

Eu e minha esposa estudamos esse e também muitos 
outros assuntos há 6 anos, fora do sistema religioso, 
galgando no hebraico e grego para compreender melhor 
as Escrituras.  
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E definitivamente, concluímos hoje que não foi o estudo 
de muitos livros e do próprio idioma hebraico, aramaico e 
grego que nos trouxem até aqui, mas sim o Espírito de 
Yah com Sua graça, misericórdia e amor.  
 
Significa que o conhecimento, a informação que 
agregamos, não foi a principal ferramenta mas, 
indiscutivelmente, foi o grande amor de Yah e Sua 
intimidade para conosco que nos habilitou a aprender 
mais e mais de Sua Palavra. 
 
 

(João 14:26 ACF)  Mas aquele Consolador, o 

Espírito Santo, que o Pai enviará em meu 
nome, esse vos ensinará todas as 

coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto 
vos tenho dito. 

 
 
 

(João 21:25 ACF)  Há, porém, ainda muitas 

outras coisas que Yahushua fez; e se cada 
uma das quais fosse escrita, cuido que nem 

ainda o mundo todo poderia conter os 
livros que se escrevessem. Que assim seja. 
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Que incrível! Tudo que Yahushua fez, incluindo o que Ele 
disse e ensinou não seria possível ser escrito em livros, 
pois o mundo não poderia conter tantos livros assim, mas 
Yah, o Pai, promete enviar o Consolador e diz que Ele nos 
ensinará e nos fará lembrar tudo quanto Yahushua 
disse! 

 

Imagine só que promessa! As Escrituras afirmam que 
poderíamos nos lembrar de palavras de Yahushua que 
nem foram registradas em livros, uma vez que não seria 
possível haver o registro de tudo -  mas mesmo assim nós 
nos lembraríamos!  

 

Esse é o infinito amor e carinho pelo qual podemos ser 
abraçados em nossa caminhada em aprender e descobrir 
os ensinamentos da Palavra de Yah! 
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1.3.  Reaprender tudo do zero 
 

 
Esses 6 anos que menciono é a contagem de tempo que 
fazemos desde que nós saímos do sistema religioso e 
das igrejas denominacionais. Antes mesmo desses 6 
anos, os últimos 2 anos, tentamos conversar com o pastor 
e líderes em nossa igreja local, procurando demonstrar 
como a igreja estava se distanciando da Palavra de Yah.  
 
Chegamos até a formalizar um pedido por carta a igreja 
para que se analisassem aqueles pontos dos quais 
estávamos tentando conversar, mas não deram nenhuma 
atenção.  
 
Fizemos também uma reunião com alguns irmãos que 
eram líderes e influenciadores para que os assuntos 
fossem ao menos tratados publicamente em assembleia, 
mas nada foi feito também! 
 
Nesse período, que foi muito difícil, decidimos dar um 
passo de fé e reaprender tudo do zero, sem depender de 
pastores mas exclusivamente do único “Bom Pastor”: 
Yahushua. 
 
Não seguiríamos modelos, comentários bíblicos, mas 
exclusivamente as Escrituras e o estudo do idioma 
hebraico e grego, a etimologia das palavras e afins, 
submetendo-nos à orientação do Espírito Santo de Yah: 
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(Ezequiel 34:23 ACF)  E suscitarei sobre elas 

um só pastor, e ele as apascentará; o meu 

servo Davi é que as apascentará; ele lhes 
servirá de pastor. 

 
 

(1 Pedro 2:25 ACF)  Porque éreis como 

ovelhas desgarradas; mas agora tendes 
voltado ao Pastor e Bispo das vossas 

almas. 

 
 
Em determinado ponto dessa caminhada, enquanto ainda 
fazíamos parte daquela igreja denominacional, decidimos 
“não atrapalhar” o ministério daquela igreja local, uma 
vez que não mais compartilhávamos dos mesmos 
pensamentos, entendimentos e práticas, excetuando-se 
o plano de salvação em Yahushua (Jesus para eles).  
 
Foi então que decidimos sair da igreja denominacional e 
logo depois saímos do sistema religioso. 
 
O problema não foi “não pensarmos da mesma 
maneira”, mas o que realmente culminou em nossa 
decisão de sairmos de lá foi o fato dos nossos irmãos, que 
muitos nos conheciam desde criança, trabalhando na 
igreja, não quererem nem conversar, discutir, analisar os 
questionamentos que estávamos fazendo com base nas 
Escrituras. 
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Eles decidiram seguir o que seu líder máximo, o pastor 
da igreja falava, pois tudo o que ele falava era seguido 
como ordem, a risca, e tudo o que ele falava era 
considerado santo, bom, justo e correto – sem espaço 
para uma discussão sadia.  
 
E fizeram isso sem conferirem o que realmente as 
Escrituras diziam... ou qual era relmente a vontade de Yah 
para a igreja local. 
 
Entendemos que o líder máximo de uma igreja local deve 
ser o próprio Yahushua HaMashiach, o verdadeiro e 
único Pastor.  
 
Entendemos também que uma igreja local deva ter muitos 
pastores, que realmente tenham o dom de pastorear vidas 
e acompanhar os novos na fé mas, definitivamente: 
 
 

A ideia de um pastor* 
à frente de uma igreja local 
é contrário às Escrituras. 

 
 

*pastor humano 
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(João 10:11 ACF)  Eu sou o bom Pastor; o 

bom Pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 

(João 10:12 ACF)  Mas o mercenário, e o 
que não é pastor, de quem não são as 

ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e 
foge; e o lobo as arrebata e dispersa as 

ovelhas. 
(João 10:13 ACF)  Ora, o mercenário foge, 

porque é mercenário, e não tem cuidado das 
ovelhas. 

(João 10:14 ACF)  Eu sou o bom Pastor, e 

conheço as minhas ovelhas, e das 
minhas sou conhecido. 

(João 10:15 ACF)  Assim como o Pai me 
conhece a mim, também eu conheço o Pai, e 

dou a minha vida pelas ovelhas. 
(João 10:16 ACF)  Ainda tenho outras 

ovelhas que não são deste aprisco; também 
me convém agregar estas, e elas ouvirão a 

minha voz, e haverá um rebanho e um 

Pastor. 
 

 

Atente que quem se opõe ao Bom Pastor não é o lobo, 
mas o mercenário, “o que não é pastor”.  

 

Dessa forma, o mercenário NÃO É PASTOR de verdade. 
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E quando digo “reaprender tudo do zero” é tudo mesmo!  
 
Desde as doutrinas e os conceitos mais básicos das 
Escrituras até aqueles assuntos mais difíceis, complexos; 
empreendemos então numa busca pela verdade 
dependendo exclusivamente do único Bom Pastor, por 
meio de Seu Espírito Santo em nós: foi oração, 
intercessão e estudo intenso e contínuo da Palavra. 
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1.4.  Igreja e “desigrejados” 
 
 

Quero frisar que não acredito que exista “desigrejado” 
algum nessa terra e que NUNCA SAÍMOS da única e 
verdadeira Igreja, a Noiva de Yahushua HaMashiach.  
 
A salvação é uma operação realizada exclusivamente pelo 
nosso poderoso Salvador, de modo que não há como 
desfazê-la, mesmo que alguém quisesse isso! 

 

(1 Pedro 2:5 ACF)  Vós também, como 
pedras vivas, sois edificados casa 

espiritual e sacerdócio santo, para oferecer 
sacrifícios espirituais agradáveis a Yah por 

Yahushua HaMashiach. 

 

  

(Mateus 16:18 ACF)  “... sobre esta pedra 

edificarei a minha igreja, e as portas do 

inferno não prevalecerão contra ela; 

 

 

(Filipenses 2:13 ACF)  Porque Yah é o que 

opera em vós tanto o querer como o 
efetuar, segundo a sua boa vontade. 
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(Colossenses 2:11 ACF)  No qual também 

estais circuncidados com a circuncisão não 

feita por mão no despojo do corpo dos 
pecados da carne, a circuncisão de 

Yahushua; 

 

 

Mas é claro que eu sei que esse termo “desigrejado” é 
usado com outras intenções, mas que para mim não faz o 
menor sentido.  

 

Se desigrejado é alguém que deixou de participar de 
templos e ou igrejas denominacionais também continua 
não fazendo nenhum sentido pra mim, uma vez que a 
aptidão de fazer parte da igreja vem do próprio sangue de 
Yahushua e é Ele quem garante a Salvação a todos os 
que foram escolhidos. 

 

O que pode acontecer é um indivíduo passar a ser 
membro de uma igreja denominacional, parecer crente, 
mas na verdade nunca ter recebido o selo do Espírito 
Santo.  

 

Nesse caso eu entendo que ele nunca fez parte da 
Igreja, pois nunca foi salvo de verdade, portanto, sua 
saída só confirma que nunca participou ou foi membro do 
Corpo do Messias, a Igreja! Aí cabe o texto à seguir: 
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(1 João 2:19 ACF)  Saíram de nós, mas 

não eram de nós; porque, se fossem de 

nós, ficariam conosco; mas isto é para que 
se manifestasse que não são todos de 

nós. 
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1.5.  Nosso ponto em comum: A Comunhão no 
Espírito de Yah 

 
 
Entendo que se eu não contar um pouco da nossa 
caminhada e no que cremos, corremos o risco de sermos 
mal compreendidos ou de sermos taxados como alguns 
extremistas que existem por aí e, uma vez que 
consideramos o assunto dos Nomes Verdadeiros 
importante demais, queremos fazer de tudo para 
aproveitar essa oportunidade de compartilhar da forma 
correta: com base nas Escrituras. 
 
E existem vários conceitos em torno do NOME que 
precisam ser esclarecidos para melhor entendermos o 
assunto principal. 
 
De antemão quero ratificar que não pertencemos a 
nenhum movimento do “Verdadeiro Nome” ou do “Nome 
Sagrado” dos quais há muitos desse tipo pela internet 
afora.  
 
Eu e minha esposa somos Yahudiym – que literalmente 
significa “adoradores de Yahuh”,  o Eterno Criador, por 
meio de Yahushua, nosso Mediador e Salvador, que 
morreu derramando Seu precioso sangue num madeiro 
cumprindo com todas as exigências da Lei de Moisés... e 
ponto final. 
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Somos livres para adorá-lo, de chegarmos ao Pai a hora 
que quisermos, de onde estivermos e do jeito que nos 
encontrarmos, pois temos um Sumo Sacerdote Eterno que 
milagrosamente nos habilita para isso através do Seu 
Sangue.  
 

(2 Coríntios 13:14 ACF)  A graça dYAHUH 

Yahushua HaMashiach, e o amor de Yah, e a 
comunhão do Espírito Santo seja com 

todos vós. Que assim seja. 

 

  

(1 Coríntios 10:16 ACF)  Porventura o cálice 
de bênção, que abençoamos, não é a 

comunhão do sangue de Yahushua? O pão 
que partimos não é porventura a 

comunhão do corpo de Yahushua? 

 

 

(1 João 1:3 ACF)  O que vimos e ouvimos, 
isso vos anunciamos, para que também 

tenhais comunhão conosco; e a nossa 
comunhão é com o Pai, e com seu Filho 

Yahushua HaMashiach. 

  

Cremos que uma vez salvo, sempre salvo.  
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E uma vez salvo, sempre membro da única e universal 
Igreja de Yahushua HaMashiach, Sua Noiva, espalhada 
no tempo e no espaço, ou seja, desde que o Pentecoste 
ocorreu (e vem se cumprindo até os dias de hoje), e por 
todas as nações do mundo – e que se completará na 1ª. 
Ressurreição e Arrebatamento da Igreja. 
 
Quando celebramos a Ceia em nossa casa, em família e 
também como Igreja local, com pão asmo e suco de uva, 
não excluímos nossos irmãos da igreja denominacional 
da qual pertencíamos naqueles tempos, por exemplo.  
 
Pelo contrário, quando celebramos a morte de Yahushua, 
em memória da morte, fazemos isso com todos os 
santos desde o Pentecoste (início), tanto com aqueles 
que já estão descansando em Yahuh, como com aqueles 
que estão vivos sobre terra em todos os lugares nesse 
mundo, pois mesmo sem conhecê-los pessoalmente, 
estamos em comunhão através do Espírito Santo de Yah. 
 
Portanto, cremos na Igreja como um Organismo Vivo, 
perfeito e sempre em crescimento, e dela fazem parte 
tanto os que já descansam em Yahuh e aguardam seus 
novos corpos na ressurreição, quanto os vivos que ainda 
estão sobre a terra cumprindo cada um com sua missão, 
cada qual em seu estágio de santificação – aguardando a 
glorificação. 
 
Isso significa que quando ceamos, você, meu irmão (que 
crê em Yahushua), está incluído em nossa Ceia, em 
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nossa mente, pois procuramos pensar numa única igreja, 
incluindo todos os salvos que estão espalhados em muitas 
igrejas evangélicas e outras denominações, imaginando 
estar com todos juntos num só Espírito. 
 
Somente o Pai conhece os corações e sabe exatamente 
quais e quem são as pedras vivas que Ele vem 
edificando a Sua Igreja. E isso está bem longe de um 
ecumenismo, fique tranquilo...  
 
Estou procurando explicar de que maneira tratamos os 
nossos irmãos que estão em todas as partes do mundo, 
dos quais o irmão que está lendo neste momento (que 
crê em Yahushua) é um deles, independente desses 
irmãos tratarem o Eterno Criador por títulos como 
“Senhor”, “Deus”, ou a seu Filho Unigênito como “Jesus”, 
“Cristo” ou “Jesus Cristo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  54 
 

1.6.  Não deixar de “congregar” 

 

Mais uma coisa que eu gostaria de esclarecer antes de 
partirmos para o assunto principal, é a etimologia da 
palavra  επισυναγωγη  “episunagoge” – Strong G1997, 
que se origina de επισυναγω  “episunago”,  Strong 
G1996, que é formada pelas partículas gregas com os 
seguintes significados (EPI + SUN + AGO): 

 
 

 
EPI 

 
SUNAGO 

Strong G1909 Strong G4863 (G4862 + G71) 

Sobre, em cima, do alto, de 
uma posição superior 

Reunir-se, juntar-se, como 
numa rede de peixes ou como 
numa convocação 

 
 

 
Analisando melhor os termos em grego, ficaria literalmente 
assim: uma “reunião do alto” ou uma “convocação 
superior” ou uma “assembleia do alto”.  
 
Essa palavra, “episunago”, G1996, não se refere ao 
encontro presencial das pessoas num lugar, mas da 
correspondência “celeste” dessa reunião.  
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Em outras palavras, refere-se à comunhão no Espírito que 
está ocorrendo num lugar elevado, acima, superior, ou 
seja, no que tange ao aspecto espiritual, não visível, 
desse encontro ou reunião. 
 
Assim como o batismo é um símbolo daquilo que já 
ocorreu através da imersão do indivíduo salvo (corpo, 
alma e espírito) dentro do Espírito Santo, “episunago” 
trata-se da conexão espiritual que ocorre quando os 
crentes em Yahushua se encontram, não 
necessariamente presencialmente ou fisicamente, mas 
espiritualmente. 
 
 

(1 Coríntios 12:13 ACF)  Pois todos nós 
fomos batizados em um Espírito, 

formando um corpo, quer judeus, quer 
gregos, quer servos, quer livres, e todos 

temos bebido de um Espírito. 

 
 
Isso significa que eu posso congregar com o irmão que 
esteja no Japão, outro na China, outro na Austrália, no 
mesmo Espírito, e estarmos nos congregando, sem a 
presença física de nossos corpos terrenos. 
 
Aliás, podemos nos congregar (G1997) sem ao menos 
nos conhecer pessoalmente, uma vez que essa conexão 
se dá espiritualmente no Corpo da Igreja de Yahushua. 
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Nesse corpo, todos os seus membros estão 
conectados e operam de forma interdependente, e 
todos sob as ordens do cabeça que é Yahushua. 
 
A comprovação ou ratificação desse significado é que há 
apenas uma só ocorrência além de Hebreus 10:25 do 
termo G1997, que foi traduzido por “congregar-nos”; que 
está em II Tessalonicenses 2:1, traduzido pela ARA 
simplesmente por “reunião” e pela NVI por 
“reencontro”: 
 

(Hebreus 10:25 ARA1993+)  Não G3361 

deixemos de G1459 [G5723] congregar-

nos, G1997 G1438 como G2531 é costume 

G1485 de alguns; G5100 antes, G235 

façamos admoestações G3870 [G5723] e 

G2532 tanto G5118 mais G3123 quanto 
G3745 vedes que G991 [G5719] o Dia 
G2250 se aproxima. G1448 [G5723] 

 

(2 Tessalonicenses 2:1 ARA1993+)  ¶ 

G1161 Irmãos, G80 no que diz respeito 
G5228 à vinda G3952 de nosso G2257 

Senhor G2962 Yahushua G2424 HaMashiach 
G5547 e G2532 à nossa G2257 reunião 
G1997 com G1909 ele, G846 nós vos 

G5209 exortamos G2065 [G5719] 
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(2 Tessalonicenses 2:1 NVI)  Irmãos, quanto 

à vinda de nossYAHUH Yahushua 

HaMashiach e à nosso reencontro com ele, 
rogamos a vocês 

 
 
A escolha do termo “episunagoge” é especial, é 
específico, pois esse encontro com Yahushua refere-se à 
espécie do nosso encontro final nos ares (corpo, alma e 
espírito) quando, então, a Noiva do Cordeiro será 
resgatada na 1ª. Ressurreição e Arrebatamento da Igreja. 
Veja: 
 
 

(1 Tessalonicenses 4:17 ACF)  Depois nós, 

os que ficarmos vivos, seremos arrebatados 
juntamente com eles nas nuvens, a 

encontrar YAHUH nos ares, e assim 
estaremos sempre com YAHUH. 

 

Esse encontro da Igreja com Yahushua nos ares na 1ª. 
Ressurreição e Arrebatamento da Igreja será único, num 
momento específico, representando uma união superior, 
tanto física quanto espiritual ao mesmo tempo, na 
oportunidade em que a Igreja está completamente 
edificada!  
 
E com corpos incorruptíveis, estaremos para sempre com 
Yahushua! 
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(1 Coríntios 15:52 ACF)  Num momento, 

num abrir e fechar de olhos, ante a última 

trombeta; porque a trombeta soará, e os 
mortos ressuscitarão incorruptíveis, e 

nós seremos transformados. 

 
 
Em uma ocasião o apóstolo Paulo agiu como se estivesse 
presente em espírito, e sabemos que não foi o espírito de 
Paulo que saiu do corpo dele e foi até a Igreja em Corinto 
para estar num encontro com aqueles outros irmãos mas 
a COMUNHÃO “do” e “no” Espírito é que lhe permitia falar 
e agir dessa forma (como se estivesse presente), pois 
queria referir-se a conexão superior conferida pelo poder 
de Yahushua aos crentes em todos os lugares – no 
Espírito Santo de Yah. 
 
 

(1 Coríntios 5:3 ACF)  Eu, na verdade, ainda 
que ausente no corpo, mas presente no 

espírito, já determinei, como se 
estivesse presente, que o que tal ato 

praticou, 

(1 Coríntios 5:4 ACF)  Em nome de 

nossYAHUH Yahushua HaMashiach, juntos 

vós e o meu espírito, pelo poder de 
nossYAHUH Yahushua HaMashiach, 
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Mais uma vez digo: é claro que a Igreja local deve se 
reunir presencialmente, em contato físico uns com os 
outros, confraternizando-se periodicamente para estudar 
as Escrituras, para fazer memória da morte de Yahushua, 
para discipular, e adorar a Yahuh com louvores, orações e 
súplicas etc.. 
 
Mas esse também não é o foco desse estudo, porém, era 
necessário que eu fizesse todas essas considerações 
antes, para que outras coisas se completassem e 
fizessem sentido no momento oportuno, durante esse 
estudo. 
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1.7.  Transliteração correta dos nomes 
 

 
Nós estudamos as Escrituras, o idioma hebraico, oramos, 
pedimos por sabedoria e discernimento a Yah sobre essa 
questão e entendemos que devemos chamá-los pelos 
nomes corretos transliterados do hebraico, 
respectivamente:  
 
 
Yahuh (Iárru ou Iarrú), o Eterno Criador,  
 
Yah (Iáh), como forma contrata de Yahuh, e  
 
Yahushua (Iárrushua ou Iarrúshua), o Filho Unigênito do 
Eterno Criador, o Salvador do Mundo.  
 
 
E no lugar de “Cristo”, utilizamos a transliteração hebraica 
para o termo “Ungido” que é HaMashiach (Ramashíarr). 
O “ch” no final tem o som de “rr” ou “r”. 
 
Esse fato (o de chamarmos pelos nomes transliterados 
corretamente do hebraico) não nos torna mais santos 
que os nossos outros irmãos que continuam a utilizar 
títulos e nomes dos quais consideramos inadequados, 
pois compreendemos que nessa caminhada no processo 
de santificação, o Espírito pode utilizar “currículos” 
diferentes para cada um dos salvos em Yahushua. 
 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  61 
 

Entenda esses “currículos” como sendo as lições, 
aprendizados, provas e experiências que o crente em 
Yahushua vai adquirindo na caminhada dessa vida, no 
processo de santificação. 
 
Você, meu irmão, pode ter aprendido algo, revelado pelo 
Espírito Santo de Yah, que ainda não aprendemos, e que 
ainda chegaremos lá um dia e vice-versa.  
 
Mas isso não pode nos impedir de termos COMUNHÃO.  
 
Pois a COMUNHÃO a que me refiro não é entre nós mas 
entre eu, o Pai e o Filho; e no seu caso o mesmo: entre 
você, o Pai e o Filho. 

 

(1 João 1:3 ACF)  O que vimos e ouvimos, 

isso vos anunciamos, para que também 
tenhais comunhão conosco; e a nossa 

comunhão é com o Pai, e com seu Filho 
Yahushua HaMashiach. 

 
Se for nisso em que o irmão crê, é nisso em que cremos 
também, portanto, temos algo em comum, que não é uma 
mera confraternização, nem tampouco todas as mesmas 
ideias e pensamentos sobre as interpretações das 
Escrituras e todos os assuntos polêmicos que existem, 
mas o Espírito, ou seja, TEMOS A COMUNHÃO DO 
ESPÍRITO DE YAH. 
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(1 João 1:7 ACF)  Mas, se andarmos na 

luz, como ele na luz está, temos 

comunhão uns com os outros, e o sangue 
de Yahushua HaMashiach, seu Filho, nos 

purifica de todo o pecado. 

 

 

Nossa comunhão uns com os outros depende de 
andarmos na luz, como Ele está na luz, e não de 
confraternização, reunião ou encontros. Isso não significa 
que a reunião, o encontro, a assembleia e a 
confraternização entre irmãos não seja necessária e 
importante, mas aponto aqui essa distinção, a meu ver, 
essencial para separarmos uma coisa de outra coisa e 
não misturarmos os assuntos. 
 
Partindo desse princípio, podemos pensar diferente sobre 
determinadas interpretações das Escrituras, mas se 
definirmos que o ponto em comum (entre eu e você), a 
nossa COMUNHÃO, é “do”, “com” e “no” Espírito de Yah, 
e não a confraternização, a presença ou contato pessoal. 
 
Então poderemos ser livres para discutirmos, 
conversarmos, estarmos juntos reunidos, e 
compartilharmos sobre qualquer assunto (e não 
necessariamente que sempre concordaremos 
mutuamente) e ainda assim mantermos nossa 
COMUNHÃO – no Espírito. 
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E daí, então, podemos até nos encontrar pessoalmente, 
confraternizarmos, reunirmos para conversar, ou mesmo 
nos reunirmos e congregarmos como irmãos, e também 
como Igreja de HaMashiach. 
 
Entendendo e definindo o tipo de COMUNHÃO 
estabelecida entre nós, encararmos que tudo que 
compartilharmos um com o outro (entre irmãos que creem 
em Yahushua), será resultado da intimidade e maturidade 
que cada um possui diretamente com Yah por Seu filho 
Yahushua, e assim, é possível que o Espírito Santo de 
Yah, que é a nossa COMUNHÃO, nos esclareça a 
respeito de algo que for necessário, nos ensine e nos 
exorte mutuamente, fortalecendo-nos um ao outro 
emYahushua. 
 
O que eu estou dizendo pode parecer óbvio pra você mas 
eu já tive experiências desastrosas com irmãos que só 
queriam discutir, brigar, convencer o outro, impor seus 
pensamentos e ideias, dar “lição de moral”, ficar 
julgando outras pessoas por nada, ou arrebanhar 
discípulos que o seguissem em algum tipo de ministério 
ou seita etc.. e não estou disposto a me submeter 
novamente a isso. 
 
Procuro algo mais: maduro, mais sóbrio, mais sólido, mais 
saudável,  mais escriturístico (bíblico). Se for o caso de 
ensinar as Escrituras, que seja para quem realmente 
deseja aprender.  
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Procuro por algo mais simples. E menos: dogmas, 
menos tradições, menos doutrinas de homens que só 
fazem o que outros fazem, que só pensam o que os outros 
pensam, que só ensinam o que os outros ensinam...  
 
Menos CTRL+C e CTRL+V – e que não conseguem 
desenvolver um só pensamento que lhe seja próprio, que 
não seja cópia de alguém ou alguma coisa - mas original.  
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1.8.  Começando pelo fim: “Meu povo saberá o 

meu nome” 

 

(Isaías 52:6 ACF)  Portanto o meu povo 

saberá o meu nome; pois, naquele dia, 
saberá que sou eu mesmo o que falo: Eis-

me aqui. 

 

 

ATENÇÃO: 

 

NÃO É UMA SIMPLES 
PRONÚNCIA COMO SE 
FOSSE UMA PALAVRA 
MÁGICA QUE SALVA.  

NÃO É ISSO QUE 
ACREDITO! ESSA NÃO 

É A VERDADE! NÃO! 
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ATENÇÃO: 

 

Quero deixar bem 
claro que não é o 
pronunciar de um 

nome emitindo-se um 
áudio, apenas um som 
que salva, mas que a 

salvação está em 
obedecer os 

mandamentos de Yah. 
 

Se fosse assim os mudos não seriam salvos... 
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Para invocar o nome de Yahushua é mais ou menos saber 
que deve gritar por “socorro!” quando está em perigo!  

 

Você não vai querer falar outra palavra qualquer, mas vai 
querer exprimir que você precisa muito de ajuda no 
mínimo de palavras possível! Pense nisso... você está a 
beira da morte e grita “casa, árvore ou... pedra!”? – NÃO! 
Você grita por “socorro”. O que eu estou dizendo: isso 
faz sentido pra você? 

 

 

(João 14:21 ACF)  Aquele que tem os 
meus mandamentos e os guarda esse é 

o que me ama; e aquele que me ama será 
amado de meu Pai, e eu o amarei, e me 

manifestarei a ele. 

 

 

(João 14:23 ACF)  Yahushua respondeu, e 
disse-lhe: Se alguém me ama, guardará 

a minha palavra, e meu Pai o amará, e 
viremos para ele, e faremos nele 

morada. 
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(Joel 2:32 ARA1993+)  E acontecerá que 

todo aquele que invocar H7121 [H8799] 

o nome H8034 do YAHUH H3068 será 

salvo; H4422 [H8735] porque, no monte 
H2022 Sião H6726 e em Jerusalém, H3389 

estarão os que forem salvos, H6413 como 

YAHUH H3068 prometeu; H559 [H8804] e, 

entre os sobreviventes, H8300 aqueles que 

YAHUH H3068 chamar. H7121 [H8802] 

 

 

(Atos 2:21 ARA)  E acontecerá que todo 

aquele que invocar o nome de YAHUH 
será salvo. 

 

 

Mais uma vez pra não ficar dúvida alguma: você que foi 
salvo aceitando a “Jesus” como Seu Salvador e tem 
certeza da salvação, ok, acredito, pois é o Espírito de Yah 
que intercede por nós “com gemidos inexprimíveis”!  

 

Mesmo se estiver sem voz, numa cama de hospital, ou até 
mesmo em sonho ou pensamento... Ele intercederá em 
seu favor. Ele intercederá por você! E Ele fará isso porque 
Ele é nosso único Mediador e Salvador! 
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(Romanos 8:26 ARA1993+)  ¶ Também 

G2532 o Espírito, G4151 

semelhantemente, G5615 nos assiste 

G4878 [G5736] em nossa G2257 

fraqueza; G769 porque G1063 não 

G3756 sabemos G1492 [G5758] orar 
G4336 [G5667] como G2526 convém, 
G1163 [G5748] mas G235 o mesmo G846 

Espírito G4151 intercede G5241 

[G5719] por G5228 nós G2257 

sobremaneira, com gemidos G4726 

inexprimíveis. G215 

 

 

A palavra “nome” no original hebraico, Shem (H8034), 
tem vários significados, como por exemplo, descendência, 
material genético (DNA), fama, dignidade, lugar, 
reputação, autoridade, domínio, fama, reconhecimento, 
obediência, marcadores genéticos etc..  

 

Conhecer o verdadeiro nome é uma questão de intimidade 
de cada um, a seu tempo e do seu jeito, conforme a graça 
e misericórdia do Espírito Santo vai dirigindo sua vida. O 
que não é admissível é ficar inerte depois de ter tido 
acesso a essas informações. Veja em que eu creio: 
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(Mateus 1:21 ARA1993+)  Ela dará à luz 

G5088 [G5695] um filho G5207 e G2532 lhe 
G846 porás G2564 [G5692] o nome G3686 

de Yahushua, G2424 porque G1063 ele 

salvará G4982 [G5692] o seu G848 

povo G2992 dos G575 pecados G266 

deles. G846 

 

 

É comum nas Escrituras, quando da nomeação de 
alguém, explicar-se o próprio nome que foi dado.  

 

Existem inúmeros textos que fazem isso nas Escrituras. 
Nesse caso, vemos que o nome que o Filho de Yah 
deveria ter necessariamente significaria “Salvador do 
mundo” ou “Salvação do mundo”, um Salvador enviado 
por Yahuh, Seu Pai. 

 

Se Ele se chama Yahushua tem um porquê, um motivo 
especial para isso! Ele tem o nome que está sobre todo 
nome. E isso não é pouca coisa! 

 

Enfim, o NOME não é apenas um simples áudio, um 
som, uma pronúncia, mas conforme as Escrituras, sim, 
também significa um som, uma pronúncia de uma 
palavra, um áudio. 
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1.9. Santidade e obediência 

 

Como eu disse, não há uma palavra mágica para a 

salvação! Definitivamente não é uma simples pronúncia 

do NOME que alguém conseguirá ser salvo. Considerando 

o significado do termo hebraico SHEM, que traduzimos 

por “nome”, o conceito é muito mais amplo que isso. 

 

O zelo em não pronunciar o NOME não tem origem no 

Tanak (Antigo Testamento). 

 

(Gênesis 24:12 ARA1993+)  E disse H559 

[H8799] consigo: Ó YAHUH, H3068 Elohim 

H430 de meu senhor H113 Abraão, H85 

rogo-te que me acudas H6440 H7136 

[H8685] hoje H3117 e uses H6213 [H8798] 

de bondade H2617 para com H5973 o meu 

senhor H113 Abraão! H85 

 

No verso acima podemos ver que o servo de Abraão 
pronuncia o nome “YAHUH” (H3068), o que nos mostra 
que não se trata de uma escolha de eleição ou status, 
mas sim, um endereçamento. 
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(Êxodo 5:2 ARA1993+)  Respondeu H559 

[H8799] Faraó: H6547 Quem é YAHUH 
H3068 para que lhe ouça H8085 [H8799] 

eu a voz H6963 e deixe ir H7971 [H8763] a 

Israel? H3478 Não conheço H3045 

[H8804] YAHUH, H3068 nem tampouco 

deixarei ir H7971 [H8762] a Israel. H3478 

 

Faraó pronunciou o nome “YAHUH” (H3068) e declarou 

que não conhecia “YAHUH” e tampouco lhe obedeceria 

para deixar ir a Israel. Faraó adorava a vários deuses e 

não seguia os mandamentos de YAHUH. Ele pronunciou o 

nome e não foi punido por isso. Mas a punição do Faraó 

foi não permitir que o povo de Israel partisse. 

Além do Faraó ter pronunciado o NOME, Moshé (Moisés) 

revelou a ele o nome do Eterno Criador: 

(Êxodo 5:1 ARA1993+)  ¶ Depois, H310 

foram H935 [H8804] Moisés H4872 e Arão 

H175 e disseram H559 [H8799] a Faraó: 
H6547 Assim diz H559 [H8804] YAHUH, 
H3068 Elohim H430 de Israel: H3478 

Deixa ir H7971 [H8761] o meu povo, 
H5971 para que me celebre uma festa 
H2287 [H8799] no deserto. H4057 
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Será que Moshé (Moisés) transgrediu  ao pronunciar o 

NOME YAHUH a um pagão? 

 

(Êxodo 5:21 ARA1993+)  e lhes disseram: 

H559 [H8799] Olhe H7200 [H8799] 

YAHUH H3068 para vós outros e vos 

julgue, H8199 [H8799] porquanto nos 
H7381 fizestes odiosos H887 [H8689] 

aos olhos H5869 de Faraó H6547 e 

diante H5869 dos seus servos, H5650 

dando-lhes H5414 [H8800] a espada H2719 

na mão H3027 para nos matar. H2026 

[H8800] 
 

 

E aqui, será que o povo de Israel também transgrediu? 

Pois o povo sabia o NOME, tanto que pronunciaram a 

Moshé (Moisés). Essas pessoas que tanto reclamaram de 

YAHUH, que desobedeceram no deserto e até 

construíram um bezerro de ouro, seriam mais 

merecedoras de pronunciar o NOME do que nós? 

 

Portanto, vemos que não há restrição alguma em 

pronunciar o NOME, e que tal zelo foi apenas mais um 

problema que levou o povo a ruína. 
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De um lado vemos o zelo do povo judeu, que não 

pronunciam o NOME, e de outro, vemos zelos de alguns 

grupos que dizem conhecer a pronúncia correta do 

NOME, sendo essencial para a salvação. Qual será a 

verdade? 

 

Bem, tanto no Antigo Testamento como no Novo 

Testamento vemos o que é fundamental para a salvação: 

 

(Levítico 20:7 ACF)  Portanto santificai-

vos, e sede santos, pois eu sou YAHUH, 
vosso Elohim. 

 

 

(Levítico 18:5 ACF)  Portanto, os meus 

estatutos e os meus juízos guardareis; 
os quais, observando-os o homem, 

viverá por eles. Eu sou YAHUH. 

 

 

A santidade é que é fundamental, essencial 

 

A santidade é fundamental para o relacionamento com 
YAHUH. E a santidade vem à partir do cumprimento do 
mandamento. Cumprindo, alcançaremos a vida. 
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(Levítico 20:7 ACF)  Portanto santificai-

vos, e sede santos, pois eu sou YAHUH, 

vosso Elohim. 

 

(João 5:24 ACF)  Na verdade, na verdade 
vos digo que quem ouve a minha palavra, 

e crê naquele que me enviou, tem a 

vida eterna, e não entrará em condenação, 
mas passou da morte para a vida. 

 

(Apocalipse 22:14 ACF)  Bem-aventurados 

aqueles que guardam os seus 
mandamentos, para que tenham direito 

à árvore da vida, e possam entrar na 

cidade pelas portas. 

 

 

Portanto, aqueles que entrarão no Reino são aqueles que 
cumprem os mandamentos, afinal, temos que ser santos 
como Ele é! 

 

 

(1 Pedro 1:16 ACF)  Porquanto está escrito: 

Sede santos, porque eu sou santo. 
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(Levítico 11:44 ACF)  Porque eu sou YAHUH 

vosso Elohim; portanto vós vos santificareis, 

e sereis santos, porque eu sou santo; e 
não vos contaminareis com nenhum réptil 

que se arrasta sobre a terra; 

 

 

(Apocalipse 3:19 ACF)  Eu repreendo e 

castigo a todos quantos amo; sê pois 
zeloso, e arrepende-te. 

(Apocalipse 3:20 ACF)  Eis que estou à 

porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, 
e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com 

ele cearei, e ele comigo. 
(Apocalipse 3:21 ACF)  Ao que vencer lhe 

concederei que se assente comigo no meu 
trono; assim como eu venci, e me assentei 

com meu Pai no seu trono. 
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(Levítico 26:39 ACF)  E aqueles que entre 

vós ficarem se consumirão pela sua 

iniquidade nas terras dos vossos inimigos, 
e pela iniquidade de seus pais com eles se 

consumirão. 

(Levítico 26:40 ACF)  Então confessarão a 

sua iniquidade, e a iniquidade de seus 
pais, com as suas transgressões, com que 

transgrediram contra mim; como também 
eles andaram contrariamente para comigo. 

(Levítico 26:41 ACF)  Eu também andei para 

com eles contrariamente, e os fiz entrar na 
terra dos seus inimigos; se então o seu 

coração incircunciso se humilhar, e então 
tomarem por bem o castigo da sua 

iniquidade, 
(Levítico 26:42 ACF)  Também eu me 

lembrarei da minha aliança com Jacó, e 
também da minha aliança com Isaque, e 

também da minha aliança com Abraão me 

lembrarei, e da terra me lembrarei. 
(Levítico 26:43 ACF)  E a terra será 

abandonada por eles, e folgará nos seus 
sábados, sendo assolada por causa deles; e 

tomarão por bem o castigo da sua 
iniquidade, em razão mesmo de que 

rejeitaram os meus juízos e a sua alma 
se enfastiou dos meus estatutos. 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  78 
 

Por fim, vemos que para chegarmos a YAHUH, temos que 
nos arrepender de nossas transgressões e seguir no 
caminho de santidade e obediência. 

 

A pronúncia do NOME é uma questão de intimidade. 
Essa é a verdade. Depois de estudarmos muito sobre o 
assunto, chegamos a conclusão de que o NOME deve ser 
revelado a você pelo Espírito Santo de Yah, como numa 
apresentação que alguém faz de seu nome a você num 
cumprimento de saudação. 

 

Conhecer o NOME significa muito mais que conhecer a 
pronúncia de “YAHUH” ou “YAHUSHUA”. Conhecer o 
NOME está relacionado em conhecer o caráter, os 
atributos e a própria pessoa de YAHUH, o Eterno e 
Soberano Elohim. 

 

O requisito para nossa entrada no 
Reino é o da Santidade, não o 
pronunciar de um nome correto, 
embora, pronunciar o nome correto 
seja muito importante na intimidade 
e no nosso relacionamento com 
Yahuh, o Eterno Criador, e 
Yahushua, nosso Salvador. 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  79 
 

(2 Samuel 22:4 ACF)  YAHUH, digno de 

louvor, invocarei, e de meus inimigos ficarei 

livre. 

 

 

 

(Joel 2:32 ACF)  E há de ser que todo 
aquele que invocar o nome YAHUH será 

salvo; porque no monte Sião e em 
Jerusalém haverá livramento, assim como 

disse YAHUH, e entre os sobreviventes, 

aqueles que YAHUH chamar. 

 

 

Entenda o seguinte, clamar o nome Yahuh, invocar o 
nome Yahuh não significa apenas pronunciar o respectivo 
som (áudio) da palavra desse nome “Yahuh” mas é muito 
mais profundo que isso. Muito mais... 

 

Significa, entre outras coisas, ter entendido a Soberania e 
o caráter Redentor e a própria pessoa de Yahuh, o Eterno 
Criador, que enviou Seu único Filho, Yahushua, para nos 
salvar, perdoando os nossos pecados e nos purificando de 
toda a injustiça.  

 

E que sem Ele, o que merecemos, ou, o que nos resta, é o 
inferno! 
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02.  YAHUH, o Pai. YAHUSHUA, o Filho 

 

Como dito anteriormente, não há como separar o nome do 

Elohim PAI e do FILHO, pois eles estão intimamente 

conectados mas para efeito do nosso estudo, separamos 

em duas partes, A e B, falando inicialmente do Elohim PAI 

(Pai Celeste) e depois do FILHO (Nosso Salvador), para 

fins pedagógicos. Mas adianto que יהוה YAHUH é o Pai e 

שועיהו  YAHUSHUA é o Filho. 

 

O Antigo Testamento foi escrito originalmente no idioma 

hebraico e aramaico (alguns livros) e, como muitos já 

conhecem, existe o tetragrama para designar o NOME 

próprio e pessoal do Eterno Criador:  
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2.1. Yahuh, o nome próprio do Pai 

 

O Tetragrama יהוה é formado por 4 letras.  

 
No idioma hebraico/aramaico se lê da direta para a 
esquerda, então, na sequência temos as letras yod, hê, 
vav, hê. O tetragrama latinizado fica YHWH. No Dicionário 
Strong é o H3068 e H3069. 

 

 

O NOME próprio do Eterno Criador, יהוה, YAHUH (lê-se 

Iárru ou Iarrú), aparece cerca de 7000 vezes no Antigo 
Testamento. Mas daí você pode questionar: “Entendi, mas 
como saber a pronúncia certa e exata do NOME do Eterno 
Criador?” 
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Veja a primeira ocorrência do NOME próprio do Criador, 

YAHUH, יהוה, nas Escrituras: 

 
 

(Gênesis 2:4 ACF)  Estas são as origens dos 
céus e da terra, quando foram criados; no 

dia em que YAHUH Elohim fez a terra e os 
céus, 

 
 

(Gênesis 2:4 HSB)  ֵ֣  הא  H428 'El·leh These לֶּ
  H8435 tol·Dot [are] the generations ְל֧דֹותתֹו 
ִַ֛יםה ֵ֣ מ   H8064 hash·sha·Ma·yim of the שָּׁ

heavens  ְֵ֣ץו רֶּ ָ֖ אָּׁ  H776 ve·ha·'A·retz and of הָּׁ
the earth  ְֵָ֣֑םב ְראָּׁ ָּֽ  ;H1254 be·hib·ba·re·'Am ִהבָּׁ

when they were created  ְֵ֣֗יֹוםב H3117 be·Yom, 
  in the dayֵ֣ ֹותע ָ֥היְֵ֣ made ·Sota H6213  שַ֛  הוָּׁ
  that the LORD ·huhYah H3068ֵ֣ יםא  H430 ֹלִהָ֖

E·lo·Him God  ֵָ֣֥ ץאֶּ   H776 'E·retz the earth רֶּ
ִים׃וְֵ֣ ָּֽ מָּׁ  H8064 ve·sha·Ma·yim. and the שָּׁ

heavens 
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(Gênesis 2:4 ACF)  Estas são as origens dos 

céus e da terra, quando foram criados; no 

dia em que YAHUH Elohim fez a terra e os 
céus, 

 
 

 

(Gênesis 2:4 HOT+)  אלהH428  
  H776והארץ  H8064מיםהש  H8435תולדות

  H6213ותעש  H3117ביום  H1254בהבראם
 H776 ארץ H430 אלהיםH3068  יהוה

  H8064מים׃וש

 
 
YAHUH, o Eterno Criador, providenciou uma forma do 

NOME próprio dEle, יהוה , se perpetuar, de pai para filho, 

de geração em geração, preservando perfeitamente a 
pronúncia correta.  
 
E como Ele fez isso? Simples, orientando os filhos de 

Israel a colocarem seu NOME pessoal, próprio (יהו Yahu 

ou יה Yah) como parte dos nomes, prefixo e sufixo, de 

seus filhos e dos filhos de seus filhos, perpetuamente. 
Vejamos: 
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(Números 6:23 ACF)  Fala a Arão, e a seus 

filhos dizendo: Assim abençoareis os filhos 

de Israel, dizendo-lhes: 

(Números 6:24 ACF)  YAHUH te abençoe e 

te guarde; 
(Números 6:25 ACF)  YAHUH faça 

resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha 
misericórdia de ti; 

(Números 6:26 ACF)  YAHUH sobre ti 
levante o seu rosto e te dê a paz. 

(Números 6:27 ACF)  Assim porão o meu 

nome sobre os filhos de Israel, e eu os 
abençoarei. 

 
 
Na imagem anterior, dos nomes com a correta 
transliteração do hebraico, encontramos alguns nomes 
hebraicos com o NOME de YAHUH como prefixo (à 
esquerda) e outros nomes com o NOME de YAHUH como 
sufixo (à direita). 
 

Yahuh,  יהוה , é o nome do Elohim Pai 

 

(1 Crônicas 29:10 ACF)  Por isso Davi 
louvou a YAHUH na presença de toda a 

congregação; e disse Davi: Bendito és tu, 
YAHUH Elohim de Israel, nosso pai, de 

eternidade em eternidade. 
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(Isaías 63:16 ACF)  Mas tu és nosso Pai, 

ainda que Abraão não nos conhece, e Israel 

não nos reconhece; tu, ó YAHUH, és 
nosso Pai; nosso Redentor desde a 

antigüidade é o teu nome. 

 
 

(Isaías 64:8 ACF)  Mas agora, ó YAHUH, tu 
és nosso Pai; nós o barro e tu o nosso 

oleiro; e todos nós a obra das tuas mãos. 
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2.2. Etimologia e Significado do Nome Yahuh, o Pai 
 
 
YAHUH (H3068), o NOME próprio do Eterno Criador, 
significa “Aquele que existe” ou “Aquele que é” ou “Ele 
é o Ser”.  
 
Pronunciamos “Iárruh” ou “Iarrúh” com um leve “r” 
aspirado no final. Na sua forma contrata, YAH (H3050), 
significa “O Ser”.  
 

As origens e as conexões etimológicas de YAHUH, יהוה, 
são as seguintes: 
 
 

 
 

STRONG 
 
 

 
 

HEBRAICO 

 
 

TRANSLITERAÇÃO 

 
 

SIGNIFICADO 

H3068 יהוה Yahuh 
Aquele que existe, aquele que 
é, Ele é o Ser 

H1961 היה HaYah 
Ser, tornar-se, vir a existir, 
existir, acontecer 

H1933 הוא ou הוה Havah 
Ser, tornar-se, existir, 
acontecer 

H2421 חיה ChaYah 
Estar vivo, viver, ter vida 

H2331 חוה Chavah 
Respirar 

H3050 יה Yah 
O Ser, O que existe, o 
Existente 

H1931 הוא Huw 
Ele (Veja que o álef não tem 
som e não altera o Huw 
resultante das duas primeiras 
letras: hê e vav. 
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Por exemplo, o nome traduzido por Oséias, filho de Nun 
era Huwshua’ ou Howshea’ (H1954), que significa “Ele é 
Salvação”, ou seja, Huw +shua = H1931 + H3467. 
 
Dessa forma, o mais simples e intuitivo seria pensar na 
junção dos radicais hebraicos H3050 com H1931 =  Yah + 
Huw =  Yahuw = Ele é “O Ser” ou Aquele que é “O ser”, 
ou Aquele que existe. 
 
Veja a primeira ocorrência da forma contrata do NOME 

próprio do Criador, YAH, יה, proferido por Moshé (Moisés) 

nas Escrituras: 
 
 

(Êxodo 15:2 ACF)  YAH é a minha força, e o 

meu cântico; ele me foi por salvação; este é 
o meu Elohim, portanto lhe farei uma 

habitação; ele é o Elohim de meu pai, por 
isso o exaltarei. 

 
 

(Êxodo 15:2 KJV+)  The LORDH3050 is my 

strengthH5797 and song,H2176 and he is 

becomeH1961 my salvation:H3444 heH2088 

is my God,H410 and I will prepare him an 

habitation;H5115 my father'sH1 God,H430 

and I will exaltH7311 him. 
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(Êxodo 15:2 HSB)  ִֵָּׁ֣זִּ֤יע H5797 'az·Zi [is] my 
strength  ְֵ֣ת ֵ֣ו   H2176 ve·zim·Rat and song ִזְמרָּׁ

ַֽ The LORD Yah, H3050  ּהיָּׁ ֵ֣ ָּֽ  H1961 ְיִהי־ו 
vay·hi- has become  ֵָ֣֖יִל H0 li  ֵָָּֽ֣֑הִל  H3444 ישּועָּׁ

li·shu·'Ah; and he is become my salvation  ִֵּ֣֤  הזֶּ
H2088 zeh he  ֵ֣ ִלי ֵ֣א H410 'e·Li [is] my God  

הּווְֵ֣ ְנו    H5115 ve·'an·Ve·hu, and I will prepare א 
him an habitation  ֵ֣ יא ָ֥   H430 'e·lo·Hei God ֹלה 

יאֵָּׁ֣ ְנהּו׃ו ֵ֣  H1 'a·Vi my father's ִבָ֖ ָּֽ ֹרְממֶּ  H7311 א 
va·'a·ro·me·Men·hu. and I will exalt 

 

 

(Êxodo 15:2 HOT+)  עזיH5797  
  לי H1961 ויהיH3050  יה H2176 וזמרת
  H410אלי  H2088זה  H3444ועהליש

  H1אבי  H430אלהי  H5115ואנוהו
  H7311וארממנהו׃
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2.3. Yahuh: o tetragrama com os sinais massoréticos 
 
 
Agora vamos ver o tetragrama com os respectivos sinais 
massoréticos corretos: 
 

 

 
Uma observação necessária é que os pontos diacríticos 
massoréticos assumem que as letras hebraicas são todas 
consoantes, necessitando assim do ponto massorético 
abaixo do yod e outro no meio do vav, porém, o yod  já 
tem o som de “ya” e o vav de “u”. 
 

הּוהיֵָּׁ֣  
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2.4. Yahuh: o tetragrama em alfabetos hebraicos 
antigos 
 

FONTE 
HEBRAICA 

 
YAHUH 

 
HEBRAICO 
MODERNO יהוה 
HEBRAICO 

MÉDIO hwhy 
HEBRAICO 

ANTIGO/ANCIENT HWHY 
 

As fontes utilizadas aqui para os caracteres em hebraico é 

Ezra SIL e o Ancient Hebrew 2 e você poderá baixá-las 

gratuitamente aqui: 

https://software.sil.org/downloads/r/ezra/EzraSIL-2.51.zip 
https://software.sil.org/ezra/ 
https://www.wfonts.com/download/data/2016/04/30/ezra-sil/ezra-sil.zip 
https://www.bibleplaces.com/paleo_hebrew_fonts/ 
https://www.ancient-hebrew.org/learn/how-to-type-in-hebrew.htm 
 

https://software.sil.org/downloads/r/ezra/EzraSIL-2.51.zip
https://software.sil.org/ezra/
https://www.wfonts.com/download/data/2016/04/30/ezra-sil/ezra-sil.zip
https://www.bibleplaces.com/paleo_hebrew_fonts/
https://www.ancient-hebrew.org/learn/how-to-type-in-hebrew.htm
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2.5. Transliteração versus Tradução 
 
 
Tradução é converter uma palavra de determinado idioma 
em outra de significado igual ou similar em outro idioma.  
 
Por exemplo, “House”, do idioma inglês para “Casa” no 
idioma português. 
 
Transliteração é manter as características sonoras da 
pronúncia de uma palavra de um determinado idioma, 
convertendo em outro idioma, conforme seu alfabeto. Por 
exemplo, “House”, do idioma inglês para “Rausi” no 
idioma português. 
 
Quando de se trata de nomes próprios, sempre devemos 
optar pela preservação das características sonoras da 
palavra, portanto, a transliteração é a técnica que deve ser 
usada. 
 
Se você se chama “Alexandre”, será chamado de 
“Alexandre” no Brasil, no Japão, na Inglaterra e em todos 
os lugares. Seu nome não será modificado, mas mantido. 
Transliterado.  
 
Já com palavras gerais, devemos traduzir para que se 
possa entender a linguagem.  
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Abaixo segue uma tabela com alguns nomes que não 
possuem partícula teofórica, ou seja, não possuem 
YAHU, YAH, YA, YOW ou Y como prefixo/sufixo nos 
nomes e nem em sua etimologia e significado. Veja: 
 
 

 
STRONG 

 

 
NOME 

 
HEBR 

 
TRANSL 

H0040 Abimeleque אבימלך ‘Abiymelek 

H5019 Nabucodonosor נבוכדנאצר Nêbuwkadne’tstsar 

H3405 Jericó יריחו Yêriychow 

H0121 Adão אדם ‘Adam 

H6430 Filisteu פלשתי Pêlishtiy (lê-se Philistí) 

H5514 Sinai סיני Cinaiy (lê-se Sinai) 

H7014 Caim קין Qain 

H1893 Abel הבל Hebel 

H4968 Metusalém מתושלח Mêthuwshelach 

H8352 Sete שת Sheth 

 
Obs: A transliteração correta seria “Shéti”, mas no grego 
não há som de “SH” ou “X”, como “chinelo” ou “chave”, 
por isso ficou “Sete” 
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Você pode perceber que foi realizada uma transliteração 
desses nomes com certo sucesso, pois foi preservada as 
suas características sonoras, claro que dentro de um certo 
limite.  
 
Ou seja, a palavra quando pronunciada (falada) no idioma 
original, o hebraico, é bem parecida ou bem próxima do 
que conhecemos e pronunciamos no idioma português. 
 
Logo à seguir, segue uma lista de nomes hebraicos, que 
constam nas Escrituras, de pessoas do povo de Israel que 
seguiram a orientação de colocarem no nome dos filhos o 
NOME do Eterno Criador.  
 
Essa lista contém nomes com sufixos e prefixos das 
partículas: YAHU, YAH, YA, YOW e Y e que possuem em 
sua etimologia e/ou significado o nome próprio do Eterno 
Criador: YAHUH. 
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2.6. Números 6:27: Entendendo de forma literal 
 
 
Depois de muito tempo estudando as Escrituras, cheguei 
a conclusão que a forma literal de interpretação é 
geralmente a mais simples de ser aplicada e entendida, 
depois vem outras interpretações. É claro que não é 
possível interpretar literalmente tudo das Escrituras, pois 
esse também não é o propósito. 
 
Jacó não queria deixar o anjo ir embora sem abençoá-lo. 
Aí então o anjo modifica o nome de Jacó para Israel, 
mudando o significado do nome dele. Essa foi, então, a 
forma do anjo abençoar a Jacó: alterando o seu nome! 
 
 

(Gênesis 32:26 ACF)  E disse: Deixa-me ir, 
porque já a alva subiu. Porém ele disse: 

Não te deixarei ir, se não me 

abençoares. 

(Gênesis 32:27 ACF)  E disse-lhe: Qual é o 

teu nome? E ele disse: Jacó. 
(Gênesis 32:28 ACF)  Então disse: Não te 

chamarás mais Jacó, mas Israel; pois 
como príncipe lutaste com Elohim e com os 

homens, e prevaleceste. 
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(Números 6:23 ACF)  Fala a Arão, e a seus 

filhos dizendo: Assim abençoareis os filhos 

de Israel, dizendo-lhes: 

(Números 6:24 ACF)  YAHUH te abençoe e 

te guarde; 
(Números 6:25 ACF)  YAHUH faça 

resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha 
misericórdia de ti; 

(Números 6:26 ACF)  YAHUH sobre ti 
levante o seu rosto e te dê a paz. 

(Números 6:27 ACF)  Assim porão o meu 

nome sobre os filhos de Israel, e eu os 
abençoarei. 

 
 
Pelo contexto desses versos podemos entender que essa 
bênção se refere ao momento em que os filhos de Israel 
recebiam seus nomes e eram, assim, abençoados. A 
orientação no verso 6:27 era a de colocar o nome próprio 
do Eterno Criador, Yahuh, nos nomes dos filhos. 

 
Agora, se essa passagem efetivamente não era pra ser 
entendida de forma literal, como explicar o que você 
verá a seguir:  
 
O Registro das Escrituras de centenas dos filhos de 
Israel que colocaram o nome próprio do Eterno 
Criador, YAHUH, nos nomes de seus filhos bem como 
na etimologia e significado? 
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2.7. Lista dos nomes com Yahu, Yah, Ya, Yow e Y 
 
 

 

NOMES HEBRAICOS 
COM “YAHU”, “YAH”, “YOW”, “YA”, “Y” 

 
 

NOME 

 

 

HEBRAICO 
 

TRANSLITERAÇÃO 
 

STRONG / SIGNIFICADO SEQ 

ABIAS יהואב   ‘Abiyahu  H0029 = “Yahuh é pai” 001 

ADONIAS יהואדנ   ‘Adoniyahu H0138 = “Yahuh é meu Senhor” 002 

URIAS יהואור   ‘Uwriyahu H0223 = “Yahuh é minha luz ” 003 

ACAZIAS יהואחז   ‘Achazyahu H0274 = “Posse de Yahuh” 004 

AÍAS יהואח   ‘Achiyahu H0281 = “Irmão de Yahuh” 005 

ELIAS יהואל   ‘Eliyahu H0452 = “Meu El é Yahuh” 006 

AMAZIAS יהואמצ   ‘Amatsyahu H0558 = “Yahuh é poderoso” 007 

AMARIAS יהואמר   ‘Amaryahu H0568 = “Yahuh fala” 008 

AZALIAS יהואצל   ‘Atsalyahu H0683 = “Yahuh separou” 009 

BENAIA יהובנ   Bênayahu H1141 = “Yahuh construiu” 010 

BUQUIAS יהובק   Buqqiyahu H1232 = “Yahuh esvaziou” 011 

BARAQUIAS יהוברכ   Berekyahu H1296 = “Abençoado de Yahuh” 012 

BEREQUIAS יהוברכ   Berekyahu H1296 = “Abençoado de Yahuh” 013 

GEDALIAS יהוגדל   Gêdalyahu H1436 = “Yahuh é grande” 014 

GEMARIAS יהוגמר   Gêmaryahu H1587 = “Aperfeiçoado por Yah” 015 

DELAÍAS יהודל   Dêlayahu H1806 = “Yahuh tirou” 016 

ZEBADIAS יהוזבד   Zebadyahu H2069 = “Yahuh tem concedido” 017 

ZACARIAS יהוזכר   Zekaryahu H2148 = “Yahuh se lembra” 018 

EZEQUIAS יהוחזק   Chizqiyahu H2396 = “Yahuh é a minha força” 019 
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NOMES HEBRAICOS 
COM “YAHU”, “YAH”, “YOW”, “YA”, “Y” 

 
 

NOME 

 

 

HEBRAICO 
 

TRANSLITERAÇÃO 
 

STRONG / SIGNIFICADO SEQ 

EZEQUIAS יהויחזק   Yêchizqiyahu H2396 = “Yahuh é a minha força” 020 

HILQUIAS יהוחלק   Chilqiyahu H2518 = “Minha porção é Yahuh” 021 

HANANIAS יהוחננ   Chananyahu H2608 = “Yahuh tem favorecido” 022 

HASABIAS יהוחשב   Chashabyahu H2811 = “Considerado por Yah” 023 

TEBALIAS יהוטבל   Tebalyahu H2882 = “Yahuh purifica” 024 

TOBIAS יהוטוב   Towbiyahu H2900 = “Yahuh é bom” 026 

JAZANIAS יהויאזנ   Ya’azanyahu H2970 = “Yahuh ouve” 027 

JOSIAS יהויאש   Yo’shiyahu H2977 = “Yahuh cura, sara” 028 

JOSIAS יהויאוש   Yow’shiyahu H2977 = “Yahuh cura, sara” 029 

JEBEREQUIAS יהויברכ   Yêberekyahu H3000 = “Yahuh abençoa” 030 

JIGDALIAS יהויגדל   Yigdalyahu H3012 = “Yahuh é grande” 031 

JEZANIAS יהויזנ   Yêzanyahu H3153 = “Yahuh ouve” 032 

JEDIAS יהויחד   Yechidiyahu H3165 = “Yahuh é um” 033 

EZEQUIAS יהויחזק   Yêchizqiyahu H3169 = “Yahuh é minha força” 034 

JECOLIAS יהויכל   Yêkolyahu H3203 = “Yahuh é capaz” 035 

JECONIAS יהויכנ   Yêkonyahu H3204 = “Yahuh estabelecerá” 036 

JAAZIAS יהויעז   Ya’aziyahu H3269 = “Yahuh fortalece” 037 

JERIAS יהויר   Yêriyahu H3404 = “Ensinado por Yahuh” 038 

JEREMIAS יהוירמ   Yirmeyahu 
H3414 = “A quem Yahuh 
designou” 

039 

ISSIAS יהויש   Yishshiyahu H3449 = “Yahuh emprestará” 040 

ISMAÍAS יהוישמע   Yishmayahu H3460 = “Yahuh ouvirá” 041 

ISAÍAS יהוישע   Yêshayahu H3470 = “Yahuh é salvação” 042 
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NOMES HEBRAICOS 
COM “YAHU”, “YAH”, “YOW”, “YA”, “Y” 

 
 

NOME 

 

 

HEBRAICO 
 

TRANSLITERAÇÃO 
 

STRONG / SIGNIFICADO SEQ 

JESAÍAS יהוישע   Yêshayahu H3470 = “Yahuh é salvação” 043 

CONANIAS יהוכוננ   Kownanyahu H3562 = “Yahuh estabeleceu” 044 

CONIAS יהוכנ   Konyahu H3659 = “Yahuh estabelecerá” 045 

QUENANIAS יהוכננ   Kênanyahu H3663 = “Yahuh é firme” 046 

MICAÍAS יהומכ   Mikayahu H4321 = “Quem é como Yahuh?” 047 

MICAÍAS יהומיכ   Miykayahu H4321 = “Quem é como Yahuh?” 048 

MICAÍAS יהומיכ   Miykayahu H4322 = “Quem é como Yahuh?” 049 

MALQUIAS יהומלכ   Malkiyahu H4441 = “Yahuh é meu rei” 050 

MAAZIAS יהומעז   Ma’azyahu H4590 = “Consolo de Yahuh” 051 

MAASÉIAS יהומעש   Ma’aseyahu H4641 = “Obra de Yahuh” 052 

MICNÉIAS יהומקנ   Miqneyahu H4737 = “Possessão de Yahuh” 053 

MESELEMIAS יהומשלמ   Mêshelemyahu H4920 = “A quem Yahuh retribui” 054 

MATANIAS יהומתנ   Matthanyahu H4983 = “Presente de Yahuh” 055 

MATITIAS יהומתת   Mattithyahu H4993 = “Presente de Yahuh” 056 

NERIAS יהונר   Neriyahu H5374 = “Lâmpada de Yahuh” 057 

NETANIAS יהונתנ   Nêthanyahu H5418 = “Dado por Yahuh” 058 

SEMAQUIAS יהוסמכ   Sêmakiyahu H5565 = “Yahuh sustentou” 059 

OBADIAS יהועבד   Obadyahu H5662 = “Servo de Yahuh” 060 

ADAÍAS יהועד   Adayahu 
H5718 = “Yahuh enfeitou, 
adornou” 

061 

AZAZIAS יהועזז   Azazyahu H5812 = “Yahuh é forte” 062 

UZIAS יהועז   Azazyahu H5818 = “Minha força é Yahuh” 063 

AZARIAS יהועזר   Azaryahu 
H5838 = “Yahuh ajudou, 
socorreu” 

064 
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AZARIAS יהועזר   Azaryahu 
H5839 = “Yahuh ajudou, 
socorreu” 

065 

ATALIAS יהועתל   Athalyahu H6271 = “Limitado por Yahuh” 066 

PEDAÍAS יהופד   Pêdayahu H6305 = “Yahuh resgatou” 067 

PELATIAS יהופלט   Pêlatyahu H6410 = “Yahuh livra” 068 

ZEDEQUIAS יהוצדק   Tsidqiyahu H6667 = “Yahuh é minha justiça” 069 

SOFONIAS יהוצפנ   Tsêphanyahu H6846 = “Yahuh oculta, protege” 070 

CUSAÍAS יהוקוש   Quwshayahu H6984 = “Arco de Yahuh” 071 

REABIAS יהורחב   Rêchabyahu H7345 = “Yahuh alarga, amplia” 072 

REMALIAS יהורמל   Remalyahu H7425 = “Protegido por Yahuh” 073 

SEBANIAS יהושבנ   Shêbanyahu H7645 = “Aumentado pelo Yahuh” 074 

SECANIAS יהושכנ   Shêkanyahu 
H7935 = “O que habita com 
Yahuh” 

075 

SELEMIAS יהושלמ   Shelemyahu H8018 = “Yahuh é recompensa” 076 

SEMAÍAS יהושמע   Shêmayahu H8098 = “Yahuh ouviu” 077 

SEMARÍAS יהושמר   Shêmaryahu H8114 = “Yahuh guarda” 078 

SEFATIAS יהושפט   Shêphatyahu H8203 = “Yahuh julgou” 079 

SERAÍAS יהושר   Sêrayahu H8304 = “Guerreiro de Yahuh” 080 

ISMAQUIAS יהויסמכ   Yismakyahu H3253 = “Yahuh sustenta”  081 

DODAVÁ והודוד   Dowdavahu H1735 = “Amado de Yahuh” 082 

HODAVIAS יוהוהוד   Howdayavahu H1939 = “Louvai a Yahuh” 083 

JEOACAZ אחזיהו   Yahu’achaz H3059 = “Possessão de Yahuh” 084 

JEÚ איהו   Yahu’ H3058 = “Yahuh é Ele” 085 

JOÁS אשיהו   Yahu’ash H3060 = “Dado por Yahuh” 086 
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JUDÁ דהיהו   Yahudah H3063 = “Louvarei a Yahuh” 087 

JEUDI דייהו   Yahudiy 
H3065 = “Judeu, adorador de 
Yahuh” 

088 

JUDÁ דיהו   Yahud H3061 = “Louvarei a Yahuh” 089 

JUDITE דיתיהו   Yahudiyth 
H3067 = “Judia, adoradora de 
Yah” 

090 

JOZABADE זבדיהו   Yahuzabad H3075 = “Yahuh concede dom” 091 

JOANÃ חנןיהו   Yahuchanan   H3076 = “Yahuh agraciou” 092 

JOIADA ידעיהו   Yahuyada’   
H3077 = “Yahuh sabe ou 
conhece” 

093 

JOAQUIM יכיןיהו   Yahuyakiyn H3078 = “Yahuh estabelece” 094 

JOAQUIM יכןיהו   Yahuyachin H3078 = “Yahuh estabelece” 095 

JEOAQUIM יקיםיהו   Yahuyakiym H3079 = “Yahuh levanta, ergue” 096 

JEOIARIBE יריביהו   Yahuyariyb H3080 = “Yahuh luta” 097 

JUCAL כליהו   Yahukal H3081 = “Yahuh é capaz” 098 

JONADABE נדביהו   Yahunadab H3082 = “A quem Yahuh impeliu” 099 

JÔNATAS נתןיהו   Yahunathan H3083 = Yahuh deu, presenteou” 100 

JOSÉ סףיהו   Yahuceph H3084 = “Yahuh adiciona (prole)” 101 

JEOADA עדהיהו   Yahuaddah H3085 = “Yahuh adornou” 102 

JEOADÃ עדיןיהו   Yahuaddiyn H3086 = “Yahuh tem prazer” 103 

JEOADÃ עדןיהו   Yahuaddan H3086 = “Yahuh tem prazer” 104 

JEOZADAQUE צדקיהו   Yahutsadaq H3087 = “Yahuh é justo” 105 

JOZADAQUE צדקיהו   Yahutsadaq H3087 = “Yahuh é justo” 106 

JEORÃO רםיהו   Yahuram H3088 = “Yahuh é alto (exaltado)” 107 

JEOSEBA שבעיהו   Yahusheba H3089 = “Yahuh jurou” 108 
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JEOSEBEATE שבעתיהו   Yahushab’ath H3090 = “Yahuh jurou” 109 

JOSUÉ שועיהו   Yahushua’ H3091 = “Yahuh é salvação” 110 

JOSUÉ שעיהו   Yahushua’ H3091 = “Yahuh é salvação” 111 

JOSAFÁ שפטיהו   Yahushaphat H3092 = “Yahuh julgou” 112 

ELIOENAI עינייהואל   ‘Elyahu’eynay 
H0454 = “Meus olhos são para 
Yah” 

113 

ABIA יהאב   ’Abiyah H0029 = “Yahuh é meu pai” 114 

ABIAS יהאב   ’Abiyah H0029 = “Yahuh é meu pai” 115 

ADONIAS יהאדנ   ‘Adoniyah H0138 = “Yahuh é meu Mestre” 116 

URIAS יהאור   ‘Uwriyah H0223 = “Yahuh é minha luz” 117 

AZANIAS יהאזנ   ‘Azanyah H0245= “Yahuh ouve”  118 

ACAZIAS יהאחז   ‘Achazyah H0274 = “Posse de Yahuh” 119 

AÍAS יהאח   ‘Achiyah H0281 = “Irmão de Yahuh” 120 

ELIAS יהאל   ‘Achiyah H0452 = “Meu El é Yahuh” 121 

AMAZIAS יהאמצ   ‘Amatsyah H0558 = “Yahuh é poderoso” 122 

AMARIAS יהאמר   ‘Amaryah H0568 = “Yahuh fala” 123 

ARAÚNA יהארנ   ‘Arniyah H0728 = “Alegre grito de Yahuh” 124 

BEDIAS יהבד   Bedêyah H0912 = “Servo de Yahuh” 125 

BIZIOTIÁ יהבזיות   Bizyowthêyah H0964 = “Desprezo de Yahuh” 126 

BENAIA יהבנ   Bênayah H1141 = “Yahuh construiu” 127 

BESODIAS יהבסוד   Bêçowdêyah H1152 = “No mistério de Yahuh” 128 

BEALIAS יהבעל   Bê’alyah 
H1183 = “Yahuh é Mestre 
(senhor)” 

129 

BAASÉIAS יהבעש   Ba’aseyah H1202 = “Feito por Yahuh” 130 
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BAQUEBUQUIAS יהבקבכ   Baqbukyah H1229 = “Cântaro de Yahuh” 131 

BERAÍAS יהברא   Bêra’yah H1256 = “Yahuh criou” 132 

BEREQUIAS יהברכ   Berekyah H1296 = “Abençoado de Yahuh” 133 

BITIA יהבת   Bithyah H1332 = “Filha de Yahuh” 134 

GEDALIAS יהגדל   Gêdalyah H1436 = “Yahuh é grande” 135 

GEMARIAS יהגמר   Gêmaryah H1587 = “Yahuh realizou” 136 

DELAÍAS יהגמר   Dêlayah H1806 = “Yahuh tem livrado” 137 

HODAVIAS יההודו   Howdavyah H1938 = “Louvai a Yahuh” 138 

HODIAS יההוד   Howdiyah 
H1940 = “Minha majestade é 
Yahuh” 

139 

HODIAS יההוד   Howdiyah H1941 = “Louvai a Yahuh” 140 

HOSAÍAS יההושע   Howsha’yah H1955 = “Yahuh salvou” 141 

VANIAS יהונ   Vanyah H2057 = “Yahuh é louvor” 142 

ZEBADIAS יהזבד   Zêbadyah H2069 = “Yahuh tem concedido” 143 

ZACARIAS יהזכר   Zêkaryah H2148 = “Yahuh se lembra” 144 

ZERAÍAS יהזרח   Zêrachyah H2228= “Yahuh se levantou” 145 

HABAÍAS יהחב   Chabayah H2252 = “Yahuh escondeu” 146 

HABAZÍNIAS יהחבצנ   Chabatstsanyah H2262 = “Luz de Yahuh” 147 

HAGIAS יהחג   Chaggiyah H2293 = “Festival de Yahuh” 148 

HAZAÍAS יהחז   Chazayah H2382 = “Yahuh tem visto” 149 

EZEQUIAS יהחזק   Chizqiyah H2396 = “Yahuh é a minha força” 150 

EZEQUIAS יהיחזק   Yêchizqiyah H2396 = “Yahuh é a minha força” 151 

HACALIAS יהחכל   Chakalyah H2446 = “A quem Yahuh ilumina” 152 
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HILQUIAS יהחלק   Chananyah H2608 = “Minha porção é Yahuh” 153 

HANANIAS יהחננ   Chananyah H2608 = “Yahuh tem favorecido” 154 

HASADIAS יהחסד   Chacadyah H2619 = “Yahuh tem sido fiel” 155 

HARAÍAS יהחרה   Charhayah H2736 = “Proteção de Yahuh” 156 

HASABIAS יהחשב   Chashabyah H2811 = “Yahuh considerou” 157 

HASABNÉIAS יהחשבנ   Chashabnêyah H2813 = “A quem Yahuh 
considera” 

158 

TOBIAS יהטוב   Towbiyah H2900 = “Meu Yahuh é bom” 159 

TOBIAS יהטב   Tobiyah H2900 = “Meu Yahuh é bom” 160 

JAZANIAS יהיאזנ   Ya’azanyah H2977 = “Yahuh ouve” 161 

JOSIAS יהיאש   Yo’shiyah H2977 = “Yahuh cura, sara” 162 

IBNÉIAS יהיבנ   Yibnêyah H2997 = “Yahuh constrói” 163 

IBNIJAS יהיבנ   Yibniyah H2998 = “Yahuh constrói” 164 

JEDIDIAS יהידיד   Yêdiydêyah H3041 = “Amado de Yahuh” 165 

JEDAÍAS יהיד   Yêdayah 
H3041 = “Aquele que louva a 
Yahuh” 

166 

JEDAÍAS יהידע   Yêkda’yah H3048 = “Yahuh conheceu” 167 

JEUDIAS יהיהד   Yahudiyah 
H3057 = “Judia, adoradora de 
Yah” 

168 

JUDIA יהיהד   Yahudiyah 
H3057 = “Judia, adoradora de 
Yah” 

169 

JOSIFIAS יהיוספ   Yowciphyah H3131 = “Yahuh adiciona” 170 

JOSIBIAS יהיושב   Yowshibyah 
H3143 = “Yahuh concede um 
abrigo” 

171 

JOSAVIAS יהיושו   Yowshavyah H3145 = “Yahuh torna igual” 172 

JEZIAS יהיז   Yizziyah H3150 = “Yahuh rega” 173 

JEZANIAS יהיזנ   Yêzanyah H3153 = “Yahuh ouviu” 174 
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IZRAÍAS יהיזרח   Yisrachyah H3156 = “Yahuh brilha” 175 

JEZRAÍAS יהיזרח   Yisrachyah H3156 = “Yahuh brilha” 176 

JAZEÍAS יהיחז   Yachzêyah H3167 = “Yahuh vê” 177 

EZEQUIAS יהיחזק   Yêchizqiyah H3167 = “Yahuh é minha força” 178 

JEÍAS יהיח   Yêchiyah H3174 = “Yahuh vive” 179 

JECOLIAS יהיכיל   Yêkiylêyah H3203 = “Yahuh é capaz” 180 

JECOLIAS יהיכל   Yêkolyah H3203 = “Yahuh é capaz” 181 

JECONIAS יהיכנ   Yêkonyah H3204 = “Yahuh estabelecerá” 182 

JECONIAS יהיכונ   Yêkownêyah H3204 = “Yahuh estabelecerá” 183 

JAARESIAS יהיערש   Ya’areshyah H3298 = “A quem Yahuh nutre” 184 

IFDÉIAS יהיפד   Yiphdêyah H3301 = “Yahuh redimirá” 185 

JECAMIAS יהיקמ   Yêqamyah H3359 = “Yahuh ergue” 186 

JERIAS יהיראי   Yir’iyah H3376 = “Yahuh me vê” 187 

JERIAS יהיר   Yêriyah H3404 = “Ensinado por Yahuh” 188 

JEREMIAS יהירמ   Yirmeyah 
H3414 = “A quem Yahuh 
designou” 

189 

JESOAÍAS יהישוח   Yêshowchayah H3439 = “Yahuh humilha” 190 

ISSIAS יהיש   Yishshiyah H3449 = “Yahuh emprestará” 191 

ISMAÍAS יהישמע   Yishmayah H3460 = “Yahuh ouvirá” 192 

ISAÍAS יהישע   Yêshayah H3470 = “Yahuh é salvação” 193 

JESAÍAS יהישע   Yêshayah H3470 = “Yahuh é salvação” 194 

QUENANIAS יהכננ   Kênanyah H3663 = “Yahuh estabelece” 195 

MOADIAS יהמועד   Mow’adyah 
H4153 = “Lugar determinado de 
Yah” 

196 
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MORIÁ יהמור   Mowriyah H4179 = “Escolhido de Yahuh” 197 

MORIÁ יהמר   Moriyah H4179 = “Escolhido de Yahuh” 198 

MAASÉIAS יהמחס   Machceyah H4271 = “Yahuh é um abrigo” 199 

MICAÍAS יהמיכ   Mikayah H4320 = “Quem é como Yahuh?” 200 

MIQUÉIAS יהמיכ   Mikayah H4320 = “Quem é como Yahuh?” 201 

MELATIAS יהמלט   Mêlatyah H4424 = “Yahuh libertou” 202 

MALQUIAS יהמלכ   Malkiyah H4441 = “Yahuh é rei” 203 

MAADIAS יהמעד   Ma’adyah H4573 = “Adornado de Yah” 204 

MAAZIAS יהמעז   Ma’azyah H4573 = “Consolação de Yahuh” 205 

MAAZÉIAS יהמעש   Ma’aseyah H4641 = “Obra de Yahuh” 206 

MEZOBAÍTA יהמצב   Mêtsobayah 
H4677 = “Estabelecido por 
Yahuh” 

207 

MERAÍAS יהמר   Mêrayah H4811 = “Rebelião a Yahuh” 208 

MESELEMIAS יהמשלמ   Mêshelemyah H4920 = “A quem Yahuh retribui” 209 

MATANIAS יהמתנ   Mattanyah H4983 = “Presente de Yahuh” 210 

MATITIAS יהמתת   Mattithyah H4993 = “Presente de Yahuh” 211 

NEDABIAS יהנדב   Nêdabyah H5072 = “A quem Yahuh impele” 212 

NOADIAS יהנועד   Now’adyah H5129 = “Encontro com Yahuh” 213 

NEEMIAS יהנחמ   Nêchemyah H5166 = “Yahuh conforta” 214 

NEARIAS יהנער   Ne’aryah H5294 = “Servo de Yahuh” 215 

NERIAS יהנר   Neriyah H5374 = “Lâmpada de Yahuh” 216 

NETANIAS יהנתנ   Nêthanyah H5418 = “Dado por Yahuh” 217 

OBADIAS יהעבד   Obadyah H5662 = “Servo de Yahuh” 218 
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ADAÍAS יהעד   Adayah H5718 = “Yahuh adornou” 219 

UZIAS יהעז   Uzziyah H5818 = “Minha força é Yahuh” 220 

AZARIAS יהעזר   Azaryah H5838 = “Yahuh ajudou” 221 

ANAÍAS יהענ   Anayah H6043 = “Yahuh respondeu” 222 

ATALIAS יהעתל   Athalyah H6271 = “Limitado por Yahuh” 223 

PEDAÍAS יהפד   Pêdayah H6305 = “Yahuh resgatou” 224 

PELATIAS יהפלט   Pêlatyah H6410 = “Yahuh livra” 225 

PELAÍAS יהפל   Pêlayah H6411 = “Yahuh faz maravilhas” 226 

PELAÍAS יהפלא   Pêla’yah H6411 = “Yahuh faz maravilhas” 227 

PECAÍAS יהפקח   Pêqachyah H6494 = “Yahuh vê” 228 

PETAÍAS יהפתח   Pêthachyah H6611 = “Libertado por Yahuh” 229 

ZEDEQUIAS יהצדק   Tsidqiyah H6667 = “Yahuh é justo” 230 

SOFONIAS יהצפנ   Tsêphanyah H6846 = “Yahuh tem guardado” 231 

COLAÍAS יהקול   Qowlayah H6964 = “A voz de Yahuh” 232 

QUELAÍAS יהקל   Qelayah H7141 = “Yahuh tem desonrado” 233 

REAÍAS יהרא   Re’ayah H7211 = “Yahuh tem visto” 234 

REABIAS יהרחב   Rêchabyah 
H7345 = “Constrangido por 
Yahuh” 

235 

REELAÍAS יהרעל   Rê’elayah 
H7480 = “Constrangido por 
Yahuh” 

236 

RAAMIAS יהרעמ   Ra’amyah H7485 = “Trovão de Yahuh” 237 

REFAÍAS יהרפ   Shobyah H7509 = “Curado por Yahuh” 238 

SAQUIAS יהשב   Shobyah 
H7634 = “Aviso, anúncio de 
Yahuh” 

239 

SEBANIAS יהשבנ   Shêbanyah H7645 = “Aumentado pelo Yahuh” 240 
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SEARIAS יהשחר   Shêcharyah H7841 = “Alvorada de Yahuh” 241 

SECANIAS יהשכנ   Shêkanyah 
H7935 = “O que habita com 
Yahuh” 

242 

SELEMIAS יהשלמ   Shelemyah H8018 = “Oferta de Yahuh” 243 

SEMAÍAS יהשמע   Shêmayah H8098 = “Ouvido pelo Yahuh” 244 

SEMARIAS יהשמר   Shêmaryah H8114 = “Guardado por Yahuh” 245 

SEARIAS יהשער   Shê’aryah H8187 = “Estimado por Yahuh” 246 

SEFATIAS יהשער   Shêphatyah H8203 = “Yahuh julgou” 247 

SEREBIAS יהשרב   Sherebyah 
H8274 = “Yahuh tem 
chamuscado” 

248 

SERAÍAS יהשר   Sêrayah H8304 = “Guerreiro de Yahuh” 249 

JEÚ ואיה   Yahu’ H3058 = “Yah é Ele” 250 

JEALELEL ללאליה   Yahallel’el H3094 = “Yahuh é o El louvado” 251 

JOABE אביו   Yow’ab H3097 = “Yahuh é pai” 252 

JOÁ אחיו   Yow’ach H3098 = “Yahuh é irmão” 253 

JOACAZ אחזיו   Yow’achaz H3099 = “Possessão de Yahuh” 254 

JOEL אליו   Yow’el H3100 = “Yahuh é El” 255 

JOÁS אשיו   Yow’ash H3101 = “Dado por Yahuh” 256 

JOSADABE זבדיו   Yowzabad H3107 = “Yahuh concede dom” 257 

JOSACAR זכריו   Yowzakar H3108 = “Yahuh concede dom 258 

JOÁ חאיו   Yowcha’ H3109 = “Yahuh dá vida” 259 

JOANÃ חנןיו   Yowchanan H3110 = “Yahuh agraciou” 260 

JOIADA ידעיו   Yowyada’ 
H3111 = “Yahuh sabe ou 
conhece” 

261 

JOAQUIM יכיןיו   Yowyakiyn’ H3112 = “Yahuh estabelece” 262 
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JEOAQUIM יקיםיו   Yowyaqiym H3113 = “Yahuh levanta, ergue” 263 

JEOIARIBE יריביו   Yowyariyb H3114 = “Yahuh luta” 264 

JOQUEBEDE יכבדיו   Yowkebed H3115 = “Yahuh é glória”   265 

JUCAL כליו   Yowkal H3116 = “Yahuh é capaz” 266 

JONADABE נדביו   Yownadab H3122 = “Yahuh está disposto” 267 

JÔNATAS נתןיו   Yownathan H3129 = “Yahuh deu, presenteou” 268 

JOSÉ סףיו   Yowceph H3130 = “Yahuh adiciona” 269 

JOSIFIAS ספיהיו   Yowciphyah H3131 = “Yahuh adiciona” 270 

JOEDE עדיו   Yow’ed H3133 = “Yahuh é testemunha” 271 

JOEZER עזריו   Yow’ezer H3134 = “Yahuh é ajuda, socorro” 272 

JOÁS עשיו   Yow’ash H3135 = “Yahuh se apressa” 273 

JOZADAQUE צדקיו   Yowtsadaq H3136 = “Yahuh é justo” 274 

JOQUIM קיםיו   Yowqiym H3137 = “Yahuh levanta, ergue” 275 

JORAI רייו   Yowray H3140 = “Yahuh me ensinou” 276 

JORÃO רםיו   Yowram H3141 = “Yahuh é alto (exaltado)” 277 

JOSIBIAS שביהיו   Yowshibyah 
H3143 = “Yahuh concede um 
abrigo” 

278 

JOSA שהיו   Yowshah H3144 = “Yahuh torna igual” 279 

JOSAVIAS שויהיו   Yowshavyah H3145 = “Yahuh torna igual” 280 

JOSAFÁ שפטיו   Yowshaphat H3146 = “Yahuh julgou” 281 

JOTÃO תםיו   Yowtham H3147 = “Yahuh é perfeito” 282 

ELIOENAI עינייואל   ‘Elyow’eynay 
H0454 = “Meus olhos são para 
Yah” 

283 

ELIOENAI ענייואל   ‘Elyow’enay 
H0454 = “Meus olhos são para 
Yah” 

284 
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NOMES HEBRAICOS 
COM “YAHU”, “YAH”, “YOW”, “YA”, “Y” 

 
 

NOME 

 

 

HEBRAICO 
 

TRANSLITERAÇÃO 
 

STRONG / SIGNIFICADO SEQ 

JAMAI ייחמ   Yachmay H3181 = “Yahuh tem protegido” 285 

HIDAÍ יהד   Hidday H1914 = “Para o júbilo de Yahuh” 286 

HELCAI יחלק   Chelkay H2517 = “Minha porção é Yahuh” 287 

JEATERAI ייאתר   Yê’athêray H2979 = “A quem Yahuh guia” 288 

JANAI ייענ   Ya’anay 
H3285 = “A quem Yahuh 
responde” 

289 

MEBUNAI ימבנ   Mêbunnay H4012 = “Construção de Yahuh” 290 

MATRI ימטר   Matriy H4309 = “Chuva de Yahuh” 291 

MAADAI ימעד   Ma’aday H4572 = “Ornamento de Yahuh” 292 

MATENAI ימתנ   Mattênay H4982 = “Ornamento de Yahuh” 293 

SITRI יסתר   Cithriy H5644 = “Proteção de Yahuh” 294 

ABDI יעבד   Abdiy H5660 = “Servo de Yahuh” 295 

ADLAI יעדל   Adlay H5724 = “Justiça de Yahuh” 296 

UZI יעז   Uzziy H5813 = “Yahuh é fortaleza” 297 

EZRI יעזר   Ezriy H5836 = “Ajuda de Yahuh” 298 

JORÃO רםי   Yoram H3141 = “Yahuh é alto (exaltado)” 299 

IBAR בחרי   Ybchar H2984 = “Yahuh escolhe” 300 

JALOM לוןי   Yalown H3210 = “Yahuh aloja” 301 

JESUA שועי   Yashua’ H3442 = “Yahuh é salvação” 302 

JESUA שועי   Yashua’ H3443 = “Yahuh é salvação” 303 

JEÚ הואי   Yahu’ H3058 = “Yah é Ele” 304 

ARAÚNA נהארו   ‘Aravnah H0728 = “Alegre grito de Yahuh” 305 

ARAÚNA נהאור   ‘Owrnah   H0728 = “Alegre grito de Yahuh” 306 
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NOMES HEBRAICOS 
COM “YAHU”, “YAH”, “YOW”, “YA”, “Y” 

 
 

NOME 

 

 

HEBRAICO 
 

TRANSLITERAÇÃO 
 

STRONG / SIGNIFICADO SEQ 

HASABNA נהחשב   Chashabnah   H2812 = “Yahuh considerou” 307 

MATANA המתנ   Mattanah   H4980 = “Presente de Yahuh” 308 

MATATA המתת   Mattattah   H4992 = “Presente de Yahuh” 309 

MIQUÉIAS המיכ   Mikah   H4320 = “Quem é como Yahuh?” 310 

ABDA אעבד   Abda’ H5653 = “Servo de Yahuh” 311 

UZÁ אעז   Uzza’ H5798 = “Força de Yahuh” 312 

UZÁ העז   Uzza H5798 = “Força de Yahuh” 313 

UZIAS יאעז   Uzziya’ H5814 = “Força de Yahuh” 314 

SEVA יאש   Shêya’ H7864 = “Yahuh contende” 315 

SEVA ואש   Shêva’ H7724 = “Yahuh contende” 316 

SISA אשיש   Shyisah’ H7894 = “Yahuh contende” 317 

HODEVÁ וההוד   Howdêvah H1937 = “Louvai a Yahuh” 318 

HODEVÁ יהוהודו   Howdavyahu   H1937 = “Louvai a Yahuh” 319 

HORÃO רםהו   Howham    H1944= “A quem Yahuh impele”   320 

HOSAMA שמעהו   Howshama’    H1953 = “A quem Yahuh ouve” 321 

 

Agora tenho certeza de que ficou surpreso, não?  
 
Foram mais de 320 nomes hebraicos que possuem 
partícula teofórica, o nome próprio do Eterno Criador na 
formação do nome, na etimologia e no significado! 
 
São 320 nomes que procuraram obedecer Números 6:27! 
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E não poderia ser visível nas versões das Bíblias em 
português pois foram todos transliterados incorretamente.  
 
Mas agora você teve acesso aos nomes originais bem 
como as transliterações corretas de cada um deles. 
 
 

Esses foram os filhos de Israel que ouviram a orientação 
de Números 6:27 e que foram registrados nas Escrituras. 
 
 

(Números 6:23 ACF)  Fala a Arão, e a seus 

filhos dizendo: Assim abençoareis os filhos 
de Israel, dizendo-lhes: 

(Números 6:24 ACF)  YAHUH te abençoe e 
te guarde; 

(Números 6:25 ACF)  YAHUH faça 
resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha 

misericórdia de ti; 
(Números 6:26 ACF)  YAHUH sobre ti 

levante o seu rosto e te dê a paz. 

(Números 6:27 ACF)  Assim porão o meu 
nome sobre os filhos de Israel, e eu os 

abençoarei. 
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(Jeremias 15:16 ACF)  Achando-se as tuas 

palavras, logo as comi, e a tua palavra foi 

para mim o gozo e alegria do meu coração; 
porque pelo teu nome sou chamado, ó 

YAHUH  Elohim dos Exércitos. 

 
 
 

O profeta Jeremias, “Yirmeyahu” (H3414), יהוירמ , 

agradece por ter o nome “Yahuh” em seu próprio nome: 
 
 
 

(Jeremias 14:9 ACF)  Por que serias como 

homem surpreendido, como poderoso que 
não pode livrar? Mas tu estás no meio de 

nós, ó YAHUH, e nós somos chamados 
pelo teu nome; não nos desampares. 

 

 

Conforme o mesmo profeta Jeremias, o povo judeu, 
Yahudiy (H3064 e H3065)  era chamado pelo nome 
Yahuh.  
 
A partícula diy (H1768 ou H1767) é um genitivo que 
indica o que pertence, quem ou qual tem relação, por 
exemplo, povo de... 
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LISTA DE PATRONÍMICOS (diy H1768) 
 
 

 

STRONG 

 

 

HEBRAICO 
 

TRANSLITERAÇÃO 
 

POVO / NAÇÃO 

H0716 דיאר   ‘Ardiy  Ardita, descendente de Arde 

H0719 דיארו ‘  ‘Arvadiy Arvadeu, povo de Arvade 

H0722 דיארו ‘  ‘Arowdiy Arodita, descendente de Arodi 

H0796 דיאשדו ‘  ‘Ashdowdiy Asdodita, povo de Asdode 

H1425 דיג   Gadiy Gadita, descendente de Gade 

H1569 דיגלע   Gil’adiy Gileadita, povo de Gileade 

H2733 דיחר   Charodiy Harodita, povo de Harode 

H3064 דייהו   Yahuwdiy Judeu, povo de Yahuh, adoradores de Yahuh 

H3778 דיכש   Kasdy Caldeu, habitante da Caldéia, baixo Eufrates 

H3866 דילו   Luwdiy Lídio, descendente de Lude, filho de Sem 

H5625 דיסר   Sardiy Seredita, povo de Serede 

 
 

Como você pode perceber, mesmo não sabendo hebraico, 
é possível identificar de forma intuitiva a partícula “diy” 
que significa povo, descendente, ou com relação genitiva. 
 
Aí podemos verificar que literalmente povo “judeu” 
significa “povo de Yahuh” ou, como veremos mais a 
frente, literalmente: “adoradores de Yahuh”. 
 
Mas nem a lista dos nomes hebraicos com sufixos e 
prefixos e nem essa lista de patronímicos seria possível 
de imaginar (pela transliteração incorreta realizada nos 
nomes que contém YAHU E YAH) se não fosse 
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observado diretamente no hebraico como vistos 
anteriormente na lista dos nomes. 
 
Você poderia me perguntar: “Mas então você está 
afirmando que há uma conspiração do NOME?”  
 
Sim, exatamente, mas veremos isso mais à frente 
também. Por enquanto fique com esse verso em mente: 
 
 

(Salmos 2:1 ARA)  Por que se enfurecem os 

gentios e os povos imaginam coisas vãs? 

(Salmos 2:2 ARA)  Os reis da terra se 

levantam, e os príncipes conspiram 
contra YAHUH e contra o seu Ungido, 

dizendo: 
(Salmos 2:3 ARA)  Rompamos os seus laços 

e sacudamos de nós as suas algemas. 
 

 

(Jeremias 23:27 ARA)  Os quais cuidam em 
fazer 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. 
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2.8.  O Primeiro Ministro de Israel: Benjamin 
Netanyahu H5418 
 
 

 
Benjamin "Bibi" Netanyahu (em he
braico: י" נְַתנְיָהּו יבִּ ין "בִּ נְיָמִּ  nascido ;בִּ
em 21 de outubro de 1949) é um 
político israelense, que agora atua 
como Primeiro-ministro de 
Israel desde 2009, tendo também 
servido na posição de 1996 a 1999.  
 
 
 

 
Netanyahu é membro do Knesset (Parlamento Israelense) 
e líder do partido Likud. É o primeiro chefe de governo do 
país nascido em Israel após a declaração de 
independência.

[1]
 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Netanyahu 
 
 
 
Tanto “Benjamin” quanto “Netanyahu” são nomes que 
constam nas Escrituras. Netanyahu, Strong H5418, que 
foi traduzido (e não transliterado) para o português como 
“Netanias” e que significa “dado por Yahuh”. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_hebraica
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_hebraica
https://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1949
https://pt.wikipedia.org/wiki/Israelenses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro-ministro_de_Israel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro-ministro_de_Israel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Knesset
https://pt.wikipedia.org/wiki/Likud
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sabra_(fruta)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_de_Independ%C3%AAncia_do_Estado_de_Israel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_de_Independ%C3%AAncia_do_Estado_de_Israel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Netanyahu#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Netanyahu
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Para ouvir a pronúncia do nome NETANYAHU em hebraico 
copie e cole o link em seu navegador ou leia o QR-CODE 
com seu celular. Depois, clique no ícone “som” ou “listen”: 
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&st
rongs=h5418 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h5418
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h5418
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h5418
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h5418
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2.9. Ouça a pronúncia de alguns nomes com o sufixo 
YAHU 
 
 
Use seu celular, leia o QR-CODE e ouça a pronúncia de 
alguns nomes com sufixo YAHU, como amostras, clicando 
no ícone “som” ou “listen”; ou clique no nome hebraico: 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h3470
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h3470
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h3414
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h3414
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h452
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h452
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https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h2148
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h2148
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h2396
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h2396
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h5662
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h5662
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h6846
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h6846
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Todos esses nomes anteriores foram de profetas que 
tinham em seus próprios nomes o sufixo YAHU além da 
sua etimologia conter o nome próprio do Eterno Criador, 
YAHUH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h223
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h223
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2.10. O Registro da corrupção nos nomes 
 
 
Se prestarmos atenção na lista que apresentamos 
anteriormente, veremos que há o sufixo YOW.  
 
Trata-se de uma corrupção do tetragrama (ou trigrama), 
contendo apenas as letras hebraicas yod e vav. Todos os 
nomes que contém o sufixo YOW possuem em sua 
etimologia e significado a referência a H3068 ou H3050, o 
nome próprio do Eterno Criador, YAHUH. 
 
Vejamos um exemplo dessa corrupção do YOW no nome 
de José do Egito: 
 

(Gênesis 30:24 ARA1993+)  E lhe chamou 

H7121 [H8799] H8034 José, H3130 

dizendo: H559 [H8800] Dê-me H3254 

[H8686] YAHUH H3068 ainda outro H312 

filho. H1121 

 
 

(Salmos 81:5 ARA1993+)  Ele o ordenou, 
H7760 [H8804] como lei, H5715 a José, 

H3084 ao sair H3318 [H8800] contra a 

terra H776 do Egito. H4714 Ouço H8085 

[H8799] uma linguagem H8193 que eu não 

conhecera. H3045 [H8804] 
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Trata-se da mesma pessoa, José do Egito, mas no livro de 
Salmos encontramos seu nome redigido corretamente ou 
na forma completa.  
 
Não se refere a um erro de grafia mas numa corrupção 
efetiva do nome, que ocorreu através do tempo, uma vez 
que isso acontece repetidamente em diversos nomes, 
onde a corrupção somente ocorre na partícula teofórica, 
ou seja, no prefixo ou sufixo YAHU. 
 
Note que não há corrupção na outra parte do nome, 
mas apenas na partícula teofórica. E sempre é assim, 
repetidamente. Veja a lista à seguir. 
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À seguir, uma tabela com os nomes com o sufixo YOW, 
corrompidos de YAHU: 
 
 

 
NOME 

 
HEBRAICO TRANSLITERAÇÃO SIGNIFICADO NR 

JOABE אביו   Yow’ab H3097 = “Yahuh é pai” 252 

JOÁ אחיו   Yow’ach H3098 = “Yahuh é irmão” 253 

JOACAZ אחזיו   Yow’achaz H3099 = “Possessão de Yahuh” 254 

JOEL אליו   Yow’el H3100 = “Yahuh é El” 255 

JOÁS אשיו   Yow’ash H3101 = “Dado por Yahuh” 256 

JOSADABE זבדיו   Yowzabad H3107 = “Yahuh concede dom” 257 

JOSACAR זכריו   Yowzakar H3108 = “Yahuh concede dom 258 

JOÁ חאיו   Yowcha’ H3109 = “Yahuh dá vida” 259 

JOANÃ חנןיו   Yowchanan H3110 = “Yahuh agraciou” 260 

JOIADA ידעיו   Yowyada’ H3111 = “Yahuh sabe ou conhece” 261 

JOAQUIM יכיןיו   Yowyakiyn’ H3112 = “Yahuh estabelece” 262 

JEOAQUIM יקיםיו   Yowyaqiym H3113 = “Yahuh levanta, ergue” 263 

JEOIARIBE יריביו   Yowyariyb H3114 = “Yahuh luta” 264 

JOQUEBEDE יכבדיו   Yowkebed H3115 = “Yahuh é glória”   265 

JUCAL כליו   Yowkal H3116 = “Yahuh é capaz” 266 

JONADABE נדביו   Yownadab H3122 = “Yahuh está disposto” 267 

JÔNATAS נתןיו   Yownathan H3129 = “Yahuh deu, presenteou” 268 

JOSÉ סףיו   Yowceph H3130 = “Yahuh adiciona” 269 

JOSIFIAS ספיהיו   Yowciphyah H3131 = “Yahuh adiciona” 270 
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NOME 

 
HEBRAICO TRANSLITERAÇÃO SIGNIFICADO NR 

JOEDE עדיו   Yow’ed H3133 = “Yahuh é testemunha” 271 

JOEZER עזריו   Yow’ezer H3134 = “Yahuh é ajuda, socorro” 272 

JOÁS עשיו   Yow’ash H3135 = “Yahuh se apressa” 273 

JOZADAQUE צדקיו   Yowtsadaq H3136 = “Yahuh é justo” 274 

JOQUIM קיםיו   Yowqiym H3137 = “Yahuh levanta, ergue” 275 

JORAI רייו   Yowray H3140 = “Yahuh me ensinou” 276 

JORÃO רםיו   Yowram H3141 = “Yahuh é alto (exaltado)” 277 

JOSIBIAS שביהיו   Yowshibyah H3143 = “Yahuh concede um abrigo” 278 

JOSA שהיו   Yowshah H3144 = “Yahuh torna igual” 279 

JOSAVIAS שויהיו   Yowshavyah H3145 = “Yahuh torna igual” 280 

JOSAFÁ שפטיו   Yowshaphat H3146 = “Yahuh julgou” 281 

JOTÃO תםיו   Yowtham H3147 = “Yahuh é perfeito” 282 
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À seguir, tabela com os nomes com o sufixo YOW, 
corrompidos de YAHU: 
 
 

NOME COM YAHU COM YOW 

JEOACAZ 
H3059 

חזאוהי  
 Yahu’achaz 

אחזיו  
H3099    Yow’achaz 

JOÁS 
H3060 

אשויה  
 Yahu’ash 

אשיו  
H3101    Yow’ash 

JOÁS 
H3060 

אשויה  
 Yahu’ash 

עשוי  
H3135    Yow’ash 

JOZABADE 
H3075 

זבדיהו  
 Yahuzabad 

זבדיו  
H3107    Yowzabad 

JOANÃ 
H3076 

חנןיהו  
 Yahuchanan 

חנןיו  
H3110    Yowchanan 

JOIADA 
H3077 

דעיהוי  
 Yahuyada’ 

ידעוי  
H3111    Yowyada’ 

JOAQUIM 
H3078 

יכיןהוי  
 Yahuyakiyn 

יכיןוי  
H3112    Yowyakiyn’ 

JOAQUIM 
H3078 

ןיכהוי  
 Yahuyachin 

יכיןוי  
H3112    Yowyakiyn’ 

JEOAQUIM 
H3079 

קיםיהוי  
 Yahuyakiym 

יקיםוי  
H3113    Yowyaqiym 

JEOAQUIM 
H3079 

קיםיהוי  
 Yahuyakiym 

קיםוי  
H3137    Yowqiym 

JEOIARIBE 
H3080 

יריבהוי  
 Yahuyariyb 

יריבוי  
H3114    Yowyariyb 
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NOME COM YAHU COM YOW 

JUCAL 
H3081 

כלהוי  
 Yahukal 

כלוי  
H3116    Yowkal 

JONADABE 
H3082 

נדבהוי  
 Yahunadab 

נדביו  
H3122    Yownadab 

JÔNATAS 
H3083 

נתןהוי  
 Yahunathan 

נתןוי  
H3129    Yownathan 

JOSÉ 
H3084 

סףהוי  
 Yahuceph 

סףוי  
H3130    Yowceph 

JOSÉ 
H3084 

סףהוי  
 Yahuceph 

ספיהוי  
H3131    Yowciphyah 

JEOZADAQUE 
H3087 

צדקהוי  
 Yahutsadaq 

צדקוי  
H3136    Yowtsadaq 

JOZADAQUE 
H3087 

צדקהוי  
 Yahutsadaq 

צדקוי  
H3136    Yowtsadaq 

JEORÃO 
H3088 

רםהוי  
 Yahuram 

רםוי  
H3141    Yowram 

JEORÃO 
H3088 

רםהוי  
 Yahuram 

רםי  
H3141    Yoram 

 
 

 
Atente que os nomes acima possuem a mesma 
etimologia e o mesmo significado, diferenciando-se 
apenas pelo sufixo: ou Yahu ou Yow, forma degradada 
de Yahu. 
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À seguir, tabela com os nomes com o sufixo YA e Y, 
corrompidos de YAH e YAHU: 
 
 

 
NOME 

 

 
COM YAHU 

 
COM YA 

JOSUÉ 
H3091 

שועהוי  
 Yahushua’ 

שועי  
H3442    Yashua’ 

JOSUÉ 
H3091 

שועהוי  
 Yahushua’ 

שועי  
H3443    Yashua’ 

JOSUÉ 
H3091 

שעהוי  
 Yahushua’ 

שועי  
H3442    Yashua’ 

 
 
 
 

 
NOME 

 
COM YAHU COM YAH 

 
COM Y 

UZIAS 
H5818 

ויהעז  
 Azazyahu 

יהעז  
 Uzziyah 

יעז  
H5813    Uzziy 

AZARIAS 
H5838 

ויהעזר  
 Azaryahu 

יהעזר  
 Azaryah 

יעזר  
H5836    Ezriy 
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CURIOSIDADE: A PISTOLA-METRALHADORA UZI 
 

“A Uzi (em hebraico: עוזי, 
oficialmente como UZI) é uma 
família de pistolas-
metralhadoras compactas. A 
primeira pistola-metralhadora 
Uzi foi desenhada por Uziel 
Gal em finais da década de 

1940, e é actualmente fabricada pela Israel Military 
Industries e FN Herstal. A pistola-metralhadora foi 
desenhada por Israel após a Guerra Árabe-Israelense de 
1948. O desenho foi baseado no da CZ Modelo 25. A Uzi 
foi, assim, submetida à avaliação do exército israelense, 
vencendo outras armas com desenhos mais 
convencionais devido à sua simplicidade e produção 
econômica. O modelo inicial foi aceito em 1951 e foi 
utilizado em batalha pela primeira vez em 1956. A pistola-
metralhadora Uzi foi utilizada pelas forças israelenses 
como uma arma de defesa pessoal, por soldados de 
suporte e de artilharia, oficiais e tripulações de carros de 
combate, enquanto também utilizada como uma arma de 
combate por forças de assalto de infantaria e forças 
especiais. O poder de fogo da Uzi e o seu tamanho 
compacto mostraram-se excelentes ao 
eliminar bunkers sírios e posições defensivas durante a 
 Guerra dos Seis Dias de 1967.” Uzziy significa “Minha 
força”. Uzias (H5818), Uzziyah, significa “Yahuh é 
minha força”. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Uzi 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_hebraica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pistola-metralhadora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pistola-metralhadora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uziel_Gal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uziel_Gal
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1940
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1940
https://pt.wikipedia.org/wiki/FN_Herstal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Israel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_independ%C3%AAncia_de_Israel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_independ%C3%AAncia_de_Israel
https://pt.wikipedia.org/wiki/1951
https://pt.wikipedia.org/wiki/1956
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carro_de_combate
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carro_de_combate
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_dos_Seis_Dias
https://pt.wikipedia.org/wiki/1967
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uzi
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2.11. A questão do nome Yahuah / Yahuwah 
 
 
 
A questão do nome YAHUAH é a seguinte: não há 

nenhum nome hebraico que contenha o Nome completo 

de יהוה YAHUH, H3068, ou seja, que contenha as quatro 

letras do tetragrama em sequência (Yód, hê, váv, hê) 

como sufixo ou prefixo. 

 
O nome que mais se aproxima, ou seja, que contém as 
quatro letras do tetragrama mas NÃO na sequência 

correta é o nome הדיהו  YAHUDAH, H3063 (Judá). 
 
 

YAHUDAH 
H3063 הדיהו  

YAHUH 
H3068 / H3069 יהוה 
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(Números 6:27 ARA)  Assim, porão o meu 

nome sobre os filhos de Israel, e eu os 
abençoarei. 

 

 
 
Eu respeito as pessoas que entendem que o Nome 
completo do Eterno Criador seja YAHUAH ou YAHUWAH 
(eles tem as suas razões), porém, nesse estudo que fiz, a 
conclusão a que cheguei é que se isso fosse realmente 
verdade, ninguém teria obedecido corretamente a 
orientação de Números 6:27 e ninguém teria passado o 
nome completo do Eterno Criador de geração em geração, 
contrariando as Escrituras.   
 
Então eu optei por YAHUH pois achei muito mais seguro e 
convincente, e no dia-a-dia utilizo mais YAH, o que acho 
ainda mais seguro. 
 
Portanto, creio que a dedução mais simples e lógica a se 
fazer é a letra HÊ final SEM SOM, o que levaria o povo de 
Israel ter utilizado “YAHU” , a parte sonora, como prefixo 
e sufixo nos nomes de seus filhos, em obediência a 
Números 6:27 e, na conexão dos sufixos e prefixos, sem a 
necessidade do HÊ pois senão alteraria a pronúncia 
original “Yahu”. 
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(Êxodo 3:15 ARA)  Disse Elohim ainda mais 

a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: 

YAHUH, o Elohim de vossos pais, o Elohim 
de Abraão, o Elohim de Isaque e o Elohim 

de Jacó, me enviou a vós outros; este é o 
meu nome eternamente, e assim serei 

lembrado de geração em geração. 

(Salmos 45:17 ACF)  Farei lembrado o teu 

nome de geração em geração; por isso 
os povos te louvarão eternamente. 

 
 

(Salmos 102:12 ARA)  Tu, porém, YAHUH, 

permaneces para sempre, e a memória do 
teu nome, de geração em geração. 

 

 

(Salmos 102:12 NVI)  Tu, porém, YAHUH, 

no trono reinarás para sempre; o teu nome 
será lembrado de geração em geração. 

 

 

(Salmos 135:13 ARA)  O teu nome, 
YAHUH, subsiste para sempre; a tua 

memória, YAHUH, passará de geração 

em geração. 
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Esse fato do nome ser lembrado de geração em geração, 
de pai para filho, com a questão da obediência em relação 
a orientação de Números 6:27 fala bem mais alto do que 
seguir alguma corrente de regras ortográficas ou 
gramaticais hebraicas e entender que o HÊ final teria som. 

 

Creio que muitos dos filhos de Israel obedeceram a 
orientação de Números 6:27 e isso foi a chave para a 
manutenção da correta pronúncia do Nome do Eterno 
Criador, pronunciado então nos nomes dos filhos de 
Israel, seja como prefixo ou sufixo. 

 

E mesmo com as degradações do idioma, como o YOW, 
YA e o Y, ainda assim é claro para mim nesse estudo, que 
o nome original foi, é e sempre será YAHUH! 
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2.12. Yahushua, o nome próprio do Filho 
  
 

 
 

 
O nome próprio do nosso Salvador não é único, exclusivo, 
mas outras pessoas já receberam seu nome e, no mínimo 
duas delas, receberam esse nome profeticamente 
apontando especificamente para o Messias que haveria 
de vir. São essas o sucessor de Moshé (Moisés), Josué, 
filho de Nun e o Sumo Sacerdote Josué, filho de 
Jozadaque, que também foi Sumo Sacerdote. 
 

A transliteração correta desse nome do hebraico é שועיהו  
Yahushua (lê-se Yarrushúa), o mesmo nome do nosso 
Salvador que derramou seu precioso sangue num madeiro 
para nos salvar. 
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Profeticamente, Moshé (Moisés), como um tipo do 

Messias, morre; e seu sucessor, שועיהו  Yahushua (filho 

de Nun), é o responsável por levar o povo escolhido a 
Terra Prometida de Canaã, a Jerusalém terrestre. 
 
 
 

(Deuteronômio 31:23 ACF)  E ordenou a 
Yahushua, filho de Num, e disse: Esforça-

te e anima-te; porque tu introduzirás os 
filhos de Israel na terra que lhes jurei; 

e eu serei contigo. 

 
 
 

(1 Reis 11:36 ACF)  E a seu filho darei uma 

tribo; para que Davi, meu servo, sempre 
tenha uma lâmpada diante de mim em 

Jerusalém, a cidade que escolhi para 
pôr ali o meu nome. 

 
 
Quase dois mil anos depois da promessa de Yah a 

Abraão; שועיהו  Yahushua, o Filho Unigênito, o Messias 

prometido de Yah, é o responsável por levar o povo 
escolhido a Jerusalém Celestial, pelo acesso conquistado 
no madeiro, no Calvário, pelo Seu Sangue derramado.  
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E agora, com o novo e vivo caminho aberto pelo Seu 

sangue, aguardamos o retorno de שועיהו  Yahushua para 

nos levar (a Sua Igreja, Noiva) efetivamente, fisicamente a 
Jerusalém Celestial para as Bodas do Cordeiro! 
 

(Hebreus 12:22 ACF)  Mas chegastes ao 

monte Sião, e à cidade do Elohim vivo, à 
Jerusalém celestial, e aos muitos milhares 

de anjos; 

(Hebreus 12:23 ACF)  A universal 

assembleia e igreja dos primogênitos, 

que estão inscritos nos céus, e a Yahuh, 
o juiz de todos, e aos espíritos dos justos 

aperfeiçoados; 
(Hebreus 12:24 ACF)  E a Yahushua, o 

Mediador de uma nova aliança, e ao 
sangue da aspersão, que fala melhor do que 

o de Abel. 
 
 
Yahushua (filho de Nun), sucessor de Moshé (Moisés) 
não se chamava assim originalmente.  

 

No início, apenas Moshé o chamava particularmente de 
Yahushua, mas seu nome público ainda era Hoshéa ou 
Hushua (H1954), que significa “Salvação” ou “Ele é 
Salvação”. O nome que conhecemos, aportuguesado 
incorretamente é Oséias. 
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Há muito tempo entre a atuação de Josué como הושוע 

Hushua (H1954), o guerreiro, e depois como שועיהו  
Yahushua (H3091), o líder e sucessor de Moshé 
(Moisés). Repare que o texto abaixo estamos bem no 
início da viagem do povo de Israel a Canaã, bem no início 
das batalhas: 
 

(Êxodo 17:9 ACF)  Por isso disse Moisés a 

Josué (H3091): Escolhe-nos homens, e 
sai, peleja contra Amaleque; amanhã eu 

estarei sobre o cume do outeiro, e a 
vara de Yah estará na minha mão. 

(Êxodo 17:10 ACF)  E fez Josué como 
Moisés lhe dissera, pelejando contra 

Amaleque; mas Moisés, Arão, e Hur 
subiram ao cume do outeiro. 

(Êxodo 17:11 ACF)  E acontecia que, 

quando Moisés levantava a sua mão, 
Israel prevalecia; mas quando ele 

abaixava a sua mão, Amaleque 
prevalecia. 

(Êxodo 17:12 ACF)  Porém as mãos de 
Moisés eram pesadas, por isso tomaram 

uma pedra, e a puseram debaixo dele, para 
assentar-se sobre ela; e Arão e Hur 

sustentaram as suas mãos, um de um lado 

e o outro do outro; assim ficaram as suas 
mãos firmes até que o sol se pôs. 
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(Êxodo 17:13 ACF)  E assim Josué desfez a 

Amaleque e a seu povo, ao fio da espada. 

(Êxodo 17:14 ACF)  Então disse Yahuh a 
Moisés: Escreve isto para memória num 

livro, e relata-o aos ouvidos de Josué; 
que eu totalmente hei de riscar a 

memória de Amaleque de debaixo dos 
céus. 

 

Nessa batalha contra Amaleque, Josué ainda era הושוע 

Hushua (H1954), porém Moshé já o preparava para o 

suceder e já o chamava de שועיהו  Yahushua (H3091). 

  

A prova do que afirmo é textual, tudo que havia acontecido 
naquele dia, a forma como Yahuh venceu Amaleque 
deveria ser escrito num livro e relatado “aos ouvidos” 
de Josué, por que?  

 

Josué precisava saber que a sua vitória se deu por 
causa de Yahuh e não pela sua bravura, sua estratégia 
de guerra, ou a força do exército que ele mesmo tinha 
escolhido e liderado. 

 

(Êxodo 17:11 ACF)  E acontecia que, 
quando Moisés levantava a sua mão, 

Israel prevalecia; mas quando ele 
abaixava a sua mão, Amaleque 

prevalecia. 
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Ele precisava saber “em segredo”, “aos ouvidos” que 
enquanto Moshé estava com suas mãos levantadas, Israel 
prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, 
Amaleque prevalecia. Josué não sabia disso enquanto 
lutava, durante a batalha, mas soube em segredo depois 
da batalha. 

 

Moshé teve de relatar a Josué/Oséias quem foi realmente 
o verdadeiro vencedor da peleja naquele dia contra 
Amaleque. 

 

E ele ouvia Moshé o chamar de “Yahushua” 
propositadamente pra que ele compreendesse que a 
vitória, a salvação vinha somente de Yah e não da força 
de Hushua (H1954). Em outras palavras, ele precisava 
entender que a Yahuh era a Salvação e não ele! 

 

Hushua (Oséias, H1954) estava sendo preparado por 
Moshé (Moisés) para ser o seu sucessor, o líder que 
levaria o povo de Israel para a Canaã, a Terra Prometida. 
E não seria suficiente ele entender que teria vitória sobre 
aqueles povos em Canaã, mas que Yahuh, YAHUH dos 
Exércitos é quem lhe daria a vitória e não ele, Hushua 
com sua força, sua capacidade ou seu exército. 

 

Essa peleja contra Amaleque aconteceu bem antes de 
Moshé enviar os espias para a terra de Canaã. Eles ainda 
não haviam nem mesmo chegado ao Monte Sinai.  
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Todas essas informações reforçam o significado do 
nome Yahushua.  
 
A mudança do nome de Oséias, Hushua (H1954), para 
Yahushua (H3091) foi muito importante para 
esclarecer e destacar os significados em torno do 
nome do Messias, do nosso Salvador. 
 
 

(Filipenses 2:6 ACF)  Que, sendo em forma 

de Elohim, não teve por usurpação ser igual 
a Elohim, 

(Filipenses 2:7 ACF)  Mas esvaziou-se a si 

mesmo, tomando a forma de servo, 
fazendo-se semelhante aos homens; 

(Filipenses 2:8 ACF)  E, achado na forma de 
homem, humilhou-se a si mesmo, sendo 

obediente até à morte, e morte de cruz. 
(Filipenses 2:9 ACF)  Por isso, também 

Elohim o exaltou soberanamente, e lhe deu 
um nome que é sobre todo o nome; 

(Filipenses 2:10 ACF)  Para que ao nome 

de Yahushua se dobre todo o joelho dos 
que estão nos céus, e na terra, e 

debaixo da terra, 
(Filipenses 2:11 ACF)  E toda a língua 

confesse que Yahushua HaMashiach é 
YAHUH, para glória de Elohim Pai. 
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Yahushua, nosso Salvador, esvaziou-se a si mesmo, 
tomando a forma de servo, humilhou-se a si mesmo e o 
Pai o exaltou soberanamente dando-lhe um nome que é 
sobre todo o nome! 
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2.13.   Etimologia e significado do nome Yahushua, o 

Filho 

 

Yahushua (Josué), filho de Nun, assim como Yahushua 
(Jesus), nosso Salvador, receberam seus nomes por uma 
ordem celeste, do próprio Yahuh Elohim.  
 
O primeiro por intermédio de Moshé (Moisés), e o 
segundo por intermédio de um anjo. 
 

 

 

 
 

(Números 13:16 ACF)  Estes são os nomes 
dos homens que Moisés enviou a espiar 

aquela terra; e a Oséias (H1954), filho de 
Num, Moisés chamou Yahushua 

(H3091). 
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(Lucas 1:31 ACF)  E eis que em teu ventre 

conceberás e darás à luz um filho, e pôr-

lhe-ás o nome de Yahushua 
(G2424/H3091). 

 

(Mateus 1:21 ACF)  E dará à luz um filho e 

chamarás o seu nome Yahushua; porque 

ele salvará o seu povo dos seus 
pecados. 

 

Nós já vimos que Oséias (Josué) teve seu nome alterado 

justamente para que ele (e todo o povo) entendesse que a 

Salvação não era mérito dele, por causa de sua força ou 

capacidade como grande guerreiro, mas que toda a força 

e poder de vitória sobre o inimigo vinha exclusivamente de 

YAHUH. 
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O nome YAHUSHUA (lê-se Iarrúshua ou Iarrushúa) 

procede de H3068 (Yahuh= Aquele que existe - o nome 

próprio do Eterno) + H3467 (Yasha= salva, ser salvo), 

significando, então, “Yahuh é salvação” ou “Salvação 

de Yahuh” (Referências: Deuteronômio 3:21, Juízes 2:7). 

 

(João 5:43 ACF)  Eu vim em nome de meu 

Pai, e não me aceitais; se outro vier em seu 
próprio nome, a esse aceitareis. 

 

(João 6:38 ACF)  Porque eu desci do céu, 
não para fazer a minha vontade, mas a 

vontade daquele que me enviou. 

 

(João 17:6 ACF)  Manifestei o teu nome 

aos homens que do mundo me deste; 
eram teus, e tu mos deste, e guardaram a 

tua palavra. 

 

(João 17:26 ACF)  E eu lhes fiz conhecer 
o teu nome, e lho farei conhecer mais, para 

que o amor com que me tens amado esteja 

neles, e eu neles esteja. 
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2.14.  Um profeta dentre os irmãos 
 
 
De acordo com os textos, seria esperado que o povo 
naquela época tivesse entendido que o profeta que seria 
levantado dentre os irmãos, sucessor de Moshé (Moisés), 
seria Josué (Yahushua), porém, nós sabemos que isso 
também foi profético, pois apontava para Yahushua, nosso 
Salvador, que levaria seu povo a Jerusalém Celestinal! 
 
 

(Atos 3:22 ACF)  Porque Moisés disse aos 
pais: YAHUH vosso Elohim levantará de 

entre vossos irmãos um profeta 
semelhante a mim; a ele ouvireis em tudo 

quanto vos disser. 

 
 

(Atos 7:37 ACF)  Este é aquele Moisés que 
disse aos filhos de Israel: O YAHUH vosso 

Elohim vos levantará dentre vossos 
irmãos um profeta como eu; a ele 

ouvireis. 

 
 

(Josué 1:1 ACF)  E sucedeu depois da morte 
de Moisés, servo de YAHUH, que YAHUH 

falou a Josué, filho de Num, servo de 
Moisés, dizendo: 
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(Josué 1:2 ACF)  Moisés, meu servo, é 

morto; levanta-te, pois, agora, passa este 

Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu 
dou aos filhos de Israel. 

(Josué 1:3 ACF)  Todo o lugar que pisar a 
planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como 

eu disse a Moisés. 
(Josué 1:4 ACF)  Desde o deserto e do 

Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, 
toda a terra dos heteus, e até o grande mar 

para o poente do sol, será o vosso termo. 

(Josué 1:5 ACF)  Ninguém te poderá 
resistir, todos os dias da tua vida; como 

fui com Moisés, assim serei contigo; 
não te deixarei nem te desampararei. 

(Josué 1:6 ACF)  Esforça-te, e tem bom 
ânimo; porque tu farás a este povo 

herdar a terra que jurei a seus pais lhes 
daria. 

(Josué 1:7 ACF)  Tão-somente esforça-te e 

tem mui bom ânimo, para teres o cuidado 
de fazer conforme a toda a lei que meu 

servo Moisés te ordenou; dela não te 
desvies, nem para a direita nem para a 

esquerda, para que prudentemente te 
conduzas por onde quer que andares. 

(Josué 1:8 ACF)  Não se aparte da tua boca 
o livro desta lei; antes medita nele dia e 
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noite, para que tenhas cuidado de fazer 

conforme a tudo quanto nele está escrito; 

porque então farás prosperar o teu caminho, 
e serás bem sucedido. 

(Josué 1:9 ACF)  Não to mandei eu? 
Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, 

nem te espantes; porque YAHUH teu Elohim 
é contigo, por onde quer que andares. 

 
 

(Deuteronômio 18:18 ACF)  Eis lhes 

suscitarei um profeta do meio de seus 
irmãos, como tu, e porei as minhas 

palavras na sua boca, e ele lhes falará 
tudo o que eu lhe ordenar. 

(Deuteronômio 18:19 ACF)  E será que 

qualquer que não ouvir as minhas palavras, 
que ele falar em meu nome, eu o requererei 

dele. 

 
 
 

(Deuteronômio 31:7 ACF)  E chamou Moisés 

a Josué, e lhe disse aos olhos de todo o 
Israel: Esforça-te e anima-te; porque com 

este povo entrarás na terra que YAHUH 
jurou a teus pais lhes dar; e tu os farás 

herdá-la. 
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(Deuteronômio 31:8 ACF)  YAHUH, pois, é 

aquele que vai adiante de ti; ele será 

contigo, não te deixará, nem te 
desamparará; não temas, nem te espantes. 

 
 

(Atos 7:37 ACF)  Este é aquele Moisés que 

disse aos filhos de Israel: O YAHUH vosso 
Elohim vos levantará dentre vossos 

irmãos um profeta como eu; a ele 
ouvireis. 

 

(Hebreus 12:21 ACF)  E tão terrível era a 

visão, que Moisés disse: Estou todo 

assombrado, e tremendo. 

(Hebreus 12:22 ACF)  Mas chegastes ao 

monte Sião, e à cidade do Elohim vivo, à 
Jerusalém celestial, e aos muitos 

milhares de anjos; 
(Hebreus 12:23 ACF)  A universal 

assembleia e igreja dos primogênitos, 
que estão inscritos nos céus, e a 

Elohim, o juiz de todos, e aos espíritos 

dos justos aperfeiçoados; 
(Hebreus 12:24 ACF)  E a Yahushua, o 

Mediador de uma nova aliança, e ao sangue 
da aspersão, que fala melhor do que o de 

Abel. 
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(Hebreus 4:8 ACF)  Porque, se Josué lhes 

houvesse dado repouso, não falaria 

depois disso de outro dia. 

(Hebreus 4:9 ACF)  Portanto, resta ainda 

um repouso para o povo de Elohim. 
(Hebreus 4:10 ACF)  Porque aquele que 

entrou no seu repouso, ele próprio repousou 
de suas obras, como Elohim das suas. 

(Hebreus 4:11 ACF)  Procuremos, pois, 
entrar naquele repouso, para que ninguém 

caia no mesmo exemplo de desobediência. 

 

 

(Josué 1:2 ACF)  Moisés, meu servo, é 
morto; levanta-te, pois, agora, passa 

este Jordão, tu e todo este povo, à terra 
que eu dou aos filhos de Israel. 

 

 

É como se Yahuh estivesse falando profeticamente com 
seu próprio Filho Yahushua, logo depois de seu sacrifício 
no madeiro para redenção dos pecados do mundo:  

 

“Levanta-te, ressuscita e passa o Jordão, o Rio da 
Vida, passe para o outro lado e leve este povo à Terra 
Prometida, a Jerusalém Celestial”. 
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03.  Noções do Idioma Hebraico 

 

3.1. Escrituras versus Palavra de Yah: diferença entre 

Escrituras e Palavra 

 
É muito importante fazer distinção entre “Escrituras” e 
“Palavra de Yah”. “Escrituras” seria o registro da 
“Palavra de Yah” falada.  
 
Por exemplo, eu posso falar com você e você anotar o que 
eu falo. Então, aquilo que eu falar, o som, o áudio, será a 
minha “palavra” e aquilo que você tiver registrado, 
anotado, seria a “escritura ou registro ou imagem” da 
minha “palavra” falada. 
 
No princípio da Criação Yah disse: “Haja luz”. A Palavra 
dEle foi emitida, um som, um áudio, uma manifestação 
física que certamente foi esplêndida, maravilhosa!  
 
Mas quando você lê “Haja luz”, você não está ouvindo a 
Palavra de Yah falada, mas lendo o “registro” da Palavra 
de Yah. 
 
Moshé (Moisés) não estava presente na criação, ele não 
assistiu a criação, mas foi inspirado pelo Espírito Santo de 
Yah para escrever o Livro de Gênesis que narra a criação 
e o “Haja luz”. 
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PALAVRA 
PALAVRA FALADA, EMITIDA 

ESCRITURAS 
REGISTRO DA PALAVRA FALADA 

 
 
 
 

As Escrituras, mais conhecida como Bíblia (não vamos 
discutir esse conceito controverso nesse momento), 
reúnem vários livros que contém o registro da Palavra 
Falada de Yahuh a todos os servos e profetas que, 
inspirados, registraram Sua Palavra para que o povo 
pudesse ter acesso em sua respectiva época e também 
para nós hoje pudéssemos ter acesso. 
 
 
 
 
Tentação de Yahushua 
 
Logo após Yahushua ser batizado por João Batista no 
Jordão, foi levado ao deserto pelo Espírito para ser 
tentado pelo diabo, e depois de 40 dias e 40 noites, teve 
fome: 
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(Mateus 4:1 ARA) A seguir, foi Yahushua 

levado pelo Espírito ao deserto, para ser 

tentado pelo diabo. 

(Mateus 4:2 ARA)  E, depois de jejuar 

quarenta dias e quarenta noites, teve fome. 
 

 
Então satanás se aproxima com a 1ª. Tentação: 
 
 

(Mateus 4:3 ARA)  Então, o tentador, 

aproximando-se, lhe disse: Se és Filho de 
Elohim, manda que estas pedras se 

transformem em pães. 

 

 

E Yahushua responde à 1ª. Tentação: 

 

 

(Mateus 4:4 ARA)  Yahushua, porém, 
respondeu: Está escrito: Não só de pão 

viverá o homem, mas de toda palavra 
que procede da boca de Elohim. 

 

Yahushua usou como RESPOSTA o texto das Escrituras 
de Deuteronômio 8:3, veja: 
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(Deuteronômio 8:3 ARA)  Ele te humilhou, e 

te deixou ter fome, e te sustentou com o 

maná, que tu não conhecias, nem teus pais 
o conheciam, para te dar a entender que 

não só de pão viverá o homem, mas de 
tudo o que procede da boca de YAHUH 

viverá o homem. 

 

 

Já podemos deduzir que o “Elohim” de Mateus 4:4 ficou 
no lugar, substituindo o “YAHUH” de Deuteronômio 8:3, 
uma vez que se trata de uma citação da Lei de Yah.  

 

Então satanás continua e faz a 2ª. Tentação: 

 

 

(Mateus 4:5 ARA)  Então, o diabo o levou à 

Cidade Santa, colocou-o sobre o pináculo do 
templo 

(Mateus 4:6 ARA)  e lhe disse: Se és Filho 
de Elohim, atira-te abaixo, porque está 

escrito: Aos seus anjos ordenará a teu 
respeito que te guardem; e: Eles te 

susterão nas suas mãos, para não 

tropeçares nalguma pedra. 
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Satanás dessa vez resolveu utilizar um texto das 
Escrituras: 

 

(Salmos 91:11 ARA)  Porque aos seus 

anjos dará ordens a teu respeito, para 

que te guardem em todos os teus 
caminhos. 

(Salmos 91:12 ARA)  Eles te sustentarão 
nas suas mãos, para não tropeçares 

nalguma pedra. 
 

 

E Yahushua usou como RESPOSTA o texto das 
Escrituras de Deuteronômio 6:16, veja: 

 
 

(Deuteronômio 6:16 ARA)  Não tentarás a 

YAHUH, teu Elohim, como o tentaste em 
Massá. 

 

 

A pergunta que faço agora é a seguinte:  

 

Satanás citou as Escrituras para formular a 2ª. 
Tentação de Yahushua. O que ele disse ou citou, foi a 
Palavra de Yahuh? 
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Para responder a essa pergunta vamos considerar o 
seguinte: 
 

 

(João 17:17 ACF)  Santifica-os na tua 

verdade; a tua palavra é a verdade. 

 
 

(João 8:44 ACF)  Vós tendes por pai ao 

diabo, e quereis satisfazer os desejos de 
vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, 

e não se firmou na verdade, porque não 

há verdade nele. Quando ele profere 
mentira, fala do que lhe é próprio, porque é 

mentiroso, e pai da mentira. 

 
 

(Mateus 16:15 ACF)  Disse-lhes ele: E vós, 
quem dizeis que eu sou? 

(Mateus 16:16 ACF)  E Simão Pedro, 
respondendo, disse: Tu és HaMashiach, o 

Filho do Elohim vivo. 
(Mateus 16:17 ACF)  E Yahushua, 

respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és 
tu, Simão Barjonas, porque to não 

revelou a carne e o sangue, mas meu 

Pai, que está nos céus. 
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Siga o seguinte raciocínio lógico: 

 

 
A Palavra de Yah é a 

Verdade 
 

 
Não há Verdade em 

Satanás 
 
 

PORTANTO, 
 

 
Não pode haver Palavra 

de Yah (Verdade) 
em Satanás 
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Embora Satanás tenha citado as Escrituras, nesse caso, 
Salmos 91:11-12, não foi Palavra de Yah que foi usada, 
aliás, nem foi Escritura, porque “toda Escritura 
divinamente inspirada é proveitosa” – II Timóteo 3:16 
ARC, “toda Escritura” e não parte dela, e ainda mais 
utilizada em contradição a outra parte, no caso de 
Satanás, que a utilizou para tentar a Yah. 

 

(2 Timóteo 3:16 ARA)  Toda a Escritura é 
inspirada por Elohim e útil para o ensino, 

para a repreensão, para a correção, para a 
educação na justiça, 

 
 

(Hebreus 4:12 ARA)  Porque a palavra de 

Yah é viva, e eficaz, e mais cortante do 
que qualquer espada de dois gumes, e 

penetra até ao ponto de dividir alma e 
espírito, juntas e medulas, e é apta para 

discernir os pensamentos e propósitos do 
coração. 

 
Mais ou  menos assim, veja: se alguém utilizar vários 
textos fora de seus contextos e defender uma heresia, ele 
NÃO estará citando ou utilizando a Palavra de Yah ou as 
Escrituras, mas falando em seu próprio nome, falando as 
suas próprias palavras. Somente o Espírito de Yah revela 
a Palavra de Yah a alguém. 
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Os 10 mandamentos foram dados “ao vivo” 
 
 
Muita gente não sabe mas antes de Moshé (Moisés) subir 
no Monte Sinai (Horebe) para receber os 10 
mandamentos nas tábuas de pedra, Yahuh Elohim 
pronunciou todos os mandamentos “ao vivo” (em bom e 
audível som) para todo o povo de Israel.  
 
E quando fez isso, o povo se assustou sobremaneira e 
decidiu que apenas Moshé (Moisés) falasse diretamente 
com Yah. Foi então que Moshé subiu ao Monte Sinai. 
 
 

(Êxodo 20:1 ARA) Então, falou Elohim 
todas estas palavras: 

(Êxodo 20:2 ARA)  Eu sou YAHUH, teu 
Elohim, que te tirei da terra do Egito, da 

casa da servidão. 
(Êxodo 20:3 ARA)  Não terás outros deuses 

diante de mim. 
(Êxodo 20:4 ARA)  Não farás para ti imagem 

de escultura, nem semelhança alguma do 

que há em cima nos céus, nem embaixo na 
terra, nem nas águas debaixo da terra. 

(Êxodo 20:5 ARA)  Não as adorarás, nem 
lhes darás culto; porque eu sou YAHUH, teu 

Elohim, Elohim zeloso, que visito a 
iniquidade dos pais nos filhos até à terceira 
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e quarta geração daqueles que me 

aborrecem 

(Êxodo 20:6 ARA)  e faço misericórdia até 
mil gerações daqueles que me amam e 

guardam os meus mandamentos. 
(Êxodo 20:7 ARA)  Não tomarás o nome de 

YAHUH, teu Elohim, em vão, porque YAHUH 
não terá por inocente o que tomar o seu 

nome em vão. 
(Êxodo 20:8 ARA)  Lembra-te do dia de 

sábado, para o santificar. 

(Êxodo 20:9 ARA)  Seis dias trabalharás e 
farás toda a tua obra. 

(Êxodo 20:10 ARA)  Mas o sétimo dia é o 
sábado de YAHUH, teu Elohim; não farás 

nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, 
nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua 

serva, nem o teu animal, nem o forasteiro 
das tuas portas para dentro; 

(Êxodo 20:11 ARA)  porque, em seis dias, 

fez YAHUH os céus e a terra, o mar e tudo o 
que neles há e, ao sétimo dia, descansou; 

por isso, YAHUH abençoou o dia de sábado e 
o santificou. 

(Êxodo 20:12 ARA)  Honra teu pai e tua 
mãe, para que se prolonguem os teus dias 

na terra que YAHUH, teu Elohim, te dá. 
(Êxodo 20:13 ARA)  Não matarás. 
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(Êxodo 20:14 ARA)  Não adulterarás. 

(Êxodo 20:15 ARA)  Não furtarás. 

(Êxodo 20:16 ARA)  Não dirás falso 
testemunho contra o teu próximo. 

(Êxodo 20:17 ARA)  Não cobiçarás a casa do 
teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu 

próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, 
nem o seu boi, nem o seu jumento, nem 

coisa alguma que pertença ao teu próximo. 
(Êxodo 20:18 ARA)  Todo o povo 

presenciou os trovões, e os relâmpagos, 

e o clangor da trombeta, e o monte 
fumegante; e o povo, observando, se 

estremeceu e ficou de longe. 
(Êxodo 20:19 ARA)  Disseram a Moisés: 

Fala-nos tu, e te ouviremos; porém não 
fale Elohim conosco, para que não 

morramos. 
(Êxodo 20:20 ARA)  Respondeu Moisés ao 

povo: Não temais; Elohim veio para vos 

provar e para que o seu temor esteja 
diante de vós, a fim de que não pequeis. 

(Êxodo 20:21 ARA)  O povo estava de 
longe, em pé; Moisés, porém, se chegou 

à nuvem escura onde Elohim estava. 
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(Deuteronômio 4:36 ACF)  Desde os céus te 

fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre 

a terra te mostrou o seu grande fogo, e 
ouviste as suas palavras do meio do fogo. 

 
(Deuteronômio 5:22 ACF)  Estas palavras 

falou YAHUH a toda a vossa 
congregação no monte, do meio do fogo, 

da nuvem e da escuridão, com grande voz, 
e nada acrescentou; e as escreveu em 

duas tábuas de pedra, e a mim mas 

deu. 

 

(Atos 7:38 ACF)  Este é o que esteve entre a 
congregação no deserto, com o anjo que lhe 

falava no monte Sinai, e com nossos pais, 
o qual recebeu as palavras de vida para no-

las dar. 

 

(2 Coríntios 3:7 ARA) E, se o ministério da 

morte, gravado com letras em pedras, 
se revestiu de glória, a ponto de os filhos 

de Israel não poderem fitar a face de 
Moisés, por causa da glória do seu rosto, 

ainda que desvanecente, 

(2 Coríntios 3:8 ARA)  como não será de 

maior glória o ministério do Espírito! 
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3.2. O Idioma Hebraico 
 
 

“O hebraico ( עברית, ivrit / ibrit) é uma  língua 
semítica pertencente à família das línguas afro-asiáticas. 
A Bíblia original, a Torá, que os judeus ortodoxos 
consideram ter sido escrita na época de Moisés, cerca de 
3 300 anos atrás, foi redigida no hebraico dito "clássico".  

Embora hoje em dia seja uma escrita foneticamente 
impronunciável, devido à inexistência de vogais no 
alfabeto hebraico clássico, os judeus têm-na sempre 
chamado de (לשון הקודש), Lashon ha'Kodesh ("A Língua 
Sagrada") já que muitos acreditam ter sido escolhida para 
transmitir a mensagem de Deus à humanidade.  

 

Por volta da primeira  destruição de 
Jerusalém pelos babilônios em 607 a.C., o hebraico 
clássico foi substituído no uso diário pelo aramaico, 
tornando-se primariamente uma língua franca regional, 
tanto usada na liturgia, no estudo do Mishná (parte 
do Talmud) como também no comércio.  

 

O hebraico renasceu como língua falada durante o final do 
século XIX e começo do século XX como o hebraico 
moderno, adotando alguns elementos dos 
idiomas árabe, ladino (língua dos Judeus 
sefarditas), iídiche (língua dos Judeus oriundos da 
Europa), e outras línguas que acompanharam a Diáspora 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_sem%C3%ADticas
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_sem%C3%ADticas
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_afro-asi%C3%A1ticas
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Judeu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Destrui%C3%A7%C3%A3o_de_Jerusal%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Destrui%C3%A7%C3%A3o_de_Jerusal%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Neobabil%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aramaico
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_franca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liturgia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mishn%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Talmude
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_%C3%A1rabe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Judeu-espanhol
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_i%C3%ADdiche
https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1spora_Judaica
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Judaica como língua falada pela maioria dos habitantes 
do Estado de Israel (Medinat Israel), do qual é a língua 
oficial primária. 

 

De acordo com o Ethnologue, os dialetos do hebraico 
incluem o hebraico padrão (israelita padrão, hebraico 
europeizado), hebraico oriental (hebraico arabizado e 
hebraico iemenita). Na prática há também o 
hebraico asquenaze, ainda usado de forma vasta nas 
cerimónias judaicas e nos estudos em Israel e no 
estrangeiro. Foi influenciado pelo iídiche. 

 

O hebraico sefardita é a base do hebraico padrão e não é 
muito diferente deste, mas tradicionalmente tem maior 
variedade de pronúncias. Foi influenciado pelo ladino. O 
hebraico mizrahi (oriental) é na realidade um grupo de 
dialetos falados liturgicamente por judeus em várias partes 
do mundo árabe e islâmico. Foi influenciado pelo árabe. 

 

Quase todos os emigrantes em Israel são encorajados a 
adotar o hebraico moderno como a sua língua diária. O 
bilinguismo é um fenômeno frequente, o que se observa 
em particular com judeus brasileiros residentes em Israel, 
que tendem a manter o uso cotidiano do português do 
Brasil, juntamente com o hebraico. Isso se verifica em 
concentrações demográficas de judeus brasileiros, como 
os kibutzim Bror Chail e Ga'ash. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Israel
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_oficial
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_oficial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ethnologue
https://pt.wikipedia.org/wiki/I%C3%AAmen
https://pt.wikipedia.org/wiki/Asquenaze
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_i%C3%ADdiche
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sefardita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Judeu-espanhol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mizrahi
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_%C3%A1rabe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Israel
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bror_Chail&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ga%27ash&action=edit&redlink=1
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Como dialeto, o hebraico padrão foi inicialmente baseado 
no hebraico sefardita, mas foi influenciado pela fonologia 
asquenaze até formar um dialeto moderno único. Por 
exemplo, o som da consoante resh no hebraico padrão 
atual se aproxima mais do som gutural que a letra "r" 
possui no alemão, no iídiche e no francês, que do seu som 
no dialeto sefardita, ou de seus equivalentes nas 
outras línguas semíticas.  

 

Assim como o som da letra "tz" (tzadi) que no hebraico 
moderno possui o som duplo semelhante ao "z" do 
alemão, e não a pronúncia sefardita e mizrahita que é 
semelhante ao "çad" do árabe.” 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_hebraica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Resh
https://pt.wikipedia.org/wiki/R
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_sem%C3%ADticas
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_hebraica
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3.3. Histórico da Restauração do Idioma Hebraico 
 
 
“Numa melancólica manhã de outono, em outubro de 
1881, dois jovens recém-casados eram transportados, nos 
ombros de barqueiros de Jaffa, de um navio ancorado ao 
largo para o cais. Eram eles Eliezer Bem-Yehuda, nascido 
na Lituânia, que abandonara seus estudos de medicina 
em Paris, por ter contraído tuberculose, e sua esposa 
Devora. 
 
Depois de teresm beijado o solo da Terra Santa, Bem-
Yehuda, tomando nas suas mãos de sua delicada esposa, 
disse-lhe que dali por diante só falariam em hebraico. A 
chorosa Devora lembrou-lhe que tudo o que sabia ela de 
hebraico era o que ele lhe havia ensinado na viagem, e 
que, assim, ele a estava condenando ao silêncio. 
 
Não mudou de opinião o seu marido e, desta maneira, 
foram eles a primeira família a falar o hebraico nos tempos 
modernos; este ato marcou uma nova dimensão para o 
renascimento nacional da língua hebraica falada.  
 
Naquela ocasião, o hebraico, como língua escrita e 
literária, estava em meio de uma nova era de 
desenvolvimento que começara havia cerca de cem anos. 
O iluminismo Judaico – Haskalá – acompanhando o 
despertar do movimento europeu – começou a florescer 
primeiro na Europa Central, na Alemanha e na Áustria, 
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penetrando depois nos importantes centros judaicos da 
Russia e da Europa Ocidental. 
 
Seu objetivo imediato era a emancipação e a aquisição de 
plenos direitos civis para judeus – cujos os advogados 
estavam sempre prontos a pôr de lado  qualquer 
pretensão de uma identidade política e nacional, 
contentando-se apenas em defender a cultura judaica. [...] 
 
Ben-Yehuda, entretanto, reservou o ideal nacional para 
um estágio mais avançado. Os judeus, era bem verdade, 
não poderiam sobreviver como nação sem retornar à 
Terra de seus ancestrais. Mas, por outro lado, não 
poderiam permanecer, como uma entidade nacional 
distinta sem uma língua própria, a língua de seus 
antepassados, que deveriam empregar não apenas dentro 
das sinagogas e em jornais literários, mas também para 
fins de intercâmbio no dia-a-dia – “em todos os assuntos, 
a qualquer hora do dia e da noite...” 
 
Os judeus de vários países, através dos séculos falavam 
naturalmente as línguas dos países em que viviam. Estas 
línguas muitas vezes escritas pelos judeus com caracteres 
hebraicos, desenvolveram-se gradativamente como 
variantes distintas das respectivas formas originais, sendo 
os mais importes o judeu alemão (ídiche) – que 
desenvolveu uma literatura considerável, e de alto padrão 
artístico – e o judeu espanhol (ladino). 
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O estabelecimento em Eretz Israel de judeus di diversas 
procedências e falando línguas diferentes criou um clima 
favorável à restauração do hebraico como o vernáculo 
comum. Os judeus que lá foram se estabelecer se viram 
obrigados a procurar um meio comum de comunicação, e 
a língua da Bíblia, da literatura religiosa e das preces 
recitadas diariamente, era a solução óbvia e natural. 
 
Mas, fazia-se necessária uma ação dinâmica e inadiável 
no sentido de converter esta língua da Bíblia num veículo 
normal para todas as situações e necessidades. Era este 
o objetivo e a meta do próprio Eliezer Ben-Yehuda. 
 
Em Jerusalém ele encontrou um pequeno grupo de 
eruditos prontos a colaborar. Estipulou-se o que qualquer 
conversação entre eles, só se travaria em hebraico. A fim 
de fomentarem e promoverem a modernização da língua, 
criaram sucessivas associações e, finalmente em 1890 
nasceu a Va’ad Halashon, o comitê em prol da língua 
hebraica, do qual Ben-Yehuda foi presidente até a sua 
morte, em 1922. Em 1948, com a criação do Estado de 
Israel, o Comitê se transformou na Academia da Língua 
Hebraica. 
 
Para Bem-Yehuda, os problemas da língua assumiam um 
caráter profundamente pessoal. Ele a empregrava 
exclusivamente em casa e no círculo de seus amigos 
íntimos. Começou a ensiná-la na primeira escola de 
hebraico em Jerusalém, cidade em que também atuava 
como assistente do editor de um jornal. 
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Mas o jornal era muito conservador para as ideias de 
Bem-Yehuda que resolveu lançar um semanário próprio, 
cujo nome d formato teriam de mudar no decorrer dos 
anos por motivo da hostilidade das autoridades turcas e 
do antagonismo dos círculos religiosos mais extremados 
da própria cidade. 
 
Serviu, porém, de maneira consistente, a Bem-Yehuda 
como instrumento de sondagem com vistas à propagação 
do hebraico como um vernáculo, à criação de um estilo 
literário espontâneo e à cunhagem de ternos novos. 
 
Diariamente, em incontáveis ocasiões, em casa, na 
escola, nas ruas, ele se ressentia da falta de palavras em 
hebraico para exprimir coisas ou ações corriqueiras. Isso 
sucedia sobretudo na sua atividade literária e jornalística, 
no relatar acontecimentos políticos, do descrever a vida 
das comunidades ruais recém estabelecidas. 
Compreendeu que algo deveria ser feito para preencher 
esta lacuna. 
 
Em primeiro lugar, a fonte principal – as obras clássicas 
da língua hebraica, a Bíblia, a Mishná, o Talmud e o 
Midrashim, assim como a literatura medieval, deveriam ser 
esquadrinhadas em busca de termos anteriormente 
desprezados e meio esquecidos, e que, em sua forma 
original ou ligeiramente modificados, poderiam atender 
aos requisitos de uma vida moderna. 
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Estes termos deveriam ser divulgados e levados ao 
conhecimento do pequeno grupo de pessoas que falavam 
o hebraico. Logicamente, a conclusão seria compilação de 
um dicionário inspirado no reconhecimento da 
continuidade linguística e histórica do idioma, desde os 
tempos bíblicos até a atualidade. Foi  o que se impôs 
Bem-Yehuda, até o dia de sua morte, com um fanatismo 
raro. 
 
Deste dicionário monumental, o “Thesaurus Totius 
Hebraitatis”, cinco dos dezessete volumes que o compõe 
foram publicados durante a vida do autor; e o restante, já 
pronto para a impressão por ocasião de sua morte, foi 
publicado posteriormente. O último volume saiu do prelo 
em 1959, sendo que a maior parte da obra foi editada pelo 
Professor N. H. Tur-Sinai, presidente da Academia 
Hebraica. 
 
Levando em conta os parcos produtos da erudição 
hebraica do seu tempo, o dicionário de Bem-Yehuda, 
esforço de um só homem, pode ser olhado como uma 
façanha magnífica. Incluía, pela primeira vez, todas as 
palavras hebraicas conhecidas, justamente com sua 
significação, sua etimologia e divergência das raízes e sua 
evolução, tudo isso ilustrado com numerosas e variadas 
citações. 
 
Incluíam-se também palavras criadas pelo próprio Bem-
Yehuda e postas por ele à disposição de todo aquele que 
utilizasse a língua hebraica como veículo de comunicação 
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em suas relações cotidianas. A maioria delas criou raízes 
rapidamente e se constituiu num verdadeiro monumento 
ao pioneiro do moderno vernáculo hebraico.” 
 
(JUDAICOS, Centro Brasileiro de Estudos. 
Ressurgimento da Língua Hebraica. 1 Ed. 1970. São 
Paulo: Centro Brasileiro de Estudos Judaicos, 1970, p. 11-
16). 
 
 
 
“Assim está escrito: “por causa de quatro coisas os judeus 
foram resgatados do cativeiro do Egito: por não mudarem 
seus nomes, por não mudarem sua língua, por não 
revelarem seus mistérios e não repudiarem a circuncisão”.  
 
E, na verdade, nas últimas gerações a sobrevivência dos 
judeus como um povo, foi devida em parte à preservação 
da língua hebraica. A língua dos Profetas juntou as 
comunidades dispersas e as uniu ao seu passado comum, 
mesmo quando e onde a tradição religiosa local começava 
a enfraquecer-se.” 
 
(JUDAICOS, Centro Brasileiro de Estudos. 
Ressurgimento da Língua Hebraica. 1 Ed. 1970. São 
Paulo: Centro Brasileiro de Estudos Judaicos, 1970, p. 
35). 
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“Não possuímos informações suficientes para 
reestabelecer as rações pelas quais, por volta de 200 
A.C., o hebraico deixou de ser falado.  
 
Depois de ter servido aos israelitas e ao povo judeu na 
Palestina por mais de 1.300 anos, ele foi substituído pelas 
duas línguas internacionais da região, o aramaico e o 
grego, seu destino foi igual ao de outras línguas, como o 
fenício, o edomita e, talvez, o filisteu, mas em contraste 
com seus vizinhos, os judeus da Palestina, da Síria e do 
Iraque continuaram a usar, em práticas de adoração e em 
estudos religiosos, os antigos textos hebraicos. 
 
(JUDAICOS, Centro Brasileiro de Estudos. 
Ressurgimento da Língua Hebraica. 1 Ed. 1970. São 
Paulo: Centro Brasileiro de Estudos Judaicos, 1970, p. 
54). 
 
 
 
É fácil determinar o começo de um renascimento; o que é 
difícil é tratar com precisão do subsequente estágio de 
desenvolvimento.  
 
Podemos, porém, dizer que o objetivo do renascimento 
proposto no século dezenove, isto é, dar à língua falada a 
mesma amplitude de uso da língua escrita, foi alcançado 
quando se tornou um fato real a existência de uma 
comunidade de indivíduos que se expressavam 
habitualmente em hebraico, o que se deu por volta de 
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1900. Desde então, vem-se observando um novo tipo de 
renascimento: o processo de tornar o número de pessoas 
que falam hebraico tão extenso quanto a população 
judaica da Palestina, ou seja, de Israel, denominação 
vigente desde 1948.” 
 
(JUDAICOS, Centro Brasileiro de Estudos. 
Ressurgimento da Língua Hebraica. 1 Ed. 1970. São 
Paulo: Centro Brasileiro de Estudos Judaicos, 1970, p. 
63). 
 
 
 
“Os restauradores da língua tiveram consciência da 
impropriedade de significação do seu vocabulário, da 
maneira como este aparecia nos textos clássicos. Mesmo 
palavras como “jornal”, “relógio”, “cozinha”, que agora 
integram o hebraico básico, eram desconhecidas antes da 
restauração.  
 
Por essa razão, prestam eles particular atenção aos 
problemas de preencher esta lacuna, como disseram, e 
dirigiram os seus esforços no sentido de uma inovação 
planificada.  
 
Nos casos em que não se achasse a palavra procurada, 
derivaram a nova palavra de uma raiz já existente, “de 
acordo com as regras da derivação e com base na 
analogia”, e, para sermos mais exatos, criaram 
“artificialmente uma analogia formal-gramatical”. Seja 
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como for, as palavras novas se apresentavam tão 
similares na forma às palavras herdadas que ninguém 
poderia descobrir que fossem inovações. 
 
Quando este método não surtia efeito, adaptavam-se 
palavras aramaicas ou árabes extraindo-se suas raízes e 
“hebraizando-as” de acordo com as regras de 
concordância que regiam as consoantes das velhas 
línguas semíticas. Isto significa que as novas raízes não 
se desviavam da estrutura das raízes hebraicas 
herdadas.” 
 
(JUDAICOS, Centro Brasileiro de Estudos. 
Ressurgimento da Língua Hebraica. 1 Ed. 1970. São 
Paulo: Centro Brasileiro de Estudos Judaicos, 1970, p. 
77). 
 
O vocabulário de uma língua oferece uma imagem 
fidedigna do povo que a fala. As condições de vida, 
passadas e presentes, o ambiente geográfico, suas 
atividades e empreendimentos, suas relações com os 
vizinhos, sua cultura e sua civilização, suas ideias e sua 
história, tudo isso se reflete no espelho das palavras de 
uma língua. 
 
As palavras hebraicas passaram por três tipos de 
transformação: palavras que permaneceram no hebraico, 
palavras que passaram de línguas estrangeiras para o 
hebraico, e palavras que passaram do hebraico para 
línguas estrangeiras. 
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Há, pelo menos, duas diferentes formas de mudança em 
cada uma das duas últimas categorias: mudanças na 
forma de palavra em si e mudanças no significado da 
palavra, quando a língua hospedeira traduz o termo 
hebraico por uma palavra própria, acrescentando a esta o 
significado hebraico – processo que é conhecido por 
“dequalque”.” 
 
(JUDAICOS, Centro Brasileiro de Estudos. 
Ressurgimento da Língua Hebraica. 1 Ed. 1970. São 
Paulo: Centro Brasileiro de Estudos Judaicos, 1970, p. 
95). 
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3.4. Noções do Idioma Hebraico 
 
 
O idioma hebraico possui um conjunto próprio de 
caracteres que difere muito do alfabeto ocidental.  
 
Lê-se da direita para a esquerda, não há maiúsculo e 
minúsculo e também não há ponto de exclamação ou de 
interrogação. Deduzimos a pontuação pelo contexto. 
 
Uma particularidade é que o som de “g” da letra guímel, 
soa “ga, gue, gui, go, gu” e nunca som de “j”. Nunca 
houve o som de “j” no idioma hebraico e nem no idioma 
grego (“já, jê, ji, jo ju”). 
 
Outra particularidade é que a maioria das palavras que se 
inicial com yod tem o som inicial de “ya”. 
 
Uma curiosidade é que a etimologia da palavra “alfabeto” 
vem do hebraico “alef + bet”, as duas primeiras letras do 
alfabeto hebraico.  
 
 

Alfabeto Hebraico 
 

 א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ

 ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
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“Quem quer estudar hebraico tem de fazê-lo de uma 
maneira sistemática, pois vai entrar num mundo de ideias 
linguísticas que diferem fundamentalmente daqueles que 
os ocidentes alimentam. 
 
Inútil estudar vocabulário somente – o segredo está no 
verbo, que é a raiz da qual cada palavra brota. Inútil 
decorar traduções – segredo é mergulhar no hebraico 
original como quem se atira na parte profunda da piscina. 
 
Inútil é tentar “pôr os estudos em dia” num fim de semana 
conveniente – o segredo é enfrentar o pensamento 
hebraico a cada dia, sendo que a mente não vai aceitar 
irregularidades num assunto tão difícil, porém tão 
proveitoso. 
 
A língua é tão regular, tão perfeitamente estereotipada 
dentro das leis da música e da matemática, que quem se 
familiariza com ela, não usa mais as vogais, que são uma 
invenção comparativamente recente. As inscrições de 
milhares de anos atrás, e os jornais do Estado de Israel 
hoje, vêm sem vogais.” 
 
(CHOWN, Gordon. Gramática Hebraica: como ler o 
Antigo Testamento na Língua Original. 6 Ed. 2012. Rio de 
Janeiro: Casa Publicadora das Assembleias de Deus, 
2012, p.2). 
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3.5. Sinais Massoréticos 
 
 

“Nota: A leitura correta é da direita para a esquerda. Sua 
escrita também se inicia da direita para esquerda. O 
alfabeto não contem vogais, para facilitar foram criados 
SINAIS MASSORETICOS (vogais-hebraicas). 

 

Na segunda metade  do primeiro  milênio da era atual, os  
escribas conhecidos  como massoretas (doutores  da 
Torah) introduziram  um  sistema  de sinais  vocálicos, 
para facilitar  a leitura  do  texto consonantal  em hebraico. 
A MASSORÁ era um conjunto de comentários críticos e 
gramaticais (soletração, vocalização, divisão em orações e 
parágrafos etc..  

 

A palavra "Massorah" é uma palavra HEBRAICA que quer 
dizer "TRADIÇÃO”. 

 

No hebraico antigo escrevia-se somente com consoantes, 
e as vogais eram somente pronunciadas, isto é, as vogais 
eram transmitidas, através das gerações do povo judeu, 
oralmente e não de forma escrita, visto que a escrita da 
língua hebraica possuía apenas as consoantes. Os 
Massoretas foram os responsáveis pela adição de vogais 
no texto hebraico moderno. 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  177 
 

Os SINAIS MASSORETICOS pecaram em um aspecto, o 
da existência de consoantes vocálicas, ou seja algumas 
letras vezes fazem o papel de vogais, sendo assim 
deveria apenas trocar o sinal em hebraico pela letra sem o 
seu sinal massorético. Outro erro também foi utilizar o 
"J" na consoante vocálica Yod.” 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_hebraico 
 
A verdade é que originalmente as Escrituras foram 
escritas SEM SINAIS MASSORÉTICOS e, apesar do 
consenso geral é que a língua hebraica NÃO contém 
vogais, apenas consoantes, cheguei a conclusão que isso 
NÃO É verdade.  
 
Como visto, atualmente, os jornais em Israel são 
impressos sem sinais massoréticos, o que significa que, 
de alguma forma, é possível ler sem as vogais. 
 
O que minha pesquisa mostrou é que as letras mais 
substituídas por sinais massoréticos foram as seguintes: 
 

 א י ה ו
vav hê yod álef 

“o, u” “a, e” “i, iá” “a, e” 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_hebraico
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Perceba que essas letras são justamente aquelas que 
além de consoantes podem servir como vogais.  
 
Outra coisa que você pode perceber que fora a letra álef, 
o que os sinais diacríticos mais substituíram foram 
exatamente Y, A, H, U, as letras do tetragrama, YAHUH. 
 
É impressionante que exatamente as letras contidas 
no tetragrama, consoantes, também sejam usadas 
como vogais! 
 
Por mais que tentem dizer que os sinais massoréticos, 
que surgiram muito tempo depois da 1ª. vinda de 
Yahushua, contribuíram para a manutenção e preservação 
do idioma hebraico, de certa forma ele também serviu 
para corromper o idioma, controlando as vogais de 
todas as palavras.   
 
Vamos analisar a palavra TORAH (H8451), que significa 
“lei”: 
 

 

(Êxodo 12:49 ARA1993+)  A mesma H259 

lei H8451 haja para o natural H249 e para 

o forasteiro H1616 que peregrinar H1481 

[H8802] entre H8432 vós. 
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  Êxodo 12:49 HSB)(ֹורָּׁ הּת ·Rahto H8451 
  lawֵ֣ תא ָ֖היִֵ֣ One ·Chat,'a H259  ח    H1961 ְהיֶּ

yih·Yeh shall apply  ֵָּֽ֣ ָ֑חלָּׁ ְזרָּׁ  ;H249 la·'ez·Rach אֶּ
shall be to him that is homeborn  ְֵָ֣֖רו ג   H1616 ל 
ve·lag·Ger and unto the stranger  ֵ֣ ָ֥רה  H1481 גָּׁ

hag·Gar that sojourneth  ְֵ֣ם׃ב ָּֽ  H8432 תֹוְככֶּ
be·toch·Chem. among 

 

 
 
Aqui nesse verso de Êxodo 12:49, encontramos o termo 
torah (H8451) com o vav como segunda letra da palavra 
depois do tav.  
 
Veja, a verdade é que não haveria necessidade alguma 
dos pontos diacríticos para indicar o som da vogal “o” ou 
“u”, pois o próprio vav teria o mesmo valor vocálico tanto 
para “o” ou “u”. 
 
Observe o mesmo termo hebraico torah (H8451) em outro 
texto mas sem o vav, veja: 
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(Jeremias 44:23 ARA1993+)  Pois H6440 

H834 queimastes incenso H6999 [H8765] e 

pecastes H2398 [H8804] contra YAHUH, 

H3068 não obedecestes H8085 [H8804] à 

voz H6963 dYAHUH H3068 e na sua lei 
H8451 H2708 e nos seus testemunhos 

H5715 não andastes; H1980 [H8804] por 

isso, vos sobreveio H7122 [H8804] este 

mal, H7451 como hoje H3117 se vê. 

 

 

(Jeremias 44:23 HSB)  ִֵ֣י ֵ֣מ  H6440 ְפנ 
mip·pe·Nei accept  ֵ֣ רא   H834 'a·Sher you שֶֶּׁ֨

םקִֵ֣ ְרּתֶֶּּ֜  H6999 kit·tar·Tem ye have burned ט 
incense  ֵ֣ ֧רו שֶּ אתֶּ םח ֵ֣  H834 va·'a·Sher and א   טָּׁ

H2398 cha·ta·Tem and because ye have 
sinned  ֵ֣ הל אוְֵ֣  H3069 Yah·weh God יהוָּׁ֗ ִֹּ֤  ל

H3808 ve·Lo and not  ְֵ֣ם ֵ֣ש ְעּתֶּ  H8085 מ 
she·ma'·Tem and have not obeyed  ְֵֹ֣ולב  ק 

H6963 be·Kol the voice  ְֵ֣הי  H3069 הוָּׁ 
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  God ·weh,Yahתֵ֣֧בְֵּ֣ו  ve·to·ra·Tou H8451· ֹוֹתרָּׁ
in his law  יוּו ַ֛  H2708 u·ve·chuk·ko·Tav ְבֻחֹקתָּׁ

nor in his statutes  יוּו ָ֖ ְדֹותָּׁ  H5715 ְבע 
u·ve·'e·de·vo·Tav nor in his testimonies  ֵ֣ ֹ  אל

H3808 lo or  ֵ֣ ָ֑םה ְכּתֶּ  H1980 ha·lach·Tem; nor ל 
walked  ֵ֣ ל־ע H5921 'al- and  ֵ֣  ןכ H3651 ken 

after that  ֵָּׁ֣אתק ָ֥   H7122 ka·Rat is happened רָּׁ
ַ֛םאֵֶּ֣ ָ֥ההֵָּׁ֣  H853 'et·Chem ְתכֶּ עָּׁ  H7451 ha·ra·'Ah רָּׁ

therefore this evil  ֵ֣ ָֹ֖אתה  H2063 haz·Zot ז
likewise  ֵ֣ יָֹ֥וםכ H3117 kai·Yom unto you as at 
this day  ֵ֣ ָּֽה׃ה  sa·Mekס  H2088 haz·Zeh. this זֶּ

 
 
Dessa vez vemos que o sinal diacrítico (massorético) 
substituiu o vav, uma vez que a palavra é a mesma. Ou 
seja, o sinal massorético no tav indica a vogal “o”. 
 
Essa foi uma demonstração da corrupção das 
Escrituras provocada pelos sinais massoréticos. 
Excluindo consoantes com valores de vogais e 
acrescentando os sinais. 
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Agora vamos ver a corrupção que os sinais massoréticos 
provocaram no nome do nosso Salvador Yahushua 
(H3091): 
 
 

(Deuteronômio 3:21 ARA1993+)  ¶ 

Também, nesse tempo, H6256 dei ordem 

H6680 [H8765] a Josué, H3091 dizendo: 
H559 [H8800] os teus olhos H5869 vêem 
H7200 [H8802] tudo o que YAHUH, H3068 

vosso Elohim, H430 tem feito H6213 

[H8804] a estes dois H8147 reis; H4428 

assim fará H6213 [H8799] YAHUH H3068 a 

todos os reinos H4467 a que tu passarás. 
H5674 [H8802] 

 

 

(Deuteronômio 3:21 HSB)  ְֵ֣ת־ו  H853 אֶּ
  ·'Etveֵָּּׁ֣וע ֵ֣י  Joshua ·hu·Shu·a'Ya H3091  הֹוש 
יִתיצִֵ֣   H6680 tziv·Vei·ti, And I commanded ּו  
ָ֥תבֵָּׁ֣ ואה ֵ֣  H6256 ba·'Et at that time ע   H1931 ִהָ֖

ha·Hiv he  ֵ֣ רל  ינֶּ יָךע ֵ֣  H559 le·Mor; saying אֹמָ֑
H5869 'ei·Nei·cha Thine eyes  ֵָּׁ֣תה  H7200 ֹרֹא֗
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ha·ro·'Ot, have seen  ֵ֣ ת ֵ֣א H853 'et  ֵָּׁ֣ל־כ H3605 
kol- all  ֵ֣ רא העֵָּׁ֣  H834 'a·Sher which שֶֶּׁ֨  שֶָּּׁ֜

H6213 'a·Sah hath done  ְִֵּ֣֤הי  H3068 הוָּׁ
Yah·weh all that the LORD  ֵ֣ ם ֵ֣א יכֶּ  H430 ֹלה 
'e·lo·hei·Chem your God  ִֵ֣י ֵ֣ל  H8147 ְשנ 

lish·Nei unto these two  ֵ֣ יםה ִכ   H4428 ְמלָּׁ
ham·me·la·Chim kings  ֵָּׁ֣הה לֶּ  H428 א  

ha·'El·leh, to these  ֵָּֽ֣ ִּ֤הי ֵ֣  H3651 ken- so ן־כ  שֶּ  ע 
H6213 ya·'a·Seh do  ְֵ֣ה ֵ֣י  H3068 Yah·weh so הוָּׁ

shall the LORD  ְֵ֣ל־ל   H3605 le·chol to all כָּׁ
ֹותה ֵ֣ כ  ְמלָּׁ  H4467 ham·mam·la·Chot, unto all מ 

the kingdoms  ֵ֣ רא ָ֥ הא ֵ֣  H834 'a·Sher which שֶּ ָ֖  ּתָּׁ
H859 'at·Tah you  ֵֹ֣רע ָ֥  H5674 'o·Ver whither ב 

thou passest  ֵָּֽ֣ ה׃שָּׁ  H8033 Sham·mah. in it מָּׁ

 
Aqui bem como na palavra torah (H8451) do exemplo 
anterior, aqui no verso de Deuteronômio 3:21, vemos a 
grafia do nome Yahushua (Josué) , H3091, com o vav 
como penúltima letra da palavra mais o sinal diacrítico 
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(massorético) sem necessidade alguma, uma vez que o 
vav já representaria a vogal “u” de “shua”. 
 
Pra se ter uma ideia, há apenas 2 referências 
(Deuteronômio 3:21 e Juízes 2:7) em toda Escritura 
que apresenta o nome completo do nosso Salvador 
Yahushua, devidamente grafado.  
 
As outras 216 ocorrências já substituíram o vav pelo 
sinal diacrítico correspondente a uma vogal “u” curta 
– demonstrando assim a corrupção provocada pelos 
sinais massoréticos. Veja um exemplo: 
 
 
 

(Êxodo 17:9 ARA1993+)  Com isso, ordenou 

H559 [H8799] Moisés H4872 a Josué: 
H3091 Escolhe-nos H977 [H8798] homens, 

H582 e sai, H3318 [H8798] e peleja H3898 

[H8734] contra Amaleque; H6002 amanhã, 
H4279 estarei H5324 [H8737] eu no cimo 

H7218 do outeiro, H1389 e o bordão H4294 

de Elohim H430 estará na minha mão. 
H3027 
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(Êxodo 17:9 HSB)  ֵ֣ רו אמֶּ ֶֹׁ֨  H559 vai·Yo·mer י
said  ִֵֹּ֣֤המ  ל־אֵֶּ֣  H4872 mo·Sheh And Moses שֶּ

  to -'el H413ֵָּׁ֣הֹוֻש ע  ֵ֣יunto  ·hu·Shu·a'Ya H3091 
  Joshuaְֵ֣ר־ב  Choose us out -·charbe H977  ח 
יםא ֵ֣  H0 La·nu נּולָּׁ ֵ֣ ִש    H376 'a·na·Shim, men נָּׁ
אוְֵ֣ ָ֖ ח  םהִֵ֣  H3318 ve·Tze and go out צ   H3898 לָּׁ

hil·la·Chem fight  ֵ֣ ָ֑קב ל  מָּׁ  H6002 ע 
ba·'a·ma·Lek; with Amalek  ֵָּׁ֣רמ  H4279 חָּׁ֗

ma·Char, to morrow  ֵָּׁ֣יא   H595 'a·no·Chi I ֹנִכִּ֤
ב ֵ֣נִֵ֣  H5921 ל־ע ֵ֣  H5324 nitz·Tzav I will stand צָּׁ

'al- on  ֵ֣ ֹ הה ֵ֣  H7218 rosh on the top אשר  ִגְבעָּׁ 
H1389 hag·giv·'Ah, of the hill  ָ֥הּו ט   H4294 מ 

u·mat·Teh with the rod  ֵָּׁ֣יםה  H430 א ֹלִהָ֖
ha·'E·lo·Him of God  ְֵ֣י׃ב ִדָּֽ  .H3027 be·ya·Di יָּׁ

in mine hand 
 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  186 
 

Veja as duas formas encontradas para Yahushua (H3091) 
nas Escrituras. Muitos defendem o nome “Yahusha” em 
vez de “Yahushua” por conta dessas 216 ocorrências sem 
o vav, porém, se esquecem do sinal diacrítico abaixo da 
letra shin que indica a vogal “u” curta: 
 
 
 

 יֵָּׁ֣הֹוש ֵּ֣וע ֵ֣
 יֵָּׁ֣הֹוֻש ֵ֣ע  ֵ֣

 
 

 
Ou seja, com os sinais diacríticos se conseguiu a mesma 
pronúncia, mas um vav foi excluído das Escrituras 
Sagradas!  
 
Aqui está o perigo! Essa pode ter sido a corrupção na 
pena dos escribas! 
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(Jeremias 8:8 ARA1993+)  Como, pois, 

dizeis: H559 [H8799] Somos sábios, H2450 

e a lei H8451 de YAHUH H3068 está 

conosco? Pois, com efeito, H403 a falsa 
H8267 pena H5842 dos escribas H5608 

[H8802] a converteu H6213 [H8804] 

em mentira. H8267 

 
 
Eu diria que ao mesmo tempo que os sinais massoréticos 
preservaram grande parte da pronúncia, também achou 
oportunidade para alterar vogais e principalmente teve o 
nome YAHUH como alvo dessa conspiração para 
corrompê-lo. 
 
Mas as Escrituras possuem uma espécie de SISTEMA DE 
SEGURANÇA e, pelo conteúdo, é possível perceber onde 
é que estão essas corrupções! É incrível mas é isso 
mesmo! 
 
Não é apenas o conteúdo, a matéria, que “toda a 
Escritura” protege mas também ela é capaz de detectar 
alterações no espírito da Lei, na verdadeira intenção do 
texto, nos detalhes das palavras, e também nas 
corrupções, seja ela de significado ou de sinais 
massoréticos, como a pronúncia etc.. 
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“Toda a Escritura” protege “parte da Escritura”, é 
realmente um sistema de segurança extremamente 
complexo! 
 
 

(2 Timóteo 3:16 ARA)  Toda a Escritura é 
inspirada por Elohim e útil para o ensino, 

para a repreensão, para a correção, para 
a educação na justiça, 

(2 Timóteo 3:17 ARA)  a fim de que o 
homem de Elohim seja perfeito e 

perfeitamente habilitado para toda boa obra. 
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3.6. Transliteração do Hebraico para leitores 
brasileiros 
 
 
“O idioma hebraico – como o russo, o árabe, o armênio – 
é grafado por meio de um conjunto próprio de caracteres, 
diferente do conjunto de caracteres utilizado no português.  
 
Em vista disso, a ocorrência de nomes próprios hebraicos, 
expressões etc., em literatura traduzida, em notícias de 
imprensa, requer que os caracteres hebraicos sejam 
transliterados, ou seja, representados por meio de 
caracteres latinos para que possam ser entendidos por 
leitores brasileiros. 
 
Até agora eram utilizados, no Brasil, padrões de 
transliteração adequados a leitores do alemão, do inglês, 
do espanhol, idiomas que também fazem uso dos 
caracteres latinos, mas não são adequados ao leitor do 
português, uma vez que não há correspondência plena 
entre os valores fonéticos dos caracteres latinos nesses 
idiomas.”  
 
(KIRSCHBAUM, Saul. BLATYTA, Dora Fraiman. 
LANGER, Eliana Rosa. ARAUJO, Reginaldo Gomes de. 
Transliteração do Hebraico para Leitores Brasileiros, 
p. 7) 
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3.7. Tabela de Transliteração 
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3.8  Tabela de Vogais e Ditongos 
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3.9. Três Alfabetos Hebraicos: A evolução dos 
caracteres 
 
 

ANTIGO MÉDIO MODERNO NÚMERO NOME ANTIGO MÉDIO MODERNO NÚMERO NOME 

A a 1 א álef S s 60 ס sâmek 

B b 2 ב bêit ][ { 70 ע ayn 

G g 3 ג guímel P p 80 פ pêy 

D d 4 ד dálet C c 90 צ tsáde 

H h 5 ה hêy q Q 100 ק qóf 

W W 6 ו vav R r 200 ר rêsh 

Z Z 7 ז záin F f 300 ש shin 

Iix X 8 ח hêt t T 400 ת tav 

j J 9 ט têt   500 ך kaf 
final 

Y y 10 י yód   600 ם mêm 
final 

K k 20 כ kaf   700 ן nun 
final 

L l 30 ל lâmed   800 ף 
pêy 
final 

M m 40 מ mêm   900 ץ tsáde 
final 

N n 50 נ nun      
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4. De volta à raiz: alfabeto pictográfico (hieróglifos) 
 
 
Caracteres pictográficos ou hieróglifos são desenhos que 
representam, além do som da pronúncia, ações, 
movimentos, condições, objetos animados e inanimados, 
sinais, marcações, expressões, palavras, ideias e até 
verbos. 
 
Vários idiomas surgiram à partir do alfabeto semítico 
(pictográfico ou hieróglifo) e o hebraico e aramaico são 
exemplos disso. 
 
Abaixo segue o que eu chamaria do alfabeto hebraico 
mais antigo que se possa existir, e talvez possa ter sido 
utilizado até pelas pessoas que viveram antes do Dilúvio 
de Noé. 
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Alfabeto Hebraico Pictográfico 
ou Hieróglifo (Semítico) 

 
 

D G B A 
x Z W H 
L K Y j 
[ S N M 
R q C P 
  t F 
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ÁLEF 

ANTIGO MÉDIO MODERNO 

  A A א 
 
 

INFORMAÇÕES SOM 

 
Como a primeira letra do alfabeto, o álef se tornou o símbolo para o número 
um, e, com o dieresis (¨), o número 1.000. É também o símbolo de um famoso 
manuscrito grego da Bíblia, o Codex Sinaiticus. O caractere é derivado do 
pictograma de um “boi”. 
Embora raramente seja ouvido agora hebraico falado, o álef uma vez indicou 
uma parada glotal. Se você já já ouviu uma criança dizer gatinho sem os “t”, 
você ouviu um parada glotal.  
 
PICTOGRAMA: cabeça de boi 
 
IDEIAS: 
Força, poder, autoridade, unidade ou força, unicidade ou força.  
 

 
Silencioso, 
serve como 
marcador de 
posição para 
anexado 
vogal. 
Outros 
afirmam ter 
som de “ah, 
eh” 

 
 

SOBRE A FIGURA COMO ESCREVER 
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BÊIT 

ANTIGO MÉDIO MODERNO 

  B b ב 
 
 

INFORMAÇÕES SOM 

 
Como a segunda letra do o alfabeto bêit tornou-se o símbolo para o número 
dois e, com o dieresis (¨), o número 2.000. O caractere é derivado do 
pictograma de uma “casa”. O bêit sozinho é a preposição “em, no”.  
O bèit moderno representa o desenho de uma casa na horizontal, mas o bêit 
antigo e médio, representava o desenho de uma casa sob a perspectiva aérea, 
de cima, como numa planta. 
 
 
PICTOGRAMA: planta de uma casa 
 
IDEIAS: 
Casa, lar, família, tenda, lugar, abrigo, espaço interior, prep. “em, no”. 
 

 
B como em 
“boi” e V 
como em 
“vinho”. 
Quando com 
som de V, 
leva um ponto 
no centro da 
letra. 
 

 
 

SOBRE A FIGURA COMO ESCREVER 
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GUÍMEL 

ANTIGO MÉDIO MODERNO 

  G g ג 
 
 

INFORMAÇÕES SOM 

 
O guímel tornou-se o símbolo para o número três e, com o dieresis (¨), o 
número 3.000. A letra guímel é um gutural e está associado com a garganta, e 
por extensão com canos, canais, condutas e agência. Guímel significa camelo. 
O caractere guímel parece o pescoço ou a garganta de um camelo. Também 
lembra da corcunda do camelo. 
 
  
PICTOGRAMA: Pé, camelo 
 
IDEIAS: 
Camelo, canos, canais, condução, dutos, pescoço, garganta, caminhar, 
recolher, andar 
 

 
G como em 
“galinha” 
(ga,gue, gui, 
go, gu). Mas 
nunca com 
som de “j” 
pois não 
existe esse 
som no 
idioma 
hebraico. 
 

 
 

SOBRE A FIGURA COMO ESCREVER 
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DÁLET 

ANTIGO MÉDIO MODERNO 

  D d ד 
 
 

INFORMAÇÕES SOM 

 
O Dalet tornou-se o símbolo para o número quatro e, com o dieresis (¨), o 
número 4.000. Como um caractere semelhante a uma porta de uma tenda, o 
dálet aparece em palavras que têm que a ver com casa, família, lar e 
procriação. É um triângulo a partir do qual evoluiu o Delta grego e nosso D.  
 
  
 
PICTOGRAMA: porta, peixe 
 
IDEIAS: 
Casa, lar, porta de uma tenda, o movimento de uma porta (pra frente e pra 
trás), procriação, descendência, mover, pendurar, entrada, peixe, balançar 
 

 
D como em 
“dado”. 
 

 
 

SOBRE A FIGURA COMO ESCREVER 
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HÊ 

ANTIGO MÉDIO MODERNO 

  H h ה 
 
 

INFORMAÇÕES SOM 

 
Nos tempos pós-bíblicos, o hê chegou a representam o numeral 5. Existem 
teorias concorrentes quanto à importância do Paleo-Pictograma hebraico para a 
carta Ei. Faria sentido que hê apareceria em palavras tendo a ver com edifício, 
construção, Hey! Exclamação, vida, respiração. 
  
  
PICTOGRAMA: homem com braços levantados 
 
IDEIAS: 
“Hey! Veja!”, vida, respiração, chamada de atenção, construção, edifício, 
olhe, revele, respire 
 

 
H como em 
“house”, casa 
em inglês. 
Também 
como vogal 
com o som de 
“e”. 
 

 
 

SOBRE A FIGURA COMO ESCREVER 
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VAV 

ANTIGO MÉDIO MODERNO 

  W W ו 
 
 

INFORMAÇÕES SOM 

 
Nos tempos pós-bíblicos, vav veio a representar o numeral 6. Como um 
caractere que representa um gancho, prego, estaca ou viga, vav aparece em 
hebraico mais frequentemente como a conjunção “e”, um conector. 
A letra vav (w) significa gancho, alfinete ou prego. A moderna letra aramaica 
usado no alfabeto hebraico é apenas uma versão simplificada do paleo-
hebraico pictograma de um prego. Pode ser usado como vogal “o, u”. 
  
PICTOGRAMA: prego, viga 
 
IDEIAS: 
Prego, estaca, viga, ganho, conexão, conector, alfinete, conjunção “e”, 
adicionar, segurança 
 

 
V como em 
vinho, vida. 
Também 
como vogal 
“o” ou “u”. 
 

 
 

SOBRE A FIGURA COMO ESCREVER 
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ZAÍN 

ANTIGO MÉDIO MODERNO 

  Z Z ז 
 

 

INFORMAÇÕES SOM 

 
Nos tempos pós-bíblicos, o zayin chegou representar o numeral 7. Os hebreus 
fizeram uso de zayin como ZZZ - som para formar onomatopeico, palavras para 
coisas que zumbiam ou balanço. Portanto, uma alta porcentagem de palavras 
hebraicas que começam com zayin tem a ver com movimento ou 
movimentação de coisas. Acredita-se que o pictograma de zain tenha 
representado uma arma, talvez do tipo indicado pela palavra azen que significa 
pá ou arma. No paleo hebraico, vemos o protótipo da nossa letra Z.  
 
PICTOGRAMA: enxada, arado, arma 
IDEIAS: 
Zumbido, ruído, balanço, pá ou arma, movimento de coisas, balançar, 
movimentar, enxada, arado, comida, corte 
 

 
Z como em 
zebra. 
 

 
 

SOBRE A FIGURA COMO ESCREVER 
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HÊT 

ANTIGO MÉDIO MODERNO 

  x x ח 
 
 

INFORMAÇÕES SOM 

 
Nos tempos pós-bíblicos, hêt veio para representar o numeral 8. Derivando de 
um pictograma de uma cerca, o hêt ou chêt é prontamente usado com palavras 
sobre dividir, conectar, juntando-se, protegendo e escondendo.  
 
 
 
PICTOGRAMA: muro, parede 
 
IDEIAS: 
Muro, parede, cerca, cercado, escada, edifício, construção, proteger, 
guardar, esconder, proteção, do lado de fora, dividir pela metade 
 

 
Gutural, “ch” 
com em 
“Bach” 
 

 
 

SOBRE A FIGURA COMO ESCREVER 
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TÊT 

ANTIGO MÉDIO MODERNO 

  j J ט 
 
 

INFORMAÇÕES SOM 

 
Nos tempos pós-bíblicos, têt chegou a represente o numeral 9. O paleo 
hebraico têt é pensado ter sido derivado do hieróglifo egípcio de cidade. Tet 
não aparece no hebraico para a palavra cidade, no entanto, aparece em um 
número de palavras que tem a ver com cobertura ou coisas, por exemplo, que 
cobrem como um acampamento cobre o chão e se torna uma cidade.  
 
PICTOGRAMA: cesta (recipiente de vime ou argila) ou serpente 
 
IDEIAS: 
Serpente, cobertura de coisas, coisas que cobrem, cidade, agitação, 
cesto, conter, armazenar, barro, lama ou argila (thêt) 
 

 
T como em 
“tenda”. 
Provável ser 
um “th” 
(inglês), 
diferente do 
“t” do tav, 
pois seria 
improvável 
que o alfabeto 
tivesse sons 
iguais 

 
 

SOBRE A FIGURA COMO ESCREVER 
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YOD 

ANTIGO MÉDIO MODERNO 

Y y י 
 
 

INFORMAÇÕES SOM 

 
Nos tempos pós-bíblicos Yod chegou a representam o numeral 10, tal que ay = 
11 etc.. Como ligado à ideia de mão, não nos surpreende ver yod em palavras 
relacionadas a ações manuais. O paleo-hebraico Yod se desenvolveu de um 
pictograma representando uma mão, que evoluiu para a letra grega iota. E 
nome da letra iota tornou-se nosso “j” muitos anos depois (1500 dC) 
 
PICTOGRAMA: braço e mão fechada 
 
IDEIAS: 
Mão, condução, ações manuais, fazer, criar, dirigir, trabalhar, jogar, 
elogiar, louvar, funções da mão 
 

 
I como em 
“ideia” 

 
 

SOBRE A FIGURA COMO ESCREVER 
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KAF 

ANTIGO MÉDIO MODERNO 

K k כ 
 
 

INFORMAÇÕES SOM 

 
A letra kaf tem um alongamento na forma final (que normalmente carrega uma 
sheva silenciosa levantada) quando aparece no final de uma palavra. O curso 
vertical alongado (e Sheva levantada) distingue o kaf final de um dálet. Nos 
tempos pós-bíblicos, Kaf veio para o numeral 20. Veja uma leve alusão à palma 
da mão.de uma mão. 
  
 
PICTOGRAMA: palma da mão aberta 
 
IDEIAS: 
Palma de uma mão, uma tigela, abra, permita, domar 
 

 
K como em 
“casa” e CH 
como em 
“Bach”. Para 
esse último, o 
caractere leva 
um ponto no 
centro. 
Ficando kaf 
ou raf. 

 
 

SOBRE A FIGURA COMO ESCREVER 
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LÂMED 

ANTIGO MÉDIO MODERNO 

L l ל 
 
 

INFORMAÇÕES SOM 

 
Nos tempos pós-bíblicos, Lâmed veio para o numeral 30. O paleo-hebraico 
lâmed é pensado para ser um pictograma de um cajado de pastor, mas pode 
ter se desenvolvido a partir do Hierático (hieróglifo egípcio simplificado) de leão. 
O caractere é usada como preposição hebraica que significa “para” ou “pelo”. É 
chamado preposição inseparável porque é sempre anexado ao início das 
palavras.  
PICTOGRAMA: cajado de pastor de ovelhas 
 
IDEIAS: 
Autoridade, legalidade, cajado de pastor de ovelhas, legitimidade, 
direcionamento, preposição “para, pelo”, ensine, jugo, vincule, em direção 
 

 
L como em 
“lápis”. 

 
 

SOBRE A FIGURA COMO ESCREVER 
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MEM 

ANTIGO MÉDIO MODERNO 

M m מ 
 
 

INFORMAÇÕES SOM 

 
O paleo-hebraico  Mem é um pictograma mostrando ondas de água. A onda 
padrão fornece o base para o nosso M, e sobrevive no ondulações no topo do 
Mem  moderno. 
Nos tempos pós-bíblicos, mem veio para representar o numeral 40. Como 
derivado do pictograma para a água, não nos surpreende encontrar mem em 
palavras que tem que fazer com líquido e fluindo.  
 
PICTOGRAMA: água 
 
IDEIAS: 
Águas, multidão, coletividade, muito, líquido, caos, poderoso, sangue 
 

 
M como em 
“mar”. 

 
 

SOBRE A FIGURA COMO ESCREVER 

 

 
 

  
 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  216 
 

NUN 

ANTIGO MÉDIO MODERNO 

N n נ 
 
 

INFORMAÇÕES SOM 

 
O Nun tem um alongamento na forma final quando aparece no fim de uma 
palavra. Nos tempos pós-bíblicos, Nun veio representar o numeral 50.  
O pictograma paleo-hebraico de nun foi pensado para representar um peixe, 
porque nun significa “peixe” em aramaico. Alguns, no entanto, interpretaram o 
pictograma como representando uma serpente. 
PICTOGRAMA: semente brotando, peixe 
 
IDEIAS: 
Semente, continuidade, perpetuidade, peixe, descendência, serpente, 
continue, herdeiro, filho 
 

 
N como em 
“navio”. 

 
 

SOBRE A FIGURA COMO ESCREVER 
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SÂMECH 

ANTIGO MÉDIO MODERNO 

S s ס 
 
 

INFORMAÇÕES SOM 

 
Nos tempos pós-bíblicos, Sâmech veio para representar o numeral 60.  
O paleo-hebraico samech pode representar um apoio de algum tipo, uma 
espinha com costelas, espinho, apoiar, sustentar. 
 
PICTOGRAMA: espinho ou janela 
 
IDEIAS: 
Espinho, espinha com costelas, apoiar, sustentar, apoio, agarre, odeie, 
protege, janela 
 

 
S como em 
“sol”. 

 
 

SOBRE A FIGURA COMO ESCREVER 
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AYIN 

ANTIGO MÉDIO MODERNO 

 ע } ]
 
 

INFORMAÇÕES SOM 

 
Nos tempos pós-bíblicos, o ayin veio represente o numeral 70. Muitas palavras 
com ayin têm a ver com água corrente, algo passando (como luz ou água), ou 
com circularidade ou redondeza. Essa letra pode ter sido a origem do número 
zero. 
  
PICTOGRAMA: olho 
 
IDEIAS: 
Olho, visão, água corrente, fluído, luz ou água, circularidade ou 
redondeza, assista, conheça, sombra 
 

 
Para da 
glótica, sem 
som. 

 
 

SOBRE A FIGURA COMO ESCREVER 
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PÊ 

ANTIGO MÉDIO MODERNO 

P p פ 
 
 

INFORMAÇÕES SOM 

 
PÊ tem uma forma final alongada quando aparece no final de uma palavra. 
Nos tempos pós-bíblicos, pe chegou a represente o numeral 80. Muitas 
palavras com pê fazem alusões para a boca, sua aparência ou seu 
funcionamento: 
  
PICTOGRAMA: boca 
 
IDEIAS: 
Boca, alimento, voz, abrir e fechar, abra, soprar, dispersão, borda, falar 
 

 
P como em 
“pipoca”. Ou 
F como em 
“faca”. 
Quando o 
último, é 
colocado um 
ponto no 
centro da 
letra 

 
 

SOBRE A FIGURA COMO ESCREVER 
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TSAD 

ANTIGO MÉDIO MODERNO 

C c צ 
 
 

INFORMAÇÕES SOM 

 
O caractere tsad tem uma alongada forma final quando aparece no final de uma 
palavra.  
Nos tempos pós-bíblicos, veio tsad para representar o numeral 90. Muitas 
palavras com tsad têm a ver com a caça, pesca e guerra. 
 
PICTOGRAMA: trilha, caminho  
  
IDEIAS: 
Guerra, caça, pesca, caminho, natureza, viagem, perseguição 
 

 
TS como em 
“tsar”. 

 
 

SOBRE A FIGURA COMO ESCREVER 
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QÓF 

ANTIGO MÉDIO MODERNO 

q Q ק 
 
 

INFORMAÇÕES SOM 

 
Nos tempos pós-bíblicos, qóf chegou a representam o numeral 100. 
Há um número de palavras qóf que me lembram das palhaçadas de um 
macaco, mas para dizer que tais palavras transitar alusões do antigo 
pictograma seria especulativo.  
 
PICTOGRAMA: sol no horizonte, revolução do sol 
 
IDEIAS: 
Sol, luz, movimento, circuito, círculo, revolução, condensar, tempo 
 

 
K como em 
“casa”. 

 
 

SOBRE A FIGURA COMO ESCREVER 
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RESH 

ANTIGO MÉDIO MODERNO 

R r ר 
 
 

INFORMAÇÕES SOM 

 
Nos tempos pós-bíblicos, resh veio a represente o numeral 200. Como 
empregando a carta que alude para uma cabeça, muitas palavras resh tratam 
de funções associadas com o cabeça humano ou de preeminência: 
 
PICTOGRAMA: cabeça de um homem 
 
IDEIAS: 
Cabeça, líder, primeiro, início, chefe, topo, começo 
 

 
R como em 
“rei”. 

 
 

SOBRE A FIGURA COMO ESCREVER 
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SHIN 

ANTIGO MÉDIO MODERNO 

F f ש 
 
 

INFORMAÇÕES SOM 

 
O pictograma paleo-hebraico representa claramente dentes afiados. O Palavra 
hebraica para dente é ˆve. Vem da palavra Vnæv , para aguçar. Rodar o antigo 
pictograma no sentido horário 90 ° para chegar o sigma maiúsculo grego, e o 
precursor de nossa Latim S. A carta shin eventualmente tornou-se usado para o 
número 300. 
Palavras com shin/sin fazem alusão aos dentes ou nitidez, oral ou outro 
funções da boca, ou para o destrutivo poder dos dentes. 
PICTOGRAMA: dois dentes da frente  
 
IDEIAS: 
Dentes, esforço, dentes a vista, sofrimento, pressão dos dentes, dentes 
afiados, dor, mordida, comer, dois, pressionar, novamente, ambos 
 

 
X como em 
“xale”. Ou 
como S em 
“serpente”. 
Ponto acima a 
direita, shin 
(x), e a 
esquerda, 
shin (s). 
 
 
 

 
 

SOBRE A FIGURA COMO ESCREVER 
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TAV 

ANTIGO MÉDIO MODERNO 

t T ת 
 
 

INFORMAÇÕES SOM 

 
Nos tempos pós-bíblicos, o tav veio represente o numeral 400. Como 
mpregando a carta que uma vez significou uma marca, algumas palavras ainda 
aludem à marcação (seja uma pessoa ou uma paisagem), e ter limites ou a falta 
de limites: 
  
 
PICTOGRAMA: varas cruzadas 
 
 
IDEIAS: 
Marca, símbolo, marco, limite, sinal, final, marcação, marca, monumento 
 

 
T como em 
“torah”. 
 
 
 

 
 

SOBRE A FIGURA COMO ESCREVER 
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4.1. Entendendo algumas palavras com o alfabeto 

pictográfico 

 
 
Nosso idioma português é uma colcha de retalhos.  
 
Por exemplo, você conseguiria explicar etimologicamente 
o motivo porquê “casa” se escreve assim? Quais partes 
formam a palavra “casa” e o que significam cada uma 
delas? (...)  
 
Não tem como; mas com o idioma hebraico é diferente, 
pois sempre há motivos para que as palavras sejam 
escritas como são. Todas as palavras tem significado à 
partir dos caracteres que a compõe.  
 
Os desenhos pictográficos combinados é que formam 
as palavras! 
 
Agora que já temos ideias a respeito de cada caractere do 
alfabeto pictográfico, vamos conhecer algumas palavras e 
entender o motivo delas serem escritas desse jeito.  
 
E aí você terá uma ideia de como o idioma hebraico tem 
sua lógica e funciona: 
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ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

BA אב 

PAI (Ab H1) 
A Álef = poder, força, direção, liderança 

B Bêit = casa, família, lar, lugar de convivência 

BA Álef + Bêit = o poder e direção da família, a força e liderança da casa = pai 

 
 
 
 
 
 

ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

NB בנ 
FILHO (Ben H1121) 

B Bêit = casa, família, lar, lugar de convivência, de dentro 

N Nun = semente, descendente, continuidade, perpetuidade 

NB Bêit + Nun = continuidade da família, perpetuidade, descendência = filho 
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ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

MA אמ 

MÃE 
A Álef = poder, força, direção, liderança 

M Mem = água, mar, fluídos, multidão, muito, coletividade 

MA Álef + Mem = água forte, água que cola, que une = alguém que une = mãe 

 

A ideia hebraica de “mãe” de ser uma água forte, uma 
água que cola, que une, é em relação ao perfil de uma 
mãe: ela está sempre unindo as pessoas da família, seja 
pai com filho, entre irmãos etc.. a mãe é sempre aquela 
cola de amor que une a todos. 
 
 
 

ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

xA אח 

IRMÃO (‘Arr H251) 
A Álef = poder, força, direção, liderança 

x Hêt = muro, edificação, escada, cerca, proteção e cuidado 

xA Álef + Hêt = a força de um muro, o poder de proteção e cuidado = irmão 
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Caim foi questionado a respeito de seu papel como irmão, 
de ser um muro de proteção e cuidado para seu irmão e 
ele respondeu negando exatamente essa 
responsabilidade, veja: 
 
 

(Gênesis 4:9 ACF)  E disse YAHUH a Caim: 

Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não 
sei; sou eu guardador do meu irmão? 

 
 
“Guardador do meu irmão” – era exatamente isso que 
Caim deveria ser para Abel, seu irmão, mas ele agiu 
traiçoeiramente, com ciúmes, resolvendo matar o próprio 
irmão, agindo totalmente contrária a sua responsabilidade 
de guardador, de protetor, de um muro de proteção. 
 
 
 

ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

DWD דוד 

TIO (Dowd H1730) 
D Dálet = porta de uma tenda, porta da casa de uma família, movim. abrir fechar 

W Vav = prego, estaca, viga central que sustenta uma tenda 

DWD Dálet + Vav = duas tendas unidas, uma viga sustentando duas casas = tio 
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O povo judeu costumava a viver em cabanas e tendas.  
 
O tio e a tia eram aquelas pessoas bem próximas, que 
tinham suas tendas uma a frente da outra. A mesma 
palavra para tio e tia é também para “amado” e 
“querido”.  
 
O nome de Davi (Dawid ou David) é escrito exatamente 
do mesmo jeito que “tio” em hebraico. 
 
As tias, “dowdah”, criavam e educavam seus filhos junto 
com os filhos das irmãs e irmãos, todos juntos, aliás, não 
há uma palavra específica para “sobrinhos”, mas é 
utilizada “irmãos” no lugar, por esse fato de crescerem 
todos juntos, todos “como irmãos”. 
 
 
 

ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

MY ימ 
MAR (Yam H3220) 

Y Yod = Mão, condução, ações manuais, fazer, criar, dirigir 

M Mem = água, mar, fluídos, multidão, muito, coletividade 

MY Yod + Mem = Mão conduzindo muitas águas = mar 
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(Gênesis 1:9 ACF)  E disse Elohim: 

Ajuntem-se as águas debaixo dos céus 

num lugar; e apareça a porção seca; e 
assim foi. 

(Gênesis 1:10 ACF)  E chamou Elohim à 
porção seca Terra; e ao ajuntamento das 

águas chamou Mares; e viu Elohim que 
era bom. 

 
 
 
 
 
 

 

ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

MWY מוי  

DIA (Yom H3117) 
Y Yod = Mão, condução, ações manuais, fazer, criar, dirigir 

W Vav = prego, estaca, viga central que sustenta uma tenda 

M Mem = água, mar, fluídos, multidão, muito, coletividade 

MWY Yod + Vav + Mem = O tempo entre o pôr do sol sobre o mar = dia 

 

O dia hebraico termina quando o sol se põe. Na terra dos 
hebreus, o sol se põe sobre o Mar Mediterrâneo.  
 
Yom, então, é literalmente, “o tempo entre o pôr do sol 
sobre o mar”. Yom, “dia” H3117,  é uma raiz filha da raiz 
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Yam, “mar” H3220, mas com o vav entre o yod e o mem, 
marcando o período de tempo em que há luz do sol, antes 
dele se pôr no mar.  
 
Outra forma de entender o pictograma é “trabalhar (yod) 
enquanto (vav) o sol não se põe no mar (mem)” 
 
 
 

ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

NjF נטש  

SATANÁS (Satan H7854) 
F Shin = Dentes, esforço, dentes a vista, sofrimento, pressão dos dentes, dentes 

afiados, dor, mordida 

j Têt = Serpente, cobertura de coisas, coisas que cobrem, cidade, agitação 

N Nun = semente, descendente, continuidade, perpetuidade 

NjF Shin + Têt + Nun = mordida contínua da serpente = satanás, adversário 

 
 
 

(Apocalipse 12:9 ACF)  E foi precipitado o 
grande dragão, a antiga serpente, 

chamada o Diabo, e Satanás, que engana 
todo o mundo; ele foi precipitado na terra, e 

os seus anjos foram lançados com ele. 
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ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

LA אל 

PODEROSO (‘El H410) 
A Álef = poder, força, direção, liderança 

L Lâmed = autoridade, direcionamento 

LA Álef + Lâmed = força/poder e autoridade/legalidade = poderoso 

 

 
Muitos já ouviram a expressão El Shadday, que significa 
“Todo-Poderoso” e pensam que o “poderoso” é o 
“shadday” mas não é... é o “El”, pois o “shadday” significa 
“todo”. 
 
Yahuh é Todo-Poderoso pois ele tem toda a FORÇA 
(poder) e toda a AUTORIDADE (majestade). 
 
 

(Salmos 96:6 ACF)  Glória e majestade 

estão ante a sua face, força e formosura no 
seu santuário. 
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ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

FA אש 

FOGO (‘Esh H784) 
A Álef = poder, força, direção, liderança 

F Shin = Dentes, esforço, sofrimento, pressão dos dentes, dor, mordida 

FA Álef + Shin = uma forte pressão (para baixo) = fogo 

 

 
Um fogo é produzido pressionando fortemente uma base 
de madeira para baixo em uma placa de madeira e 
girando a haste com uma broca de proa.  
 
As faíscas de madeira são geradas à partir das duas 
madeiras que se esfregam e é aquecido pelo atrito criando 
uma pequena brasa pelas faíscas.  
 
Um pequeno isqueiro é colocado sobre a brasa e é 
soprado acendendo o isqueiro. 
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ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

MD מד  

SANGUE (Dam H1818) 
D Dálet = porta de uma tenda, porta da casa de uma família, movim. abrir fechar 

M Mem = água, mar, fluídos, multidão, muito, coletividade 

MD Dálet + Mem = movimento de ida e volta de água = fluxo de sangue 

 
 
 
 
 
 

ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

BL לב 

CORAÇÃO (Leb H3820) 
L  Lâmed = autoridade, direcionamento 

B Bêit = casa, família, lar, lugar de convivência, de dentro 

BL Lâmed + Dálet = autoridade que vem de dentro = coração 
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ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

BN נב 
FRUTA (Nab) 

N Nun = semente, descendente, continuidade, perpetuidade 

B Bêit = casa, família, lar, lugar de convivência, de dentro 

BN Nun + Bêit = uma coisa que tem semente dentro = fruta 

 
 
 
 
 
 
 

ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

FN נש 
DÍVIDA (Nash) 

N Nun = semente, descendente, continuidade, perpetuidade 

F Shin = Dentes, esforço, sofrimento, pressão dos dentes, dor, mordida 

FN Nun + Shin = pressão ou sofrimento contínuo = dívida, empréstimo 
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ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

D[ עד 

TESTEMUNHA (‘Ed H5707) 
[  Ayin = olho, olhar, ver, visão, conhecer 

D Dálet = porta de uma tenda, porta da casa de uma família, movim. abrir fechar 

D[ Ayin + Dálet = aquele que vê pela porta = testemunha 

 
 
 
 
 
 

ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

AC צא 

EXCREMENTO (Tsa’ H6627) 
C Tsad = trilha, caminho, caça 

A Álef = poder, força, direção, liderança 

AC Tsad + Álef = percorrer uma trilha com força = excremento, defecar 
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ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

RB בר 

GRÃO/CEREAL (Bar H1250) 
B Bêit = representa uma tenda, mas também a família que residen dentro dela 

R Rêsh = imagem de uma cabeça 

RB Bêit + Rêsh = família de cabeças = grãos de cereais, alimento 

 
 

As famílias de grãos vegetais, como trigo e a cevada, tem 
um grupo de sementes no topo no caule chamado 
“cabeças”.  
 
Esses grãos eram usados como alimento tanto para o 
homem quanto par ao gado. 
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ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

tB תב  

CASA (Bêit) 
B Bêit = representa uma tenda ou casa ou família 

t Tav = as duas varas cruzadas representam uma marca, um sinal 

tB Bêit + Tav = a principal função de uma tenda é fornecer proteção e uma área de 
dormir à noite = casa 

 

A marca da família é o nome do patriarca da família, assim 
como Casa de Jacó. 
 
 
 
 

ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

NG גנ 
JARDIM (Gan H1588) 

G Guímel = imagem de um pé e significa caminhar, e sentido estendido de reunir 

N Nun = é a imagem de uma semente 

NG Guímel + Nun = uma reunião de sementes = jardim 
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ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

RG רג  

PEREGRINO (Ger H1616) 
G Guímel = imagem de um pé e significa caminhar, andar 

R Rêsh = imagem de uma cabeça de um homem 

RG Guímel + Rêsh = um homem andando = peregrino, viajante 

 

Um viajante através de uma terra estrangeira é um 
estranho para as pessoas e cultura.  
 
O medo associado a estranhos é visto como um inimigo. 
Essa raiz  também tem a ideia de planejar o sono, com a 
ideia de passar a noite. 
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ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

LD דל 

PORTA (Dal H1800) 
D Dálet = imagem de uma porta, movimento de abrir e fechar 

 L Lâmed = imagem uma vara, um cajado, autoridade 

L D Dálet + Lâmed = uma porta na haste = porta 

 
 

A porta da tenda era pendurada como uma cortina, 
cobrindo a entrada da tenda, e à partir de um poste 
horizontal.  
 
A porta é então movida para o lado para entrar e sair da 
tenda. 
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ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

[D דע 

CONHECIMENTO (Dêa’ H1843) 
D Dálet = imagem de uma porta, movimento de abrir e fechar 

 [ Aiyn = imagem de um olho 

[D Dálet + Aiyn = a porta do olho ou movimento dos olhos = saber 

 

O olho é a janela para o próprio ser humano.  
 
A experiência é obtida através da observação visual.  
 
O conhecimento é alcançado através dessas experiências. 
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ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

HH הה 

RESPIRAR (Hahh H1929) 
H Hê = imagem de alguém olhando uma grande visão tomando um longo fôlego 

H Hê = imagem de alguém olhando uma grande visão tomando um longo fôlego 

HH Hê + Hê = movimento de respiração = respirar 

 

Existir ou respirar. Aquilo que existe e tem fôlego. No 
pensamento hebreu, a respirtação é o caráter de alguém 
ou algo.  
 
Assim como um homem tem caráter, o mesmo acontece 
com objetos. 
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ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

Mx חמ 

QUEIJO (Cham H2524) 
x Hêt = imagem de um muro ou parede e também significa “separar” 

M Mêm = imagem da água 

Mx Hêt + Mêm = água separada = queijo 

 

O queijo era feito colocando o leite em um saco feito de 
pele de animal. A bolsa era pendurada ao sol e empurrada 
para frente e para trás.  
 
A pele do saco continha uma enzima que, quando 
aquecida e agitada, fazia com que o leite azedasse e se 
separasse em duas partes, gordura (coalhada ou queijo) e 
água (soro do leite).  
 
O soro podia ser bebido e a coalhada consumida ou 
armazenada para consumo futuro (queijo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  244 
 

 
 
 
 

ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

LK כל 

NAVIO (Kal) 
K Kaf = palma da mão dobrada representando a flexão ou subjugação da vontade 

L Lâmed = cajado de pastor ou jugo ou autoridade 

LK Kaf + Lâmed = mão que subjuga a autoridade, direção = navio 

 
 
 
 
 

ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

LP פל 

JUIZ (Pal) 
P Pê = imagem de uma boca 

L Lâmed = cajado de pastor ou jugo ou autoridade 

LP Kaf + Lâmed = falar com autoridade = juiz 
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ANTIGO / PICTOGRÁFICO MODERNO 

BR רב 

RABI/MESTRE (Rab H7227) 
R Rêsh = cabeça, chefe, primeiro 

B Bêit = casa, família 

BR Rêsh + Bêit = chefe de família = rabi, mestre 
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4.2. A Filosofia do Pensamento e da Língua Hebraica 

 
 “Em todo mundo existem dois ramos principais da 
Filosofia, a Ocidental e Oriental. A Filosofia Ocidental teve 
seu início no século VI aC na Grécia, com filósofos como 
Sócrates, Platão, e Aristóteles. 
 
A Filosofia Oriental tem suas raízes no passado antigo e 
foi a filosofia de todas as culturas antigas do Extremo 
Oriente (incluindo China e Japão), Oriente Médio 
(incluindo a índia e Babilônia) e Oriente Próximo (incluindo 
Egito e Israel). 
 
Em todo o mundo, passado e presente, existem duas 
grandes divisões de pensamento ou filosofia: Ocidental e 
Oriental. A filosofia oriental tem suas raízes no passado 
antigo e era a forma predominante de dilosofia em todo o 
mundo antigo.  
 
O começo da filosofia ocidental surfiu na cutura grega 
antiga de filósofos como Platão, Spocrates e Aristóteles. À 
medida que a cultura se espalhou, o mesmo aconteceu 
com a filosofia ocidental, a tal ponto que a filosofia 
ocidental se tornou a filosofia predominante em todo o 
mundo. 
 
Os hebreus da Bíblia escreveram a Bíblia da perspectiva 
da filosofia oriental, mas os leitores de hoje estão 
interpretando esses escritos com a filosofia ocidental, 
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sendo os resultados interpretações errôneas e traduções 
incorretas do texto. Por essa razão, é essencial que 
aprendamos a filosofia dos antigos hebreus a fim de 
entender melhor o texto que estamos lendo. 
 
A linguagem dos hebreus é uma linguagem concreta, 
significando que ela usa palavras que expressam algo 
que pode ser visto, tocado, cheirado, provado ou 
ouvido, e todos os cinco sentidos são usados para 
falar, ouvir, escrever e ler o idioma hebraico.  
 
Um exemplo disso pode ser encontrado em Salmos 1: 
3; “Ele é como uma árvore plantada por riachos de 
água , que produz seus frutos na época, e cuja folha 
não murcha”. 
 
Em contraste com a filosofia oriental de uma 
linguagem concreta, a filosofia ocidental usa uma 
linguagem abstrata para se expressar. Uma palavra 
abstrata é uma expressão que não pode ser vista, 
tocada, cheirada, provada ou ouvida.  
 
Exemplos de pensamento abstrato podem ser 
encontrados em Salmos 103: 8; “O SENHOR é 
compassivo e benigno, tardio em irar-se , cheio de amor”.  
 
As palavras compaixão, graça, raiva e amor são palavras 
abstratas, idéias que não podem ser experimentadas 
pelos sentidos.  
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Por que encontramos essas palavras abstratas em 
uma passagem do pensamento concreto de Hebreus?  
 
Na verdade, são palavras inglesas abstratas usadas para 
traduzir as palavras concretas originais em hebraico. Os 
tradutores geralmente traduzem dessa forma porque o 
hebraico original não faz sentido quando traduzido 
literalmente para pensadores ocidentais. 
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Pensamento Concreto e Abstrato 
 
Embora existam muitas diferenças entre as escolas de 
pensamento ocidental e oriental, uma das principais 
diferenças é o uso de resumos e concretos. 
 
 

 
 

Arte concreta (à esquerda), arte abstrada (à direita) 
 

 
 
Assim como a arte pode ser criada no concreto ou no 
abstrato, as palavras também podem ser criadas no 
concreto ou no abstrato.  
 
Uma palavra concreta, ideia ou conceito é algo que pode 
ser percebido pelos cinco sentidos. Pode ser visto, ouvido, 
cheirado, provado ou tocado.  
 
Um abstrato é algo que não pode ser percebido pelos 
cinco sentidos. 
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Como a Bíblia foi escrita a partir de uma perspectiva 
filosófica oriental, é importante reconhecermos que não 
podemos interpretá-la através de nossa própria filosofia 
ocidental.  
 
Para tanto, colocaria um significado e uma interpretação 
que podem não ser dos autores originais. Obra 
monumental de Thorleif Boman, pensamento hebraico 
comparado com gregoestados "O pensamento do Antigo 
Testamento é primitivo e, portanto, pode ser comparado 
apenas com o pensamento de outros povos primitivos e 
não com o pensamento tão avançado quanto o de Platão 
ou Bergson." 
 
Victor H. Matthews explica como a cultura dos hebreus 
pode ser estudada em seu livro Manners and Customs of 
the Bible . "Uma das alegrias de estudar a Bíblia é tentar 
reconstruir as maneiras e os costumes dos povos dos 
tempos antigos.  
 
Um abismo de milhares de anos pode ser preenchido, 
pelo menos em parte, por insights em sua vida cotidiana, 
que podem ser obtidos através do exame atento das 
narrativas bíblicas e através do uso de comparáveis 
escritos e restos físicos de outras civilizações antigas. 
 
Em seus livros O gênio hebraico como exibido no Antigo 
Testamento , George Adam Smith disse; "... os hebreus 
eram principalmente pessoas fazendo e sentindo. Assim, 
sua linguagem tem poucos termos abstratos. Antes," o 
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hebraico pode ser chamado primariamente de uma 
linguagem dos sentidos. As palavras expressavam 
originalmente coisas concretas ou materiais e movimentos 
ou ações que atingiam os sentidos ou iniciavam as 
emoções. Apenas secundariamente e em metáfora eles 
poderiam ser usados para denotar idéias abstratas ou 
metafísicas. " 
 
Esses mesmos conceitos concretos do pensamento 
oriental também podem ser encontrados em culturas 
primitivas que existem hoje e que não foram influenciadas 
por nossa cultura ocidental moderna.  
 
O lingüista Dan Everett, apresentado durante seus 
idiomas em extinção e conhecimento perdidoSeminário, 
sua descoberta através de sua pesquisa que a tribo Pirahã 
primitiva na Amazônia não usou perspectivas abstratas, 
mas sim as perspectivas concretas.  
 
Como exemplo, a tribo dos pirahãs chama a si mesma de 
"cabeças retas" e os de fora são "cabeças tortas". 
Curiosamente, a antiga língua hebraica usa esse mesmo 
estilo de fala.  
 
Uma tradução literal de Provérbios 14: 2 diz: " Aquele que 
faz o seu caminho reto reverencia Yahuh, mas aquele que 
faz o seu caminho torto é inútil ". 
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Everett também descobriu que eles não tinham nenhum 
conceito de "esquerda" e "direita" (termos abstratos de 
direção), mas, em vez disso, davam direção em relação à 
topografia circundante, como "em direção ao rio" ou "em 
direção à selva".  
 
Novamente, isso é muito semelhante às perspectivas de 
direção dos antigos hebreus. Êxodo 38: 9-13 descreve a 
direção da corte em relação aos quatro lados do 
Tabernáculo. As palavras hebraicas usadas para essas 
quatro direções são; 
 
 significando "A região do deserto" (sul) - (negev) נגב ·
 significando "a região desconhecida" (norte) - (tzafon) ןון ·
 significando "O Mar Mediterrâneo" (oeste) - (inhame) ים ·
· Q (qedem) - que significa "a região do sol nascente" 
(leste) 
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Lógica de Etapa x Lógica de Bloco 
 
 

 
 

 
Enquanto o Ocidente moderno pensa e organiza os 
eventos cronologicamente (Step Logic), os antigos 
hebreus pensaram e organizaram os eventos de acordo 
com a ação e o propósito (Block Logic).  
 
Deixe-me demonstrar com o seguinte parágrafo de uma 
perspectiva lógica da etapaocidental. 
 
"Eu me levantei, tomei café da manhã e li o jornal. Eu 
dirigi para o trabalho. Enquanto estava no trabalho, eu 
lia os relatórios de ontem. Ao meio-dia eu andei pela 
rua para almoçar. Enquanto lá eu lia uma revista. De 
volta ao trabalho, eu lia meus e-mails. Depois do 
trabalho, fui para casa e jantei." 
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Agora, deixe-me reorganizar esse parágrafo em bloco, 
como os hebreus teriam transmitido a mesma história.  
 
"Eu dirigi para o trabalho e atravessei a rua e dirigi 
para casa. Tomei café da manhã, almocei e jantei. Eu li 
o jornal e li os relatórios e li uma revista e li meus e-
mails. " 
 
Para uma pessoa que está mergulhada na lógica do passo 
ocidental, este parágrafo pareceria ilógico, já que não há 
maneira de fazer qualquer sentido cronológico desta 
narrativa.  
 
No entanto, essa narrativa faria muito mais sentido para 
uma pessoa que está mergulhada na lógica do bloco 
como eles podem facilmente ver minhas ações sendo 
agrupadas.  
 
É muito importante, ao ler a Bíblia, ignorar a filosofia 
que foi enraizada em você e, em vez disso, aprender 
uma forma completamente nova de filosofia e lógica. 
 
Os leitores ocidentais da Bíblia, que estão lendo a Bíblia 
de uma perspectiva linear, lêem o relato da criação em 
Gênesis como se ele estivesse escrito em ordem 
cronológica, mas não foi assim que a narrativa foi escrita; 
os diferentes eventos da conta de criação são registrados 
em blocos de eventos relacionados. 
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Os primeiros três dias de criação estão relacionados à 
separação. 
 
· Dia 1 - Separando a luz das trevas 
· Dia 2 - Separando a água do céu 
· Dia 3 - Separando a terra da água 
 
Os próximos três dias de criação estão relacionados ao 
preenchimento da criação. 
 
· Dia 4 - Preenchendo a luz com o sol e o escuro com a 
lua 
· Dia 5 - Encher a água de peixe e o céu com pássaros 
· Dia 6 - Preenchendo a terra com animais e homem 
 
O registro de eventos para os primeiros seis dias da 
criação, está escrito em blocos de paralelos, uma forma 
de poesia hebraica, e pode ser escrito assim: 
 
1 - Separando a luz das trevas 
2 - Separando a água do céu 
3 - Separando a terra da água 
4 - Encher a luz com o sol e o escuro com a lua 
5 - Encher a água com peixe e o céu com pássaros 
6 - Encher a terra com animais 
 
Os dias 1 e 4 estão em paralelo um com o outro e estão 
gravando o mesmo evento, como podemos ver nos versos 
seguintes. 
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E Deus viu que a luz era boa. E Deus separou a luz das 
trevas . (ESV, Gênesis 1: 4) 
 
E Deus disse: “Haja luzes na expansão dos céus para 
separar o dia da noite… e separar a luz das trevas . E viu 
Deus que isso era bom ”(ESV, Gênesis 1: 14a, 18b). 
 
O versículo 4 ocorre no primeiro dia e está descrevendo a 
ação de Deus separando a luz e as trevas, mas no 
versículo 14, que é o quarto dia, temos Deus novamente 
separando luz e trevas.  
 
Existem apenas duas explicações possíveis para isso. Ou 
a separação de luz e escuridão no primeiro dia 
desapareceu e teve que ser separada novamente no 
quarto dia, ou o primeiro e o quarto dia estão gravando o 
mesmo evento.  
 
Além disso, os dias 2 e 5 estão registrando o mesmo 
evento, assim como os dias 3 e 6. 
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Descrições hebraicas 
 
 

 
 
 
 
Em nossas mentes, nunca relacionaríamos um carvalho a 
um carneiro ou os veríamos da mesma forma. A razão 
disso é que nos relacionamos com características e 
aparências.  
 
No entanto, os hebreus se relacionam com a função e, 
no caso do carvalho e do carneiro, eles funcionam da 
mesma maneira.  
 
Um carvalho é uma madeira muito dura e os chifres e 
crânio de um carneiro são igualmente duros. Por essa 
razão, a palavra hebraica איל (ayil) é usada para um 
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carneiro (veja Gênesis 22:13) e um carvalho (ver Isaías 
1:29). 
 
É assim que você é: o comprimento da arca trezentos 
côvados, a largura de cinquenta côvados e a altura de 
trinta côvados. (Gênesis 6:15) De nossa mentalidade 
Moderna Ocidental, assumimos que esta passagem está 
descrevendo a "aparência" da arca.  
 
Mas isso não é verdade, as dimensões não são dadas 
para nos dizer como "se parece", mas, em vez disso, para 
nos dizer que é muito grande, pois vai conter um grande 
número de animais. 
 
Outro exemplo de diferentes perspectivas culturais é como 
culturas diferentes percebem o tempo. Em nosso mundo 
ocidental moderno, vemos o passado como atrás de nós e 
o futuro à nossa frente.  
 
No hebraico bíblico, a palavra para "ontem" (o 
passado) é תמול (temol), que vem da raiz מול (mul) que 
significa "na frente". A palavra hebraica bíblica para 
"amanhã" (o futuro) é מחר (mahher), que vem da raiz 
  ."significa "nas costas (ahher) אחר
 
Portanto, do ponto de vista do hebraico bíblico, o passado 
está na frente e o futuro está para trás.  
 
Nós vemos o tempo a partir da perspectiva de passar por 
ele. À medida que percorremos o passado, vemos isso 
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como atrás de nós e o futuro, no qual ainda não entramos, 
está à nossa frente.  
 
Os hebreus viram o tempo a partir da perspectiva da 
observância. O passado é conhecido e, portanto, pode 
ser visto (na frente do observador), mas o futuro não é 
conhecido e, portanto, não pode ser visto (atrás do 
observador). 
 
Outra grande diferença entre a visão ocidental moderna e 
a antiga oriental é como algo é descrito.  
 
Um ocidental descreveria um lápis em relação à sua 
aparência, como longo e  amarelo.  
 
Um oriental antigo, por outro lado, descreveria isso por 
sua função, como "você escreve com ele". Observe que a 
descrição ocidental usa adjetivos, mas a descrição oriental 
usa verbos.  
 
O hebraico bíblico raramente usa adjetivos; em vez disso, 
prefere muito mais usar verbos. 
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Estático x Dinâmico 
 
 
Em nossa linguagem ocidental moderna, verbos 
expressam ação (dinâmica) enquanto substantivos 
expressam objetos inanimados (estáticos). Em hebraico, 
todas as coisas estão em movimento (dinâmicas), 
incluindo verbos e substantivos.  
 
Em frases hebraicas, os verbos identificam a ação de um 
objeto, enquanto os substantivos identificam um objeto de 
ação.  
 
O verbo מלך (malak) é "o reino do rei", enquanto o 
substantivo מלך (melek) é o "rei que reina". Um topo de 
montanha não é um objeto estático, mas a "elevação da 
cabeça para fora da colina".  
 
Um bom exemplo de ação no que parece ser uma 
passagem estática é a ordem de "não ter outros deuses 
diante de mim" (Êxodo 20: 3).  
 
Em hebraico pensei que esta passagem está dizendo "não 
para trazer outro de poder na frente do meu rosto". 
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Psicologia Hebraica 
 
 

 
Culturas diferentes vêem a mesma imagem de forma diferente 

 

Se você perguntasse a um ocidental, como das 
Américas ou da Europa, o que eles vêem na foto 
acima, eles provavelmente diriam "um cervo". No 
entanto, se você perguntar a um oriental, como do 
Japão ou da China, o que eles vêem, eles 
provavelmente dirão "um bosque". A diferença é que o 
pensador ocidental se concentra em um ponto, 
enquanto o pensador oriental olha para toda a 
imagem. 
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Um experimento demonstrando a diferença entre o 
pensamento ocidental e oriental 
 
 

 
 
 
Em um extenso estudo sobre essas diferentes formas de 
filosofia, uma grande variedade de pessoas da América, 
Canadá e Europa foram perguntadas se achavam que o 
menino no meio da foto da esquerda estava feliz ou triste, 
todos disseram "felizes".  
 
Eles então foram perguntados se achavam que o garoto 
no meio da foto da direita estava feliz ou triste, todos 
disseram "felizes". Em seguida, uma grande variedade de 
pessoas da Ásia, incluindo o Japão e a China, fez as 
mesmas perguntas.  
 
Quando perguntado se o menino da esquerda estava feliz 
ou triste, todos disseram "feliz". Quando perguntaram se o 
garoto da direita estava feliz ou triste, todos disseram 
"triste". 
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Mais uma vez, os pensadores ocidentais se concentram 
em um ponto, o menino no meio. Os pensadores orientais, 
por outro lado, concentram-se na imagem como um todo 
e, como a maioria das crianças na foto à direita estava 
triste, sua resposta foi "triste", independentemente do 
sorriso do menino no meio. 
 
A psicologia dos antigos hebreus é muito diferente da 
nossa e, quando lemos a Bíblia, devemos aprender a lê-la 
na perspectiva do hebraico, e não na nossa. 
 
Quando usamos uma palavra como "nome", nos 
concentramos em como ela é escrita e pronunciada. Eu 
contarei do teu nome a meus irmãos; no meio da 
congregação te louvarei. (Salmo 22:23) 
 
O que significa "contar a alguém sobre o nome de outra 
pessoa?" Significa dizer aos outros como escrever ou 
pronunciar o nome? De uma perspectiva ocidental, sim, 
mas de uma perspectiva hebraica, um nome é muito 
mais do que sua pronúncia; é o caráter do indivíduo, 
sua ética, habilidade, atitude, confiabilidade, 
desenvoltura, compaixão, honra, etc.  
 
Quando a Bíblia nos ensina a "contar aos outros o nome 
de Yahuh", não está nos dizendo para ensinar aos outros 
como escrever ou pronunciar corretamente; está nos 
dizendo para ensinar o caráter de Yahuh.” 
 
Fonte: https://www.ancient-hebrew.org/language/philosophy-of-the-hebrew-language.htm 

https://www.ancient-hebrew.org/language/philosophy-of-the-hebrew-language.htm
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5. Yahuh e Yahushua no alfabeto pictográfico 
 
 
 

YAHUH 
 
 

1.  Opção mais conhecida no mundo da interpretação 
dos pictogramas do Tetragrama: 
 
 

 

 י ה ו ה
H W H Y 

 

Ei, vejam! 

 

Prego Ei, vejam! Mão 
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2.  Minha interpretação “A” dos pictogramas do 
Tetragrama: 
 

 
 

 י ה ו ה
H W H Y 

E ressuscitar 

com vida, 

vencendo a 

morte! 

Para morrer 

num madeiro 

O Filho, que 

tem a Vida 

Eterna  

Mão do Pai 

que envia 
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3.  Minha interpretação “B” dos pictogramas do 
Tetragrama: 

 
 

 י ה ו ה
H W H Y 

O Homem e 

o Eterno 

Criador 

Para 

reestabelecer 

a conexão 

entre 

O Filho, o 

Salvador do 

Mundo  

Mão do Pai 

Celeste que 

envia 
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4.  Minha interpretação “C” dos pictogramas do 
Tetragrama: 
 

 
 

 י ה ו ה
H W H Y 

De Elohim 

com o 

Homem 

Para estabelecer a 

viga central do 

Tabernáculo/Tenda 

O Filho 

Yahushua  

Mão de 

Yahuh, o 

Pai, que 

envia 

 
 

(Apocalipse 21:3 ACF)  E ouvi uma grande 

voz do céu, que dizia: Eis aqui o 
tabernáculo de Elohim com os homens, 

pois com eles habitará, e eles serão o seu 

povo, e o mesmo Deus estará com eles, e 
será o seu Deus. 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  268 
 

5.  Minha interpretação “D” dos pictogramas do 
Tetragrama: 
 

 

 

 י ה ו ה
H W H Y 

Poder nos 

dar a Vida 

Eterna a todo 

que crê 

Para se 

oferecer como 

sacrifício num 

madeiro, e 

com Seu 

precioso 

sangue (DNA) 

O Filho 

Yahushua, 

A Vida 

Eterna, 

Mão de 

Yahuh, o Pai, 

que envia 
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(1 Pedro 1:19 ACF)  Mas com o precioso 

sangue de Yahushua HaMashiach, como 

de um cordeiro imaculado e incontaminado, 

 

 

(João 6:54 ACF)  Quem come a minha 

carne e bebe o meu sangue tem a vida 
eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 
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YAHUSHUA: 
 
 

1.  Minha interpretação “A” dos pictogramas do 
nome Yahushua: 

 
 

 י ה ו ש ו ע
[ W F W H Y 

Publicamente 

à vista de 

todos 

 

Para 

sofrer e 

morrer 

com 

pregos em 

ambas 

das suas 

maos 

 
Seu Filho 

Yahushua  

Mão de 

Yahuh, o 

Pai, que 

envia 

 
 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  271 
 

 

(Colossenses 2:15 ARA)  e, despojando os 

principados e as potestades, publicamente 
os expôs ao desprezo, triunfando deles 

na cruz. 

 

 

(1 Pedro 2:24 ACF)  Levando ele mesmo 
em seu corpo os nossos pecados sobre 

o madeiro, para que, mortos para os 
pecados, pudéssemos viver para a justiça; e 

pelas suas feridas fostes sarados. 
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2.  Minha interpretação “B” dos pictogramas do 
nome Yahushua: 
 

 
 

 י ה ו ש ו ע
[ W F W H Y 
Publicamente, 

à vista do 

Universo 

Obediente, 

morre no 

madeiro, 

Yahushua assume 

seu papel de 

servo, sofrendo, e 

leva sobre si 

todos os nossos 

pecados. 

Para 

morrer 

no 

madeiro

. 

Seu Filho 

Yahushua  

Mão de Yahuh, o 

Pai, que envia 
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6. O verdadeiro Alfabeto Hebraico no Acróstico do 
Salmo 119 
 

A questão é a seguinte: Quais são os verdadeiros sons 
das letras do alfabeto hebraico?  
 
Seria possível identificar quais sons existiam 
originalmente e quais sons foram corrompidos 
durante o tempo? 
 
 
Vamos enumerar algumas dúvidas: 
 
 

1.  Por exemplo, se o vav tem som de “V”, então porque 
precisamos do bêit pontuado com som de “V”? 
 

2.  O Tav já possui som de “T”, então porque 
precisamos do têt?  

 
3.  Por que o pê alterna para o som de fê? 

 
4.  Por que o kaf alterna para o som ráf? 

 
5.  Por que o shin alterna para o som de sin se já temos 

o sâmech para o som de “S”? 
 
A resposta está no Salmo Acróstico 119 das Escrituras.  
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Acredito que todos os sons originais do Alfabeto Hebraico 
estão ali demonstrados e o que não estão, não deveriam 
existir, trata-se de uma corrupção. Simples assim.  
 
O efeito do acróstico não está na escrita mas na 
pronúncia (sons), portanto, os sons que existem no 
alfabeto original hebraico estão demonstrados nesse 
salmo. 
 
“Não se sabe quem escreveu o Salmo 119. Há quem diga 
que foi Esdras, o escriba contemporâneo de Neemias, 
que participou ativamente da restauração de Israel após 
cativeiro babilônico, como também há quem garanta que, 
em determinada época, era exigido que o garoto judeu, 
que se apresentava ao Bar Mitzvah, o soubesse de cor.  
 
Porém, não podemos ter certeza destas e de outras 
afirmações semelhantes. Entretanto há fatos 
impressionantes a respeito desse Salmo: 
 
Primeiro:  
 
É o mais extenso acróstico bíblico, com vinte e duas 
estrofes: Uma para cada consoante do alfabeto 
hebraico: Álef, Bêt, Guimel, Dálet, He, Vav, Zaim, Hêt, Tét, 
Iode, Caf, Lámed, Mem, Num, Sâmeq, Áim, Pê, Tsade, 
Cof, Rêsh, Shim/Sim eTau. 
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Segundo:  
 
Cada uma das estrofes possui exatamente oito versos 
(perfazendo o total de cento e setenta e seis versos, que 
todas as nossas versões brasileiras mantiveram em 
versículos). Cada um desses versos começa, em 
hebraico, como é próprio dos acrósticos, com a respectiva 
consoante, e mantém um estilo poético chamado de 
Paralelismo. 
 
Terceiro:  
 
Cada verso tem por tema a Lei de YAHUH. No primeiro 
verso ela é chamada de Torah, (referência clara ao que 
chamamos de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, 
Números e Deuteronômio). Nos demais versos são 
usadas outras palavras como sinônimos: Edah, Derek, 
Mitzvah, Choq, Davar, Mishpat e Huqqim, que na Edição 
Revista e Atualizada de Almeida da Sociedade Bíblica do 
Brasil, são traduzidas por Lei, Prescrição, Caminho, 
Mandamento, Preceito, Juízo e Decretos. 
 
Quarto:  
 
Ao todo são oito termos. Além dos sete já citados, 
há imrah, que significa literalmente palavra, mas cujo 
sentido promessa (como na frase: “deu-me sua palavra”). 
Desses oito termos, pelo menos seis aparecem em cada 
uma das vinte e duas estrofes. Porém, em seis delas 
todos os oito aparecem. 
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Além destas eu poderia fazer mais outras tantas 
considerações, que seriam muito técnicas, pois o que 
quero destacar é que no meio de tanta erudição e trabalho 
árduo este salmista anônimo nos traz grandes efeitos 
poéticos e devocionais em apenas um tema: A Palavra de 
Deus” 
 

Fonte: http://folton.blogspot.com/2012/02/o-salmo-119.html 

 

São 22 conjuntos de 8 versos cada totalizando 176 

versículos.  

Cada conjunto de 8 versos se inicia com uma letra do 

alfabeto hebraico.  

 

O primeiro conjunto de 8 versos se inicia com álef, o 

segundo conjunto de 8 versos se inicia com bêit, o 

terceiro conjunto de 8 versos se inicia com guímel e assim 

por diante até a última letra, o tav. 

 

6.1.  Análise do Salmo 119 

 

Agora vamos analisar verso por verso para identificar as 

letras que compõe cada conjunto dos 22 conjuntos de 8 

versos com cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico. 

http://folton.blogspot.com/2012/02/o-salmo-119.html
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Salmo 

 א 119
1-8 ÁLEF 

 

 

 

 

  (Salmos 119:1 HSB)ֵ֣ יא ָ֥ י־תְֵ֣ ALEPH Blessed ·Rei'ash H835  ְשר  ימ   ִמָּֽ
H8549 te·mi·mei- [are] the undefiled  ֵָ֣֑ ְךדָּׁ   H1870 Da·rech; in the way רֶּ

ֵ֣ ָּֽ יםה  תבְֵ֣  H1980 ha·ho·le·Chim, who walk ֹהְלִכ֗ ָ֥  H8451 be·to·Rat in תֹור 
the law  ְֵָּֽ֣ה׃י  H3069 Yah·weh. God הוָּׁ

 

  (Salmos 119:2 HSB)ֵ֣  יא ינֵֹ֣ Blessed ·rei'Ash H835  ְשר  ָ֥  H5341 ְצר 
no·tze·Rei [are] they that keep  ֵ֣ יוע  H5713 'e·do·Tav, his testimonies ֹדתָּׁ֗

ל־בְֵ֣  ֵָ֥֣  H3605 be·chol all כָּׁ   H3820 lev him with the whole heart בל 
ּוהּו׃יִֵ֣  H1875 yid·re·Shu·hu. [and that] seek ְדְרשָּֽ

 

  (Salmos 119:3 HSB)ֵ֣  ףא  also 'af H637 ֵָֹּֽ֣ ּופֵָּׁ֣ no -lo H3808  א־ל ל   ע 
H6466 fa·'a·Lu They also do  ֵ֣ ָ֑הע ָ֥יובִֵ֣  H5766 'av·Lah; no iniquity ְולָּׁ כָּׁ  ְדרָּׁ

H1870 bid·ra·Chav in his ways  ֵָּׁ֣כּו׃ה ָּֽ  H1980 ha·La·chu. they walk לָּׁ

 

  (Salmos 119:4 HSB)ֵ֣  הא הצִֵ֣ You ·tah'At H859  ּתָּׁ  H6680 ִּוָ֥יתָּׁ
tziv·Vi·tah Thou hast commanded  ִֵ֣יָךפ ֗  H6490 fik·ku·Dei·cha, thy ֻקדֶּ

precepts  ִֵ֣רל ד׃מְֵ֣  H8104 lish·Mor [us] to keep ְשֹמָ֥  .H3966 me·'Od ֹאָּֽ
diligently 
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  (Salmos 119:5 HSB)ֵ֣  יא ל  נּויִֵ֣ O that ·cha·lai'A H305  ח   H3559 ֹכָ֥
yik·Ko·nu were directed  ֵ֣יְד כָּׁ֗ רלִֵ֣  H1870 de·ra·Chai, my ways רָּׁ  ְשֹמָ֥

H8104 lish·Mor to keep  ֵֻ֣יָך׃ח ָּֽ  H2706 chuk·Kei·cha. thy statutes קֶּ

 

  (Salmos 119:6 HSB)ֵָ֣֥ ֵֹ֣ Then 'az H227  זאָּׁ ֹושא ֵ֣ not -lo H3808  א־ל  בָ֑
H954 e·Voosh; Then shall I not be ashamed  ֵ֣ יְב ִביִט֗  H5027 ה 

be·hab·bi·Ti, when I have respect  ֵֶּ֣ל־א H413 'el- upon  ֵָּׁ֣ל־כ H3605 kol- 
all  ִֵ֣יָך׃מ ָּֽ  H4687 mitz·vo·Tei·cha. unto all thy commandments ְצֹותֶּ

 

  (Salmos 119:7 HSB) ֹוְדָךא  I will praise ·chaod H3034 ְֵ֣רב  H3476 ֹי שֶּ
be·Yo·sher thee with uprightness  ֵ֣ ָ֑בל יְב ֵ֣  H3824 le·Vav; of heart בָּׁ ְמִד֗  לָּׁ

H3925 be·la·me·Di, when I shall have learned  ִֵ֣ימ ָ֥  H4941 ְשְפט 
mish·pe·Tei judgments  ִֵָ֣ך׃צ ָּֽ  H6664 tzid·Ke·cha. thy righteous ְדקֶּ

 

  (Salmos 119:8 HSB)ֵֶּ֣ת־א  -'et H853 ֵֻ֣יָךח ָ֥  thy  ·Kei·chachuk H2706קֶּ
statutes  ֵֶּ֣רא ֵָּֽ֣  H8104 'esh·Mor; I will keep ְשֹמָ֑ ִניּת ֵ֣  H408 'al- not ל־א  ָ֥ ְזב   ע 

H5800 ta·'az·Ve·ni O forsake  ֵ֣ ד־ע H5704 'ad- not  ְֵ֣ד׃מ  H3966 ֹאָּֽ
me·'Od. me not utterly 
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Salmo 

 ב 119
9-16 BÊIT 

 
 

 

 

  (Salmos 119:9 HSB)ֵ֣ מֶּ הב  How ·Mehbam H4100 ְֵ֣ה־י  H2135 ז כֶּ
ye·zak·keh- cleanse  ֵ֣  רנ  H5288 Na·'ar BETH Wherewithal shall a ע 

young man  ֵֶּ֣ת־א H853 'et-  ֵָֹּׁ֣וא רִל ֵ֣  H734 a·re·Cho; his way ְרחָ֑  H8104 ְשֹמ֗
lish·Mor, beward  ִֵָ֣ך׃כ ָּֽ רֶּ  H1697 kid·va·Re·cha. [thereto] according to ְדבָּׁ

thy word 

 

  (Salmos 119:10 HSB)ְֵ֣ל־ב ילִֵ֣ all ·cholbe H3605  כָּׁ  Bilib H3820· ִבָ֥
With my whole heart  ֵ֣יָךְד ְשִּתָ֑   H1875 de·rash·Ti·cha; have I sought ר 

ִניּת  ֵ֣  H408 'al- not ל־א ֵ֣   H7686 tash·Ge·ni, thee O let me not wander ְשג ֗
יָך׃מִֵ֣ ָּֽ  H4687 mi·mitz·vo·Tei·cha. from thy commandments ִמְצֹותֶּ

 

  (Salmos 119:11 HSB)ֵ֣ ִלִביְב  in mine heart ·lib·biBe H3820 ֵָּׁ֣פ  ְנִּתיצ 
H6845 tza·Fan·ti have I hid  ִֵָָ֣֑ךא תֶּ   H565 'im·ra·Te·cha; Thy word ְמרָּׁ

ןְל ֵ֣ ע  ֹ ֵ֣  H4616 le·Ma·'an, because of מ ֗ ֵָּֽ֣  H3808 lo may not אל א־אֶּ טָּׁ  ח 
H2398 'e·che·ta- that I might not sin  ֵָּֽ֣  .H0 Lach ְך׃לָּׁ

 

  (Salmos 119:12 HSB)ֵָּּׁ֣וְךב הא ֵ֣ Blessed ·Ruchba H1288  רָ֖ ָ֥  H859 ּתָּׁ
'at·Tah you  ְֵ֣הי ִניל ֵ֣  H3069 Yah·weh God הוָּׁ֗ ָ֥  H3925 lam·me·De·ni ְמד 

teach  ֵֻ֣יָך׃ח ָּֽ  H2706 chuk·Kei·cha. me thy statutes קֶּ
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  (Salmos 119:13 HSB)ִֵ֣יב ָ֥ ת  ְָ֑רִּתיסִֵ֣ With my lips ·fa·Taibis H8193  ְשפָּׁ  פ 
H5608 sip·Par·ti; have I declared  ֵ֣֗ לֹכ H3605 Kol, of All  ִֵ֣י־מ  H4941 ְשְפט 

mish·pe·tei- all the judgments  ֵָּֽ֣יָך׃ִפ H6310 Fi·cha. of thy mouth 

 

  (Salmos 119:14 HSB)ְְֵ֣ךב רֶּ ָ֖ יָךע ֵ֣ in the way ·De·rechbe H1870  דֶּ ָ֥  ְדֹותֶּ
H5715 'e·de·vo·Tei·cha of thy testimonies  ֵ֣֗ ְשִּתיש H7797 Sas·ti, I have 

rejoiced  ְֵ֣ע  לכ H5921 ke·'Al as [much as] in  ֵָּׁ֣ל־כ H3605 kol- all  ֵָֹּֽ֣ון׃ה 
H1952 Hon. all riches 

 

  (Salmos 119:15 HSB)ְֵ֣יָךב ָ֥  in thy  ·fik·ku·Dei·chabe H6490ִפֻקדֶּ
precepts  ֵָּׁ֣הא הְו ֵ֣  H7878 'a·Si·chah; I will meditate ִשָ֑יחָּׁ יטָּׁ ִב֗  H5027 א 

ve·'ab·Bi·tah, and have respect  ֵֹ֣יָך׃א ָּֽ  H734 'o·re·cho·Tei·cha. unto ְרֹחתֶּ
thy ways 

 

  (Salmos 119:16 HSB)ְֵ֣יָךב ָ֥  myself in  ·chuk·ko·Tei·chabe H2708ֻחֹקתֶּ
thy statutes  ֵָּֽ֣ ָ֑עאֶּ שָּׁ ע  ֹ   H8173 'esh·ta·'a·Sha'; I will delight ְשּת   H3808 lo אל
shall not  ְֵֶּ֣שכ  חא H7911 'esh·Kach I will not forget  ֵָ֣ך׃ְד ָּֽ רֶּ  H1697 בָּׁ

de·va·Re·cha. thy word 
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Salmo 

 ג 119
17-24 GUÍMEL 

 
 

 
 

  (Salmos 119:17 HSB)ְֵ֣לג  GIMEL Deal bountifully ·Molge H1580  ֹמָ֖
ֵָּֽ֣ ֵָּֽ֣  H5650 'av·de·Cha with thy servant ְבְדָךֵָ֥֣ע ֵ֣  H5921 'al- with ל־ע  האֶּ  ְחיֶּ֗

H2421 'ech·Yeh, [that] I may live  ְֵ֣הו ָ֥ ְשְמרָּׁ  H8104 ve·'esh·me·Rah and אֶּ
keep  ֵָ֣ך׃ְד ָּֽ רֶּ  H1697 de·va·Re·cha. thy word בָּׁ

 

  (Salmos 119:18 HSB)ֵ֣ ל־ג  Open -gal H1540 ֵ֣ ָ֥יע  thou  ·Nai'ei H5869ינ 
mine eyes  ְֵ֣הו יטָּׁ ִבָ֑ ֗אֹותִנ ֵ֣  H5027 ve·'ab·Bi·tah; that I may behold א   ְפלָּׁ

H6381 nif·la·'ot, wondrous things  ִֵָ֣ך׃מ ָּֽ תֶּ  .H8451 mit·to·ra·Te·cha ּתֹורָּׁ
out of thy law 

 

  (Salmos 119:19 HSB)ֵ֣  רג  I [am] a stranger ger H1616 ֵָּׁ֣יא  H595 ֹנִכ 
'a·no·Chi in  ֵָּׁ֣ץב ָ֑רֶּ   H408 'al- not ל־א ֵ֣  H776 va·'A·retz; in the earth אָּׁ

רּת ֵ֣ ָ֥ ִניִמ ֵ֣  H5641 tas·Ter hide ְסּת  יָך׃מִֵ֣  H4480 mi·Men·ni, at מֶּ֗ ָּֽ  H4687 ְצֹותֶּ
mitz·vo·Tei·cha. not thy commandments 

 

  (Salmos 119:20 HSB)ְֵָּׁ֣רסָּׁ הג  breaketh ·re·Sahga H1638 ֵ֣ ינ  H5315 ְפִש 
naf·Shi My soul  ְֵָ֣֑הל בָּׁ א  ֵָּֽ֣  H8375 le·ta·'a·Vah; for the longing ת   H413 ל־אֶּ

'el- After  ִֵ֣יָךמ ָ֥ טֶּ  H4941 mish·pa·Tei·cha [that it hath] unto thy ְשפָּׁ
judgments  ְֵ֣ל־ב ֵָּֽ֣  H3605 ve·chol- all כָּׁ  H6256 'Et. at all times ת׃ע 
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  (Salmos 119:21 HSB)ֵ֣ ְָּׁרּתֵָּׁ֣ג  Thou hast rebuked ·'ar·taGa H1605  ע 
יםז ֵ֣ יםא ֵ֣  H2086 ze·Dim the proud ִד   H779 'a·ru·Rim; [that are] רּוִרָ֑

cursed  ֵ֣  ֹשִגיםה H7686 Hash·sho·gim which do err  ִֵ֣יָך׃מ ָּֽ  H4687 ִמְצֹותֶּ
mi·mitz·vo·Tei·cha. from thy commandments 

 

  (Salmos 119:22 HSB)ֵ֣  לג  Remove gal H1556 ֵ֣ ָּֽ ימ  ל   a·laiMe H5921'· עָּׁ
and  ְֵֶּ֣רפָּׁ הח H2781 cher·Pah from me reproach  ֵָּּׁ֣וזו  H937 va·Vuz; and בָ֑

contempt  ֵָ֣֖יִכ H3588 ki for  ֵ֣ ֹדתֶּ יָךע H5713 'e·do·Tei·cha thy testimonies 
ְרִּתי׃נֵָּׁ֣  ָּֽ  H5341 na·Tza·re·ti. for I have kept צָּׁ

 

  (Salmos 119:23 HSB)ִֵּ֣֤ ֵָּֽ֣ Even gam H1571  םג  ּויָּׁ  she·Vuya H3427· ְשב 
also did sit  ֵ֣ ִָּׁריםש H8269 rim Princes  ֵ֣ יִב H0 bi  ִֵָ֣֑רּונ  H1696 ְדבָּׁ

nid·Ba·ru; [and] speak  ֵ֣  ְבְדָךֵ֣֗ע H5650 'av·de·cha, against me [but] thy 
servant  ֵֵָּׁ֣֣י יח  יָך׃בְֵ֣  H7878 ya·Si·ach did meditate ִשָ֥ ָּֽ  H2706 ֻחקֶּ

be·chuk·Kei·cha. in thy statutes 
 

  (Salmos 119:24 HSB)ֵָּֽ֣ יָךע  ֵ֣ also -gam H1571  ם־ג   H5713 ֹדתֶּ
'E·do·tei·cha Thy testimonies  ֵ֣ יש ֻשעָּׁ֗  H8191 sha·'a·shu·'Ai, also [are] ע 

my delight  ֵ֣ יא ָ֥ י׃ע ֵ֣  H582 'an·Shei another ְנש  ִתָּֽ  H6098 'a·tza·Ti. advice צָּׁ

 

 

 

 

 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  283 
 

Salmo 

 ד 119
25-32 DÁLET 

 
 
 

  (Salmos 119:25 HSB)ֵָּֽ֣ הדָּׁ פָּׁ רלֵֶּ֣ cleaveth ·ve·Kahda H1692  ְבקָּׁ   עָּׁ
H6083 le·'a·Far unto the dust  ֵ֣ ינ   H5315 naf·Shi; DALETH My soul ְפִשָ֑

ִניח  ֵ֣ ָך׃כִֵ֣  H2421 chai·Ye·ni, quicken י ֗ ָּֽ רֶּ  H1697 kid·va·Re·cha. thou ְדבָּׁ
me according to thy word 

 

  (Salmos 119:26 HSB)ֵ֣כ  יְד ְרִּתיִס ֵ֣ my ways ·ra·Chaide H1870  רָּׁ  פ 
H5608 Sip·par·ti I have declared  ֵָּֽ֣ ִניו  נ ֗ ע   H6030 vat·ta·'a·Ne·ni, and ּת 

thou heardest  ֵ֣ ִניל ָ֥ יָך׃חֵֻ֣  H3925 lam·me·De·ni me teach ְמד  ָּֽ  H2706 קֶּ
chuk·Kei·cha. me thy statutes 

 

  (Salmos 119:27 HSB)ֵָּֽ֣ ְך־דֶּ יָךפִֵ֣ the way -·rechde H1870  רֶּ ָ֥  H6490 קּודֶּ
pik·ku·Dei·cha of thy precepts  ֵ֣ ִֵָ֑֑ניה  H995 ha·vi·Ne·ni; Make me to ִבינ 

understand  ֵ֣ הְו יחָּׁ ִש֗ יָך׃בְֵ֣  H7878 ve·'a·Si·chah, so shall I talk אָּׁ ָּֽ  ִנְפְלאֹותֶּ
H6381 be·nif·le·'o·Tei·cha. of thy wondrous works 

 

  (Salmos 119:28 HSB)ְֵָּׁ֣לפָּׁ הד  melteth ·Fahdal H1811 ֵ֣  ְפִשינ H5315 
Naf·shi My soul  ִֵָ֣֑המ ִניק  ֵ֣  H8424 mit·tu·Gah; for heaviness ּתּוגָּׁ  H6965 ְימ ֗

kai·ye·Me·ni, strengthen  ִֵָ֣ך׃כ ָּֽ רֶּ  H1697 kid·va·Re·cha. thou me ְדבָּׁ
according unto thy word 
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  (Salmos 119:29 HSB)ֵָּֽ֣ ְך־דֶּ  from me the way -·re·cho·Shede H1870 רֶּ
רשֶּ ֵ֣  ִָ֑נימִֵ֣  H5493 ha·Ser Remove ס  רהֵָּׁ֣  H8267 ker of lying קֶּ  H4480 מֶּ

mi·Men·ni; at  ְֵָּֽ֣תָךְֵָ֥֣ו   H8451 ve·to·ra·te·Cha and grant me thy law תֹורָּׁ
ִַָּֽֽני׃חֵָּׁ֣  H2603 chon·ne·ni graciously נ 

 

  (Salmos 119:30 HSB)ֵָּֽ֣ ְך־דֶּ ָ֥הא ֵ֣ the way -·rechde H1870  רֶּ  H530 מּונָּׁ
'e·mu·Nah of truth  ְֵָָּׁ֣֑רִּתיב יָךמִֵ֣  H977 va·Cha·re·ti; I have chosen חָּׁ ָ֥ טֶּ  ְשפָּׁ

H4941 mish·pa·Tei·cha thy judgments  ִֵ֣יִתי׃ש  H7737 shiv·Vi·ti. have I ִּוָּֽ
laid 
 

  (Salmos 119:31 HSB)ְֵָּׁ֣קִּתיד ָ֥  I have stuck ·Vak·tida H1692  ב 
ָ֑יָךבְֵ֣ ְדֹותֶּ ָּֽ הְי ֵ֣  H5715 ve·'e·de·vo·Tei·cha; unto thy testimonies ע   H3069 הוָּׁ֗

Yah·weh God  ֵ֣ ל־א H408 'al- not  ְִֵ֣ני׃ּת ָּֽ  H954 te·vi·She·ni. put me ִביש 
not to shame 

 

  (Salmos 119:32 HSB)ֵָּֽ֣ ְך־דֶּ יָךמִֵ֣ the way -·rechde H1870  רֶּ ָ֥  ְצֹותֶּ
H4687 mitz·vo·Tei·cha of thy commandments  ֵָּּׁ֣וץא  H7323 'a·Rutz; I רָ֑

will run  ֵָ֣֖יִכ H3588 ki for  ֵ֣ יבת  H7337 tar·Chiv when thou shalt ְרִח 
enlarge  ִֵ֣י׃ל  H3820 lib·Bi. my heart ִבָּֽ
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Salmo 

 ה 119
33-40 HÊ 

 
 

 

  (Salmos 119:33 HSB)ִניהֹו הְי ֵ֣ HE Teach ·Re·niho H3384  ר    H3069 הוָּׁ
Yah·weh God  ֵָ֣֥ ְךדֶּ יָךחֵֻ֣  H1870 De·rech the way רֶּ  ,H2706 chuk·Kei·cha קֶּ֗

of thy statutes  ְֵ֣נָּׁהו ָ֥ ְצרֶּ   H5341 ve·'etz·tze·Ren·nah and I shall keep אֶּ
ֵָּֽ֣ ב׃ע   H6118 'E·kev. it [unto] the end קֶּ

 

  (Salmos 119:34 HSB)ֵ֣  ִניה  Give me  ·vi·ne·niHa H995ִבינ 
understanding  ְֵ֣הו ָ֥ ְצרָּׁ ָךתֵָּֽ֣  H5341 ve·'etz·tze·Rah and I shall keep אֶּ תֶּ֗  ֹורָּׁ

H8451 to·ra·Te·cha, thy law  ְֵ֣נָּׁהו ָ֥ ְשְמרֶּ  H8104 ve·'esh·me·Ren·nah yea I אֶּ
shall observe  ְֵ֣ל־ב ֵָּֽ֣  H3605 ve·chol- all כָּׁ  H3820 Lev. it with [my] ב׃ל 

whole heart 
 

  (Salmos 119:35 HSB)  ִניה  Make me to go ·ri·che·niHad H1869 ְדִריכ 
יבבִֵ֣  ָ֑יָךמִֵ֣  H5410 bin·Tiv in the path ְנִת   H4687 mitz·vo·Tei·cha; of ְצֹותֶּ

thy commandments  ִֵ֣י־כ H3588 ki- for  ֵָֹ֣֥וב H0 vo  ְֵָּׁ֣צִּתי׃ח ָּֽ  H2654 פָּׁ
cha·Fa·tze·ti. for therein do I delight 

 

  (Salmos 119:36 HSB)ֵ֣ ט־ה  Incline -hat H5186 ֵ֣ ִביִלmy  ·biLib H3820 
heart  ֵֶּ֣ל־א H413 'el- to  ֵ֣ יָךע  H5715 'e·de·vo·Tei·cha, unto thy ְדֹותֶּ֗

testimonies  ְֵ֣א  לו H408 ve·'Al nay  ֵֶּ֣ל־א H413 'el- and  ֵָּֽ֣ ע׃בָּׁ  H1215 צ 
Ba·tza'. and not to covetousness 
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  (Salmos 119:37 HSB)ֵ֣ ב  רה  ינ יע  ֵ֣ Turn away ·'a·Verha H5674  ע 
H5869 'Ei·nai mine eyes  ֵ֣ ֹותמ ֵָ֑֣  H7200 me·re·'ot from beholding ְרא   ְואשָּׁ

H7723 Shav; vanity  ִֵָָ֣֥ךב כֶּ  H1870 bid·ra·Che·cha thou me in thy way ְדרָּׁ
ִַָּֽֽני׃ח ֵ֣   H2421 chai·Ye·ni. [and] quicken י 

 

  (Salmos 119:38 HSB)ֵָּׁ֣םה ְבְדָךְל ֵ֣ Stablish ·Kemha H6965  ק    H5650 ע 
Le·'av·de·cha unto thy servant  ִֵָָ֣֑ךא תֶּ   H565 'im·ra·Te·cha; thy word ְמרָּׁ

רא  ֵ֣ ָך׃לְֵ֣  H834 'a·Sher, which שֶּ֗ ָּֽ תֶּ  H3374 le·yir·'a·Te·cha. who [is ִיְראָּׁ
devoted] to thy fear 

 

  (Salmos 119:39 HSB)ֵ֣ ב  רה ִתיחֶּ ֵ֣ Turn away ·'a·Verha H5674  ע   ְרפָּׁ
H2781 Cher·pa·ti my reproach  ֵ֣ שֶּ רא H834 'a·Sher which  ֵָֹּׁ֣גְָ֑רִּתיי H3025 
ya·Go·re·ti; which I fear  ֵָ֣֖יִכ H3588 ki For  ִֵ֣טֶּ יָךמ  H4941 ְשפָּׁ

mish·pa·Tei·cha for thy judgments  ים׃טֹו  H2896 to·Vim. [are] good ִבָּֽ

 

  (Salmos 119:40 HSB)ֵ֣ נ הִה  Behold ·nehHin H2009 ֵָּׁ֣א  ְבִּתיּת H8373 
ta·'Av·ti Behold I have longed  ְֵָ֣֑יָךל  H6490 le·fik·ku·Dei·cha; after ִפֻקדֶּ

thy precepts  ְְֵ֣תָךֵָ֥֣ב  H6666 be·tzid·ka·te·Cha me in thy righteousness ִצְדקָּׁ
ִַָּֽֽני׃ח ֵ֣   H2421 chai·Ye·ni. quicken י 
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Salmo 

 ו 119
41-48 VÁV 

 

 
 

  (Salmos 119:41 HSB)ֵָּֽ֣יֹבֻא ִניִו  come ·vo·'U·nivi H935 ֵ֣ דֶּ ָךח  H2617 סָּׁ
cha·sa·De·cha VAU Let thy mercies  ְֵָ֣֑הי   H3069 Yah·weh; God הוָּׁ

ְתָךְֵּ֣֗ת ֵ֣ ּועָּׁ ָך׃כְֵ֣  H8668 te·shu·'a·te·cha, [even] thy salvation שָּֽ ָּֽ תֶּ  H565 ִאְמרָּׁ
ke·'im·ra·Te·cha. according to thy word 

 

  (Salmos 119:42 HSB)ְֵ֣נֶּ הו ע  ָּֽ יחֵֹ֣ to answer ·'e·'e·Nehve H6030  אֶּ  ְרִפ 
H2778 cho·re·Fi him that reproacheth  ֵָָּׁ֣֑רד  H1697 da·Var; So shall I בָּׁ

have wherewith  ֵָּֽ֣י־ִכ H3588 ki- for  ֵ֣ ְָּׁחִּתיב  H982 Va·tach·ti me for I ט 
trust  ִֵָ֣ך׃ב ָּֽ רֶּ  H1697 bid·va·Re·cha. in thy word ְדבָּׁ

 

  (Salmos 119:43 HSB)ֵָּֽ֣ל־ְו לּת ֵ֣ not -·'alve H408  א   Tzeltatz H5337· צ ֵּ֬
And take  ִֵ֣ימ ר־ְדֵ֣  H6310 mip·Pi out of my mouth ִפ   -H1697 de·var ב 

not the word  ֵ֣ מֶּ תא H571 'e·Met of truth  ֵ֣ ד־ע H5704 'ad- against  ְֵ֣דמ  ֹאָ֑
H3966 me·'Od; utterly  ֵָ֣֖יִכ H3588 ki for  ְֵ֣טֶּ ָךל  H4941 ִמְשפָּׁ

le·mish·pa·Te·cha in thy judgments  ְִֵ֣לִּתי׃י ָּֽ  H3176 yi·Chal·ti. for I חָּׁ
have hoped 

 

  (Salmos 119:44 HSB)ְֵ֣הו ָ֖ ְשְמרָּׁ  So shall I  ·'esh·me·Rahve H8104אֶּ
keep  ְתָךֵָ֥֣תֹו ידתֵָּׁ֣  H8451 to·ra·te·Cha thy law רָּׁ  ,H8548 ta·Mid ִמ֗

continually  ְֵָ֣֥םל ד׃וֵָּׁ֣  H5769 le·'o·Lam for ever עֹולָּׁ ָּֽ  H5703 va·'Ed. and עֶּ
ever 
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(Salmos 119:45 HSB)  ְֵָ֣֥הו ְלכָּׁ ְתה   H1980 ve·'et·hal·le·Chah And I will אֶּ
walk  ֵָָּׁ֣֑הב בָּׁ  ֻקדֶּ יָךפִֵ֣  H3588 ki for יִכֵָ֖֣  H7342 va·re·cha·Vah; at liberty ְרחָּׁ

H6490 fik·ku·Dei·cha thy precepts  ְֵָּׁ֣שִּתי׃ד ָּֽ  H1875 da·Ra·she·ti. for I רָּׁ
seek 
 

  (Salmos 119:46 HSB)ֵ֣ ְברָּׁ הו ד   I will speak ·'a·dab·be·Rahva H1696 א 
יָךְב ֵ֣  ֹדתֶּ ַָֽ֥  H5713 Ve·'e·do·tei·cha of thy testimonies ע   H5048 Ne·ged גֶּדנֶּ

before  ְֵ֣יםמ ִכ֗ אוְֵ֣  H4428 me·la·Chim, also before kings לָּׁ  ֹ  H3808 ve·Lo ל
not  ֵ֣ ֹוש׃א  H954 e·Voosh. and will not be ashamed בָּֽ

 

  (Salmos 119:47 HSB)ְֵ֣עו ָ֥ ש  ע  ָּֽ ְשּת   And I will  ·'esh·ta·'a·Sha've H8173אֶּ
delight  ְֵ֣יָךב  H4687 be·mitz·vo·Tei·cha, myself in thy ִמְצֹותֶּ֗

commandments  ֵ֣ שֶּ רא H834 'a·Sher Which  ְֵָּׁ֣בִּתי׃א ָּֽ  .H157 'a·Ha·ve·ti הָּׁ
which I have loved 

 

  (Salmos 119:48 HSB)ְֵ֣א־ו ָּֽ שָּׁ יכ ֵ֣ also will I lift up -·'es·save H5375  אֶּ  פ ֗
H3709 chap·Pai, My hands  ֵָּֽ֣ יָךִמ ֵ֣  H413 'el- to ל־אֶּ  H4687 ְצֹותֶּ

Mitz·vo·tei·cha unto thy commandments  ֵ֣ רא ָ֥   H834 'a·Sher Which שֶּ
ְבִּתיאֵָּׁ֣ הוְֵ֣  H157 'a·Ha·ve·ti, which I have loved הָּׁ֗ יחָּׁ ִשָ֥  H7878 אָּׁ

ve·'a·Si·chah and I will meditate  ְֵ֣יָך׃ב ָּֽ  H2706 ve·chuk·Kei·cha. in ֻחקֶּ
thy statutes 
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Salmo 

 ז 119
49-56 ZAÍN 

 
 
 
 

  (Salmos 119:49 HSB)ְֵֹ֣כר־ז  ZAIN Remember -·chorze H2142 ֵָּׁ֣רד ָ֥  בָּׁ
H1697 da·Var the word  ְֵָָ֣֑ךל ְבדֶּ  H5650 le·'av·De·cha; unto thy servant ע 

ִני׃ִיֵָּֽ֣  H834 'a·Sher which שֶּ רא ֵ֣  H5921 'Al, In לע  ֵ֣֗  ָּֽ ְלּתָּׁ  H3176 ח 
Yi·chal·Ta·ni. upon which thou hast caused me to hope 

 

  (Salmos 119:50 HSB)ֵ֣ ֹ ינֵֶּ֣ likewise zot H2063  אתז ִת  מָּׁ  H5165 חָּׁ
ne·cha·ma·Ti This [is] my comfort  ְְֵ֣נִיָ֑יב  H6040 ve·'a·ne·Yi; in my עָּׁ

affliction  ֵָ֣֖יִכ H3588 ki That  ְִֵ֣תָך ֵ֣א   H565 'im·ra·te·Cha for thy word ְמרָּׁ
ְָּֽתִני׃חִֵ֣  H2421 chi·Ya·te·ni. hath quickened יָּׁ

 

  (Salmos 119:51 HSB)ֵ֣  ִדיםז  The proud ·dimZe H2086 ֵ֣ ִליֻצ ִניה H3887 
he·li·Tzu·ni in derision  ֵ֣ ד־ע H5704 'ad- against  ְֵ֣דמ  ;H3966 me·'Od ֹאָ֑

have had me greatly  ֵ֣ ְתָךִֵ֣֗מ ֹורָּׁ   H8451 mit·to·ra·te·cha, from thy law ּתָּֽ
ֵ֣ ֹ יִתי׃נֵָּׁ֣  H3808 lo not אל  H5186 na·Ti·ti. [yet] have I not declined ִטָּֽ

 

  (Salmos 119:52 HSB)ֵ֣ ְִָּּׁ֤רִּתיז  I remembered ·Char·tiza H2142  כ 
יָךמִֵ֣ ָ֖ טֶּ ָ֥םמ ֵ֣  H4941 mish·pa·Tei·cha thy judgments ְשפָּׁ  H5769 ׀ עֹולָּׁ

me·'o·Lam of old  ְֵ֣הי ֵָּֽ֣  H3069 Yah·weh God הוָּׁ֗ ם׃וָּׁ ָּֽ ְתנֶּחָּׁ  H5162 אֶּ
Va·'et·ne·Cham. and have comforted 
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  (Salmos 119:53 HSB)ֵ֣ פָּׁ הז ז ְתִניא   Horror ·'a·Fahzal H2152  ְלעָּׁ  H270 חָּׁ
'A·cha·zat·ni hath taken hold  ֵ֣ ִעָ֑יםמ  H7563 me·re·sha·'Im; upon me ְרשָּׁ

because of the wicked  ֵ֣ יֹע ָך׃ּת  H5800 'o·ze·Vei, that forsake ְזב ֗ ָּֽ תֶּ  ֹורָּׁ
H8451 to·ra·Te·cha. thy law 

 

  (Salmos 119:54 HSB)ֵ֣ ִמרֹותְז  have been my songs ·mi·rotZe H2158 
ֵָּֽ֣ יָךחֵֻ֣  H0 li יִלֵָ֥֣  H1961 ha·yu- become יּו־הָּׁ  H2706 chuk·Kei·cha, Thy קֶּ֗

statutes  ְֵ֣ב  יתב H1004 be·Veit in the house  ְֵ֣י׃מ ָּֽ  H4033 me·gu·Rai. of גּורָּׁ
my pilgrimage 

 

  (Salmos 119:55 HSB)ֵ֣ ְִָּּׁ֤רִּתיז  rememberedI have  ·Char·tiza H2142  כ 
הב ֵ֣  H8034 shim·Cha thy name ְמָך ֵ֣שִֵ֣  H3915 val·Lay·lah in the night ל  ְילָּׁ
ָ֑היְֵ֣  ָּֽ ֵ֣  H3069 Yah·weh; God הוָּׁ הוָּׁ ֗ ְשְמרָּׁ  H8104 va·'esh·me·Rah, and have אֶּ

kept  ָך׃ּת ָּֽ תֶּ  H8451 to·ra·Te·cha. thy law ֹורָּׁ

 

  (Salmos 119:56 HSB)ֵָֹ֣֥ ֵָּֽ֣ likewise zot H2063  אתז ה־הָּׁ  H1961 ְיתָּׁ
ha·ye·tah- has become  ֵָ֣֑יִל H0 Li;  ֵָ֣֖יִכ H3588 ki for  ִֵֻ֣קדֶּ יָךפ H6490 

fik·ku·Dei·cha thy precepts  ְֵָּׁ֣רִּתי׃נ ָּֽ  H5341 na·Tza·re·ti. This I had צָּׁ
because I kept 
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Salmo 

 ח 119
57-64 HÊT 

 
 
 
 

  (Salmos 119:57 HSB)ֵֶּ֣יח  CHETH [Thou art] my  ·Kichel H2506ְלִקָ֖
portion  ְֵָ֣֥הי ְרִּתיאֵָּׁ֣  H3069 Yah·weh God הוָּׁ   H559 'a·Mar·ti, I have said מ ֗

רלִֵ֣ יָך׃ְדֵ֣  H8104 lish·Mor that I would keep ְשֹמָ֥ ָּֽ רֶּ  .H1697 de·va·Rei·cha בָּׁ
thy words 

 

  (Salmos 119:58 HSB)ִִֵ֣ל יִתיח  intreatedI  ·Li·tichil H2470 ֵָּׁ֣נֶּ יָךפ 
H6440 fa·Nei·cha thy favour  ְֵ֣ל־ב ֵָ֑֣  H3605 ve·chol- all כָּׁ  ;H3820 Lev בל 

with [my] whole heart  ֵ֣ ִָּׁניח ָך׃כְֵ֣  H2603 chon·ne·ni be merciful נ ֗ ָּֽ תֶּ  ִאְמרָּׁ
H565 ke·'im·ra·Te·cha. unto me according to thy word 

 

  (Salmos 119:59 HSB)ְִֵ֣בִּתיח ָ֥ ָ֑יְדֵ֣ I thought ·Shav·tichish H2803  ש  כָּׁ  רָּׁ
H1870 de·ra·Chai; on my ways  ֵָּׁ֣הו יבָּׁ ִשָ֥  H7725 va·'a·Shi·vah and אָּׁ

turned  ֵ֣  יר יָך׃ע ֵ֣  H413 'el- to ל־אֵֶּ֣  H7272 rag·Lai, my feet ְגל ֗ ָּֽ  H5713 ֹדתֶּ
'e·do·Tei·cha. unto thy testimonies 

 

  (Salmos 119:60 HSB)  ְשִּתיח  I made haste ·tiChash H2363 ְֵ֣או  ֹ  ל
H3808 ve·Lo and did not  ְִֵָ֣֑הִּתיה ְהמָּׁ  H4102 hit·mah·Ma·he·ti; and ְתמ 

delayed  ֵ֣ רִל יָך׃מִֵ֣  H8104 lish·Mor, not to keep ְשֹמ֗ ָּֽ  H4687 ְצֹותֶּ
mitz·vo·Tei·cha. thy commandments 
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  (Salmos 119:61 HSB)ְֵֶּ֣בל  יח  The bands ·Leichev H2256 ִֵ֣ע יםְר  שָּׁ
H7563 re·sha·'Im of the wicked  ִִֵ֣ניע  H5749 'iv·ve·Du·ni; have robbed ְּוֻדָ֑

ְתָךֵּ֣֗תָּֽ ֵ֣  ֹ ֵ֣  H8451 to·ra·te·cha, thy law ֹורָּׁ ְחִּתי׃שֵָּׁ֣  H3808 lo have not אל ָּֽ  כָּׁ
H7911 sha·Cha·che·ti. me [but] I have not forgotten 

 

  119:62 HSB)(Salmos ֵ֣ ֹות־ח הל ֵ֣֗ mid -·tzotcha H2676  צָּֽ  H3915 ְילָּׁ
Lay·lah, night  ֵ֣ ָּׁקּוםא H6965 'A·kum I will rise  ְֵֹ֣ותל  H3034 le·ho·Dot הֹוד 

to give thanks  ֵָ֣֑ ימִֵ֣  H5921 'Al, Because לע  ֵ֣֗  ;H0 Lach ְךלָּׁ ָ֥  H4941 ְשְפט 
mish·pe·Tei judgments  ִֵָ֣ך׃צ ָּֽ  H6664 tzid·Ke·cha. unto thee because ְדקֶּ

of thy righteous 
 

  (Salmos 119:63 HSB)ֵָּׁ֣ב  רח  I [am] a companion ·Vercha H2270 ֵ֣ ִָּׁניא 
H589 'A·ni I  ְֵ֣ל־ל ּוָךיְֵ֣  H834 'a·Sher who שֶּ רא ֵ֣  H3605 le·chol of all כָּׁ אָ֑  ר 

H3372 ye·re·'U·cha; of all [them] that fear  ֵ֣ יּו ֗  H8104 ְלֹשְמר 
u·le·sho·me·Rei, thee and of them that keep  ִֵ֣יָך׃פ ָּֽ  H6490 קּודֶּ

pik·ku·Dei·cha. thy precepts 
 

  (Salmos 119:64 HSB)ֵ֣ ְסְדָך ֵ֣ח  of thy mercy ·de·Chachas H2617 ֵ֣ הְי  הוָּׁ
H3069 Yah·weh God  ֵָּׁ֣המ ָ֥ ץהֵָּׁ֣  H4390 mal·'Ah is full ְלאָּׁ רֶּ  H776 אָּׁ֗
ha·'A·retz, The earth  ֵֻ֣יָךח ָ֥   H2706 chuk·Kei·cha me thy statutes קֶּ

ִני׃ל ֵ֣ ָּֽ  H3925 lam·me·De·ni. teach ְמד 
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 ט 119
65-72 TÊT 

 
 
 

 

  (Salmos 119:65 HSB) ֹובט  well Tov H2896 ִֵָּׁ֣ש יתֵָּׁ֣ע ·Si·ta'a H6213 
TETH Thou hast dealt  ֵָּֽ֣ם־ִע H5973 'im- with  ֵ֣ ְבְדָךֵָ֑֣ע H5650 'av·de·Cha; 

with thy servant  ֵ֣ הְי ָך׃כִֵ֣  H3069 Yah·weh God הוָּׁ֗ ָּֽ רֶּ  H1697 ְדבָּׁ
kid·va·Re·cha. according unto thy word 

 

  (Salmos 119:66 HSB)ִֵּּ֣֤ובט  me good tuv H2898 ֵ֣  םט  amTa H2940'· ע 
judgment  ֵָּׁ֣תו ִניל ֵ֣  H1847 va·Da·'at and knowledge ד  ע  ָ֑  H3925 ְמד 

lam·me·De·ni; Teach  ֵָ֣֖יִכ H3588 ki in  ְִֵ֣מְצֹותֶּ יָךב H4687 
ve·mitz·vo·Tei·cha thy commandments  ְֵֶּ֣נִּתי׃ה ָּֽ מָּׁ  .H539 he·'e·Ma·ne·ti א 

for I have believed 
 

  (Salmos 119:67 HSB)ֵ֣ ֶּםט נֶּהאֶּ  Before ·remTe H2962  רֶּ  H6031 ע 
'E·'e·neh Before I was afflicted  ֵ֣ ִנ יא H589 'a·Ni I  ֵָֹ֣֑גש  H7683 sho·Geg; I ג 

went astray  ֵ֣ הְו ּתָּׁ֗ ְתָךֵָ֥֣אִֵ֣  H6258 ve·'at·Tah, now ע   H565 'im·ra·te·Cha ְמרָּׁ
thy word  ְֵָּׁ֣רִּתי׃ש ָּֽ  H8104 sha·Ma·re·ti. but now have I kept מָּׁ

 

  (Salmos 119:68 HSB)ב־טֹו  Thou [art] good -tov H2896 ֵ֣ הא ָ֥  H859 ּתָּׁ
'at·Tah and doest  יבּו ִט֗ ִניל ֵ֣  H2895 u·me·Tiv, and doest good מ  ָ֥  ְמד 

H3925 lam·me·De·ni teach  ֵֻ֣יָך׃ח ָּֽ  H2706 chuk·Kei·cha. me thy קֶּ
statutes 
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  (Salmos 119:69 HSB)ֵָּּׁ֣וט  H5921 ל  יעֵָּׁ֣ have forged ·fe·Luta H2950  ְפלֵּ֬
'a·Lai against  ֵ֣ ֶּרש יםז ֵ֣  H8267 She·ker a lie קֶּ  H2086 ze·Dim; The ִדָ֑

proud  ֵ֣  יא ל־בְֵ֣  H589 'a·Ni, I ִנ֗ ִֵּ֤֣  H3605 be·chol all כָּׁ  H3820 lev with ׀ בל 
[my] whole heart  ֵ֣ רא   H5341 'etz·Tzor against me [but] I will keep ֹצֵּ֬

יָך׃פִֵ֣ ָּֽ  H6490 pik·ku·Dei·cha. thy precepts קּודֶּ

 

  (Salmos 119:70 HSB)ֵָּׁ֣פ  שט  is as fat ·Fashta H2954 ֵ֣ בכ  H2459 ח  לֶּ
ka·Che·lev as grease  ִֵָ֣֑םל יא  ֵ֣  H3820 lib·Bam; Their heart בָּׁ  ,H589 'a·Ni ִנ֗

in  ְתָךֵָּ֥֣ת ְעִּתי׃ִשֵָּֽ֣  H8451 to·ra·te·Cha in thy law ֹורָּׁ ָּֽ שָּׁ  H8173 ע 
Shi·'a·Sha·'e·ti. [but] I delight 

 

  (Salmos 119:71 HSB)ֵָֹּֽ֣וב־ט  [It is] good -tov H2896 ֵָ֣֥יִל  li H0 ֵָּֽ֣י־ִכ 
H3588 chi- for  ֵָֻ֣֑יִתיע  H6031 'un·Nei·ti; for me that I have been afflicted נ 

ןְל ֵ֣  ע  דאֵֶּ֣  H4616 le·Ma·'an, because of מ ֗ ָ֥  H3925 'el·Mad that I might ְלמ 
learn  ֵֻ֣יָך׃ח ָּֽ  H2706 chuk·Kei·cha. thy statutes קֶּ

 

  (Salmos 119:72 HSB)ֵָֹּֽ֣וב־ט  [is] better -tov H2896 ֵָ֣֥יִל  li H0 ֵָּֽ֣ת־ת  ֹור 
H8451 to·rat- The law  ֵָ֣֑יָךִפ H6310 Pi·cha; of thy mouth  ֵ֣  ימ ְלפ ֗  H505 א 

me·'al·Fei, unto me than thousands  ֵָּׁ֣בז ָ֥ ף׃וֵָּׁ֣  H2091 za·Hav of gold הָּׁ סֶּ ָּֽ  כָּׁ
H3701 va·Cha·sef. and silver 
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Salmo 

 י 119
73-80 YÓD 

 
 

 

  (Salmos 119:73 HSB)ֵָּׁ֣דֶּ יָךי  JOD Thy hands ·Dei·chaya H3027 ֵ֣ ָּׁשּוִניע 
H6213 'A·su·ni have made  ַֽ ָּֽ ּוִניו   H3559 vay·chon·Nu·ni; me and ְיכֹוְננָ֑

fashioned  ֵ֣  ִניה   H995 ha·vi·Ne·ni, me give me understanding ִבינ ֗
הוְֵ֣ ָ֥ ְלְמדָּׁ יָך׃מִֵ֣  H3925 ve·'el·me·Dah that I may learn אֶּ ָּֽ  H4687 ְצֹותֶּ

mitz·vo·Tei·cha. thy commandments 

 

  (Salmos 119:74 HSB)ֵ֣ יָךְי אֶּ  They that fear ·re·'ei·chaYe H3373  ר 
ּוִנייִֵ֣ ָ֑חּווְֵ֣  H7200 yir·'U·ni when they see ְרא   ;H8055 ve·yis·Ma·chu ִיְשמָּׁ

thee will be glad  ֵָ֣֖יִכ H3588 ki Because  ְִֵ֣רָך ֵ֣ל  H1697 lid·va·re·Cha in ְדבָּׁ
thy word  ְִֵ֣לִּתי׃י ָּֽ  H3176 yi·Chal·ti. me because I have hoped חָּׁ

 

  (Salmos 119:75 HSB)ְֵָּׁ֣עִּתיי הְי ֵ֣ I know ·Da'·tiya H3045  ד    H3069 הוָּׁ
Yah·weh God  ִֵ֣י־כ H3588 ki- for  ֵ֣ ֶּקצ   H6664 Tze·dek [are] right דֶּ

ָ֑יָךמִֵ֣ טֶּ הוֶּ ֵ֣  H4941 mish·pa·Tei·cha; that thy judgments ְשפָּׁ מּונָּׁ֗  H530 א 
ve·'e·mu·Nah, and [that] thou in faithfulness  ִִֵ֣ני׃ע ָּֽ  H6031 ִניתָּׁ

'in·ni·Ta·ni. hast afflicted 
 

 

 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  296 
 

  (Salmos 119:76 HSB)ְִֵ֣הי־י  become -·hiye H1961 ֵ֣ ָּׁאנ  O na H4994 
ִָ֑נילְֵ֣  H2617 chas·de·Cha Let I pray thee thy merciful kindness ְסְדָך ֵ֣ח ֵ֣ מ   נ ח 

H5162 le·na·cha·Me·ni; be for my comfort  ְְֵ֣תָךֵָ֥֣כ  H565 ִאְמרָּׁ
ke·'im·ra·te·Cha according to thy word  ְֵָ֣ך׃ל ָּֽ ְבדֶּ  .H5650 le·'av·De·cha ע 

unto thy servant 
 

  HSB)(Salmos 119:77 ְֵּ֣וִניי מֶּ יָךר ֵ֣ come ·vo·'U·niye H935  ֹבא   H7356 ח 
ra·cha·Mei·cha Let thy tender mercies  ְֵָ֣֑הו ְחיֶּ ָּֽ  H2421 ve·'ech·Yeh; unto אֶּ

me that I may live  ִֵ֣י־כ H3588 ki- For  ֵ֣ ְָּֽתָךֵ֣֗ת  H8451 to·ra·te·cha, for ֹורָּׁ
thy law  ֵָּֽ֣ י׃ש  ָּֽ ֻשעָּׁ  H8191 Sha·'a·shu·'Ai. [is] my delight ע 

 

  (Salmos 119:78 HSB)ֵ֣ שּוי  ִדיםז  ֵ֣ be ashamed ·Vo·shuye H954  ֹב 
H2086 Ze·dim Let the proud  ִֵ֣י־כ H3588 ki- with  ֵ֣ ֶּרש  H8267 She·ker קֶּ

with me without a cause  ִֵּ֣וִניע  H5791 'iv·ve·Tu·ni; for they dealt ְּותָ֑
perversely  ֵ֣  יא ֵ֣אֵָּׁ֣  H589 'a·Ni, I ִנ֗ יח   H7878 'a·Si·ach [but] I will meditate ִשָ֥

יָך׃בְֵ֣  ָּֽ  H6490 be·fik·ku·Dei·cha. in thy precepts ִפקּודֶּ

 

  (Salmos 119:79 HSB)ֵָּּׁ֣ובּוי  li H0  יִל ֵ֣ thee turn ·Shu·vuya H7725  ש 
ָ֑יָךיְֵ֣ אֶּ  [כ  ve·ya·de·'uיְָּׁדעּווְֵ֣]  H3373 ye·re·'Ei·cha; Let those that fear ר 
יְו ֵ֣) יָך׃ע ֵ֣ (ק  H3045 ve·yo·de·'Ei, acknowledge ֹיְדע ֗ ָּֽ  H5713 ֹדתֶּ

'e·do·Tei·cha. thy testimonies 
 

  (Salmos 119:80 HSB)ְֵ֣י־י ילִֵ֣ become -·hiye H1961  ִהָּֽ  Bilib H3820· ִב 
Let my heart  ֵָּׁ֣יםת יָךבְֵ֣  H8549 ta·Mim be sound ִמ  ָ֑  H2706 ֻחקֶּ

be·chuk·Kei·cha; in thy statutes  ֵ֣ ןְל ע  ֹ ֵ֣  H4616 le·Ma·'an, because of מ ֗  אל
H3808 lo not  ֵ֣ ֹוש׃א  H954 e·Voosh. that I be not ashamed בָּֽ
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Salmo 

 כ 119
81-88 KÁF 

 
 

 
 

  (Salmos 119:81 HSB)ְֵָּׁ֣לתָּׁ הכ  fainteth ·Tahkal H3615 ְִֵ֣תָך ֵ֣ל  ְתשּועָּׁ
H8668 lit·shu·'a·te·Cha for thy salvation  ֵ֣ ינ  H5315 naf·Shi; CAPH ְפִשָ֑

My soul  ְִֵ֣רָךֵָ֥֣ל ְלִּתי׃יִֵ֣  H1697 lid·va·re·Cha in thy word ְדבָּׁ ָּֽ  H3176 חָּׁ
yi·Chal·ti. [but] I hope 

 

  (Salmos 119:82 HSB)ֵָּּׁ֣וכ  Mine  ·nai'Ei H5869ינ יע  ֵ֣ fail ·Luka H3615  ל 
eyes  ְֵָָ֣֑ךל תֶּ רל  ֵ֣  H565 le·'im·ra·Te·cha; for thy word ִאְמרָּׁ  ,H559 le·Mor אֹמ֗

saying  ֵָּׁ֣ימ ָ֥ ִני׃ְּתֵָּֽ֣  H4970 ma·Tai When ת  ָּֽ מ   .H5162 Te·na·cha·Me·ni נ ח 
When wilt thou comfort 

 

  (Salmos 119:83 HSB)ֵָּֽ֣י־ִכ  Though -ki H3588  ִָּׁייִתיה ·yi·tiHa H1961 
have become  ְֵ֣אדכ ֹ   H4997 ke·Nod For I am become like a bottle נ

ֹורבְֵ֣ יָךֻח ֵ֣  H7008 be·ki·Tor; in the smoke ִקיטָ֑  H2706 chuk·Kei·cha, thy קֶּ֗
statutes  ֵ֣ ֹ ְחִּתי׃שֵָּׁ֣  H3808 lo not אל ָּֽ  H7911 sha·Cha·che·ti. [yet] do I not כָּׁ

forget 
 

  (Salmos 119:84 HSB)ֵ֣ הכ ָ֥ י־יְֵ֣ How ·Mahkam H4100  מָּׁ ָּֽ  H3117 מ 
ye·mei- How many [are] the days  ֵ֣ ָָ֑ךע   H5650 'av·De·cha; bondage ְבדֶּ

ימֵָּׁ֣ הּת ֵ֣  H4970 ma·Tai long ת ֵּ֬ ָ֖ שֶּ  H7291 ֹרְדפ  יבְֵ֣  H6213 ta·'a·Seh execute ע 
ve·ro·de·Fai on them that persecute  ִֵ֣ט׃מ ָּֽ  H4941 mish·Pat. judgment ְשפָּׁ
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  HSB)(Salmos 119:85 ֵָּֽ֣  li H0  יִל ֵ֣ have digged -·ruka H3738  רּו־כָּׁ
יםז ֵ֣ ֹותשִֵ֣  H2086 ze·Dim The proud ִד  רא  ֵ֣  H7882 shi·Chot; pits יחָ֑  H834 שֶּ֗

'a·Sher, me who  ֵ֣ ֹ ָך׃כְֵ֣  H3808 lo not אל ָּֽ תֶּ  .H8451 che·to·ra·Te·cha תֹורָּׁ
for me which [are] not after thy law 

 

  119:86 HSB)(Salmos ֵָּׁ֣ל־כ  All -kol H3605 ִֵ֣יָךמ ָ֥  H4687 ְצֹותֶּ
mitz·vo·Tei·cha All thy commandments  ֵ֣ ָ֑הא  H530 'e·mu·Nah; [are] מּונָּׁ

faithful  ֵָ֣֖ רשֶּ ּוִניְרֵ֣  H8267 She·ker me wrongfully קֶּ פ   H7291 re·da·Fu·ni דָּׁ
they persecute  ִֵָּׁ֣ני׃ע ָּֽ  H5826 'a·ze·Re·ni. help ְזר 

 

  (Salmos 119:87 HSB)ֵ֣ טִכ ּוִניכִֵ֣ They had almost ·'atKim H4592  ְמע   ל 
H3615 kil·Lu·ni consumed  ֵָּׁ֣ץב ָ֑רֶּ יו  ֵ֣  H776 va·'A·retz; me upon earth אָּׁ ִנ֗  א 

H589 va·'a·Ni, I  ֵֹ֣ ְָ֥בִּתיעֵָּׁ֣  H3808 lo- did not א־ל  H5800 'a·Zav·ti but I ז 
forsook  ִֵ֣יָך׃פ ָּֽ  H6490 fik·ku·v·Dei·cha not thy precepts ֻקודֶּ

 

  (Salmos 119:88 HSB)ְְֵ֣סְדָךֵָ֥֣כ  me after thy  ·chas·de·Chake H2617ח 
lovingkindness  ֵ֣ ִֵָ֑֑ניח הְו ֵ֣  H2421 chai·Ye·ni; Quicken י  ֗ ְשְמרָּׁ  H8104 אֶּ

ve·'esh·me·Rah, so shall I keep  ֵ֣ ּותע  יָך׃ִפֵָּֽ֣  H5715 'e·Dut the testimony דָ֥
H6310 Pi·cha. of thy mouth 

 

 

 

 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  299 
 

Salmo 

 ל 119
89-96 LÂMED 

 
 

 
 

  (Salmos 119:89 HSB)ְֵָ֣֥םל  LAMED For ever ·'o·Lamle H5769  עֹולָּׁ
ָ֑היְֵ֣ ְרָךְֵ֣֗ד ֵ֣  H3069 Yah·weh; God הוָּׁ בנִֵ֣  H1697 de·va·re·cha, thy word בָּׁ ָ֥  צָּׁ

H5324 nitz·Tzav is settled  ֵ֣ ִים׃ב ָּֽ מָּׁ  H8064 bash·sha·Ma·yim. in heaven שָּׁ

 

  (Salmos 119:90 HSB)ְֵ֣רל  H1755 ֹדרוָּׁ ֵ֣ unto all ·Dorle H1755 [is]  ֹד 
Va·dor generations  ֵ֣ ָָ֑ךא ּונָּׁתֶּ   H530 'e·mu·na·Te·cha; Thy faithfulness מָּֽ

ְַָֽ֥נּתֵָּׁ֣כ ץאֶּ ֵ֣֗  H3559 ko·Nan·ta thou hast established ֹונ   H776 'E·retz, the רֶּ
earth  ֵָּֽ֣ ד׃ו  ֹמָּֽ ע   H5975 Vat·ta·'a·Mod. and it abideth ּת 

 

  (Salmos 119:91 HSB)ֵ֣ ָּֽיָךְל טֶּ  mish·pa·tei·chaLe H4941· ִמְשפָּׁ
according to thine ordinances  ֵָּּׁ֣וע   H5975 'a·me·Du They continue ְמד 

לה ֵ֣  H3588 ki for יִכֵָ֖֣  H3117 hai·Yom; this day יָֹ֑וםה ֵ֣  H3605 hak·Kol ֹכ 
for all  ֵ֣ יָך׃ע ָּֽ דֶּ  H5650 'a·va·Dei·cha. for all [are] thy servants בָּׁ

 

  (Salmos 119:92 HSB)ל  ילּו  Unless ·Leilu H3884 ֵ֣ ְתָךת  H8451 ֹורָּׁ
To·ra·te·cha thy law  ֵ֣ ָ֑יש ֻשעָּׁ  H8191 sha·'a·shu·'Ai; [had been] my ע 

delights  ֵ֣֗ ָּׁזא H227 'Az, Then  ְֵָּׁ֣דִּתיא ָ֥  H6 'a·Vad·ti I should then have ב 
perished  ְֵ֣י׃ב ְנִיָּֽ  H6040 ve·'a·ne·Yi. in mine affliction עָּׁ
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  (Salmos 119:93 HSB)ֵ֣ םְל ֵֹ֣ I will never ·'o·lomLe H5769  עֹולָּׁ  א־ל
H3808 lo- not  ְֵֶּ֣שכ  חא H7911 'esh·Kach forget  ִֵָ֣֑יָךפ  H6490 קּודֶּ

pik·ku·Dei·cha; thy precepts  ֵָ֣֥יִכ H3588 ki for  ֵ֣֗ ָּׁםב H0 Vam,  ִִֵ֣ני׃ח ָּֽ  ִייתָּׁ
H2421 chi·yi·Ta·ni. for with them thou hast quickened 

 

  (Salmos 119:94 HSB)ֵָָּֽ֣ך־ְל  -·chale H0   ִניא  I am ·ni'A H589 ִָ֑ניהֹו  ִשיע 
H3467 ho·shi·'E·ni; I [am] thine save  ֵָ֣֖יִכ H3588 ki for  ִֵ֣קּודֶּ יָךפ H6490 

fik·ku·Dei·cha thy precepts  ְֵָּׁ֣שִּתי׃ד ָּֽ  H1875 da·Ra·she·ti. me for I have רָּׁ
sought 

 

  (Salmos 119:95 HSB)ִֵּ֣֤יִל  li H0 ִֵּ֣וק  have waited ·Vukiv H6960  ּו 
ִע יםְרֵ֣ ִנילְֵ֣  H7563 re·sha·'Im The wicked שָּׁ ָ֑ ְבד   H6 le·'ab·be·De·ni; for א 

me to destroy  ֵ֣  יָךע ַָּֽֽן׃אֵֶּ֣  H5713 'e·do·Tei·cha, thy testimonies ֹדתֶּ֗  ְתבֹונָּׁ
H995 et·bo·Nan. me [but] I will consider 

 

  (Salmos 119:96 HSB)ֵָּֽ֣לְל הִּת ֵ֣ to all ·cholle H3605  כָּׁ  H8502 ְכלָּׁ
Tich·lah of all perfection  ֵָּׁ֣יִתיר ֵָ֑֣  H7200 ra·'I·ti I have seen ִא   H7093 ץק 

Ketz; an end  ֵ֣הְר ָ֖ בָּׁ ְתָך ֵ֣מִֵ֣  H7342 re·cha·Vah broad חָּׁ  H4687 ְצוָּׁ
mitz·va·te·Cha [but] thy commandment  ְֵ֣ד׃מ  H3966 me·'Od. [is] ֹאָּֽ

exceeding 
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Salmo 

 מ 119
97-104 MÊM 

 
 
 

  (Salmos 119:97 HSB)ֵָּֽ֣ ְבִּתיאֵָּׁ֣ how -mah H4100  ה־מָּׁ ָ֥  Hav·ti'a H157· ה 
MEM O how love I  ָָ֑ךתֹו תֶּ  H3605 ל־כֵָּׁ֣  H8451 to·ra·Te·cha; thy law רָּׁ

kol- all  ֵ֣  ֗יֹוםה H3117 hai·Yom, all the day  ֵ֣ יאִה H1931 hi It  ִֵ֣י׃ש ִתָּֽ  יחָּׁ
H7881 si·cha·Ti. it [is] my meditation 

 

  (Salmos 119:98 HSB)ֵ֣  ימ ְיב   than mine enemies ·'O·ye·vaime H341 ֹא 
ְכמ  ִניּתְֵ֣  ָָ֑ךמִֵ֣  H2449 te·chak·ke·Me·ni hast made me wiser ח   H4687 ְצֹותֶּ

mitz·vo·Te·cha; Thou through thy commandments  ֵָ֣֖יִכ H3588 ki for  
 H0 י׃ִלֵָּֽ֣  H1931 hi- he יא־הִֵ֣  H5769 le·'o·Lam for they [are] ever עֹולָּׁ םלְֵ֣

Li. 
 

  (Salmos 119:99 HSB)ִֵ֣ל־מ ימְֵ֣ all ·kolmik H3605  כָּׁ ָ֥ ְמד   H3925 ל 
me·lam·me·Dai than all my teachers  ְִֵָ֣֑לִּתיה  H7919 his·Kal·ti; I have ְשכ 

more understanding  ֵָ֣֥יִכ H3588 ki For  ֵ֣  יָךע  ,H5715 'e·de·vo·Tei·cha ְדֹותֶּ֗
for thy testimonies  ֵ֣ הִש ֵָּֽ֣  H7881 Si·chah [are] my meditation יחָּׁ  H0 י׃ל ִ

lyi. 
 

  (Salmos 119:100 HSB)ִִֵ֣נָ֥יםמ  more than the  ·ze·ke·Nimmiz H2205ְזק 
ancients  ֵֵֶָּ֣֑֑ןא   H3588 ki Because יִכֵָ֖֣  H995 et·bo·Nan; I understand ְתבֹונָּׁ

ְרִּתי׃נֵָּׁ֣  H6490 fik·ku·Dei·cha thy precepts קּודֶּ יָךפִֵ֣ ָּֽ  .H5341 na·Tza·re·ti צָּׁ
because I keep 
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  (Salmos 119:101 HSB)ִֵ֣ל־מ חֹא ֵ֣ every ·kolmik H3605  כָּׁ  H734 ר 
'O·rach way  ֵ֣ ָּׁער H7451 ra' from every evil  ִֵָּׁ֣ל אִתיכ H3607 ka·Li·ti I 

have refrained  ֵ֣ ָ֑יר ןְל ֵ֣  H7272 rag·Lai; my feet ְגלָּׁ ע   ,H4616 le·Ma·'an מ ֗
because of  ֵֶּ֣רא ָך׃ְדֵ֣  H8104 'esh·Mor that I might keep ְשֹמָ֥ ָּֽ רֶּ  H1697 בָּׁ

de·va·Re·cha. thy word 
 

  (Salmos 119:102 HSB)ִֵ֣יָךמ ָ֥ טֶּ  from  ·mish·pa·Tei·chami H4941ִמְשפָּׁ
thy judgments  ֵֹ֣ ֵָ֑֣  H3808 lo- have not א־ל  H5493 Sa·re·ti; I have ְרִּתיסָּׁ

not departed  ֵָּֽ֣י־ִכ H3588 ki- for  ֵ֣  הא ִני׃הֹו  H859 'at·Tah, Yourself ּתָּׁ֗ ָּֽ תָּׁ  ר 
H3384 ho·re·Ta·ni. for thou hast taught 

 

  (Salmos 119:103 HSB)ֵ֣ ה־מ  How -mah H4100 ִֵּ֣ונ  H4452 ְמְלצ 
nim·le·Tzu How sweet  ֵ֣ ִחִכיְל H2441 Le·chik·ki unto my taste  ִֵָ֣ךא תֶּ֗  ְמרָּׁ

H565 'im·ra·Te·cha, are thy words  ִֵ֣שמ ָ֥  H1706 mid·de·Vash [yea ְדב 
sweeter] than honey  ְֵ֣י׃ל  H6310 le·Fi. to my mouth ִפָּֽ

 

  (Salmos 119:104 HSB)ִֵ֣יָךמ ָ֥  pik·ku·Dei·chamip H6490· ִפקּודֶּ
Through thy precepts  ֵֵֶָּ֣֑֑ןא   H995 et·bo·Nan; I get understanding ְתבֹונָּׁ

ִּ֤אִתישֵָּׁ֣  H3651 Ken, after that ןכ  ֵ֣֗  H5921 'al- and ל־ע ֵ֣  H8130 sa·Ne·ti ׀ נ 
therefore I hate  ֵָּׁ֣ל־כ H3605 kol- every  ֵֵּ֣֬חֹא ֵָּֽ֣  H734 'O·rach way ר  ר׃שָּׁ  קֶּ

H8267 Sha·ker. every false 
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Salmo 

 נ 119
105-112 NUN 

 

 

 
 

  (Salmos 119:105 HSB)ֵ֣ ר־נ  [is] a lamp -ner H5216 ְֵ֣יל ְגִלָ֥  H7272 ר 
le·rag·Li unto my feet  ֵָָ֣֑ךְד רֶּ   H1697 de·va·Re·cha; NUN Thy word בָּׁ

י׃לִֵ֣  H216 ve·'or, and a light ֗אֹורְו ֵ֣ ִתָּֽ  H5410 lin·ti·va·Ti. unto my ְנִתיבָּׁ
path 

 

  (Salmos 119:106 HSB)ְִֵ֣עִּתינ ָ֥  I have sworn ·Ba'·tinish H7650  ְשב 
הוֵָּׁ֣ ָ֑מָּׁ י  ק  רִל ֵ֣  H6965 va·'a·kai·Ye·mah; and I will perform א   H8104 ְשֹמ֗

lish·Mor, [it] that I will keep  ִֵ֣ימ ָ֥   H4941 mish·pe·Tei judgments ְשְפט 
ָך׃צִֵ֣ ָּֽ  H6664 tzid·Ke·cha. thy righteous ְדקֶּ

 

  (Salmos 119:107 HSB)ֵ֣ ָ֥יִתינ נ   ד־ע ֵ֣ I am afflicted ·'a·Nei·tina H6031  ע 
H5704 'ad- very  ְֵ֣דמ הְי ֵ֣  H3966 me·'Od; very much ֹאָ֑  H3069 Yah·weh הוָּׁ֗

God  ֵ֣ ִַָֽ֥ניח ָך׃כִֵ֣  H2421 chai·Ye·ni quicken י  ָּֽ רֶּ  .H1697 chid·va·Re·cha ְדבָּׁ
according unto thy word 

 

  (Salmos 119:108 HSB)ִֵֹ֣ותנ  I beseech thee the  ·Votnid H5071ְדב 
freewill offerings  ֵ֣ יִפ H6310 pi of my mouth  ֵ֣ה־ְר  -H7521 re·tzeh צ 

Accept  ֵ֣ ָּׁאנ H4994 na O  ְֵָ֣֑הי יָךּוֵָּֽ֣  H3069 Yah·weh; God הוָּׁ ָ֥ טֶּ  H4941 ִמְשפָּׁ
u·mish·pa·Tei·cha me thy judgments  ֵ֣ ִני׃ל ָּֽ  H3925 lam·me·De·ni. and ְמד 

teach 
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  (Salmos 119:109 HSB)ֵ֣ ינ יבְֵ֣ My soul ·Shinaf H5315  ְפִש  ִפ   H3709 כ 
ve·chap·Pi in my hand  ֵָּׁ֣ידת ְתָךְֵ֣֗ו ֵ֣  H8548 ta·Mid; [is] continually ִמָ֑ ֹורָּׁ  תָּֽ

H8451 ve·to·ra·te·cha, thy law  ֵ֣ ֹ ְחִּתי׃שֵָּׁ֣  H3808 lo not אל ָּֽ  H7911 כָּׁ
sha·Cha·che·ti. yet do I not forget 

 

  (Salmos 119:110 HSB)ֵָּּׁ֣ונ ִע יםְרֵ֣ have laid ·te·Nuna H5414  ְתנֵּ֬  שָּׁ
H7563 re·sha·'Im The wicked  ֵ֣  חפ H6341 pach a snare  ֵָ֣֑יִל H0 Li;  

יָךּו ֵ֣ ֗ ֹ ֵ֣  H6490 u·mip·pik·ku·Dei·cha, not from thy precepts ִמִפקּודֶּ  אל
H3808 lo have not  ֵָּׁ֣יִתי׃ת  H8582 ta·'I·ti. for me yet I erred ִעָּֽ

 

  (Salmos 119:111 HSB)ֵָּׁ֣ח  ְלִּתינhave I taken as an  ·Chal·tina H5157 
heritage  ֵ֣ ְדֹותֶּ יָךע H5715 'e·de·vo·Tei·cha Thy testimonies  ְֵָ֣֑םל  עֹולָּׁ

H5769 le·'o·Lam; for ever  ֵָּֽ֣י־ִכ H3588 ki- for  ְֵֹ֣וןש  H8342 se·Son for שָ֖
they [are] the rejoicing  ִֵ֣יל ֵָּֽ֣  H3820 lib·Bi of my heart ִב  ה׃ה   H1992 מָּׁ

Hem·mah. like 
 

  (Salmos 119:112 HSB)ֵָּׁ֣יִתינ  ִביִל ֵ֣ I have inclined ·Ti·tina H5186  ִט 
H3820 Lib·bi mine heart  ֵ֣ ֹותל שָ֥ יָךחֵֻ֣  H6213 la·'a·Sot to perform ע   קֶּ֗

H2706 chuk·Kei·cha, thy statutes  ְֵָ֣֥םל ֵָּֽ֣  H5769 le·'o·Lam alway עֹולָּׁ ב׃ע   קֶּ
H6118 'E·kev. [even unto] the end 
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Salmo 

 ס 119
113-120 NUN 

 

 

 
 

  (Salmos 119:113 HSB)ֵ֣ יםס ִפָ֥  thoughts ·'a·Fimse H5588 [vain]  ע 
ָ֑אִתישֵָּׁ֣ ְתָךְֵָ֥֣וֵָּֽ֣  H8130 sa·Ne·ti; SAMECH I hate נ   H8451 ve·to·ra·te·Cha תֹורָּׁ

but thy law  ְֵָּׁ֣בִּתי׃א ָּֽ  H157 'a·Ha·ve·ti. do I love הָּׁ

 

  (Salmos 119:114 HSB)ִֵ֣יס  Thou [art] my hiding  ·Risit H5643ְתִר 
place  ִגִנ יּו ֵָ֑֣  H4043 u·ma·gin·Ni and my shield מָּׁ האָּׁ   H859 'At·tah; you ּתָּׁ

ְרָךֵָ֥֣לִֵ֣ ְלִּתי׃יִֵ֣  H1697 lid·va·re·Cha in thy word ְדבָּׁ ָּֽ  H3176 yi·Chal·ti. I חָּׁ
hope 

 

  (Salmos 119:115 HSB)ֵָּּֽ֣ורּו־ס  Depart -·rusu H5493 ִִֵ֣נימ ָ֥  H4480 מֶּ
mi·Men·ni at  ְִֵ֣עָ֑יםמ הְו ֵ֣  H7489 me·re·'Im; from me ye evildoers ר  ֗ ְצרָּׁ  אֶּ

H5341 ve·'etz·tze·Rah, for I will keep  ִֵ֣תמ  H4687 mitz·Vot the ְצֹוָ֥
commandments  ֵ֣ י׃א ָּֽ  H430 'e·lo·Hai. of my God ֹלהָּׁ

 

  HSB) (Salmos 119:116ְֵָּׁ֣מכ  ִניס  Uphold ·me·Che·nisa H5564 
ְתָך ֵ֣כְֵ֣ ָ֑הוְֵ֣  H565 che·'im·ra·te·Cha me according unto thy word ִאְמרָּׁ ְחיֶּ ָּֽ  אֶּ

H2421 ve·'ech·Yeh; that I may live  ְֵ֣ל־ו ִניְּת ֵ֣  H408 ve·'al- not א   H954 ִביש ֗
te·vi·She·ni, and let me not be ashamed  ִֵ֣י׃מ  H7664 mis·siv·Ri. of ִשְבִרָּֽ

my hope 
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  (Salmos 119:117 HSB)ְִֵ֣ניס ָ֥ ד   Hold thou me up ·'a·De·nise H5582  עָּׁ
הוְֵ֣ ָ֑עָּׁ ש  ָ֖הוְֵ֣  H3467 ve·'iv·va·She·'ah; and I shall be safe ִאּוָּׁ ְשעָּׁ  H8159 אֶּ

ve·'esh·'Ah and I will have respect  ְֵ֣יָךב  H2706 ve·chuk·Kei·cha unto ֻחקֶּ 
thy statutes  ֵָּׁ֣יד׃ת  H8548 ta·Mid. continually ִמָּֽ

 

  (Salmos 119:118 HSB) ִָּׁליתֵָּׁ֣סThou hast trodden  ·li·taSa H5541 
down  ֵָּׁ֣ל־כ H3605 kol- all  ֹוִג יםש H7686 sho·Gim all them that err  

יָךמ ֵ֣ ָ֑  -,H3588 ki·She י־כִֵ֣  H2706 me·chuk·Kei·cha; from thy statutes ֻחקֶּ
for  ֵ֣֗ רשֶּ  ם׃ּת ֵ֣  H8267 ker [is] falsehood קֶּ ָּֽ  H8649 tar·mi·Tam. for ְרִמיתָּׁ

their deceit 
 

  (Salmos 119:119 HSB)ִֵ֣יםס ּתֵָּׁ֣הִֵ֣ dross ,·Gimsi H5509 [like]  ִג֗ ָ֥  ְשב 
H7673 hish·Ba·ta Thou puttest away  ֵָּׁ֣ל־כ H3605 chol all  ֵ֣י־ִר  ְשע 

H7563 rish·'ei- all the wicked  ֵָ֣֑ ץאָּׁ ןלָּׁ ֵ֣  H776 'A·retz; of the earth רֶּ  כ ֗
H3651 la·Chen, Therefore  ְֵָּׁ֣בִּתיא ָ֥   H157 'a·Hav·ti therefore I love ה 

יָך׃ע ֵ֣ ָּֽ  H5713 'e·do·Tei·cha. thy testimonies ֹדתֶּ

 

  (Salmos 119:120 HSB)ֵָּׁ֣מ  רס  trembleth ·Marsa H5568 ְִֵ֣חְדָך ֵ֣מ  פ 
H6343 mip·pach·de·Cha for fear  ְֵ֣יב ִרָ֑   H1320 ve·sa·Ri; My flesh שָּׁ

יָךּוֵָּֽ֣ ָ֥ טֶּ אִתי׃יֵָּׁ֣  H4941 u·mi·mish·pa·Tei·cha of thy judgments ִמִמְשפָּׁ ָּֽ  ר 
H3372 ya·Re·ti. of thee and I am afraid 

 
 
 
 
 
 
 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  307 
 

Salmo 

 ע 119
121-128 AYIN 

 
 

 

 
 

  HSB)(Salmos 119:121 ֵ֣ ִָּׁשיִתיע  AIN I have done ·si·ti'A H6213 ְִֵ֣שפָּׁ טמ 
H4941 mish·Pat judgment  ֵָּׁ֣קו ָ֑דֶּ  ל־ב ֵ֣  H6664 va·Tze·dek; and justice צֶּ

H1077 bal- lest  ֵ֣  ִניּת י׃לְֵ֣  H3240 tan·ni·Che·ni, leave ִניח ֗ ָּֽ ְשקָּׁ  H6231 ֹעָּֽ
le·'O·she·Kai. me not to mine oppressors 

 

  (Salmos 119:122 HSB)ֵ֣ בע  H5650 ְבְדָך ֵ֣ע ֵ֣ Be surety ·Roa H6148  ֹר 
'av·de·Cha for thy servant  ְֵֹ֣ובל ֵָּֽ֣  H2896 le·Tov; for good טָ֑  -H408 'al ל־א 

nay  ֵ֣ ִניי ְשֻקָ֥ ים׃ז ֵ֣  H6231 ya·'ash·Ku·ni oppress ע   H2086 ze·Dim. let not ִדָּֽ
the proud 

 

  (Salmos 119:123 HSB)ֵ֣  ינ יע  Mine eyes ·nai'Ei H5869 ֵָּּׁ֣וכ  H3615 ל 
ka·Lu fail  ֵָָָּֽ֣֑ךִל תֶּ תּו  H3444 li·shu·'a·Te·cha; for thy salvation ישּועָּׁ ָ֥  ְלִאְמר 

H565 u·le·'im·Rat and for the word  ִֵָ֣ך׃צ ָּֽ  H6664 tzid·Ke·cha. of thy ְדקֶּ
righteousness 

 

  (Salmos 119:124 HSB)ֵ֣ הע ָ֖  im H5973'- ם־עִֵ֣ Deal ·Seh'a H6213  ש 
with  ֵ֣ ְבְדָךֵָ֥֣ע H5650 'av·de·Cha with thy servant  ְֵָ֣ךכ ֗ ְסדֶּ  H2617 ח 

che·chas·De·cha, according unto thy mercy  ְֵ֣יָךו ָ֥  H2706 ֻחקֶּ
ve·chuk·Kei·cha me thy statutes  ֵ֣ ִני׃ל ָּֽ  H3925 lam·me·De·ni. and ְמד 

teach 
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  HSB)(Salmos 119:125 ֵ֣ ְבְדָך־ע I [am] thy servant -·de·cha'av H5650 
 ֵָ֣֥ ִֵָ֑֑ניה ֵ֣  H589 'A·ni I ִניאָּׁ   H995 ha·vi·Ne·ni; give me understanding ִבינ 
הְו ֵ֣ ְדעָּׁ֗ יָך׃ע ֵ֣  H3045 ve·'e·de·'Ah, that I may know א  ָּֽ  H5713 ֹדתֶּ

'e·do·Tei·cha. thy testimonies 
 

  (Salmos 119:126 HSB)ֵ֣  תע  [It is] time 'et H6256 ֵ֣ ֹותל ש   H6213 ע 
la·'a·Sot to work  ֵ֣ ָ֑הל רּוה  ֵ֣  H3069 Yah·weh; God יהוָּׁ  ,H6565 he·Fe·ru פ ֗

[for] they have made void  ָך׃ּת ָּֽ תֶּ  H8451 to·ra·Te·cha. thy law ֹורָּׁ

 

  (Salmos 119:127 HSB)ֵ֣ ל־ע  and -'al H5921 ֵ֣  ןכ after that ken H3651 
ָ֑יָךמִֵ֣  H157 'a·Hav·ti Therefore I love ה  ְבִּתיאֵָּׁ֣   H4687 ְצֹותֶּ

mitz·vo·Tei·cha; thy commandments  ִֵ֣במ ָ֥  H2091 miz·za·Hav above זָּׁהָּׁ
gold  ז׃ּו ָּֽ  H6337 u·mip·Paz. yea above fine gold ִמפָּׁ

 

  (Salmos 119:128 HSB)ֵ֣ ל־ע  and -'al H5921 ִֵּ֣֤  after  ken H3651׀ ןכ 
that  ֵָּׁ֣ל־כ H3605 kol- all  ִֵ֣יפ ּוד   H6490 pik·Ku·dei Therefore I esteem ק 

all [thy] precepts  ֵ֣ לֹכ H3605 chol everything  ְִֵָ֣֑רִּתיי  H3474 שָּׁ
yish·Sha·re·ti; [concerning] all [things to be] right  ֵָּׁ֣ל־כ H3605 kol- 

every  ֵָ֣֖חֹא רשֶּ ֵ֣  H734 'O·rach way ר  ָּֽאִתי׃שֵָּׁ֣  H8267 She·ker every false קֶּ  נ 
H8130 sa·Ne·ti. [and] I hate 
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Salmo 

 פ 119
129-136 PÊ 

 
 
 

  (Salmos 119:129 HSB)ְֵֹ֣ותפ אָ֥  wonderful ·la·'otpe H6382 [are]  לָּׁ
ָ֑יָךע ֵ֣  -H5921 'al ל־ע ֵ֣  H5715 'e·de·vo·Tei·cha; PE Thy testimonies ְדֹותֶּ

and  ֵ֣֗  ןכ H3651 Ken, after that  ְֵ֣םנ ת  ָ֥ רָּׁ י׃נ ֵ֣  H5341 ne·tza·Ra·tam keep צָּׁ  ְפִשָּֽ
H5315 naf·Shi. therefore doth my soul 

 

  (Salmos 119:130 HSB)ֵָ֣֖ חפ  יָךְדֵ֣ The entrance ·tachPe H6608  ת  ָ֥ רֶּ  בָּׁ
H1697 de·va·Rei·cha of thy words  ֵָּׁ֣ירי יןמ ֵ֣  H215 ya·'Ir, giveth light ִא֗  ִבָ֥

H995 me·Vin it giveth understanding  ְֵ֣ים׃פ ִיָּֽ  H6612 pe·ta·Yim. unto תָּׁ
the simple 

 

  (Salmos 119:131 HSB)ֵָּֽ֣י־ִפ  my mouth -pi H6310 ֵ֣ ְָּׁרִּתיפ  H6473 ע 
Fa·'ar·ti I opened  ֵָּׁ֣הו ָ֑פָּׁ ְשאָּׁ  H3588 יִכֵָ֖֣  H7602 va·'esh·'A·fah; and panted אֶּ

ki for  ְִֵ֣מְצֹותֶּ יָךל H4687 le·mitz·vo·Tei·cha for thy commandments  
ְבִּתי׃יֵָּׁ֣ ָּֽ  H2968 ya·'A·ve·ti. for I longed אָּׁ

 

  (Salmos 119:132 HSB)ְֵ֣נ ה־פ  Look -·nehpe H6437 ֵ֣ ָ֥יא  Lai'e H413· ל 
to me  ְִֵֵָ֣֑֑ניו נ    H2603 ve·chon·Ne·ni thou upon me and be merciful חָּׁ

טְכ ֵ֣ ילְֵ֣  H4941 ke·mish·Pat, unto me as thou usest ִמְשפָּׁ֗ ָ֥ ב   H157 ֹאה 
le·'o·ha·Vei to do unto those that love  ְֵָ֣ך׃ש ָּֽ  H8034 she·Me·cha. thy מֶּ

name 
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  (Salmos 119:133 HSB)ֵ֣ יְפ מ   H3559 כ  ןהֵָּׁ֣ my steps ·'a·maiPe H6471  עָּׁ
ha·Chen Order  ְֵָָ֣֑ךב תֶּ ל־ְוֵָּֽ֣  H565 be·'im·ra·Te·cha; in thy word ִאְמרָּׁ  א 
H408 ve·'al- nay  ֵ֣ ט־ּת  ל־כֵָּׁ֣  H0 bi יִבֵָ֥֣  H7980 tash·let- have dominion ְשלֶּ
H3605 chol any  ֵָּֽ֣ ן׃אָּׁ  H205 'A·ven. and let not any iniquity וֶּ

 

  (Salmos 119:134 HSB)ֵ֣ ִניְפ קמ ֵ֣ Deliver ·de·niPe H6299  ד  שֶּ  H6233 ֹע 
me·'O·shek me from the oppression  ֵָָּׁ֣֑םא   H120 'a·Dam; of man דָּׁ

הְו ֵ֣ ֗ ְשְמרָּׁ יָך׃פִֵ֣  H8104 ve·'esh·me·Rah, so will I keep אֶּ ָּֽ  H6490 קּודֶּ
pik·ku·Dei·cha. thy precepts 

 

  (Salmos 119:135 HSB)ֵ֣ ָּׁנֶּיָךפ  Make thy face ·nei·chaPa H6440 ֵָּׁ֣א  רה 
H215 ha·'Er to shine  ְֵָָ֣֑ךב ְבדֶּ   H5650 be·'av·De·cha; upon thy servant ע 

ִניְו ֵ֣ ֗ ְמד  יָך׃חֵֻ֣  -H853 'et ת־אֵֶּ֣  H3925 ve·lam·me·De·ni, and teach ל  ָּֽ  קֶּ
H2706 chuk·Kei·cha. me thy statutes 

 

  (Salmos 119:136 HSB)ֵ֣ ְלג י־פ  Rivers -·geipal H6388   ִיםמ H4325 
Ma·yim of waters  ֵָּּׁ֣וי ָ֑יע ֵ֣  H3381 ya·re·Du run down ְרד   ;H5869 'ei·Nai ינָּׁ

mine eyes  ֵ֣֗  לע H5921 'Al, Because  ֵֹ֣ ּושֵָּׁ֣  H3808 lo- not א־ל  H8104 ְמרָ֥
sha·me·Ru because they keep  ָך׃תֹו ָּֽ תֶּ  H8451 to·ra·Te·cha. not thy law רָּׁ
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Salmo 

 צ 119
137-144 TSAD 

 
 
 
 

  (Salmos 119:137 HSB)ֵ֣ יקצ  TZADDI Righteous ·Diktzad H6662  ִד 
ָ֑היְֵ֣  H859 'at·Tah you ּתָּׁ הא ֵ֣ רְו ֵ֣  H3069 Yah·weh; God הוָּׁ  H3477 יָּׁשָּׁ֗

ve·ya·Shar, and upright  ִֵ֣יָך׃מ ָּֽ טֶּ  H4941 mish·pa·Tei·cha. [are] thy ְשפָּׁ
judgments 

 

  (Salmos 119:138 HSB)ֵ֣ ִּויתִֵָּׁ֣צ[that] thou hast  ·vi·taTziv H6680 
commanded  ֵ֣ ֶּקצ ָ֑יָךע ֵ֣  H6664 Tze·dek [are] righteous דֶּ  H5713 ֹדתֶּ

'e·do·Tei·cha; Thy testimonies  ֵָּֽ֣ ָ֥הוֶּ מּונָּׁ   H530 ve·'e·mu·Nah faithful א 
ד׃מְֵ֣  H3966 me·'Od. and very ֹאָּֽ

 

  (Salmos 119:139 HSB)ְִֵ֣תִניצ ָ֥  hath  ·me·Tat·nitzim H6789ְמת 
consumed  ִֵ֣יק ִתָ֑   H3588 ki- Because י־ִכֵָּֽ֣  H7068 kin·'a·Ti; My zeal ְנאָּׁ

ּושֵָּׁ֣ רֶּ יָךְדֵ֣  H7911 sha·che·Chu have forgotten ְכחָ֖  H1697 de·va·Rei·cha בָּׁ
thy words  ֵָּׁ֣י׃צ ָּֽ  H6862 tza·Rai. me because mine enemies רָּׁ

 

  (Salmos 119:140 HSB)ְֵ֣הצ ָ֖ ְתָךֵָ֥֣אִֵ֣ pure ·ru·Fahtze H6884  רּופָּׁ  H565 ְמרָּׁ
'im·ra·te·Cha Thy word  ְֵ֣דמ ְבְדָךְֵָ֥֣וֵָּֽ֣  H3966 me·'Od, [is] very ֹא֗  H5650 ע 

ve·'av·de·Cha therefore thy servant  ֵ֣ ּה׃א ָּֽ בָּׁ  H157 'a·he·Vah. loveth ה 
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  (Salmos 119:141 HSB)ִֵָּׁ֣ע ירצ  I [am] small ·'Irtza H6810 ֵָּׁ֣יא  H595 ֹנִכ 
'a·no·Chi I  ְֵָ֣֑הו יָךִפ ֵ֣  H959 ve·niv·Zeh; and despised ִנְבזֶּ ֗  H6490 ֻקדֶּ

pik·ku·Dei·cha, thy precepts  ֵ֣ ֹ ְחִּתי׃שֵָּׁ֣  H3808 lo not אל ָּֽ  H7911 כָּׁ
sha·Cha·che·ti. [yet] do not I forget 

 

  (Salmos 119:142 HSB)ְִֵ֣תָך ֵ֣צ  Thy  ·ka·te·Chatzid H6666ְדקָּׁ
righteousness  ֵ֣ ֶּקצ ָ֑םלְֵ֣  H6664 Tze·dek righteousness דֶּ  H5769 עֹולָּׁ

le·'o·Lam; [is] an everlasting  ְֵָּֽ֣תָךְֵָ֥֣ו  H8451 ve·to·ra·te·Cha and thy תֹורָּׁ
law  ֵ֣ ת׃א ָּֽ  H571 'e·Met. [is] the truth מֶּ

 

  (Salmos 119:143 HSB)ֵ֣ ר־צ  Trouble -tzar H6862 ֹוקּו צָ֥  H4689 מָּׁ
u·ma·Tzok and anguish  ְֵּ֣וִנימ אָ֑   H4672 me·tza·'U·ni; have taken hold צָּׁ

יָךִמ ֵ֣   H4687 mitz·vo·Tei·cha, on me [yet] thy commandments ְצֹותֶּ֗
י׃ש ֵ֣ ָּֽ ֻשעָּׁ  H8191 sha·'a·shu·'Ai. [are] my delights ע 

 

  (Salmos 119:144 HSB)ֵָ֣֖ קצֶּ  The righteousness ·dekTze H6664  דֶּ
יָךע ֵ֣ ָ֥ םלְֵ֣  H5715 'e·de·vo·Tei·cha of thy testimonies ְדֹותֶּ  H5769 עֹולָּׁ֗

le·'o·Lam, [is] everlasting  ֵ֣ ִַָֽ֥ניה  H995 ha·vi·Ne·ni give me ִבינ 
understanding  ְֵָּֽ֣ה׃ו ְחיֶּ  H2421 ve·'ech·Yeh. and I shall live אֶּ
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Salmo 

 ק 119
145-152 QÓF 

 
 
 
 

  (Salmos 119:145 HSB)ֵָּׁ֣רָּׁ אִתיק  KOPH I cried ·Ra·tika H7121 ְֵ֣ל־ב  כָּׁ
H3605 ve·chol- all  ֵ֣  בל H3820 lev with [my] whole heart  ֵ֣ ִַָֽ֥ניע  H6030 נ 

'a·Ne·ni hear  ְֵ֣הי יָךחֵֻ֣  H3069 Yah·weh God הוָּׁ֗ ָ֥  H2706 chuk·Kei·cha thy קֶּ
statutes  ֵֶּ֣ה׃א רָּׁ  H5341 'etz·Tzo·rah. I will keep ֹצָּֽ

 

  (Salmos 119:146 HSB)ְֵ֣יָךק אִתָ֥ ִָ֑ניהֹו I cried ·ra·Ti·chake H7121  רָּׁ  ִשיע 
H3467 ho·shi·'E·ni; unto thee save  ֵ֣ הְו ֗ ְשְמרָּׁ  H8104 ve·'esh·me·Rah, me אֶּ

and I shall keep  ֵ֣ יָך׃ע ָּֽ  H5713 'e·do·Tei·cha. thy testimonies ֹדתֶּ

 

  (Salmos 119:147 HSB)ִֵ֣ד  ְמִּתיק  I prevented ·Dam·tikid H6923   ףב  נֶּשֶּ
H5399 Van·ne·shef the dawning of the morning  ֵָּׁ֣הו ָ֑עָּׁ ּו  ש   H7768 א 

va·'a·shav·Ve·'ah; and cried  [ִֵ֣יָךל רֶּ ְרָךֵָ֥֣לִֵ֣) [כ  lid·va·rei·chaְדבָּׁ  H1697 ְדבָּׁ
lid·va·re·Cha act  ְלִּתי׃יִֵ֣ (ק ָּֽ  H3176 yi·Chal·ti. I hoped חָּׁ

 

  (Salmos 119:148 HSB)ִֵּ֣וק  H5869 ינ יע  ֵ֣ prevent ·de·Mukid H6923  ְדמ 
'Ei·nai Mine eyes  ֵ֣ ֹותא ֵ֣לָּׁ ֵ֣  H821 ash·mu·Rot; the [night] watches ְשֻמרָ֑ יח   ִש֗

H7878 la·Si·ach, that I might meditate  ְֵָ֣ך׃ב ָּֽ תֶּ  H565 ִאְמרָּׁ
be·'im·ra·Te·cha. in thy word 
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  (Salmos 119:149 HSB)ֵ֣ ֹוִליק  my voice ·liKo H6963 ְִֵ֣מעָּׁ הש H8085 
shim·'Ah Hear  ְֵָָ֣֑ךכ ְסדֶּ  H2617 che·chas·De·cha; according unto thy ח 

lovingkindness  ֵ֣ הְי ָךְכֵָּֽ֣  H3069 Yah·weh God הוָּׁ֗ ָ֥ טֶּ  H4941 ִמְשפָּׁ
ke·mish·pa·Te·cha me according to thy judgment  ֵ֣ ִַָּֽֽני׃ח  H2421 י 

chai·Ye·ni. quicken 
 

  HSB)(Salmos 119:150  ְָּׁרבּוק  They draw nigh ·re·vuKa H7126 ְֵֹ֣דפ  יר 
H7291 ro·de·Fei that follow  ִֵָ֣֑הז   H2154 zim·Mah; after mischief מָּׁ

ְתָךֵָ֥֣מִֵ֣ קּו׃רֵָּׁ֣  H8451 mit·to·ra·te·Cha from thy law ּתֹורָּׁ ָּֽ  .H7368 ra·Cha·ku חָּׁ
they are far 

 

  (Salmos 119:151 HSB)ֵָֹּׁ֣ובק  ּתָּׁ הא ֵ֣ Thou [art] near ·Rovka H7138  ר 
H859 'at·Tah you  ְֵָ֣֑הי ל־ְוֵָּֽ֣  H3069 Yah·weh; God הוָּׁ  H3605 ve·chol and כָּׁ

all  ִֵ֣יָךמ ָ֥ ת׃א ֵ֣  H4687 mitz·vo·Tei·cha and all thy commandments ְצֹותֶּ ָּֽ  מֶּ
H571 'e·Met. [are] truth 

 

  (Salmos 119:152 HSB)ֵ֣ ֶּםק ְעִּתייָּׁ ֵ֣ of old ·demKe H6924  דֶּ  H3045 ד 
Ya·da'·ti I have known  ֵ֣ ָ֑יָךמ ֹדתֶּ  H5713 me·'e·do·Tei·cha; Concerning ע 

thy testimonies  ֵָ֣֖יִכ H3588 ki them  ְֵ֣עֹולָּׁ םל H5769 le·'o·Lam them for 
ever  ְֵ֣ם׃י ָּֽ ְדּתָּׁ  H3245 ye·sad·Tam. that thou hast founded ס 
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Salmo 

 ר 119
153-160 RÊSH 

 
 

 
 

  (Salmos 119:153 HSB)ֵ֣ה־ְר ָּֽ יעֵָּׁ֣ RESH Consider -·'ehre H7200  א   ְנִיָ֥
H6040 'a·ne·Yi mine affliction  ְִֵָ֣֑ניו ְלצ   H2502 ve·chal·le·Tze·ni; and ח 

deliver  ִֵ֣י־כ H3588 ki- for  ֵ֣ ְָּֽתָךֵ֣֗ת ֹ ֵ֣  H8451 to·ra·te·cha, thy law ֹורָּׁ  אל
H3808 lo not  ְֵָּׁ֣חִּתי׃ש ָּֽ  H7911 sha·Cha·che·ti. me for I do not forget כָּׁ

 

  (Salmos 119:154 HSB)ֵ֣יבָּׁ הִר  Plead ·Vahri H7378 ֵ֣ יִביִר ·viRi H7379 
my cause  ִָ֑ניּו ל  ְתָךֵָ֥֣לְֵ֣  H1350 u·ge·'a·Le·ni; and deliver ְגאָּׁ  H565 ִאְמרָּׁ

le·'im·ra·te·Cha me according to thy word  ֵ֣ ִַָּֽֽני׃ח  H2421 chai·Ye·ni. me י 
quicken 

 

  (Salmos 119:155 HSB)ֵָֹּׁ֣וקר ִע יםמ ֵ֣ far ·Chokra H7350 [is]  ח   ְרשָּׁ
H7563 me·re·sha·'Im from the wicked  ְֵָ֣֑הי  ;H3444 ye·shu·'Ah שּועָּׁ

Salvation  ֵָּֽ֣י־ִכ H3588 ki- for  ֵ֣ יָךֻח  H2706 Chuk·kei·cha not thy statutes קֶּ
 ֵ֣ ֹ שּו׃דֵָּׁ֣  H3808 lo not אל ָּֽ  H1875 da·Ra·shu. for they seek רָּׁ

 

  (Salmos 119:156 HSB)ֵ֣ יָךר ָ֖ מֶּ  thy  ·cha·Mei·chara H7356 [are]ח 
tender mercies  ֵ֣ יםר ָ֑היְֵ֣  H7227 rab·Bim Great ׀ ִבָ֥  ;H3069 Yah·weh הוָּׁ

God  ֵָּֽ֣יָךְכ ָ֥ טֶּ  H4941 ke·mish·pa·Tei·cha me according to thy ִמְשפָּׁ
judgments  ֵ֣ ִַָּֽֽני׃ח  H2421 chai·Ye·ni. quicken י 
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  (Salmos 119:157 HSB)ֵ֣  ִביםר  Many ·bimRab H7227 ְֵֹ֣דפ  יר H7291 
ro·de·Fai [are] my persecutors  ְֵ֣יו ָ֑ רָּׁ  H6862 ve·tza·Rai; and mine צָּׁ

enemies  ֵ֣  יָךמ ְדֹותֶּ֗   H5715 me·'e·de·vo·Tei·cha, from thy testimonies ע 
ֵ֣ ֹ יִתי׃נֵָּׁ֣  H3808 lo not אל  H5186 na·Ti·ti. [yet] do I not decline ִטָּֽ

 

  (Salmos 119:158 HSB)ֵָּׁ֣יִתיר  H898 ְגִדיםֹב ֵ֣ I beheld ·'I·tira H7200  ִא 
Vo·ge·dim the transgressors  ֵָּֽ֣ הוָּׁ ָ֑טָּׁ ְתקֹוטָּׁ  H6962 va·'et·ko·Ta·tah; and אֶּ

was grieved  ֵ֣ רא ָ֥ ְתָךִֵ֣֗א ֵ֣  H834 'a·Sher Because שֶּ  ,H565 'im·ra·te·cha ְמרָּׁ
not thy word  ֵ֣ ֹ רּו׃שֵָּׁ֣  H3808 lo not אל ָּֽ  H8104 sha·Ma·ru. because they מָּׁ

kept 
 

  (Salmos 119:159 HSB)ֵ֣ הְר  ki H3588- י־כִֵ֣ Consider ·'ehRe H7200  א 
how  ִֵ֣קּודֶּ יָךפ H6490 fik·ku·Dei·cha thy precepts  ְֵָָּׁ֣֑בִּתיא  H157 הָּׁ

'a·Ha·ve·ti; how I love  ֵ֣ הְי ְסְדָךְֵָ֥֣כֵָּֽ֣  H3069 Yah·weh God הוָּׁ֗  H2617 ח 
ke·chas·de·Cha according to thy lovingkindness  ֵ֣ ִַָּֽֽני׃ח  H2421 י 

chai·Ye·ni. quicken 
 

  (Salmos 119:160 HSB)ֵֹ֣  the beginning -rosh H7218 [from]  אש־ר
ְרָךְֵָ֥֣דֵ֣ ָ֑תא ֵ֣  H1697 de·va·re·Cha Thy word בָּׁ   H571 'e·Met; [is] true מֶּ
םּו ֵ֣  H3605 kol- and ל־כֵָּׁ֣  H5769 u·le·'o·Lam, [endureth] for ever ְלעֹולָּׁ֗

every  ִֵ֣טמ ָ֥ ָך׃צִֵ֣  H4941 mish·Pat judgments ְשפ  ָּֽ  .H6664 tzid·Ke·cha ְדקֶּ
and every one of thy righteous 
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Salmo 

 ש 119
161-168 SHIN 

 

 

 
 

  (Salmos 119:161 HSB)ֵ֣ ִָּׁריםש  Princes SCHIN rim H8269 ֵּ֣וִניְר פ   דָּׁ
H7291 re·da·Fu·ni have persecuted  ִֵָ֣֑םח  H2600 chin·Nam; me without נָּׁ

a cause  [יָךּו רֶּ ְרָךֵּ֣֗ו ֵ֣) [כ  u·mid·de·va·rei·chaִמְדבָּׁ  H1697 ִמְדבָּׁ
u·mid·de·va·re·cha, act  דפֵָּׁ֣ (ק ָ֥ י׃לִֵ֣  H6342 pa·Chad standeth in awe ח   ִבָּֽ

H3820 lib·Bi. but my heart 

 

  (Salmos 119:162 HSB)ֵ֣ ָּׁשש  I rejoice sas H7797 ֵ֣ ָּׁיא  no·chi'A H595· ֹנִכָּֽ
I  ֵ֣ ל־ע H5921 'al- at  ִֵָָ֣֑ךא תֶּ אְכ ֵ֣  H565 'im·ra·Te·cha; at thy word ְמרָּׁ  מֹוצ ֗

H4672 ke·mo·Tze, as one that findeth  ֵָָּׁ֣֥לש ֵָּֽ֣  H7998 sha·Lal spoil לָּׁ  ב׃רָּׁ
H7227 Rav. great 

 

  (Salmos 119:163 HSB)ֵ֣ ֶּרש  H8130 נ אִתישָּׁ ֵ֣ lying ·kerShe H8267  קֶּ
ne·ti I hate  ֵ֣ הו ָ֑בָּׁ ע  ת  ְתָךֵָּ֥֣ת  H8581 va·'a·ta·'E·vah; and abhor א   H8451 ֹורָּׁ

to·ra·te·Cha [but] thy law  ְֵָּׁ֣בִּתי׃א ָּֽ  H157 'a·Ha·ve·ti. do I love הָּׁ

 

  (Salmos 119:164 HSB)ֵ֣ ֶּעש  יֹוםב   Seven times ·va'She H7651  ב 
H3117 Bai·yom a day  ִֵ֣יָךה ְלִּתָ֑  לע  ֵ֣֗  H1984 hil·lal·Ti·cha; do I praise ל 

H5921 'Al, Because  ִֵ֣ימ ָ֥ ָך׃צִֵ֣  H4941 mish·pe·Tei judgments ְשְפט  ָּֽ  ְדקֶּ
H6664 tzid·Ke·cha. thee because of thy righteous 
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  (Salmos 119:165 HSB)ֵָֹּׁ֣וםש  rav H7227 ברָּׁ ֵ֣ peace ·Lomsha H7965  ל 
Great  ְֵ֣ב  יל ָָ֑ךתֹו  H157 le·'o·ha·Vei have they which love ֹאה  תֶּ  H8451 רָּׁ

to·ra·Te·cha; thy law  ְֵ֣ין־ו ָּֽ ֵָ֥֣  H369 ve·'ein- and nothing א    H0 la·mo מֹולָּׁ
ֹול׃מִֵ֣  H4383 mich·Shol. and nothing shall offend ְכשָּֽ

 

  (Salmos 119:166 HSB)ִֵ֣ב  ְרִּתיש  I have hoped ·Bar·tisib H7663 
ְתָך ִֵ֣לֵָּֽ֣ ָ֑היְֵ֣  H3444 li·shu·'a·te·Cha for thy salvation ישּועָּׁ  H3069 הוָּׁ

Yah·weh; God  ֵָּֽ֣יָךּו ָ֥   H4687 u·mitz·vo·Tei·cha thy commandments ִמְצֹותֶּ
יִתי׃עֵָּׁ֣  H6213 'a·Si·ti. and done ִשָּֽ

 

  (Salmos 119:167 HSB)ֵָּֽ֣  ְפִשינ  ֵ֣ hath kept ·me·Rahsha H8104  ְמרָּׁ השָּׁ
H5315 Naf·shi My soul  ֵ֣ ָ֑יָךע   H5713 'e·do·Tei·cha; thy testimonies ֹדתֶּ

םוֵָּׁ֣ ָ֥ ב  ד׃מְֵ֣  H157 va·'o·ha·Vem and I love ֹאה   H3966 me·'Od. them ֹאָּֽ
exceedingly 

 

  (Salmos 119:168 HSB)ֵָּׁ֣מ  ְרִּתיש  I have kept ·Mar·tisha H8104 
יָךִפ ֵ֣ ָ֑יָךוְֵ֣  H6490 Fik·ku·dei·cha thy precepts קּודֶּ ֹדתֶּ  H5713 ע 

ve·'e·do·Tei·cha; and thy testimonies  ֵָ֣֖יִכ H3588 ki for  ֵָּׁ֣ל־כ H3605 chol 
for all  ֵ֣כ  יְד ָך׃נֵֶּ֣  H1870 de·ra·Chai for all my ways רָּׁ ָּֽ  H5048 ְגדֶּ

neg·De·cha. are before 
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Salmo 

 ת 119
169-176 TÁV 

 

 
 
 

  (Salmos 119:169 HSB)ִֵ֣בּת ִּ֤ יִרֵ֣ come near ·Ravtik H7126  ְקר  ִת   נָּׁ
H7440 rin·na·Ti TAU Let my cry  ְֵ֣נֶּ יָךל   H6440 le·fa·Nei·cha before פָּׁ

ָ֑היְֵ֣ ְרָךֵָ֥֣כִֵ֣  H3069 Yah·weh; God הוָּׁ  H1697 kid·va·re·Cha according to ְדבָּׁ
thy word  ֵ֣ ִַָּֽֽני׃ה  H995 ha·vi·Ne·ni. give me understanding ִבינ 

 

  (Salmos 119:170 HSB)ֵָֹּׁ֣ואּת יּתְֵ֣ come ·Vota H935  ב  ִת   H8467 ִחנָּׁ
te·chin·na·Ti Let my supplication  ְֵָ֣֑יָךל נֶּ   H6440 le·fa·Nei·cha; before פָּׁ

ְתָךְֵ֣֗כ ֵ֣ ִני׃ה ֵ֣  H565 ke·'im·ra·te·cha, me according to thy word ִאְמרָּׁ ָּֽ  ִציל 
H5337 hatz·tzi·Le·ni. thee deliver 

 

  (Salmos 119:171 HSB)ֵ֣ ב  ְענָּׁהּת  shall utter ·Ba'·nahtab H5042 ְֵ֣ת  יש  פָּׁ
H8193 se·fa·Tai My lips  ְֵָ֣֑הּת  H3588 ki יִכֵָ֖֣  H8416 te·hil·Lah; praise ִהלָּׁ

for  ְִֵ֣נית ְמד   יָך׃חֵֻ֣  H3925 te·lam·me·De·ni when thou hast taught ל  ָּֽ  קֶּ
H2706 chuk·Kei·cha. me thy statutes 

 

  (Salmos 119:172 HSB)  ןּת  H3956 שֹוִניְל ֵ֣ shall speak ·'anTa H6030  ע 
Le·sho·ni My tongue  ִֵָָ֣֑ךא תֶּ  יִכֵָ֖֣  H565 'im·ra·Te·cha; of thy word ְמרָּׁ

H3588 ki for  ֵָּׁ֣ל־כ H3605 chol for all  ְִֵ֣צֹותֶּ יָךמ H4687 mitz·vo·Tei·cha 
for all thy commandments  ֵָּֽ֣ ק׃צֶּ  H6664 Tze·dek. [are] righteousness דֶּ
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  (Salmos 119:173 HSB)ְֵ֣י־ּת  H3027 ְדָךֵָ֥֣יֵָּׁ֣ Let -·hite H1961  ִהָּֽ
ya·de·Cha Let thine hand  ְִֵ֣ניל ָ֑ ְזר   H3588 יִכֵָ֖֣  H5826 le·'a·ze·Re·ni; help עָּׁ

ki for  ִֵ֣קּודֶּ יָךפ H6490 fik·ku·Dei·cha thy precepts  ְֵָּׁ֣רִּתי׃ב ָּֽ  H977 חָּׁ
va·Cha·re·ti. me for I have chosen 

 

  (Salmos 119:174 HSB)ֵָּׁ֣א  ְבִּתיּת  I have longed ·'Av·tita H8373 
ְתָך ִֵ֣לֵָּֽ֣ ָ֑היְֵ֣  H3444 li·shu·'a·te·Cha for thy salvation ישּועָּׁ  H3069 הוָּׁ

Yah·weh; God  ֵ֣ ְתָךְֵ֣֗ו ֹורָּׁ י׃ש ֵ֣  H8451 ve·to·ra·te·cha, and thy law תָּֽ ָּֽ ֻשעָּׁ  ע 
H8191 sha·'a·shu·'Ai. [is] my delight 

 

  (Salmos 119:175 HSB)ִֵָּֽ֣חי־ְּת  live -·chite H2421 ֵ֣  ְפִשינ ·shiNaf H5315 
Let my soul  ֵָָּֽ֣֑ךֵָּּׁ֣ו ְללֶּ ָּֽ ָךּוֵָּֽ֣  H1984 u·te·hal·Le·ka; and it shall praise ְתה  ָ֥ טֶּ  ִמְשפָּׁ

H4941 u·mish·pa·Te·cha thee and let thy judgments  ֵ֣ ִני׃י ְזֻרָּֽ  H5826 ע 
ya·'az·Ru·ni. help 

 

  (Salmos 119:176 HSB)ֵָּׁ֣יִתיּת  I have gone astray ,·'I·tita H8582  ִע֗
דֹא   H7716 ke·Seh sheep שֶּ הכְֵ֣ שב ֵ֣  H6 O·ved like a lost ב   H1245 ק  

bak·Kesh seek  ֵ֣ ָָ֑ךע   H3588 ki for יִכֵָ֥֣  H5650 'av·De·cha; thy servant ְבדֶּ
יָךִמ ֵ֣ ֹ ֵ֣  H4687 mitz·vo·Tei·cha, thy commandments ְצֹותֶּ֗   H3808 lo not אל
ְחִּתי׃שֵָּׁ֣ ָּֽ  H7911 sha·Cha·che·ti. for I do not forget כָּׁ
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6.2.  Considerações após análise do Salmo 119 
 
 
 

1.  Alfabeto Verdadeiro: o verdadeiro alfabeto hebraico 
está nos Salmo 119. 
 
 

2.  Salmo Acróstico: o efeito do salmo acróstico está no 
som e não na escrita. 
 
 

3.  Todos os sons: todos os sons das letras hebraicas 
estão apresentadas no Salmo acróstimo 119. O que 
não está lá, não existia, pelo menos originalmente. 

 
 

4.  Bêit/Vêit: não existe variação da letra bêit para vêit. 
Todos os 8 versos contém palavras com com som de 
“b” e nenhuma com som de “v”. O que é possível 
admitir é que o som original de bêit seja ao mesmo 
tempo “b” e “v”, como “bv”. Não há razão do bêit ser 
pronunciado como “v” pois o alfabeto hebraico já 
conta com o vav para o som de “v”. 
 
 

5.  Pê/Fê: Não existe variação da letra pê para fê. Todos 
os 8 versos contém palavras apenas com som de “p” 
e nenhuma com som de “f”. O que é possível admitir é 
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que o som original de Pê seja ao mesmo tempo “p” e 
“f” como “pf”.  
 
Por exemplo, a palavra “phone” em inglês, a 
pronúncia não é nem “p” e nem “f” mas uma junção 
deles juntos. 

 
 

6.  Kaf/Raf: Não existe variação da letra kaf para ráf. 
Todos os 8 versos contém palavras apenas com som 
de “K” e nenhuma com som de “R”. O que é possível 
admitir é que o som original de Káf seja ao mesmo 
tempo “K” e “Rf” como “Krr”. Idem bêit/vêit e pê/fê. 

 
 

7.  Shin/Sin: para o “s” temos o sâmech, sem 
necessidade do shin ser usado com sin (shin 
pontuado à esquerda) para se conseguir a pronúncia 
de “s”.  
 
Tudo o que existe é uma corrupção que ocorreu no 
idioma durante muito tempo e que pode ser 
confirmada pelas Escrituras.  
 
Os efraimitas decidiram viver separados do povo de 
Israel, e a falta do contato com o restante do povo 
proporcionou diferenciação na cultura e costumes, 
também na fala, no idioma.  
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As Escrituras relatam que eles pronunciam “s” no 
lugar de “x” (como em “xale”) e isso foi motivo de 
morte num determinado ponto da história.  
 
Não porque eles falavam errado a palavra mas que 
eles, por esse motivo, foram identificados como 
traidores. A pronúncia errada somente foi a forma de 
delação que entregou cada um deles para ser 
executado por traição. 
 
 

(Juízes 12:5 ACF)  Porque tomaram os 
gileaditas aos efraimitas os vaus do Jordão; 

e sucedeu que, quando algum dos fugitivos 
de Efraim dizia: Deixai-me passar; então os 

gileaditas perguntavam: És tu efraimita? E 
dizendo ele: Não, 

(Juízes 12:6 ACF)  Então lhe diziam: Dize, 

pois, Chibolete; porém ele dizia: 
Sibolete; porque não o podia pronunciar 

bem; então pegavam dele, e o 
degolavam nos vaus do Jordão; e 

caíram de Efraim naquele tempo 
quarenta e dois mil. 
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8.  Sinais massoréticos: Não só alteraram as vogais 
como também atacaram outras letras como o álef, 
yod, hê, vav e o shin. Como pode reparar, essas são 
exatamente  as letras que formam o tetragrama, o 
nome do Eterno, Yahuh, como também de Seu Filho, 
Yahushua.  
 
A degradação da cultura, dos costumes, a degradação 
da moral, em consequência do pecado, alterou 
também o idioma. E tudo isso cultiminou na cultura e 
idioma que nem teria condições de pronunciar o nome 
do filho Yahushua: o Grego!  
 
O idioma grego não possui o som de shin, de “x” com 
em “xale”, então, todas as palavras que possuem 
esses som são vertidos com “s”. 
 
 

9.  Shin, sin, sâmech: No alfabeto hebraico moderno, a 
letra shin representa dois sons diferentes, um “sh” 
(som de x como em “xale”) e o “s”. Para diferenciar 
entre esses dois sons, um ponto é colocado acima do 
caracter. Para o som de “sh” é colocado à direita e é 
chamado de shin e para o som de “s” é colocado à 
esquerda e é chamado de sin. 
 
Entendo que isso não era assim originalmente, mas 
com o tempo ocorreu uma degradação no idioma, 
resultado da degradação do pecado. O  salmo 119 
registra 2 palavras com sin. 
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Na maioria dos casos, as palavras soletradas com sin 
são mais estreitamente relacionadas no significado 
com palavras soletradas com o sâmech. Além disso, 
palavras hebraicas soletradas com sin são escritas 
com o samech em outras línguas semíticas.  
 
Como exemplo, no texto massorético você encontrará 
o nome “Israel” com shin, mas este nome 
provavelmente foi originalmente escrito com sâmech 
no lugar do shin, que curiosamente é a grafia deste 
nome nas traduções aramaicas do Antigo Testamento.  
 
Na Bíblia hebraica, várias palavras hebraicas escritas 
com o shin também são escritas com o sâmech: 
 
STRONG COM SHIN COM SÂMECH TRANSLITERAÇÃO SIGNIFICADO 

H5375 א ה נָּׁשָּׁ  Nasa’ Erguer נָּׁסָּׁ

H5493 סּור שּור Sur Remover 

H5526 ְך כ  ְך שָּׁ כ   sakak Tampa סָּׁ
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6.3.  Estatística de palavras e caracteres no Texto 
Hebraico 
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Para gerar o gráfico anterior, eu copiei manualmente todos 
os livros do Antigo Testamento do texto em Hebraico 
(HOT+) para o Word e comandei manualmente a 
contagem de cada um dos caracteres.  
 
Num total de 1.195.106 caracteres, podemos perceber 
que os caracteres do Tetragrama possuem a maior 
ocorrência nas Escrituras. E isso se dá justamente por 
essas consoantes também serem utilizadas como vogais. 
 
Do maior para o menor temos o Yód com 137.733, o Váv 
com 129.310 e o Hê com 101.767, totalizando 368.810 
caracteres, o que equivale a 31% de todos os 27 
caracteres do alfabeto hebraico (22 normais mais os 5 
caracteres finais: káf, pê, nun, mem, tsád). 
 
Praticamente um terço de toda a Escritura Sagrada (AT) 
é escrita com os caracteres do Tetragrama, o Nome 
pessoal do Eterno Criador. 
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TABELA STRONG 
QUANTIDADE DE PALAVRAS POR LETRAS INICIAIS - ESTATÍSTICA 

 

 
LETRA 

 
NOME 

 
DE-ATÉ 

 
QTDE 

 

 Álef H1 – H871 870 א

 Bêit H872 – H1340 468 ב

 Guímel H1341 – H1667 326 ג

 Dálet H1668 – H1886 218 ד

 Hê H1887 – H2050 163 ה

 Váv H2051 - 2060 009 ו

 Záin H2061 – H2242 181 ז

 Hêt H2243 – H2867 624 ח

 Têt H2868 – H2967 099 ט

 Yod H2968 – H3509 541 י

 Káf H3510 – H3807 297 כ

 Lâmed H3808 – H3963 155 ל
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LETRA 

 
NOME 

 
DE-ATÉ 

 
QTDE 

 

 Mêm H3964 –H4993 1029 מ

 Nun H4994-H5428 434 נ

 Sâmech H5429-H5644 215 ס

 Ayn H5645-H6283 638 ע

 Pê H6284-H6626 342 פ

 Tsád H6627-H6891 264 צ

 Kóf H6892-H7199 307 ק

 Rêsh H7200-H7578 378 ר

 Shin H7579-H8371 792 ש

 Táv H8372-H8674 302 ת
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6.4.    Quais as letras mais alteradas nas Escrituras, 

substituídas por sinais massoréticos? 

 
 
A verdade é que originalmente as Escrituras foram 
escritas SEM SINAIS MASSORÉTICOS e, apesar do 
consenso geral é que a língua hebraica NÃO contém 
vogais, apenas consoantes, cheguei a conclusão que isso 
NÃO É verdade.  
 
Como visto, atualmente, os jornais em Israel são 
impressos sem sinais massoréticos, o que significa que, 
de alguma forma, é possível ler sem as vogais. 
 
O que minha pesquisa mostrou é que as letras mais 
substituídas por sinais massoréticos foram as 
seguintes: 
 
 

 א י ה ו
vav hê yod álef 

“o, u” “a, e” “i, iá” “a, e” 
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Perceba que essas letras são justamente aquelas que 
além de consoantes podem servir também como vogais.  
 
Outra coisa que você pode perceber que fora a letra álef, 
o que os sinais diacríticos mais substituíram foram 
exatamente Y, A, H, U, as letras do tetragrama, YAHUH. 
 
É impressionante que exatamente as letras contidas 
no tetragrama, consoantes, também sejam usadas 
como vogais! 
 
Por mais que tentem dizer que os sinais massoréticos, 
que surgiram muito tempo depois da 1ª. vinda de 
Yahushua, contribuíram para a manutenção e preservação 
do idioma hebraico, de certa forma ele também serviu 
para corromper o idioma, controlando as vogais de 
todas as palavras.   
 
Vamos analisar a palavra TORAH (H8451), que significa 
“lei”: 
 

 

(Êxodo 12:49 ARA1993+)  A mesma H259 

lei H8451 haja para o natural H249 e para 

o forasteiro H1616 que peregrinar H1481 

[H8802] entre H8432 vós. 
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  Êxodo 12:49 HSB)(ֹורָּׁ הּת  law ·Rahto H8451 ֵ֣ תא  ח  
H259 'a·Chat, One  ִֵָ֣֖הי   H1961 yih·Yeh shall apply ְהיֶּ

ֵָּֽ֣ ָ֑חלָּׁ ְזרָּׁ  H249 la·'ez·Rach; shall be to him that is אֶּ
homeborn  ְֵָ֣֖רו ג   H1616 ve·lag·Ger and unto the stranger ל 

ָ֥רה ֵ֣  ם׃בְֵ֣  H1481 hag·Gar that sojourneth גָּׁ ָּֽ  H8432 תֹוְככֶּ
be·toch·Chem. among 

 

Aqui nesse verso de Êxodo 12:49, encontramos o termo 
torah (H8451) com o vav como segunda letra da palavra 
depois do tav.  
 
Veja, a verdade é que não haveria necessidade alguma 
dos pontos diacríticos para indicar o som da vogal “o” ou 
“u”, pois o próprio vav teria o mesmo valor vocálico tanto 
para “o” ou “u”. 
 
Observe o mesmo termo hebraico torah (H8451) em outro 
texto mas sem o vav, veja: 
 

(Jeremias 44:23 ARA1993+)  Pois H6440 

H834 queimastes incenso H6999 [H8765] e 

pecastes H2398 [H8804] contra YAHUH, 
H3068 não obedecestes H8085 [H8804] à 

voz H6963 de YAHUH H3068 e na sua lei 
H8451 H2708 e nos seus testemunhos 
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H5715 não andastes; H1980 [H8804] por 

isso, vos sobreveio H7122 [H8804] este 

mal, H7451 como hoje H3117 se vê. 

 
 

(Jeremias 44:23 HSB)  ִֵ֣י ֵ֣מ  H6440 mip·pe·Nei accept ְפנ 
רא ֵ֣  םקִֵ֣  H834 'a·Sher you שֶֶּׁ֨ ְרּתֶֶּּ֜  H6999 kit·tar·Tem ye ט 

have burned incense  ֵ֣ ֧רו שֶּ אתֶּ םח ֵ֣  H834 va·'a·Sher and א   טָּׁ
H2398 cha·ta·Tem and because ye have sinned  ֵ֣ הל  יהוָּׁ֗

H3069 Yah·weh God  ְֵ֣או ִֹּ֤ ם ֵ֣שְֵ֣  H3808 ve·Lo and not ל ְעּתֶּ  מ 
H8085 she·ma'·Tem and have not obeyed  ְֵֹ֣ולב  H6963 ק 

be·Kol the voice  ְֵ֣הי תֵ֣֧בְֵּ֣ו  H3069 Yah·weh, God הוָּׁ   ֹוֹתרָּׁ
  in his law ·ve·to·ra·Tou H8451ַ֛יוּו  H2708 ְבֻחֹקתָּׁ

u·ve·chuk·ko·Tav nor in his statutes  יוּו ָ֖ ְדֹותָּׁ  H5715 ְבע 
u·ve·'e·de·vo·Tav nor in his testimonies  ֵ֣ ֹ  H3808 lo or אל

ָ֑םה ֵ֣  ְכּתֶּ  -H5921 'al ל־ע ֵ֣  H1980 ha·lach·Tem; nor walked ל 
and  ֵ֣  ןכ H3651 ken after that  ֵָּׁ֣אתק ָ֥  H7122 ka·Rat is רָּׁ

happened  ֵֶַּ֣֛םא ָ֥ההֵָּׁ֣  H853 'et·Chem ְתכֶּ עָּׁ  H7451 ha·ra·'Ah רָּׁ
therefore this evil  ֵ֣ ָֹ֖אתה  יָֹ֥וםכ ֵ֣  H2063 haz·Zot likewise ז

H3117 kai·Yom unto you as at this day  ֵ֣ ָּֽה׃ה  H2088 זֶּ
haz·Zeh. this  סsa·Mek 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  334 
 

Dessa vez vemos que o sinal diacrítico (massorético) 
substituiu o vav, uma vez que a palavra é a mesma. Ou 
seja, o sinal massorético no tav indica a vogal “o”. 
 
Essa foi uma demonstração da corrupção das 
Escrituras provocada pelos sinais massoréticos. 
Excluindo consoantes com valores de vogais e 
acrescentando os sinais. 
 
Agora vamos ver a corrupção que os sinais massoréticos 
provocaram no nome do nosso Salvador Yahushua 
(H3091): 
 

 

(Deuteronômio 3:21 ARA1993+)  ¶ 

Também, nesse tempo, H6256 dei ordem 
H6680 [H8765] a Josué, H3091 dizendo: 

H559 [H8800] os teus olhos H5869 vêem 
H7200 [H8802] tudo o que YAHUH, H3068 

vosso Elohim, H430 tem feito H6213 

[H8804] a estes dois H8147 reis; H4428 

assim fará H6213 [H8799] YAHUH H3068 a 

todos os reinos H4467 a que tu passarás. 
H5674 [H8802] 
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(Deuteronômio 3:21 HSB)  ְֵ֣ת־ו ּוע ֵ֣יֵָּׁ֣  H853 ve·'Et אֶּ  הֹוש 
  Joshua ·hu·Shu·a'Ya H3091ִֵ֣יִתיצ  And  ·Vei·ti,tziv H6680ּו  

I commanded  ֵָָּׁ֣֥תב ואה ֵ֣  H6256 ba·'Et at that time ע   ִהָ֖
H1931 ha·Hiv he  ֵ֣ רל  ינֶּ יָךע ֵ֣  H559 le·Mor; saying אֹמָ֑

H5869 'ei·Nei·cha Thine eyes  ֵָּׁ֣תה  ,H7200 ha·ro·'Ot ֹרֹא֗
have seen  ֵ֣ ת ֵ֣א H853 'et  ֵָּׁ֣ל־כ H3605 kol- all  ֵ֣ רא  H834 שֶֶּׁ֨

'a·Sher which  ֵָּׁ֣הע ִּ֤היְֵ֣  H6213 'a·Sah hath done שֶָּּׁ֜  H3068 הוָּׁ
Yah·weh all that the LORD  ֵ֣ ם ֵ֣א יכֶּ  H430 ֹלה 

'e·lo·hei·Chem your God  ְִֵ֣שנ י ֵ֣ל H8147 lish·Nei unto these 
two  ֵ֣ יםה ִכ  ההֵָּׁ֣  H4428 ham·me·la·Chim kings ְמלָּׁ לֶּ  H428 א  

ha·'El·leh, to these  ֵָּֽ֣ ִּ֤הי ֵ֣  H3651 ken- so ן־כ  שֶּ  H6213 ע 
ya·'a·Seh do  ְֵ֣ה ֵ֣י   H3068 Yah·weh so shall the LORD הוָּׁ

ל־לְֵ֣ ֹותה ֵ֣  H3605 le·chol to all כָּׁ כ  ְמלָּׁ  H4467 מ 
ham·mam·la·Chot, unto all the kingdoms  ֵ֣ רא ָ֥  H834 שֶּ

'a·Sher which  ֵ֣ הא ָ֖ רעֵֹ֣  H859 'at·Tah you ּתָּׁ ָ֥  H5674 'o·Ver ב 
whither thou passest  ֵָּֽ֣ ה׃שָּׁ  H8033 Sham·mah. in it מָּׁ

 
 
Aqui bem como na palavra torah (H8451) do exemplo 
anterior, no verso de Deuteronômio 3:21, vemos a grafia 
do nome Yahushua (Josué) , H3091, com o vav como 
penúltima letra da palavra mais o sinal diacrítico 
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(massorético) sem necessidade alguma, uma vez que o 
vav já representaria a vogal “u” de “shua”. 
 
Pra se ter uma ideia, há apenas 2 referências 
(Deuteronômio 3:21 e Juízes 2:7) em toda Escritura 
que apresenta o nome completo do nosso Salvador 
Yahushua, devidamente grafado.  
 
As outras 216 ocorrências já substituíram o vav pelo 
sinal diacrítico correspondente a uma vogal “u” curta 
– demonstrando assim a corrupção provocada pelos 
sinais massoréticos. Veja um exemplo: 
 
 
 

(Êxodo 17:9 ARA1993+)  Com isso, ordenou 

H559 [H8799] Moisés H4872 a Josué: 
H3091 Escolhe-nos H977 [H8798] homens, 

H582 e sai, H3318 [H8798] e peleja H3898 

[H8734] contra Amaleque; H6002 amanhã, 
H4279 estarei H5324 [H8737] eu no cimo 

H7218 do outeiro, H1389 e o bordão H4294 

de Elohim H430 estará na minha mão. 
H3027 
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(Êxodo 17:9 HSB)  ֵ֣ רו אמֶּ ֶֹׁ֨ ִּ֤המֵֹ֣  H559 vai·Yo·mer said י  שֶּ
H4872 mo·Sheh And Moses  ֵֶּ֣ל־א H413 'el- to  ֵָּׁ֣הֹוֻש ע  ֵ֣י 

  unto Joshua ·hu·Shu·a'Ya H3091ְֵ֣ר־ב  charbe H977·- ח 
Choose us out  ֵ֣ ָּׁנּול H0 La·nu  ֵ֣ יםא ִש   ,H376 'a·na·Shim נָּׁ

men  ְֵ֣או ָ֖ ח  םהִֵ֣  H3318 ve·Tze and go out צ   H3898 לָּׁ
hil·la·Chem fight  ֵ֣ ָ֑קב ל  מָּׁ  H6002 ba·'a·ma·Lek; with ע 

Amalek  ֵָּׁ֣רמ יאֵָּׁ֣  H4279 ma·Char, to morrow חָּׁ֗  H595 ֹנִכִּ֤
'a·no·Chi I  ִֵ֣ב ֵ֣נ  H5921 ל־ע ֵ֣  H5324 nitz·Tzav I will stand צָּׁ

'al- on  ֵ֣ ֹ הה ֵ֣  H7218 rosh on the top אשר  H1389 ִגְבעָּׁ 
hag·giv·'Ah, of the hill  ָ֥הּו ט   H4294 u·mat·Teh with the מ 

rod  ֵָּׁ֣יםה י׃בְֵ֣  H430 ha·'E·lo·Him of God א ֹלִהָ֖ ִדָּֽ  H3027 יָּׁ
be·ya·Di. in mine hand 

 

 
 
Veja as duas formas encontradas para Yahushua (H3091) 
nas Escrituras.  
 
Muitos defendem o nome “Yahusha” em vez de 
“Yahushua” por conta dessas 216 ocorrências sem o 
vav, porém, se esquecem o sinal diacrítico abaixo da letra 
shin que indica a vogal “u” curta: 
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 יֵָּׁ֣הֹוש ֵּ֣וע ֵ֣

 
 
 

 יֵָּׁ֣הֹוֻש ֵ֣ע  ֵ֣
 
 
 

Ou seja, com os sinais diacríticos se conseguiu a mesma 
pronúncia, mas um vav foi excluído das Escrituras 
Sagradas! Aqui está o perigo! Essa pode ter sido a 
corrupção na pena dos escribas! 
 

(Jeremias 8:8 ARA1993+)  Como, pois, 

dizeis: H559 [H8799] Somos sábios, H2450 

e a lei H8451 de YAHUH H3068 está 

conosco? Pois, com efeito, H403 a falsa 
H8267 pena H5842 dos escribas H5608 

[H8802] a converteu H6213 [H8804] 

em mentira. H8267 
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Eu diria que ao mesmo tempo que os sinais massoréticos 
preservaram grande parte da pronúncia, também achou 
oportunidade para alterar vogais e principalmente teve o 
nome YAHUH como alvo dessa conspiração para 
corrompê-lo. 
 
Mas as Escrituras possuem uma espécie de SISTEMA DE 
SEGURANÇA e, pelo conteúdo, é possível perceber onde 
é que estão essas corrupções! É incrível mas é isso 
mesmo! 
 
Não é apenas o conteúdo, a matéria, que “toda a 
Escritura” protege mas também ela é capaz de detectar 
alterações no espírito da Lei, na verdadeira intenção do 
texto, nos detalhes das palavras, e também nas 
corrupções, seja ela de significado ou de sinais 
massoréticos, como a pronúncia etc.. 
 
“Toda a Escritura” protege “parte da Escritura”, é 
realmente um sistema de segurança extremamente 
complexo! Hallelu Yah por isso! 
 

(2 Timóteo 3:16 ARA)  Toda a Escritura é 
inspirada por Elohim e útil para o ensino, 

para a repreensão, para a correção, para 
a educação na justiça, 

(2 Timóteo 3:17 ARA)  a fim de que o 

homem de Elohim seja perfeito e 
perfeitamente habilitado para toda boa obra. 
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7. O amplo significado e as conexões do termo SHEM 
(nome) 
 
 
 

A palavra “nome” no original hebraico, Shem (H8034), 
tem vários significados, como por exemplo: identificação, 
descendência, material genético (DNA) e marcadores 
genéticos, fama, dignidade, reputação, autoridade, 
domínio, fama, reconhecimento, obediência, advérbio de 
lugar, haver, existir etc.. mas vamos tentar organizar 
melhor, em pelo menos 5 categorias: 

 
1.  Identificação, designação 
2.  Reputação, fama, autoridade, renome 
3.  Advérbio de lugar 
4.  Haver, existir 
5.  Filhos, descendência, genética (DNA) 

 
Dessa forma, é imprescindível que levemos em 
consideração todos os significados do termo hebraico 
SHEM, para que entendamos corretamente o sentido que 
as Escrituras querem nos transmitir quando utiliza esse 
termo. 
 
É necessário termos em mente todas essas frentes de 
significados, do contrário, levaremos a interpretação a 
extremos inadequados e que não condizem com o espírito 
das Escrituras. 
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Abaixo, segue uma espécie de mapa mental em torno do 
significado do termo hebraico SHEM: 
 
 

 

 
 
 
 
 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  342 
 

 

STRONG 

 

 

HEBRAICO 

 

 

TRANSLITERAÇÃO 

 

 

SIGNIFICADO 

 

H8034 שם Shem Nome, reputação, fama, 
identificação, designação, 
renome 

H8036 שם Shum Nome, reputação, fama, 
identificação, designação, 
renome (aramaico) 

H8033 שם Sham Lá, para lá, daquele lugar, 
então (como advérbio de 
tempo) 

H8035 שם Shem Shem, nome, um dos filhos de 
Noé 

H7760 שום Shuwm Nomear, estabelecer, pôr, 
colocar, dispor, designar 

H8085 שמע Shama’ Ouvir, escutar, obedecer, 
perceber, ouvir com atenção 

H8086 שמע Shêma’ Ouvir, escutar, obedecer, 
perceber, ouvir com atenção 
(aramaico) 

H8087 שמע Shema Ouvir 

H8088 שמע Shema’ Notícia, fama, uma 
informação 

H8089 שמע Shoma’ Notícias, rumor, nova, fama 

H8104 שמר Shamar Guardar, viajar, prestar 
atenção, observar 
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Interessante que o povo judeu, descendente do povo 

shemita ou semita, vem de SHEM, um dos filhos de Noé, 

que tem o significado de “nome” literalmente.  

 

O nome dele é literalmente “nome”. 

 

E o livro que narra a saída do povo judeu do Egito, o 

Êxodo, tem originalmente o nome de SHEMOT, que 

significa “nomes” – pois faz referências aos nomes 

daqueles que saíram libertos da escravidão do Egito. E o 

nome de Moshé (Moisés) é formado pelas mesmas letras 

do nome do livro de Êxodo, Shemot. 

 

Agora vamos ver alguns textos para cada uma das 5 

categorias de significados do termo SHEM: 
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7.1. IDENTIFICAÇÃO (H8034 – Shem) 

 

 

Significando “nome”, como uma identificação, uma 

representação que aponta um ser ciente, alguém com 

características que o diferem de todos os outros seres. 

 

(Gênesis 3:20 ARA1993+)  ¶ E deu H7121 

[H8799] o homem H120 o nome H8034 de 

Eva H2332 a sua mulher, H802 por ser a 

mãe H517 de todos os seres humanos. 
H2416 

 

(Gênesis 16:15 ARA1993+)  ¶ Agar H1904 

deu à luz H3205 [H8799] um filho H1121 a 

Abrão; H87 e Abrão, H87 a seu filho H1121 

que lhe dera H3205 [H8804] Agar, H1904 

chamou-lhe H7121 [H8799] H8034 

Ismael. H3458 

 

(Gênesis 16:15 ACF)  E Agar deu à luz um 

filho a Abrão; e Abrão chamou o nome do 

seu filho que Agar tivera, Ismael. 
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7.2.  Reputação, fama, autoridade, renome (H8034 – 
Shem) 

 

 

Significando “fama, reputação, renome, honra, 
autoridade, liderança, hierarquia, superioridade”. 

 

 

(Gênesis 6:4 ARA1993+)  ¶ Ora, naquele 

tempo H3117 havia gigantes H5303 na 

terra; H776 e também depois, H310 H3651 

quando H834 os filhos H1121 de Elohim 
H430 possuíram H935 [H8799] as filhas 

H1323 dos homens, H120 as quais lhes 

deram H3205 [H8804] filhos; estes H1992 

foram valentes, H1368 varões H582 de 

renome, H8034 na antiguidade. H5769 

 

 

(Gênesis 6:4 ACF)  Havia naqueles dias 

gigantes na terra; e também depois, quando 

os filhos de Elohim entraram às filhas dos 
homens e delas geraram filhos; estes eram 

os valentes que houve na antiguidade, os 
homens de fama 
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(1 Samuel 18:30 ARA1993+)  Cada vez que 

os príncipes H8269 dos filisteus H6430 

saíam H3318 [H8799] à batalha, Davi 

H1732 lograva mais êxito H7919 [H8804] do 

que todos os servos H5650 de Saul; H7586 

portanto, o seu nome H8034 se tornou 
H3365 muito H3966 estimado. H3365 

[H8799] 

 

 

(Números 16:2 ARA1993+)  Levantaram-se 

H6965 [H8799] perante H6440 Moisés 
H4872 com duzentos H3967 e cinqüenta 
H2572 homens H582 dos filhos H1121 de 

Israel, H3478 príncipes H5387 da 

congregação, H5712 eleitos H7148 por ela, 

H4150 varões H582 de renome, H8034 

 

No Hebraico existe a palavra (shem - ם  ,como já vimos (שֵׁ
também temos a palavra (shãm - ָשם) e também a palavra 
(shum - ם   .(שֻׁ

Estas 3 palavras são escritas de forma idêntica (שם), pois 
a diferença está apenas na niqqudh.  
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A palavra shem recebe a niqqudh 

tzere, shãm recebe qãmatz e shum recebe o shuruq.  

 
Tendo isto posto, vamos analisar o conceito de shãm, 
H8033 que é idêntico ao H8034, excetuando-se os sinais.  
 
Mas alguém questionaria: se as vogais são diferentes, 
trata-se de outra palavra completamente diferente.  
 
Não é bem assim, considerando que as palavras 
hebraicas eram antes, um conjunto de figuras, 
pictogramas e também que os sinais diacríticos 
vieram muito tempo depois na idade média.  
 
Assim, há relação entre as palavras que contém os 
mesmos caracteres, os mesmos pictogramas. 
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7.3.  Advérbio de lugar (H8033 – Sham) 

 

Significando advérbio de lugar: “de lá”, “para lá”, “ali”, 

“nele”. 

 

(Gênesis 2:8 ARA1993+)  ¶ E plantou 

H5193 [H8799] YAHUH H3068 Elohim H430 

um jardim H1588 no Éden, H5731 na 

direção do Oriente, H6924 e pôs H7760 

[H8799] nele H8033 o homem H120 que 

H834 havia formado. H3335 [H8804] 

 

 

(Gênesis 11:8 ARA1993+)  Destarte, YAHUH 

H3068 os dispersou H6327 [H8686] dali 
H8033 pela superfície H6440 da terra; 

H776 e cessaram H2308 [H8799] de edificar 
H1129 [H8800] a cidade. H5892 
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(Gênesis 18:30 ARA1993+)  Insistiu: H559 

[H8799] Não se ire H2734 [H8799] o 

Senhor, H136 falarei H1696 [H8762] ainda: 

Se houver, H4672 [H8735] porventura, 
H194 ali H8033 trinta? H7970 Respondeu 
H559 [H8799] YAHUH: Não H3808 o farei 

H6213 [H8799] se eu encontrar H4672 

[H8799] ali H8033 trinta. H7970 

 

 

(Gênesis 18:31 ARA1993+)  Continuou 

H559 [H8799] Abraão: H85 Eis que H2009 
H4994 me atrevi H2974 [H8689] a falar 
H1696 [H8763] ao Senhor: H136 Se, 

porventura, H194 houver H4672 [H8735] ali 
H8033 vinte? H6242 Respondeu H559 

[H8799] YAHUH: Não a destruirei H7843 

[H8686] por amor H5668 dos vinte. H6242 
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(Gênesis 18:32 ARA1993+)  Disse H559 

[H8799] ainda Abraão: H85 Não H408 se ire 
H2734 [H8799] o Senhor, H136 se lhe falo 

H1696 [H8762] somente mais H389 esta 

vez: H6471 Se, porventura, H194 houver 
H4672 [H8735] ali H8033 dez? H6235 

Respondeu H559 [H8799] YAHUH: Não 
H3808 a destruirei H7843 [H8686] por amor 

H5668 dos dez. H6235 

 

 

(Gênesis 19:20 ARA1993+)  Eis aí H2009 

H4994 uma cidade H5892 perto H7138 para 

a qual eu posso fugir, H5127 [H8800] e é 

H1931 pequena. H4705 Permite que eu fuja 
H4422 [H8735] para lá H8033 

(porventura, não é pequena?), H4705 e nela 

viverá H2421 [H8799] a minha alma. H5315 
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7.4. Haver, existir (H8033 – Sham e H8036 - Shum) 

 

Significando “haver” ou “existir”. Utilizaremos a 
versão KJV+ pois a ARA1993+ não consta esses 

Strongs por algum defeito no banco de dados.  

 

A versão KJV+ contém os mesmos Strongs que a 

versão original no hebraico HISB. Colocarei as 3 
versões apenas no primeiro exemplo, depois, 

apenas a ARA1993+ e a KJV+. 

 

(Gênesis 2:11 ARA1993+)  O primeiro H259 

chama-se H8034 Pisom; H6376 é o que 

H1931 rodeia H5437 [H8802] a terra H776 

de Havilá H2341 , onde H834 há ouro. 
H2091 

(Gênesis 2:12 ARA1993+)  O ouro H2091 

dessa H1931 terra H776 é bom; H2896 

também se encontram lá o bdélio H916 e a 

pedra H68 de ônix. H7718 
 

(Gênesis 2:11 KJV+)  The nameH8034 of 

the firstH259 is Pison:H6376 that is itH1931 

which compassethH5437 (H853) the 

wholeH3605 landH776 of Havilah,H2341 
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whereH834 H8033 there is gold;H2091 

(Gênesis 2:12 KJV+)  And the goldH2091 of 

thatH1931 landH776 is good:H2896 

thereH8033 is bdelliumH916 and the 

onyxH7718 stone.H68 

 

(Gênesis 2:11 HSB)  ֵָ֣֥ ֵָּֽ֣  H8034 shem The name םש  דהָּׁ ָ֖ חָּׁ  אֶּ
H259 ha·'e·Chad of the first  ִֵֹ֣וןפ  H6376 pi·Shon; [is] ישָ֑

Pison  ֵ֣ ּואה H1931 hu that  ֵ֣ בה  H5437 has·so·Vev, [is] ֹסב ֗
it which compasseth  ֵ֣  תא H853 'et  ֵָּׁ֣ל־כ H3605 kol- the 

whole  ֵ֣ ֶּץא ֵָּֽ֣  H776 'E·retz the whole land רֶּ הה  ִוילָּׁ   H2341 ח 
ha·cha·vi·Lah, of Havilah  ֵ֣ ר־א   H834 'a·Sher- where שֶּ

ֵָ֣֖ ב׃ה ֵ֣ there sham H8033  םשָּׁ ָּֽ  there  ·za·Hav.haz H2091]זָּׁהָּׁ
is] gold 

 

(Gênesis 2:12 HSB)  ֵַָּֽ֣֛בּו  H2091 u·za·Hav And the ז ה 
gold  ֵָּׁ֣ץה רֶּ ָ֥ ואה ֵ֣  H776 ha·'A·retz land אָּׁ  H1931 ha·Hiv of ִהָ֖

  thatֵָֹ֣֑ובט  [is] good Tov; H2896 ֵָ֣֥  are sham H8033 םשָּׁ
  thereֵ֣ חה ל   there [is] bdellium ·be·Do·lachhab H916  ְבֹדָ֖
ןוְֵ֣ בֶּ ָ֥ ם׃ה ֵ֣  H68 ve·'E·ven stone אֶּ ה   .H7718 hash·Sho·ham ֹשָּֽ

and the onyx 
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(1 Reis 14:2 ARA1993+)  Disse H559 

[H8799] este H3379 a sua mulher: H802 

Dispõe-te, H6965 [H8798] agora, e disfarça-

te, H8138 [H8690] para que não conheçam 
H3045 [H8799] que és mulher H802 de 

Jeroboão; H3379 e vai H1980 [H8804] a 

Siló. H7887 Eis que lá está o profeta H5030 

Aías, H281 o qual a meu respeito disse 

H1696 [H8765] que eu seria rei H4428 

sobre este povo. H5971 

 

 

(1 Reis 14:2 KJV+)  And JeroboamH3379 

saidH559 to his wife,H802 Arise,H6965 I 

pray thee,H4994 and disguise thyself,H8138 

thatH3588 thouH859 be notH3808 

knownH3045 to be the wifeH802 of 

Jeroboam;H3379 and getH1980 thee to 

Shiloh:H7887 behold,H2009 thereH8033 is 

AhijahH281 the prophet,H5030 whichH1931 

toldH1696 H5921 me that I should be 

kingH4428 overH5921 thisH2088 

people.H5971 
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(Jó 39:30 ARA1993+)  Seus filhos H667 

chupam H5966 [H8762] sangue; H1818 

onde há mortos, H2491 ela H1931 aí está. 

 

 

(Jó 39:30 KJV+)  Her young onesH667 also 

suck upH5966 blood:H1818 and whereH834 

the slainH2491 are, thereH8033 is 

she.H1931 

 

 
(Ezequiel 32:22 ARA1993+)  Ali, está a 

Assíria H804 com todo o seu povo; H6951 

em redor H5439 dela, todos os seus 

sepulcros; H6913 todos eles foram 

traspassados H2491 e caíram H5307 

[H8802] à espada. H2719 

 
 

(Ezequiel 32:22 KJV+)  AsshurH804 is 

thereH8033 and allH3605 her 

company:H6951 his gravesH6913 are 

aboutH5439 him: allH3605 of them 

slain,H2491 fallenH5307 by the 

sword:H2719 
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(Ezequiel 32:24 ARA1993+)  Ali, está Elão 

H5867 com todo o seu povo, H1995 em 

redor H5439 do seu sepulcro; H6900 todos 

eles foram traspassados H2491 e caíram 
H5307 [H8802] à espada; H2719 eles, os 

incircuncisos, H6189 desceram H3381 

[H8804] às profundezas H8482 da terra, 
H776 causaram H5414 [H8804] terror 

H2851 na terra H776 dos viventes H2416 e 

levaram H5375 [H8799] a sua vergonha 

H3639 com os que desceram H3381 

[H8802] à cova. H953 

 

(Ezequiel 32:24 KJV+)  ThereH8033 is 

ElamH5867 and allH3605 her 

multitudeH1995 round aboutH5439 her 

grave,H6900 allH3605 of them slain,H2491 

fallenH5307 by the sword,H2719 whichH834 

are gone downH3381 uncircumcisedH6189 

intoH413 the nether partsH8482 of the 

earth,H776 whichH834 causedH5414 their 

terrorH2851 in the landH776 of the 

living;H2416 yet have they borneH5375 

their shameH3639 withH854 them that go 

downH3381 to the pit.H953 
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(Ezequiel 32:26 ARA1993+)  Ali, estão 

Meseque H4902 e Tubal H8422 com todo o 

seu povo; H1995 ao redor H5439 deles, 

estão os seus sepulcros; H6913 todos eles 

são incircuncisos H6189 e traspassados 

H2490 [H8794] à espada, H2719 porquanto 

causaram H5414 [H8804] terror H2851 na 

terra H776 dos viventes. H2416 

 

 

(Ezequiel 32:26 KJV+)  ThereH8033 is 

Meshech,H4902 Tubal,H8422 and allH3605 

her multitude:H1995 her gravesH6913 are 

round aboutH5439 him: allH3605 of them 

uncircumcised,H6189 slainH2490 by the 

sword,H2719 thoughH3588 they 

causedH5414 their terrorH2851 in the 

landH776 of the living.H2416 

 

 

(Ezequiel 48:35 ARA1993+)  Dezoito H8083 
H6240 mil H505 côvados em redor; H5439 e 

o nome H8034 da cidade H5892 desde 

aquele dia H3117 será: YAHUH Está Ali. 
H3074 
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(Ezequiel 48:35 KJV+)  It was round 

aboutH5439 eighteenH8083 H6240 

thousandH505 measures: and the 

nameH8034 of the cityH5892 from that 

dayH4480 H3117 shall be, The LORDH3068 

is there.H8033 

 

 

(Oséias 6:10 ARA1993+)  Vejo H7200 

[H8804] uma coisa H8186 horrenda na casa 
H1004 de Israel: H3478 ali está a 

prostituição H2184 de Efraim; H669 Israel 

H3478 está contaminado. H2930 [H8738] 

 

 

(Oséias 6:10 KJV+)  I have seenH7200 an 

horrible thingH8186 in the houseH1004 of 

Israel:H3478 thereH8033 is the 

whoredomH2184 of Ephraim,H669 

IsraelH3478 is defiled.H2930 

 

(Ageu 2:14 ARA1993+)  Então, prosseguiu 

H6030 [H8799] Ageu: H2292 H559 [H8799] 

Assim é este povo, H5971 e assim esta 

nação H1471 perante mim, H6440 diz 
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H5002 [H8803] YAHUH; H3068 assim é toda 

a obra H4639 das suas mãos, H3027 e o 

que ali oferecem: H7126 [H8686] tudo é 

imundo. H2931 

 

(Ageu 2:14 KJV+)  Then answeredH6030 

Haggai,H2292 and said,H559 SoH3651 is 

thisH2088 people,H5971 and soH3651 is 

thisH2088 nationH1471 beforeH6440 me, 

saithH5002 the LORD;H3068 and soH3651 

is everyH3605 workH4639 of their 

hands;H3027 and that whichH834 they 

offerH7126 thereH8033 is unclean.H2931 

 

 

Estou colocando a versão em inglês com Strong pois o 
termo hebraico com Strong não está aparecendo na 
versão em português. 

 

Você poderá conferir esse fato consultando o texto em 
hebraico com Strong. 
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Com Shum (H8036), mesmo alterando-se os sinais 

diacríticos, possui o mesmo significado de Shem 

(H8034): 

 

 

(Esdras 5:10 ARA1993+)  Demais disto, lhes 

perguntamos H7593 [H8754] também H638 

pelo seu nome, H8036 para tos 

declararmos, H3046 [H8682] para que te 

pudéssemos escrever H3790 [H8748] os 

nomes H8036 dos homens H1400 que são 

entre eles os chefes. H7217 

 

 

(Esdras 5:10 KJV+)  We askedH7593 their 

namesH8036 also,H638 to certifyH3046 

thee, thatH1768 we might writeH3790 the 

namesH8036 of the menH1400 thatH1768 

were the chiefH7217 of them. 
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7.5. Filhos, descendência, genética, DNA (H8034 – 

Shem) 

 
Significando descendência, filhos, geração, 

posteridade, herança genética (DNA) e afins: 
 

 
(Deuteronômio 25:7 ARA1993+)  Porém, se 

o homem H376 não quiser H2654 [H8799] 

tomar H3947 [H8800] sua cunhada, H2994 

subirá H5927 [H8804] esta H2994 à porta, 
H8179 aos anciãos, H2205 e dirá: H559 

[H8804] Meu cunhado H2993 recusa H3985 

[H8765] suscitar H6965 [H8687] a seu 

irmão H251 nome H8034 em Israel; H3478 

não quer H14 [H8804] exercer para comigo 

a obrigação de cunhado. H2992 [H8763] 

 

 

(Rute 4:5 ARA1993+)  Disse, H559 [H8799] 

porém, Boaz: H1162 No dia H3117 em que 

tomares H7069 [H8800] a terra H7704 da 

mão H3027 de Noemi, H5281 também a 

tomarás H7069 [H8804] da mão de Rute, 
H7327 a moabita, H4125 já viúva, H802 

H4191 [H8801] para suscitar H6965 
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[H8687] o nome H8034 do esposo falecido, 

H4191 [H8801] sobre a herança H5159 
dele. 

 
 

(Rute 4:10 ARA1993+)  e também tomo 
H7069 [H8804] por mulher H802 Rute, 

H7327 a moabita, H4125 que foi esposa 
H802 de Malom, H4248 para suscitar H6965 

[H8687] o nome H8034 deste H4191 

[H8801] sobre a sua herança, H5159 para 

que este nome H8034 H4191 [H8801] não 

seja exterminado H3772 [H8735] dentre 
H5973 seus irmãos H251 e da porta H8179 

da sua cidade; H4725 disto sois, hoje, 
H3117 testemunhas. H5707 

 

 
(Salmos 109:13 ARA1993+)  Desapareça 

H3772 [H8687] a sua posteridade, H319 e 

na seguinte H312 geração H1755 se extinga 

H4229 [H8735] o seu nome. H8034 

 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  362 
 

7.6. A História de Judá e Tamar 

 

 

(Gênesis 38:1 ACF)  E aconteceu no mesmo 

tempo que Judá desceu de entre seus 
irmãos e entrou na casa de um homem de 

Adulão, cujo nome era Hira, 

(Gênesis 38:2 ACF)  E viu Judá ali a filha de 

um homem cananeu, cujo nome era Sua; e 

tomou-a por mulher, e a possuiu. 
(Gênesis 38:3 ACF)  E ela concebeu e deu à 

luz um filho, e chamou-lhe Er. 
(Gênesis 38:4 ACF)  E tornou a conceber e 

deu à luz um filho, e chamou-lhe Onã. 
(Gênesis 38:5 ACF)  E continuou ainda e 

deu à luz um filho, e chamou-lhe Selá; e 
Judá estava em Quezibe, quando ela o deu à 

luz. 

(Gênesis 38:6 ACF)  Judá, pois, tomou uma 
mulher para Er, o seu primogênito, e o seu 

nome era Tamar. 
(Gênesis 38:7 ACF)  Er, porém, o 

primogênito de Judá, era mau aos olhos 
de YAHUH, por isso YAHUH o matou. 

(Gênesis 38:8 ACF)  Então disse Judá a 
Onã: Toma a mulher do teu irmão, e 

casa-te com ela, e suscita descendência 

a teu irmão. 
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(Gênesis 38:9 ACF)  Onã, porém, soube que 

esta descendência não havia de ser para 

ele; e aconteceu que, quando possuia a 
mulher de seu irmão, derramava o sêmen 

na terra, para não dar descendência a seu 
irmão. 

(Gênesis 38:10 ACF)  E o que fazia era mau 
aos olhos de YAHUH, pelo que também o 

matou. 
(Gênesis 38:11 ACF)  Então disse Judá a 

Tamar sua nora: Fica-te viúva na casa 

de teu pai, até que Selá, meu filho, seja 
grande. Porquanto disse: Para que 

porventura não morra também este, 
como seus irmãos. Assim se foi Tamar e 

ficou na casa de seu pai. 
(Gênesis 38:12 ACF)  Passando-se pois 

muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher 
de Judá; e depois de consolado Judá subiu 

aos tosquiadores das suas ovelhas em 

Timna, ele e Hira, seu amigo, o adulamita. 
(Gênesis 38:13 ACF)  E deram aviso a 

Tamar, dizendo: Eis que o teu sogro sobe a 
Timna, a tosquiar as suas ovelhas. 

(Gênesis 38:14 ACF)  Então ela tirou de 
sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-

se com o véu, e envolveu-se, e assentou-se 
à entrada das duas fontes que estão no 
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caminho de Timna, porque via que Selá já 

era grande, e ela não lhe fora dada por 

mulher. 
(Gênesis 38:15 ACF)  E vendo-a Judá, teve-

a por uma prostituta, porque ela tinha 
coberto o seu rosto. 

(Gênesis 38:16 ACF)  E dirigiu-se a ela no 
caminho, e disse: Vem, peço-te, deixa-me 

possuir-te. Porquanto não sabia que era sua 
nora. E ela disse: Que darás, para que 

possuas a mim? 

(Gênesis 38:17 ACF)  E ele disse: Eu te 
enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: 

Dar-me-ás penhor até que o envies? 
(Gênesis 38:18 ACF)  Então ele disse: Que 

penhor é que te darei? E ela disse: O 
teu selo, e o teu cordão, e o cajado que 

está em tua mão. O que ele lhe deu, e 
possuiu-a, e ela concebeu dele. 

(Gênesis 38:19 ACF)  E ela se levantou, e 

se foi e tirou de sobre si o seu véu, e 
vestiu os vestidos da sua viuvez. 

(Gênesis 38:20 ACF)  E Judá enviou o 
cabrito por mão do seu amigo, o adulamita, 

para tomar o penhor da mão da mulher; 
porém não a achou. 

(Gênesis 38:21 ACF)  E perguntou aos 
homens daquele lugar, dizendo: Onde está a 
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prostituta que estava no caminho junto às 

duas fontes? E disseram: Aqui não esteve 

prostituta alguma. 
(Gênesis 38:22 ACF)  E tornou-se a Judá e 

disse: Não a achei; e também disseram os 
homens daquele lugar: Aqui não esteve 

prostituta. 
(Gênesis 38:23 ACF)  Então disse Judá: 

Deixa-a ficar com o penhor, para que 
porventura não caiamos em desprezo; eis 

que tenho enviado este cabrito; mas tu não 

a achaste. 
(Gênesis 38:24 ACF)  E aconteceu que, 

quase três meses depois, deram aviso a 
Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, 

e eis que está grávida do adultério. Então 
disse Judá: Tirai-a fora para que seja 

queimada. 
(Gênesis 38:25 ACF)  E tirando-a fora, ela 

mandou dizer a seu sogro: Do homem de 

quem são estas coisas eu concebi. E ela 
disse mais: Conhece, peço-te, de quem é 

este selo, e este cordão, e este cajado. 
(Gênesis 38:26 ACF)  E conheceu-os Judá e 

disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto 
não a tenho dado a Selá meu filho. E nunca 

mais a conheceu. 
(Gênesis 38:27 ACF)  E aconteceu ao tempo 
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de dar à luz que havia gêmeos em seu 

ventre; 

(Gênesis 38:28 ACF)  E sucedeu que, dando 
ela à luz, que um pôs fora a mão, e a 

parteira tomou-a, e atou em sua mão um fio 
encarnado, dizendo: Este saiu primeiro. 

(Gênesis 38:29 ACF)  Mas aconteceu que, 
tornando ele a recolher a sua mão, eis que 

saiu o seu irmão, e ela disse: Como tu tens 
rompido, sobre ti é a rotura. E chamaram-

lhe Perez. 

(Gênesis 38:30 ACF)  E depois saiu o seu 
irmão, em cuja mão estava o fio encarnado; 

e chamaram-lhe Zerá. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  367 
 

7.7. SHEM: Conclusão 

 

“Proveitoso relatar que na cultura ocidental o nome 
apenas designa uma pessoa (ex: Carlos, Priscila etc).  
 
Porém, na cultura semita, o nome (“shem”/שם) não só 
individualiza um ser, como também - e principalmente - se 
refere ao caráter da pessoa, às qualidades específicas 
que ela possui.  
 
No hebraico, cada nome possui um significado (ex: 
Yeshayahu/Isaías quer dizer “o ETERNO salva”). 
 
Então, o ETERNO revelou seu nome sagrado, YHWH 
 pois este tanto individualiza o Criador dos céus e da ,(יהוה)
terra como também espelha o caráter de Elohim.  
 
Que fique guardada esta importante informação: o 
nome expressa caráter. 
 
Especialista em paleo-hebraico, Jeff Benner explica que o 
tetragrama advém do verbo הוה, que denota “existir”. Na 
terceira pessoa do singular, flexiona-se o verbo como יהוה, 
formando-se o tetragrama que expressa simultaneamente 
as seguintes ideias: “Ele existe”, “Ele existirá”, “Ele é”.” 
 

Fonte: https://www.judaismonazareno.org/news/yhwh%3A-o-nome-

que-n%C3%A3o-deveria-ser-esquecido/ 

 

https://www.judaismonazareno.org/news/yhwh%3A-o-nome-que-n%C3%A3o-deveria-ser-esquecido/
https://www.judaismonazareno.org/news/yhwh%3A-o-nome-que-n%C3%A3o-deveria-ser-esquecido/
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Quando nos referimos ao NOME do Eterno Criador, 

precisamos em ter em mente todas as ideias que vimos 

acima e que estamos tratando da própria pessoa de 

Yahuh, seu caráter, sua reputação, sua honra e 

dignidade, sua fama, glória e magestade. Ainda, sua 

soberania, domínio e autoridade e sua descendência.  

 

Isso mesmo, descendência, pois pelo sangue de 

Yahushua, podemos chamá-lo de Pai, portanto, através da 

semente do Espírito Santo de Yah nos tornamos Filhos de 

Elohim, pelo Sangue precioso de Yahushua! 
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8.  A origem dos nomes próprios 
 
 
“Os nomes próprios surgiram em decorrência das mais 
diversas circunstâncias. Entre as quais destacamos: a 
fauna, a flora, o reino mineral, as circunstâncias de 
nascimento, as características físicas, o sentimento 
religioso pela divindade etc.  
 
E, diga-se de passagem, boa parte ou, talvez, a maioria 
dos nomes próprios tanto gregos quando hebraicos 
expressam um profundo sentimento religioso pela 
divindade.” 
 
(MORAES, Elias Soares de. Dicionário Etimológico de 
Nomes Bíblicos: origem e significado de milhares de 
nomes de pessoas, rios, vales, montes, lugares, Deus etc. 
1 Ed. 2010. São Paulo: Beit Shalom Editora, 2010, p. 13). 
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8.1. Textos bíblicos que explicam o motivo dos nomes 
 
 
ABRAÃO 
 

(Gênesis 17:5 ACF)  E não se chamará mais 
o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu 

nome; porque por pai de muitas nações te 
tenho posto; 

 
ACOR 
 

(Josué 7:25 ACF)  E disse Josué: Por que 
nos perturbaste? YAHUH te perturbará neste 

dia. E todo o Israel o apedrejou; e os 

queimaram a fogo depois de apedrejá-los. 

(Josué 7:26 ACF)  E levantaram sobre ele 

um grande montão de pedras, até o dia de 
hoje; assim YAHUH se apartou do ardor da 

sua ira; pelo que aquele lugar se chama o 
vale de Acor, até ao dia de hoje. 
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ASER 
 

(Gênesis 30:12 ACF)  Depois deu Zilpa, 
serva de Lia, um segundo filho a Jacó. 

(Gênesis 30:13 ACF)  Então disse Lia: Para 
minha ventura; porque as filhas me terão 

por bem-aventurada; e chamou-lhe Aser. 
 
BAAL-PERAZIM 
 

(2 Samuel 5:20 ACF)  Então foi Davi a Baal-

Perazim; e feriu-os ali Davi, e disse: 

Rompeu YAHUH a meus inimigos diante de 
mim, como quem rompe águas. Por isso 

chamou o nome daquele lugar Baal-
Perazim. 

 
BABEL 
 

(Gênesis 11:9 ACF)  Por isso se chamou o 
seu nome Babel, porquanto ali confundiu 

YAHUH a língua de toda a terra, e dali os 
espalhou YAHUH sobre a face de toda a 

terra. 

 
 
 
 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  372 
 

BEER-LAAI-RÓI 
 

(Gênesis 16:13 ACF)  E ela chamou o nome 
do YAHUH, que com ela falava: Tu és Elohim 

que me vê; porque disse: Não olhei eu 
também para aquele que me vê? 

(Gênesis 16:14 ACF)  Por isso se chama 

aquele poço de Beer-Laai-Rói; eis que 
está entre Cades e Berede. 

 
BENONI 
 

(Gênesis 35:18 ACF)  E aconteceu que, 
saindo-se-lhe a alma ( porque morreu ), 

chamou-lhe Benoni; mas seu pai chamou-
lhe Benjamim. 

 
BERIAS 
 

(1 Crônicas 7:23 ACF)  Depois coabitou com 
sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho; 

e chamou-o Berias; porque ia mal na 
sua casa. 
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BERSEBA 
 

(Gênesis 21:30 ACF)  E disse: Tomarás 
estas sete cordeiras de minha mão, para 

que sejam em testemunho que eu cavei este 
poço. 

(Gênesis 21:31 ACF)  Por isso se chamou 

aquele lugar Berseba, porquanto ambos 
juraram ali. 

 
BETEL 
 

(Gênesis 28:17 ACF)  E temeu, e disse: 
Quão terrível é este lugar! Este não é outro 

lugar senão a casa de Elohim; e esta é a 
porta dos céus. 

(Gênesis 28:18 ACF)  Então levantou-se 
Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a 

pedra que tinha posto por seu travesseiro, e 
a pôs por coluna, e derramou azeite em 

cima dela. 

(Gênesis 28:19 ACF)  E chamou o nome 
daquele lugar Betel; o nome porém 

daquela cidade antes era Luz. 
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BOQUIM 
 

(Juízes 2:4 ACF)  E sucedeu que, falando o 
anjo de YAHUH estas palavras a todos os 

filhos de Israel, o povo levantou a sua 
voz e chorou. 

(Juízes 2:5 ACF)  Por isso chamaram 

àquele lugar, Boquim; e sacrificaram ali 
ao YAHUH. 

 
CABUL 
 

(1 Reis 9:12 ACF)  E saiu Hirão de Tiro a ver 
as cidades que Salomão lhe dera, porém 

não foram boas aos seus olhos. 

(1 Reis 9:13 ACF)  Por isso disse: Que 

cidades são estas que me deste, irmão 
meu? E chamaram-nas: Terra de Cabul, 

até hoje. 
 
CAIM 
 

(Gênesis 4:1 ACF)  E conheceu Adão a Eva, 

sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a 

Caim, e disse: Alcancei de YAHUH um 
homem. 
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CAMPO DE SANGUE 
 

(Mateus 27:6 ACF)  E os príncipes dos 
sacerdotes, tomando as moedas de prata, 

disseram: Não é lícito colocá-las no cofre 
das ofertas, porque são preço de sangue. 

(Mateus 27:7 ACF)  E, tendo deliberado em 

conselho, compraram com elas o campo de 
um oleiro, para sepultura dos 

estrangeiros. 
(Mateus 27:8 ACF)  Por isso foi chamado 

aquele campo, até ao dia de hoje, 
Campo de Sangue. 

 
DÃ 
 

(Josué 19:47 ACF)  Saiu, porém, pequeno 
termo aos filhos de Dã, pelo que subiram os 

filhos de Dã, e pelejaram contra Lesém, e a 
tomaram, e a feriram ao fio da espada, e a 

possuíram e habitaram nela; e a Lesém 

chamaram Dã, conforme ao nome de Dã 
seu pai. 
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DÃ 
 

(Juízes 18:29 ACF)  E chamaram-lhe Dã, 
conforme ao nome de Dã, seu pai, que 

nascera a Israel; era, porém, antes o nome 
desta cidade Laís. 

 
EBENÉZER 
 

(1 Samuel 7:12 ACF)  Então tomou Samuel 
uma pedra, e a pôs entre Mizpá e Sem, e 

chamou-lhe Ebenézer; e disse: Até aqui 

nos ajudou YAHUH. 

 
EDE 
 

(Josué 22:34 ACF)  E os filhos de Rúben e 

os filhos de Gade deram ao altar o nome de 
Ede; para que seja testemunho entre 

nós que YAHUH é Elohim. 

 
EDOM 
 

(Gênesis 25:30 ACF)  E disse Esaú a Jacó: 

Deixa-me, peço-te, comer desse guisado 
vermelho, porque estou cansado. Por 

isso se chamou Edom. 
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EL-BETEL 
 

(Gênesis 35:7 ACF)  E edificou ali um altar, 
e chamou aquele lugar El-Betel; 

porquanto Elohim ali se lhe tinha 
manifestado, quando fugia da face de 

seu irmão. 

 
ELIEZER 
 

(Êxodo 18:4 ACF)  E o outro se chamava 

Eliézer; porque disse: O Elohim de meu 

pai foi por minha ajuda, e me livrou da 
espada de Faraó. 

 
EM-HACORÉ 
 

(Juízes 15:19 ACF)  Então Elohim fendeu 
uma cavidade que estava na queixada; e 

saiu dela água, e bebeu; e recobrou o seu 
espírito e reanimou-se; por isso chamou 

aquele lugar: A fonte do que clama, que 
está em Leí até ao dia de hoje. 

 
 
 
 
 
 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  378 
 

EMINS 
 

(Deuteronômio 2:11 ACF)  Também estes 
foram considerados gigantes como os 

anaquins; e os moabitas os chamavam 
emins. 

 
ESAÚ 
 

(Gênesis 25:25 ACF)  E saiu o primeiro ruivo 
e todo como um vestido de pelo; por isso 

chamaram o seu nome Esaú. 

 
ESCOL 
 

(Números 13:24 ACF)  Chamaram àquele 
lugar o vale de Escol, por causa do cacho 

que dali cortaram os filhos de Israel. 

 
ESEQUE 
 

(Gênesis 26:20 ACF)  E os pastores de Gerar 

porfiaram com os pastores de Isaque, 
dizendo: Esta água é nossa. Por isso 

chamou aquele poço Eseque, porque 
contenderam com ele. 
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GADE 
 

(Gênesis 30:10 ACF)  E deu Zilpa, serva de 
Lia, um filho a Jacó. 

(Gênesis 30:11 ACF)  Então disse Lia: 
Afortunada! e chamou-lhe Gade. 

 
GALEEDE 
 

(Gênesis 31:48 ACF)  Então disse Labão: 
Este montão seja hoje por testemunha entre 

mim e ti. Por isso se lhe chamou 

Galeede, 

 
GILGAL 
 

(Josué 5:9 ACF)  Disse mais YAHUH a Josué: 

Hoje retirei de sobre vós o opróbrio do 
Egito; por isso o nome daquele lugar se 

chamou Gilgal, até ao dia de hoje. 

 
HAVOTE-JAIR 
 

(Números 32:41 ACF)  E foi Jair, filho de 

Manassés, e tomou as suas aldeias; e 
chamou-as Havote-Jair. 
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HELCATE-HAZURIM 
 

(2 Samuel 2:16 ACF)  E cada um lançou 
mão da cabeça do outro, cravou-lhe a 

espada no lado, e caíram juntos, por isso 
se chamou àquele lugar Helcate-

Hazurim, que está junto a Gibeom. 

 
HORMÃ 
 

(Números 21:3 ACF)  YAHUH, pois, ouviu a 

voz de Israel, e lhe entregou os cananeus; e 

os israelitas destruíram totalmente, a eles e 
às suas cidades; e o nome daquele lugar 

chamou Hormá. 

 
ICABODE 
 

(1 Samuel 4:21 ACF)  E chamou ao 

menino Icabode, dizendo: De Israel se foi 
a glória! Porque a arca de Elohim foi 

tomada, e por causa de seu sogro e de seu 
marido. 
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ISAACAR 
 

(Gênesis 30:18 ACF)  Então disse Lia: 
Elohim me tem dado o meu galardão, pois 

tenho dado minha serva ao meu marido. E 
chamou-lhe Issacar. 

 
ISMAEL 
 

(Gênesis 16:11 ACF)  Disse-lhe também o 
anjo de YAHUH: Eis que concebeste, e darás 

à luz um filho, e chamarás o seu nome 

Ismael; porquanto YAHUH ouviu a tua 
aflição. 

 
ISRAEL 
 

(Gênesis 32:28 ACF)  Então disse: Não te 
chamarás mais Jacó, mas Israel; pois 

como príncipe lutaste com Elohim e com 
os homens, e prevaleceste. 

 
JABEZ 
 

(1 Crônicas 4:9 ACF)  E foi Jabez mais 
ilustre do que seus irmãos; e sua mãe deu-

lhe o nome de Jabez, dizendo: Porquanto 
com dores o dei à luz. 
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JACÓ 
 

(Gênesis 25:26 ACF)  E depois saiu o seu 
irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de 

Esaú; por isso se chamou o seu nome 
Jacó. E era Isaque da idade de sessenta 

anos quando os gerou. 

 
JEGAR-SAADUTA 
 

(Gênesis 31:46 ACF)  E disse Jacó a seus 

irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras, 

e fizeram um montão, e comeram ali sobre 
aquele montão. 

(Gênesis 31:47 ACF)  E chamou-o Labão 
Jegar-Saaduta; porém Jacó chamou-o 

Galeede. 
 
JERUBAAL 
 

(Juízes 6:32 ACF)  Por isso naquele dia lhe 

chamaram Jerubaal, dizendo: Baal 
contenda contra ele, pois derrubou o seu 

altar. 
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YAHUSHUA (JESUS) 
 

(Mateus 1:21 ACF)  E dará à luz um filho e 
chamarás o seu nome YAHUSHUA; 

porque ele salvará o seu povo dos seus 
pecados. 

 
JIZREEL 
 

(Oséias 1:4 ACF)  E disse-lhe YAHUH: Põe-
lhe o nome de Jizreel; porque daqui a 

pouco visitarei o sangue de Jizreel sobre a 

casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa 
de Israel. 

 
JOSÉ 
 

(Gênesis 30:22 ACF)  E lembrou-se Elohim 
de Raquel; e Elohim a ouviu, e abriu a sua 

madre. 

(Gênesis 30:23 ACF)  E ela concebeu, e deu 

à luz um filho, e disse: Tirou-me Elohim a 
minha vergonha. 

(Gênesis 30:24 ACF)  E chamou-lhe José, 

dizendo: YAHUH me acrescente outro 
filho. 
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JUDÁ 
 

(Gênesis 29:35 ACF)  E concebeu outra vez 
e deu à luz um filho, dizendo: Esta vez 

louvarei a YAHUH. Por isso chamou-o 
Judá; e cessou de dar à luz. 

 
LAAI-ROI 
 

(Gênesis 16:13 ACF)  E ela chamou o nome 
de YAHUH, que com ela falava: Tu és Elohim 

que me vê; porque disse: Não olhei eu 

também para aquele que me vê? 

(Gênesis 16:14 ACF)  Por isso se chama 

aquele poço de Beer-Laai-Rói; eis que 
está entre Cades e Berede. 

 
LEVI 
 

(Gênesis 29:34 ACF)  E concebeu outra vez, 
e deu à luz um filho, dizendo: Agora esta 

vez se unirá meu marido a mim, porque três 
filhos lhe tenho dado. Por isso chamou-o 

Levi. 
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LO-AMI 
 

(Oséias 1:9 ACF)  E Elohim disse: Põe-lhe o 
nome de Lo-Ami; porque vós não sois 

meu povo, nem eu serei vosso Elohim. 

 
LO-RUAMA 
 

(Oséias 1:6 ACF)  E tornou ela a conceber, e 

deu à luz uma filha. E Elohim disse: Põe-
lhe o nome de Lo-Ruama; porque eu não 

tornarei mais a compadecer-me da casa de 

Israel, mas tudo lhe tirarei. 

 
MAANAIM 
 

(Gênesis 32:1 ACF)  Jacó também seguiu o 

seu caminho, e encontraram-no os anjos de 
Elohim. 

(Gênesis 32:2 ACF)  E Jacó disse, quando os 
viu: Este é o exército de Elohim. E chamou 

aquele lugar Maanaim. 
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MAANÉ-DÃ 
 

(Juízes 18:12 ACF)  E subiram, e 
acamparam-se em Quiriate-Jearim, em 

Judá; então chamaram a este lugar 
Maané-Dã, até ao dia de hoje; eis que está 

por detrás de Quiriate-Jearim. 

 
MAER-SALAL-HAS-BAZ 
 

(Isaías 8:3 ACF)  E fui ter com a profetiza, e 

ela concebeu, e deu à luz um filho; e YAHUH 

me disse: Põe-lhe o nome de Maer-Salal-
Has-Baz. 

(Isaías 8:4 ACF)  Porque antes que o 
menino saiba dizer meu pai, ou minha mãe, 

se levarão as riquezas de Damasco, e os 
despojos de Samaria, diante do rei da 

Assíria. 
 
MAGOR-MISSABIBE 
 

(Jeremias 20:3 ACF)  E sucedeu que no dia 

seguinte Pasur tirou a Jeremias do cepo. 

Então disse-lhe Jeremias: YAHUH não 
chama o teu nome Pasur, mas, Terror por 

todos os lados. 

(Jeremias 20:4 ACF)  Porque assim diz 
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YAHUH: Eis que farei de ti um terror para ti 

mesmo, e para todos os teus amigos. Eles 

cairão à espada de seus inimigos, e teus 
olhos o verão. Entregarei todo o Judá na 

mão do rei de Babilônia; ele os levará 
presos a Babilônia, e feri-los-á à espada. 

 
MARA 
 

(Rute 1:20 ACF)  Porém ela lhes dizia: Não 
me chameis Noemi; chamai-me Mara; 

porque grande amargura me tem dado o 
Todo-Poderoso. 

 
MISPÁ 
 

(Gênesis 31:49 ACF)  E Mispá, porquanto 
disse: Atente YAHUH entre mim e ti, 

quando nós estivermos apartados um do 

outro. 

 
NAFTALI 
 

(Gênesis 30:8 ACF)  Então disse Raquel: 

Com grandes lutas tenho lutado com minha 
irmã; também venci; e chamou-lhe 

Naftali. 
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NAZARENO 
 

(Mateus 2:23 ACF)  E chegou, e habitou 
numa cidade chamada Nazaré, para que se 

cumprisse o que fora dito pelos profetas: 
Ele será chamado Nazareno. 

 
NOBÁ 
 

(Números 32:42 ACF)  E foi Nobá, e tomou 
a Quenate com as suas aldeias; e chamou-

a Nobá, segundo o seu próprio nome. 

 
NOÉ 
 

(Gênesis 5:29 ACF)  A quem chamou Noé, 
dizendo: Este nos consolará acerca de 

nossas obras e do trabalho de nossas mãos, 
por causa da terra que YAHUH amaldiçoou. 

 
PELEGUE 
 

(Gênesis 10:25 ACF)  E a Éber nasceram 
dois filhos: o nome de um foi Pelegue, 

porquanto em seus dias se repartiu a terra, 
e o nome do seu irmão foi Joctã. 
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PENIEL 
 

(Gênesis 32:30 ACF)  E chamou Jacó o 
nome daquele lugar Peniel, porque dizia: 

Tenho visto a Elohim face a face, e a 
minha alma foi salva. 

 
PEREZ 
 

(Gênesis 38:27 ACF)  E aconteceu ao tempo 
de dar à luz que havia gêmeos em seu 

ventre; 

(Gênesis 38:28 ACF)  E sucedeu que, dando 
ela à luz, que um pôs fora a mão, e a 

parteira tomou-a, e atou em sua mão um fio 
encarnado, dizendo: Este saiu primeiro. 

(Gênesis 38:29 ACF)  Mas aconteceu que, 
tornando ele a recolher a sua mão, eis que 

saiu o seu irmão, e ela disse: Como tu tens 
rompido, sobre ti é a rotura. E 

chamaram-lhe Perez. 
 
PEREZ-UZÁ 
 

(2 Samuel 6:8 ACF)  E Davi se contristou, 
porque YAHUH abrira rotura em Uzá; e 

chamou àquele lugar Perez-Uzá, até ao 
dia de hoje. 
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QUIBROTE-ATAAVÁ 
 

(Números 11:34 ACF)  Por isso o nome 
daquele lugar se chamou Quibrote-

Ataavá, porquanto ali enterraram o povo 
que teve o desejo. 

 
RAMATE-LEÍ 
 

(Juízes 15:17 ACF)  E aconteceu que, 
acabando ele de falar, lançou a queixada da 

sua mão; e chamou aquele lugar Ramate-

Leí. 

 
REOBOTE 
 

(Gênesis 26:22 ACF)  E partiu dali, e cavou 

outro poço, e não porfiaram sobre ele; por 
isso chamou-o Reobote, e disse: Porque 

agora nos alargou YAHUH, e crescemos 
nesta terra. 
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RUBEM 
 

(Gênesis 29:32 ACF)  E concebeu Lia, e deu 
à luz um filho, e chamou-o Rúben; pois 

disse: Porque YAHUH atendeu à minha 
aflição, por isso agora me amará o meu 

marido. 

 
SALOMÃO 
 

(1 Crônicas 22:9 ACF)  Eis que o filho que te 

nascer será homem de repouso; porque 

repouso lhe hei de dar de todos os seus 
inimigos ao redor; portanto, Salomão será 

o seu nome, e paz e descanso darei a 
Israel nos seus dias. 

 
SAMUEL 
 

(1 Samuel 1:20 ACF)  E sucedeu que, 
passado algum tempo, Ana concebeu, e deu 

à luz um filho, ao qual chamou Samuel; 
porque, dizia ela, o tenho pedido a YAHUH. 

 
 
 
 
 
 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  392 
 

SELÁ-HAMALECOTE 
 

(1 Samuel 23:26 ACF)  E Saul ia deste lado 
do monte, e Davi e os seus homens do outro 

lado do monte; e, temeroso, Davi se 
apressou a escapar de Saul; Saul, porém, e 

os seus homens cercaram a Davi e aos seus 

homens, para lançar mão deles. 

(1 Samuel 23:27 ACF)  Então veio um 

mensageiro a Saul, dizendo: Apressa-te, e 
vem, porque os filisteus com ímpeto 

entraram na terra. 
(1 Samuel 23:28 ACF)  Por isso Saul voltou 

de perseguir a Davi, e foi ao encontro dos 
filisteus; por esta razão aquele lugar se 

chamou Rochedo das Divisões. 
 
SETE 
 

(Gênesis 4:25 ACF)  E tornou Adão a 

conhecer a sua mulher; e ela deu à luz um 

filho, e chamou o seu nome Sete; 
porque, disse ela, Elohim me deu outro 

filho em lugar de Abel; porquanto Caim o 
matou. 
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SIMEÃO 
 

(Gênesis 29:33 ACF)  E concebeu outra vez, 
e deu à luz um filho, dizendo: Porquanto 

YAHUH ouviu que eu era desprezada, e deu-
me também este. E chamou-o Simeão. 

 
SITNA 
 

(Gênesis 26:21 ACF)  Então cavaram outro 
poço, e também porfiaram sobre ele; por 

isso chamou-o Sitna. 

 
TABERÁ 
 

(Números 11:3 ACF)  Pelo que chamou 
aquele lugar Taberá, porquanto o fogo de 

YAHUH se acendera entre eles. 

 
UM NOVO NOME 
 

(Isaías 62:2 ACF)  E os gentios verão a tua 

justiça, e todos os reis a tua glória; e 
chamar-te-ão por um nome novo, que a 

boca de YAHUH designará. 
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YAHUH-NISSI 
 

(Êxodo 17:15 ACF)  E Moisés edificou um 
altar, ao qual chamou: O YAHUH É MINHA 

BANDEIRA. 

(Êxodo 17:16 ACF)  E disse: Porquanto 

jurou YAHUH, haverá guerra de YAHUH 

contra Amaleque de geração em geração. 
 
YAHUH-SHALOM 
 

(Juízes 6:24 ACF)  Então Gideão edificou ali 

um altar a YAHUH, e chamou-lhe: YAHUH É 
PAZ; e ainda até o dia de hoje está em Ofra 

dos abiezritas. 

 
YAHUH-TSIDKENU 
 

(Jeremias 23:6 ACF)  Nos seus dias Judá 

será salvo, e Israel habitará seguro; e este 
será o seu nome, com o qual Elohim o 

chamará: YAHUH JUSTIÇA NOSSA. 
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ZEBULOM 
 

(Gênesis 30:20 ACF)  E disse Lia: Elohim me 
deu uma boa dádiva; desta vez morará o 

meu marido comigo, porque lhe tenho dado 
seis filhos. E chamou-lhe Zebulom. 

 
ZOAR 
 

(Gênesis 19:20 ACF)  Eis que agora aquela 
cidade está perto, para fugir para lá, e é 

pequena; ora, deixe-me escapar para lá ( 

não é pequena? ), para que minha alma 
viva. 

(Gênesis 19:21 ACF)  E disse-lhe: Eis aqui, 
tenho-te aceitado também neste negócio, 

para não destruir aquela cidade, de que 
falaste; 

(Gênesis 19:22 ACF)  Apressa-te, escapa-te 
para ali; porque nada poderei fazer, 

enquanto não tiveres ali chegado. Por isso 

se chamou o nome da cidade Zoar. 
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8.2.  Nomes próprios impostos por Yahuh 
   

“Segundo Mansur Guérios: “A origem do dar nomes às 

pessoas decorrem da necessidade de 1) de citá-las, 2) 

de chamá-las, e 3) de distingui-las entre as demais, 

dentro da família e dentro da comunidade” 

 

Até onde sabemos, a prática da imposição dos nomes 

próprios é tão antiga quanto o próprio universo; ela 

remete-nos aos dias da criação. Segundo podemos ler 

acerca do relato da criação, registrado no livro de 

Gênesis, Yah, ao fim de cada um dos primeiros três dias 

da criação, teve o cuidado de dar nome a cada obra que 

havia acabado de criar.  

 

(Gênesis 1:5 ACF)  E Elohim chamou à luz 

Dia; e às trevas chamou Noite. E foi a 
tarde e a manhã, o dia primeiro. 

 

(Gênesis 1:8 ACF)  E chamou Elohim à 
expansão Céus, e foi a tarde e a manhã, o 

dia segundo. 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  397 
 

(Gênesis 1:10 ACF)  E chamou Elohim à 

porção seca Terra; e ao ajuntamento das 

águas chamou Mares; e viu Elohim que era 
bom. 

 

Um outro fato bastante curioso é que, segundo as 

Escrituras, nem mesmo nem mesmo as estrelas, cujos os 

números são incontáveis pelos homens, escaparam aos 

olhos do Altíssimo que, além de contá-las, chama cada 

uma delas pelo seu respectivo nome.  

 

(Salmos 147:4 ACF)  Conta o número das 

estrelas, chama-as a todas pelos seus 

nomes. 

 

E ainda, segundo podemos ler no livro de Gênesis, Yah 

levou os animais que houvera criado, perante Adão afim 

de que este lhes impusesse os seus respectivos nomes. 

 

(Gênesis 2:19 ACF)  Havendo, pois, YAHUH 

Elohim formado da terra todo o animal do 
campo, e toda a ave dos céus, os trouxe a 

Adão, para este ver como lhes chamaria; e 
tudo o que Adão chamou a toda a alma 
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vivente, isso foi o seu nome. 

(Gênesis 2:20 ACF)  E Adão pôs os nomes a 

todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o 
animal do campo; mas para o homem não 

se achava ajudadora idônea. 
 

A Bíblia Sagrada registra cerca de, pelo menos, dezessete 

personagens cujos nomes foram impostos ou mudados 

por Yah. E, vale ressaltar que, esse ato, tão nobre quanto 

curioso, não era fruto de mero capricho do Criador. 

 

Mas pelo contrário, Ele estava sempre acompanhado de 

um forte motivo e uma boa razão para isso. Falando a 

esse respeito H. Bietenhard diz: “As mudanças de nomes 

também testificam a sua significância (Gênesis 41:45; II 

Reis 23:34). Até Yahuh pode empreender a mudança do 

nome de alguém, quando dá aos seus escolhidos, nova 

importância na sua própria situação ou para o futuro”. 

 

Algumas vezes, essas mudanças de nomes, realizadas 

por Yah, poderiam refletir ou espelhar um plano ou um 

projeto divino acerca do indivíduo, seu portador. Outras 

vezes, como no caso de Jacó, que teve seu nome alterado 

para Israel, a mudança de nome era uma espécie de 
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troféu dado como prêmio ao indivíduo, por um feito 

heroico, como podemos depreender do texto que segue: 

 

(Gênesis 32:28 ACF)  Então disse: Não te 

chamarás mais Jacó, mas Israel; pois 
como príncipe lutaste com Elohim e com os 

homens, e prevaleceste. 

 

Este mesmo prêmio, de acordo com o Apocalipse, 

aguarda os vencedores no céu, onde, então, haveremos 

de receber o nosso novo nome. 

 

(Apocalipse 2:17 ACF)  Quem tem ouvidos, 
ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que 

vencer darei a comer do maná escondido, e 
dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra 

um novo nome escrito, o qual ninguém 
conhece senão aquele que o recebe. 

 

Por outro lado, a mudança de nome poderia surgir como 

uma espécie de sentença, contra alguém como veremos 

no próximo tópico. Dos milhares de personagens bíblicos, 

apenas 11 tiveram o privilégio de terem os seus nomes 

impostos pelo próprio Yah: 
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ADÃO 

(Gênesis 5:2 ACF)  Homem e mulher os 

criou; e os abençoou e chamou o seu nome 
Adão, no dia em que foram criados. 

 

ISMAEL 

(Gênesis 16:11 ACF)  Disse-lhe também o 

anjo de YAHUH: Eis que concebeste, e darás 
à luz um filho, e chamarás o seu nome 

Ismael; porquanto YAHUH ouviu a tua 

aflição. 

(Gênesis 16:12 ACF)  E ele será homem 

feroz, e a sua mão será contra todos, e a 
mão de todos contra ele; e habitará diante 

da face de todos os seus irmãos. 
 

ISAQUE 

(Gênesis 17:19 ACF)  E disse Elohim: Na 
verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, 

e chamarás o seu nome Isaque, e com ele 
estabelecerei a minha aliança, por aliança 

perpétua para a sua descendência depois 

dele. 
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SALOMÃO OU JEDIDIAS 

(2 Samuel 12:24 ACF)  Então consolou Davi 

a Bate-Seba, sua mulher, e entrou a ela, e 
se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, 

e deu-lhe o nome de Salomão; e YAHUH o 
amou. 

(2 Samuel 12:25 ACF)  E enviou pela mão 

do profeta Natã, dando-lhe o nome de 
Jedidias, por amor a YAHUH. 

 

JOSIAS 

(1 Reis 13:2 ACF)  E ele clamou contra o 

altar por ordem de YAHUH, e disse: Altar, 
altar! Assim diz YAHUH: Eis que um filho 

nascerá à casa de Davi, cujo nome será 
Josias, o qual sacrificará sobre ti os 

sacerdotes dos altos que sobre ti queimam 
incenso, e ossos de homens se queimarão 

sobre ti. 

 

MAER-SALAL-HÁS-BAS 

(Isaías 8:3 ACF)  E fui ter com a profetiza, e 

ela concebeu, e deu à luz um filho; e YAHUH 
me disse: Põe-lhe o nome de Maer-Salal-

Has-Baz. 
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JISREEL 

(Oséias 1:4 ACF)  E disse-lhe YAHUH: Põe-

lhe o nome de Jizreel; porque daqui a 
pouco visitarei o sangue de Jizreel sobre a 

casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa 
de Israel. 

 

LO-RUAMA 

(Oséias 1:6 ACF)  E tornou ela a conceber, e 

deu à luz uma filha. E Elohim disse: Põe-lhe 

o nome de Lo-Ruama; porque eu não 
tornarei mais a compadecer-me da casa de 

Israel, mas tudo lhe tirarei. 

 

LO-AMI 

(Oséias 1:8 ACF)  E, depois de haver 
desmamado a Lo-Ruama, concebeu e deu à 

luz um filho. 

(Oséias 1:9 ACF)  E Elohim disse: Põe-lhe o 

nome de Lo-Ami; porque vós não sois meu 
povo, nem eu serei vosso Elohim. 
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JOÃO 

(Lucas 1:13 ACF)  Mas o anjo lhe disse: 

Zacarias, não temas, porque a tua oração foi 
ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um 

filho, e lhe porás o nome de João. 

 

YAHUSHUA (JESUS) 

(Mateus 1:21 ACF)  E dará à luz um filho e 
chamarás o seu nome Yahushua; porque 

ele salvará o seu povo dos seus 

pecados. 
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8.3. Nomes próprios alterados por Yahuh 

 

ABRÃO mudado para ABRAÃO 

(Gênesis 17:5 ACF)  E não se chamará mais 
o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu 

nome; porque por pai de muitas nações te 
tenho posto; 

 

 

SARAI mudado para SARA 

(Gênesis 17:15 ACF)  Disse Elohim mais a 
Abraão: A Sarai tua mulher não chamarás 

mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o 
seu nome. 

 

 

JACÓ mudado para ISRAEL 

(Gênesis 32:28 ACF)  Então disse: Não te 
chamarás mais Jacó, mas Israel; pois como 

príncipe lutaste com Elohim e com os 
homens, e prevaleceste. 
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OSÉIAS mudado para JOSUÉ 

(Números 13:16 ACF)  Estes são os nomes 

dos homens que Moisés enviou a espiar 
aquela terra; e a Oséias, filho de Num, 

Moisés chamou Josué. 

 

PASSUR mudado para MAGOR-MISSABIBE 

(Jeremias 20:3 ACF)  E sucedeu que no dia 
seguinte Pasur tirou a Jeremias do cepo. 

Então disse-lhe Jeremias: YAHUH não 

chama o teu nome Pasur, mas, Terror por 
todos os lados. 

 

 

SIMÃO mudado para CEFAS, que é igual a PEDRO 

(João 1:42 ACF)  E levou-o a Yahushua. E, 

olhando Yahushua para ele, disse: Tu és 

Simão, filho de Jonas; tu serás chamado 
Cefas (que quer dizer Pedro). 
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TIAGO e JOÃO, filhos de Zebedeu, receberam o nome de 

BOANERGES 

 

(Marcos 3:17 ACF)  E a Tiago, filho de 

Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos 
quais pôs o nome de Boanerges, que 

significa: Filhos do trovão; 

 

 

Os cristãos, vencedores, na eternidade, receberão um 

novo nome, que ninguém conhce se não aquele que 

recebe. 

 

(Apocalipse 2:17 ACF)  Quem tem ouvidos, 
ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que 

vencer darei a comer do maná escondido, e 

dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra 
um novo nome escrito, o qual ninguém 

conhece senão aquele que o recebe. 

 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  407 
 

Outro fato curioso é que um monarca persa (Ciro) teve 

seu nome revelado por Yah mesmo antes de ter nascido:” 

 

(Isaías 45:1 ACF)  Assim diz YAHUH ao seu 

ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão 
direita, para abater as nações diante de sua 

face, e descingir os lombos dos reis, para 

abrir diante dele as portas, e as portas não 
se fecharão. 

 

(MORAES, Elias Soares de. Dicionário Etimológico de 
Nomes Bíblicos: origem e significado de milhares de 
nomes de pessoas, rios, vales, montes, lugares, Deus etc. 
1 Ed. 2010. São Paulo: Beit Shalom Editora, 2010, p. 25-
27). 
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8.4. A imposição dos nomes próprios entre os judeus 

 

“A imposição dos nomes próprios de pessoas, entre os 

hebreus, pelo menos no primeiro século, de acordo com a 

Bíblia, acontecia no momento da circuncisão.  

 

Assim temos no evangelho, segundo escreveu Lucas: “E 

aconteceu que, ao oitavo dia, vieram circuncidar o 

menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome do pai. E 

respondendo sua mãe, disse: Não, porém, será 

chamado João... E perguntaram por acenos ao pai 

como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma 

tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é 

João. E todos se maravilharam.” 

 

É razoável supor que essa prática de impor o nome no 

recém nascido, no dia da circuncisão, entre os hebreus, já 

era observada desde o período veterotestamentário. Pelo 

menos é isso que o texto do livro de Gênesis deixa 

transparecer: 
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(Gênesis 21:3 ACF)  E Abraão pôs no filho 

que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome 

de Isaque. 

(Gênesis 21:4 ACF)  E Abraão circuncidou 

o seu filho Isaque, quando era da idade 
de oito dias, como Elohim lhe tinha 

ordenado. 
 

Não queremos acreditar que seus pais, Zacarias e Isabel, 

criaram essa prática, pelo menos o texto bíblico não diz 

isso, nem por inferência, mas sim que eles adotaram-na 

por ser esse um costume, desde muito, vinha sendo 

praticado pelos hebreus, conforme ficou exposto no texto 

acima. Isso é o que acreditamos. 

 

Em período posteriores, de acordo com alguns estudiosos: 

“O nome próprio nos judeus é imposto, em meio de uma 

oração, às crianças do sexo masculino pelo oficiante, na 

sinagoga, ou em casa, no momento da circuncisão, isto é, 

no oitavo dia depois do nascimento.  

 

O ato da imposição chamava-se “nomear”. Há um curioso 

livrinho, intitulado “Orden de benediciones”, publicado 

em hebraico, espanhol e português, no ano de 1687, no 

qual se lê uma oração em hebraico e espanhol, intitulada 
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“bênção da circuncisão”, acompanhada de explicações 

de ritual. 

 

Para a imposição de nomes às crianças do sexo feminino 

não há dia certo. O nome diz-se em meio a uma oração, e 

o ato de imposição chama-se, “nomear”, como o primeiro, 

ou “fadar”. 

 

O mesmo livrinho citado acima, contém outra oração para 

esse ato, intitulada “a lãs fadas de la hija”, igualmente em 

hebraico e espanhol. Na linguagem dos judeus de Lisboa 

eram correntes essas expressões “vamos às fadas da filha 

de fulano”, isto é, vamos assistir à cerimônia da imposição 

do nome: “Fulano amanhã manda fadar a filha”.  

 

E em convites que o pai envia a amigos diz: “Fulano 

convida a V. para  assistir às fadas de sua filha”. (Essas 

expressões, vale ressltar, são frutos de uma crendice 

muito antiga de que havia seres sobrenaturais, que 

fadavam as pessoas). 

 

O primeiro filho que nasce, recebe o nome do avô paterno, 

o segundo o do avô materno, a primeira filha recebe o 
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nome da avó materna; os outros filhos vão tomando os 

nomes dos tios-avós ou tias, de preferência os já 

falecidos, ou os que não deixam descendência. 

 

Quando há primos co-irmãos, adiciona-se ao nome próprio 

de uma figura bíblica, ou o ome do pai ou da mãe, 

respectivamente. Este nome, que se junta, funciona, pois 

como sobrenome. Por exemplo: dois indivídulos, netos de 

Abrão Levy, e também assim chamados, receberam como 

sobrenome Abner (de um personagem bíblico), ficando 

pois o primeiro: Abrão Abner Levy; e o segundo: Abraão 

Nathanael Levy. 

 

Outro exemplo é o escritor Ishac Levy (1827-1881), de 

quem fala Kayserling: “Consta-me que tem dois netos, 

chamados: Ishac Abraão Levy, e Ishac Esther Levy. No 

segundo caso temos, o que também acontece nos 

cristãos, um sobrenome feminino junto ao nome de um 

indivíduo do sexo masculino””. 

 
(MORAES, Elias Soares de. Dicionário Etimológico de 
Nomes Bíblicos: origem e significado de milhares de 
nomes de pessoas, rios, vales, montes, lugares, Deus etc. 
1 Ed. 2010. São Paulo: Beit Shalom Editora, 2010, p. 27-
29). 
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8.5. Os homônimos na Bíblia 

 

Tal como nos nossos dias, nos templos bíblicos havia 

muitos personagens que, apesar de diferentes, eram 

portadores de um mesmo nome. À esse fenômeno dá-se o 

nome de homônimo nas Escrituras, para ilustrar, 

citaremos apenas alguns. Há na Bíblia, cerca de: 

 

28 personagens com o nome de Zacarias; 

14 personagens com o nome de José; 

06 personagens com o nome de Maria (NT) 

03 personagens com o nome de João etc.. 

 

(MORAES, Elias Soares de. Dicionário Etimológico de 
Nomes Bíblicos: origem e significado de milhares de 
nomes de pessoas, rios, vales, montes, lugares, Deus etc. 
1 Ed. 2010. São Paulo: Beit Shalom Editora, 2010, p. 37). 
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8.6. O conceito de Antroponímia 

 

“Formada de duas palavras: anthropo, homem, e nymia, 
nome, etimologicamente antroponímia equivale à 
expressão nomes de homens. 
 
No sentido lato do termo, a palavra significa, porém, 
tratado de nomes próprios, sobrenomes e apelidos. 
 
Quem a empregou pela primeira vez, atribuindo-lhe 
expressão autônoma, como ramo da onomatologia, foi o 
distinto filólogo português J. Leite de Vasconcelos. A 
própria onomatologia, como parte da glotologia, era 
conhecida sob a designação genérica de onomástica (do 
grego onomaso, que significa chamar). 
 
Entendia-se por onomástica tudo o que servia para 
chamar. 
 
Com o tempo, a palavra evoluiu para um sentido mais 
amplo, compreendendo a relação explicativa de nomes 
próprios ou, mais concretamente, a relação explicativa de 
nomes próprios de pessoas. 
 
Com o objetivo de estabelecer nomenclaturas adequadas 
ao estado progressivo dos conhecimentos 
onomatológicos, outros vocábulos criou a Academia das 
Ciências de Lisboa, ao elaborar o seu Vocabulário 
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Ortográfico de 1940, inspirando-se em elementos 
fonéticos de origem grega. 
 
Xavier Fernandes, no seu trabalho Topônimos e 
Gentílicos, apresenta um quadro completo de termos (e 
seus significados) hoje em uso. Dele extraímos os 
seguintes: 
 
Topônimos: nomes de lugares, incluindo nestes as 
massas líquidas: rios, lagos etc.; 
Etnônimos: nomes de povos, cognomes e ápodos em 
geral; 
Patronímicos: nomes que exprimem filiação, 
descendência ou linhagem; 
Hierônimos: nomes sagrados e nomes relacionados a 
mitologia clássica: entidades, lugares animais, etc.; 
Astrônimos: nomes de astros em geral; 
Heortonimos: nomes de festas populares; 
Bibliônimos: nomes de livros; 
Homônimos: nomes de fonética igual; 
Metonímia: tudo quanto se refira a mudança de nomes; 
Panteonímia: nomes de todos os seres (de animais, de 
astros, de ventos, de terras, etc.); 
Potamonímia: nomes de rios 
Prosonímia: cognomes, sobrenomes e apelidos; 
Pseudonímia: nomes falsos; 
Sinonímia: nomes de sentido igual; 
Teonímia: nomes de entes sobrenaturais; 
Antroponímia: nomes de pessoas em geral. 
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8.7. A Antroponímia como ramo da onomatologia 
 
 
 
(...) O fenômeno onomatológico é tão antigo como o 
fenômeno linguístico. Não é possível a existência de uma 
língua sem nomes designativos de seres, de coisas – 
animadas ou inanimadas, abstratas ou concretas. 
 
Na sua estrutura, na sua gênese, a língua é em si mesma 
de natureza onomatológica. 
 
Admite-se que o homem, antes de começar a falar, 
exteriorizasse os seus raciocínios por meio de gestos. 
Mas os gestos, a mímica, só por si, não é uma língua. 
Nem o homem só por mímica se faria entender 
cabalmente. 
 
Na fase inicial do entendimento, os raciocínios humanos 
seria, porventura simples. E estariam todos ligados ao 
problema da subsistência. 
 
Quando a subsistência dependia essencialmente da caça, 
o homem, ao ver um animal, pensaria: “Lá vem um bicho. 
Vou apanhá-lo” E faria acompanhar este pensamento de 
um gesto. 
 
Com o tempo, algumas vezes os gestos seria misturados 
com gritos de satisfação ou urros de raiva. 
 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  416 
 

A pouco e pouco, aos gritos e urros se juntariam sons 
emitidos sem sentido determinado – como acontece com 
um surdo-mudo que tenta falar ou com uma criança que 
não sabe falar e tenta exprimir um desejo, uma vontade. 
 
Depois viriam os sons no estilo de interjeições. E, só mais 
tarde, sons imitando ruído de coisas. 
 
Ainda nesta fase, tudo seria acompanhado de profusa 
gesticulação. 
 
Dobados séculos, os sons imitando ruídos – sons 
onomatopaicos – e os gestos desordenados ganhariam 
técnica. E o homem começaria então... a palrar!  
 
As primeiras línguas seriam pequenos repositórios de 
interjeições e de fonemas onomatopaicos. Por estes 
fonemas se designariam as primeiras coisas, or primeiros 
seres, as primeiras atuações do dia-a-dia.” 
 
(CARREIRA, Antônio. QUINTINO, Fernando. 
Antroponímia da Guiné Portuguesa: memórias da Junta 
de Investigações do Ultramar nr 49 – 1º. Volume, 1 Ed. 
1964. Lisboa: Tipografia Minerva, 1964, p. 17-19) 
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9.  Qual o nome do seu “Deus”? 

 

 

(Provérbios 30:4 ACF)  Quem subiu ao céu e 

desceu? Quem encerrou os ventos nos seus 
punhos? Quem amarrou as águas numa 

roupa? Quem estabeleceu todas as 
extremidades da terra? Qual é o seu 

nome? E qual é o nome de seu filho, se 
é que o sabes? 

 

(Provérbios 30:4 NVI)  Quem subiu aos céus 
e desceu? Quem ajuntou nas mãos os 

ventos? Quem embrulhou as águas em sua 
capa? Quem fixou todos os limites da terra? 

Qual é o seu nome, e o nome do seu 
filho? Conte-me, se você sabe! 

 

 

O livro de Provérbios foi escrito cerca de 1000 AC e o 
autor do livro parece conhecer bem a resposta da sua 
pergunta pelo “Se é que o sabes”. Mas... de quem ele 
fala? 
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(Provérbios 30:4 ACF)  Quem subiu ao céu 

e desceu? Quem encerrou os ventos nos 

seus punhos? Quem amarrou as águas 
numa roupa? Quem estabeleceu todas 

as extremidades da terra? Qual é o seu 
nome? E qual é o nome de seu filho, se é 

que o sabes? 

 

 

O autor do livro de Provérbios só pode estar falando de 

Elohim, pois não poderia mesmo ser outra pessoa.  

 

Mas a pergunta agora é pra você responder:  

 

 

Qual o nome de seu 

Deus? E qual o nome 

do filho dEle, se é 

que o sabes? 
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(Colossenses 1:15 NVI)  Ele é a imagem 

do Elohim invisível, o primogênito de 
toda a criação, 

(Colossenses 1:16 NVI)  pois nele foram 
criadas todas as coisas nos céus e na terra, 

as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou 

soberanias, poderes ou autoridades; todas 
as coisas foram criadas por ele e para ele. 

(Colossenses 1:17 NVI)  Ele é antes de 
todas as coisas, e nele tudo subsiste. 

(Colossenses 1:18 NVI)  Ele é a cabeça do 
corpo, que é a igreja; é o princípio e o 

primogênito dentre os mortos, para que 
em tudo tenha a supremacia. 

(Colossenses 1:19 NVI)  Pois foi do 

agrado de Elohim que nele habitasse 
toda a plenitude, 

(Colossenses 1:20 NVI)  e por meio dele 
reconciliasse consigo todas as coisas, tanto 

as que estão na terra quanto as que estão 
no céu, estabelecendo a paz pelo seu 

sangue derramado na cruz. 
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10. As Escrituras declaram qual o nome do Eterno 

Criador? 

 

Sim, as Escrituras declaram que o nome do Eterno 

Criador é  יהוה -  YAHUH (H3068).  

 
À seguir, textos que declaram não quem é Elohim (Deus) 
mas qual é o NOME próprio e pessoal do Eterno Criador: 

 

 

(Isaías 42:8 ARA)  Eu sou YAHUH, este é o 
meu nome; a minha glória, pois, não a darei 

a outrem, nem a minha honra, às imagens 
de escultura. 

 

 

(Isaías 42:8 ARA1993+)  Eu sou o YAHUH, 
H3068 este é o meu nome; H8034 a minha 

glória, H3519 pois, não a darei H5414 

[H8799] a outrem, H312 nem a minha 

honra, H8416 às imagens de escultura. 
H6456 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  421 
 

  ías 42:8 HOT+)(Isaאני H589 יהוה H3068 הואH1931 

 H3808 לא H312 לאחר H3519 וכבודיH8034  מיש 

  H6456לפסילים׃  H8416ותהלתי  H5414אתן

 

 

  ías 42:8 HSB)(Isaֵ֣ ִנָ֥יא  I am ·Ni'a H589 ְֵָ֣֖הי  H3068 הוָּׁ
  LORD I [am] the ·huhYahֵ֣ ּואה  that hu 1H193 ְֵ֣יש  ִמָ֑

  that [is] my name ·Mi;she H8034ְכבֹוִדי ֵּ֣ו H3519 
u·che·vo·Di and my glory  ְֵ֣ח  רל  H312 le·'a·Cher to א 

another  ֵָֹּֽ֣ ןאֵֶּ֣  H3808 lo- Nor א־ל  H5414 'et·Ten, will I ּת  
not give  יּו ִתָ֖   H8416 u·te·hil·la·Ti neither my praise ְתִהלָּׁ

ים׃ל ֵ֣  H6456 lap·pe·si·Lim. to graven images ְפִסיִלָּֽ

 

 

(Êxodo 15:3 ARA)  YAHUH é homem de 

guerra; YAHUH é o seu nome. 

 

(Salmos 83:18 ARA)  E reconhecerão que só 

tu, cujo nome é YAHUH, és o Altíssimo 
sobre toda a terra. 

 

(Salmos 135:1 ARA)  Aleluia! Louvai o nome 

YAHUH; louvai-o, servos de YAHUH, 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  422 
 

(Salmos 148:11 ARA)  reis da terra e todos 

os povos, príncipes e todos os juízes da 

terra; 

(Salmos 148:12 ARA)  rapazes e donzelas, 

velhos e crianças. 
(Salmos 148:13 ARA)  Louvem o nome 

YAHUH, porque só o seu nome é excelso; a 
sua majestade é acima da terra e do céu. 

 
 

(Êxodo 6:2 ARA)  Falou mais Elohim a 

Moisés e lhe disse: Eu sou YAHUH (Êxodo 
6:3 ARA)  Apareci a Abraão, a Isaque e a 

Jacó como Elohim Todo-Poderoso; mas pelo 
meu nome, YAHUH, não lhes fui conhecido? 

(Êxodo 6:4 ARA)  Também estabeleci a 
minha aliança com eles, para dar-lhes a 

terra de Canaã, a terra em que habitaram 
como peregrinos. 

 

 

(Êxodo 6:6 ARA)  Portanto, dize aos filhos 

de Israel: eu sou YAHUH, e vos tirarei de 

debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei 
da sua servidão, e vos resgatarei com braço 

estendido e com grandes manifestações de 
julgamento. 
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(Êxodo 6:7 ARA)  Tomar-vos-ei por meu 

povo e serei vosso Elohim; e sabereis que 

eu sou YAHUH, vosso Elohim, que vos tiro 
de debaixo das cargas do Egito. 

 

 

(Êxodo 6:8 ARA)  E vos levarei à terra a 
qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó; e 

vo-la darei como possessão. Eu sou o 
YAHUH. 

 

 

(Êxodo 6:29 ARA)  disse YAHUH a Moisés: 

Eu sou YAHUH; dize a Faraó, rei do Egito, 
tudo o que eu te digo. 

 

 

(Êxodo 7:5 ARA)  Saberão os egípcios que 

eu sou YAHUH, quando estender eu a mão 
sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos 

de Israel. 
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(Êxodo 7:17 ARA)  Assim diz YAHUH: Nisto 

saberás que eu sou o YAHUH: com este 

bordão que tenho na mão ferirei as águas 
do rio, e se tornarão em sangue. 

(Êxodo 8:22 ARA)  Naquele dia, separarei a 
terra de Gósen, em que habita o meu povo, 

para que nela não haja enxames de moscas, 
e saibas que eu sou YAHUH no meio desta 

terra. 

 

 

(Êxodo 10:2 ARA)  e para que contes a teus 
filhos e aos filhos de teus filhos como 

zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz 
no meio deles, e para que saibais que eu 

sou YAHUH. 

 

 

(Êxodo 12:12 ARA)  Porque, naquela noite, 

passarei pela terra do Egito e ferirei na terra 

do Egito todos os primogênitos, desde os 
homens até aos animais; executarei juízo 

sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o 
YAHUH. 

(Êxodo 14:4 ARA)  Endurecerei o coração de 
Faraó, para que os persiga, e serei 

glorificado em Faraó e em todo o seu 
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exército; e saberão os egípcios que eu sou 

YAHUH. Eles assim o fizeram. 

(Êxodo 14:18 ARA)  e os egípcios saberão 
que eu sou YAHUH, quando for glorificado 

em Faraó, nos seus carros e nos seus 
cavalarianos. 

 

 

(Êxodo 15:26 ARA)  e disse: Se ouvires 
atento a voz de YAHUH, teu Elohim, e 

fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e 

deres ouvido aos seus mandamentos, e 
guardares todos os seus estatutos, nenhuma 

enfermidade virá sobre ti, das que enviei 
sobre os egípcios; pois eu sou YAHUH, que 

te sara. 

 

(Êxodo 16:12 ARA)  Tenho ouvido as 

murmurações dos filhos de Israel; dize-lhes: 
Ao crepúsculo da tarde, comereis carne, e, 

pela manhã, vos fartareis de pão, e sabereis 
que eu sou YAHUH, vosso Elohim. 

 

(Gênesis 15:7 ARA)  Disse-lhe mais: Eu sou 
YAHUH que te tirei de Ur dos caldeus, para 

dar-te por herança esta terra. 
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(Gênesis 28:13 ARA)  Perto dele estava 
YAHUH e lhe disse: Eu sou o YAHUH, 

Elohim de Abraão, teu pai, e Elohim de 
Isaque. A terra em que agora estás deitado, 

eu ta darei, a ti e à tua descendência. 

 

 

(Êxodo 20:2 ARA)  Eu sou YAHUH, teu 

Elohim, que te tirei da terra do Egito, da 

casa da servidão. 

 

 

(Êxodo 20:5 ARA)  Não as adorarás, nem 

lhes darás culto; porque eu sou o YAHUH, 
teu Elohim, Elohim zeloso, que visito a 

iniqüidade dos pais nos filhos até à terceira 
e quarta geração daqueles que me 

aborrecem 

 

 

(Êxodo 29:46 ARA)  E saberão que eu sou 
YAHUH, seu Elohim, que os tirou da terra 

do Egito, para habitar no meio deles; eu sou 
YAHUH, seu Elohim. 
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(Êxodo 31:13 ARA)  Tu, pois, falarás aos 
filhos de Israel e lhes dirás: Certamente, 

guardareis os meus sábados; pois é sinal 
entre mim e vós nas vossas gerações; para 

que saibais que eu sou YAHUH, que vos 
santifica. 

 

 

(Levítico 11:44 ARA)  Eu sou YAHUH, vosso 

Elohim; portanto, vós vos consagrareis e 
sereis santos, porque eu sou santo; e não 

vos contaminareis por nenhum enxame de 
criaturas que se arrastam sobre a terra. 

 

 

(Levítico 11:45 ARA)  Eu sou YAHUH, que 
vos faço subir da terra do Egito, para que eu 

seja vosso Elohim; portanto, vós sereis 

santos, porque eu sou santo. 

 

 

(Levítico 18:2 ARA)  Fala aos filhos de Israel 

e dize-lhes: Eu sou o YAHUH, vosso Elohim. 
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(Levítico 18:4 ARA)  Fareis segundo os meus 
juízos e os meus estatutos guardareis, para 

andardes neles. Eu sou YAHUH, vosso 
Elohim. 

(Levítico 18:5 ARA)  Portanto, os meus 
estatutos e os meus juízos guardareis; 

cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu 
sou YAHUH. 

 

 

(Levítico 18:6 ARA)  Nenhum homem se 

chegará a qualquer parenta da sua carne, 
para lhe descobrir a nudez. Eu sou YAHUH. 

 

 

(Levítico 18:21 ARA)  E da tua descendência 
não darás nenhum para dedicar-se a 

Moloque, nem profanarás o nome de teu 

Elohim. Eu sou YAHUH. 

 

 

(Levítico 18:30 ARA)  Portanto, guardareis a 

obrigação que tendes para comigo, não 
praticando nenhum dos costumes 

abomináveis que se praticaram antes de 
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vós, e não vos contaminareis com eles. Eu 

sou YAHUH, vosso Elohim. 

(Levítico 19:2 ARA)  Fala a toda a 
congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: 

Santos sereis, porque eu, YAHUH, vosso 
Elohim, sou santo. 

 

 

(Levítico 19:3 ARA)  Cada um respeitará a 
sua mãe e o seu pai e guardará os meus 

sábados. Eu sou YAHUH, vosso Elohim. 

 

 

(Levítico 19:4 ARA)  Não vos virareis para 
os ídolos, nem vos fareis deuses de 

fundição. Eu sou YAHUH, vosso Elohim. 

 

 

(Levítico 19:10 ARA)  Não rebuscarás a tua 

vinha, nem colherás os bagos caídos da tua 

vinha; deixá-los-ás ao pobre e ao 
estrangeiro. Eu sou YAHUH, vosso Elohim. 
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(Levítico 19:12 ARA)  nem jurareis falso 

pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do 
vosso Elohim. Eu sou YAHUH. 

 

(Levítico 19:14 ARA)  Não amaldiçoarás o 

surdo, nem porás tropeço diante do cego; 
mas temerás o teu Elohim. Eu sou YAHUH. 

 

 

(Levítico 19:16 ARA)  Não andarás como 

mexeriqueiro entre o teu povo; não 
atentarás contra a vida do teu próximo. Eu 

sou YAHUH. 

 

 

(Levítico 19:18 ARA)  Não te vingarás, nem 

guardarás ira contra os filhos do teu povo; 
mas amarás o teu próximo como a ti 

mesmo. Eu sou YAHUH. 

 

 

(Levítico 19:25 ARA)  No quinto ano, 
comereis fruto dela para que vos faça 

aumentar a sua produção. Eu sou YAHUH, 
vosso Elohim. 
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(Levítico 19:28 ARA)  Pelos mortos não 

ferireis a vossa carne; nem fareis marca 
nenhuma sobre vós. Eu sou YAHUH. 

 

(Levítico 19:30 ARA)  Guardareis os meus 

sábados e reverenciareis o meu santuário. 
Eu sou YAHUH. 

 

 

(Levítico 19:31 ARA)  Não vos voltareis para 

os necromantes, nem para os adivinhos; 
não os procureis para serdes contaminados 

por eles. Eu sou YAHUH, vosso Elohim. 

 

 

(Levítico 19:32 ARA)  Diante das cãs te 

levantarás, e honrarás a presença do 
ancião, e temerás o teu Elohim. Eu sou 

YAHUH. 

 

 

(Levítico 19:34 ARA)  Como o natural, será 
entre vós o estrangeiro que peregrina 

convosco; amá-lo-eis como a vós mesmos, 
pois estrangeiros fostes na terra do Egito. 

Eu sou YAHUH, vosso Elohim. 
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(Levítico 19:36 ARA)  Balanças justas, pesos 

justos, efa justo e justo him tereis. Eu sou 
YAHUH, vosso Elohim, que vos tirei da terra 

do Egito. 

 

 

(Levítico 19:37 ARA)  Guardareis todos os 

meus estatutos e todos os meus juízos e os 
cumprireis. Eu sou YAHUH. 

 

 

(Levítico 20:7 ARA)  Portanto, santificai-vos 

e sede santos, pois eu sou YAHUH, vosso 
Elohim. 

 

 

(Levítico 20:8 ARA)  Guardai os meus 
estatutos e cumpri-os. Eu sou YAHUH, que 

vos santifico. 

(Levítico 20:24 ARA)  Mas a vós outros vos 
tenho dito: em herança possuireis a sua 

terra, e eu vo-la darei para a possuirdes, 
terra que mana leite e mel. Eu sou YAHUH, 

vosso Elohim, que vos separei dos povos. 
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(Levítico 20:26 ARA)  Ser-me-eis santos, 

porque eu, YAHUH, sou santo e separei-vos 
dos povos, para serdes meus. 

 

 

(Levítico 21:8 ARA)  Portanto, o 
consagrarás, porque oferece o pão do teu 

Elohim. Ele vos será santo, pois eu, YAHUH 
que vos santifico, sou santo. 

 

 

(Levítico 21:12 ARA)  Não sairá do 

santuário, nem profanará o santuário do seu 
Elohim, pois a consagração do óleo da unção 

do seu Elohim está sobre ele. Eu sou 
YAHUH. 

 

(Levítico 21:15 ARA)  E não profanará a sua 

descendência entre o seu povo, porque eu 

sou YAHUH, que o santifico. 

 

 

(Levítico 21:23 ARA)  Porém até ao véu não 

entrará, nem se chegará ao altar, porque 
tem defeito, para que não profane os meus 

santuários, porque eu sou YAHUH, que os 
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santifico. 

(Levítico 22:2 ARA)  Dize a Arão e aos seus 

filhos que se abstenham das coisas 
sagradas, dedicadas a mim pelos filhos de 

Israel, para que não profanem o meu santo 
nome. Eu sou YAHUH. 

 

 

(Levítico 22:3 ARA)  Dize-lhes: Todo 
homem, que entre as vossas gerações, de 

toda a vossa descendência, se chegar às 

coisas sagradas que os filhos de Israel 
dedicam a YAHUH, tendo sobre si a sua 

imundícia, aquela alma será eliminada de 
diante de mim. Eu sou YAHUH. 

 

 

(Levítico 22:8 ARA)  Do animal que morre 
por si mesmo ou é dilacerado não comerá, 

para, com isso, não contaminar-se. Eu sou 

YAHUH. 

 

 

(Levítico 22:9 ARA)  Guardarão, pois, a 

obrigação que têm para comigo, para que, 
por isso, não levem sobre si pecado e 

morram, havendo-o profanado. Eu sou 
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YAHUH, que os santifico. 

(Levítico 22:16 ARA)  pois assim os fariam 

levar sobre si a culpa da iniqüidade, 
comendo as coisas sagradas; porque eu sou 

YAHUH, que os santifico. 

 

 
(Levítico 22:30 ARA)  No mesmo dia, será 

comido; e, dele, nada deixareis ficar até 
pela manhã. Eu sou YAHUH. 

(Levítico 22:31 ARA)  Pelo que guardareis os 

meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou 
YAHUH. 

(Levítico 22:32 ARA)  Não profanareis o meu 
santo nome, mas serei santificado no meio 

dos filhos de Israel. Eu sou YAHUH, que vos 
santifico, 

(Levítico 22:33 ARA)  que vos tirei da terra 
do Egito, para ser o vosso Elohim. Eu sou 

YAHUH. 

 

 

(Levítico 23:22 ARA)  Quando segardes a 
messe da vossa terra, não rebuscareis os 

cantos do vosso campo, nem colhereis as 
espigas caídas da vossa sega; para o pobre 

e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou 
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YAHUH, vosso Elohim. 

(Levítico 23:43 ARA)  para que saibam as 

vossas gerações que eu fiz habitar os filhos 
de Israel em tendas, quando os tirei da terra 

do Egito. Eu sou YAHUH, vosso Elohim. 

 

 

(Levítico 24:22 ARA)  Uma e a mesma lei 
havereis, tanto para o estrangeiro como 

para o natural; pois eu sou YAHUH, vosso 
Elohim. 

 

 

(Levítico 25:17 ARA)  Não oprimais ao vosso 

próximo; cada um, porém, tema a seu 
Elohim; porque eu sou YAHUH, vosso 

Elohim. 

 

 

(Levítico 25:38 ARA)  Eu sou YAHUH, vosso 

Elohim, que vos tirei da terra do Egito, para 
vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso 

Elohim. 
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(Levítico 25:55 ARA)  Porque os filhos de 

Israel me são servos; meus servos são eles, 
os quais tirei da terra do Egito. Eu sou 

YAHUH, vosso Elohim. 

 

 

(Levítico 26:1 ARA) Não fareis para vós 

outros ídolos, nem vos levantareis imagem 
de escultura nem coluna, nem poreis pedra 

com figuras na vossa terra, para vos 

inclinardes a ela; porque eu sou YAHUH, 
vosso Elohim. 

 

 

(Levítico 26:2 ARA)  Guardareis os meus 
sábados e reverenciareis o meu santuário. 

Eu sou YAHUH. 

 

 

(Levítico 26:13 ARA)  Eu sou YAHUH, vosso 
Elohim, que vos tirei da terra do Egito, para 

que não fôsseis seus escravos; quebrei os 
timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. 
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(Levítico 26:44 ARA)  Mesmo assim, estando 

eles na terra dos seus inimigos, não os 
rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para 

consumi-los e invalidar a minha aliança com 
eles, porque eu sou YAHUH, seu Elohim. 

 

 

(Levítico 26:45 ARA)  Antes, por amor deles, 
me lembrarei da aliança com os seus 

antepassados, que tirei da terra do Egito à 

vista das nações, para lhes ser por Elohim. 
Eu sou YAHUH 

 

.(Números 3:13 ARA)  Porque todo 

primogênito é meu; desde o dia em que feri 
a todo primogênito na terra do Egito, 

consagrei para mim todo primogênito em 
Israel, desde o homem até ao animal; serão 

meus. Eu sou YAHUH. 

 

(Números 3:41 ARA)  e para mim tomarás 

os levitas ( eu sou YAHUH ) em lugar de 
todo primogênito dos filhos de Israel e os 

animais dos levitas em lugar de todo 
primogênito entre os animais dos filhos de 

Israel. 
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(Números 3:45 ARA)  Toma os levitas em 

lugar de todo primogênito entre os filhos de 

Israel e os animais dos levitas em lugar dos 
animais dos filhos de Israel, porquanto os 

levitas serão meus. Eu sou YAHUH. 

 

 

(Números 10:10 ARA)  Da mesma sorte, no 

dia da vossa alegria, e nas vossas 
solenidades, e nos princípios dos vossos 

meses, também tocareis as vossas 

trombetas sobre os vossos holocaustos e 
sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos 

serão por lembrança perante vosso Elohim. 
Eu sou YAHUH, vosso Elohim. 

 

 

(Números 15:41 ARA)  Eu sou YAHUH, 
vosso Elohim, que vos tirei da terra do 

Egito, para vos ser por Elohim. Eu sou 

YAHUH, vosso Elohim. 

 

 

(Deuteronômio 5:6 ARA)  Eu sou YAHUH, 

teu Elohim, que te tirei do Egito, da casa da 
servidão. 
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(Deuteronômio 5:9 ARA)  não as adorarás, 

nem lhes darás culto; porque eu, YAHUH 

teu Elohim, sou Elohim zeloso, que visito a 
iniqüidade dos pais nos filhos até a terceira 

e quarta geração daqueles que me 
aborrecem, 

 

 

(Deuteronômio 29:6 ARA)  Pão não 
comestes e não bebestes vinho nem bebida 

forte, para que soubésseis que eu sou 

YAHUH, vosso Elohim. 

 

 

(Juízes 6:10 ARA)  e disse: Eu sou YAHUH, 

vosso Elohim; não temais os deuses dos 
amorreus, em cuja terra habitais; contudo, 

não destes ouvidos à minha voz. 

 

 

(Juízes 11:27 ARA)  Não sou eu, portanto, 
quem pecou contra ti! Porém tu fazes mal 

em pelejar contra mim; YAHUH, que é juiz, 
julgue hoje entre os filhos de Israel e os 

filhos de Amom. 
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(1 Reis 20:13 ARA)  Eis que um profeta se 

chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: 

Assim diz YAHUH: Viste toda esta grande 
multidão? Pois, hoje, a entregarei nas tuas 

mãos, e saberás que eu sou YAHUH. 

 

 

(1 Reis 20:28 ARA)  Chegou um homem de 

Elohim, e falou ao rei de Israel, e disse: 
Assim diz YAHUH: Porquanto os siros 

disseram: YAHUH é deus dos montes e não 

dos vales, toda esta grande multidão 
entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis 

que eu sou YAHUH 

 

 

(Salmos 81:10 ARA)  Eu sou YAHUH, teu 

Elohim, que te tirei da terra do Egito. Abre 
bem a boca, e ta encherei. 

 

 

(Isaías 6:5 ARA)  Então, disse eu: ai de 

mim! Estou perdido! Porque sou homem de 
lábios impuros, habito no meio de um povo 

de impuros lábios, e os meus olhos viram o 
Rei, YAHUH dos Exércitos! 
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(Isaías 43:3 ARA)  Porque eu sou YAHUH, 

teu Elohim, o Santo de Israel, o teu 

Salvador; dei o Egito por teu resgate e a 
Etiópia e Sebá, por ti. 

 

 

(Isaías 43:11 ARA)  Eu, eu sou YAHUH, e 
fora de mim não há salvador 

 

 

 (Isaías 43:15 ARA)  Eu sou YAHUH, o 

vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso 
Rei. 

 

 

(Isaías 44:24 ARA) Assim diz YAHUH, que 
te redime, o mesmo que te formou desde o 

ventre materno: Eu sou YAHUH, que faço 
todas as coisas, que sozinho estendi os céus 

e sozinho espraiei a terra; 

 

 

(Isaías 45:3 ARA)  dar-te-ei os tesouros 
escondidos e as riquezas encobertas, para 

que saibas que eu sou YAHUH, o Elohim de 
Israel, que te chama pelo teu nome. 
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(Isaías 45:5 ARA)  Eu sou YAHUH, e não há 

outro; além de mim não há Elohim; eu te 

cingirei, ainda que não me conheces. 

 

 

(Isaías 45:6 ARA)  Para que se saiba, até ao 

nascente do sol e até ao poente, que além 
de mim não há outro; eu sou YAHUH, e não 

há outro. 

 

 

(Isaías 45:18 ARA)  Porque assim diz 
YAHUH, que criou os céus, o Elohim que 

formou a terra, que a fez e a estabeleceu; 
que não a criou para ser um caos, mas para 

ser habitada: Eu sou YAHUH, e não há 
outro. 

 

 

(Isaías 48:17 ARA)  Assim diz YAHUH, o 

teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou 
YAHUH, o teu Elohim, que te ensina o que é 

útil e te guia pelo caminho em que deves 
andar. 
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(Isaías 49:23 ARA)  Reis serão os teus aios, 

e rainhas, as tuas amas; diante de ti se 

inclinarão com o rosto em terra e lamberão 
o pó dos teus pés; saberás que eu sou 

YAHUH e que os que esperam em mim não 
serão envergonhados. 

 

 

(Isaías 49:26 ARA)  Sustentarei os teus 
opressores com a sua própria carne, e com 

o seu próprio sangue se embriagarão, como 

com vinho novo. Todo homem saberá que 
eu sou YAHUH, o teu Salvador e o teu 

Redentor, o Poderoso de Jacó. 

 

 

(Isaías 51:15 ARA)  Pois eu sou YAHUH, 

teu Elohim, que agito o mar, de modo que 
bramem as suas ondas—o YAHUH dos 

Exércitos é o meu nome. 

 

 

(Isaías 60:16 ARA)  Mamarás o leite das 
nações e te alimentarás ao peito dos reis; 

saberás que eu sou YAHUH, o teu Salvador, 
o teu Redentor, o Poderoso de Jacó. 
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(Jeremias 9:24 ARA)  mas o que se gloriar, 

glorie-se nisto: em me conhecer e saber que 

eu sou YAHUH e faço misericórdia, juízo e 
justiça na terra; porque destas coisas me 

agrado, diz YAHUH. 

 

 

(Jeremias 24:7 ARA)  Dar-lhes-ei coração 

para que me conheçam que eu sou o 
YAHUH; eles serão o meu povo, e eu serei 

o seu Elohim; porque se voltarão para mim 

de todo o seu coração. 

 

 

(Jeremias 32:27 ARA)  Eis que eu sou 

YAHUH, o Elohim de todos os viventes; 
acaso, haveria coisa demasiadamente 

maravilhosa para mim? 

 

 

(Ezequiel 6:7 ARA)  Os mortos à espada 
cairão no meio de vós, para que saibais que 

eu sou YAHUH. 
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(Ezequiel 6:10 ARA)  Saberão que eu sou 

YAHUH e não disse debalde que lhes faria 

este mal. 

 

 

(Ezequiel 6:13 ARA)  Então, sabereis que eu 

sou YAHUH, quando os seus mortos à 
espada jazerem no meio dos seus ídolos, em 

redor dos seus altares, em todo outeiro alto, 
em todos os cimos dos montes e debaixo de 

toda árvore frondosa, debaixo de todo 

carvalho espesso, lugares 

 

 

 

(Ezequiel 6:14 ARA)  Estenderei a mão 
sobre eles e farei a terra tornar-se desolada, 

desolada desde o deserto até Ribla, em 
todas as suas habitações; e saberão que eu 

sou YAHUH. 

 

 

(Ezequiel 7:4 ARA)  Os meus olhos não te 
pouparão, nem terei piedade, mas porei 

sobre ti os teus caminhos, e as tuas 
abominações estarão no meio de ti. Sabereis 

que eu sou YAHUH. 
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(Ezequiel 7:27 ARA)  O rei se lamentará, e o 

príncipe se vestirá de horror, e as mãos do 

povo da terra tremerão de medo; segundo o 
seu caminho, lhes farei e, com os seus 

próprios juízos, os julgarei; e saberão que 
eu sou YAHUH. 

 

 

(Ezequiel 11:10 ARA)  Caireis à espada; nos 
confins de Israel, vos julgarei, e sabereis 

que eu sou YAHUH. 

 

 

(Ezequiel 11:12 ARA)  e sabereis que eu sou 
YAHUH. Pois não andastes nos meus 

estatutos, nem executastes os meus juízos; 
antes, fizestes segundo os juízos das nações 

que estão em redor de vós. 

 

 

(Ezequiel 12:15 ARA)  Saberão que eu sou 
YAHUH, quando eu os dispersar entre as 

nações e os espalhar pelas terras. 
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(Ezequiel 12:16 ARA)  Deles deixarei ficar 

alguns poucos, escapos da espada, da fome 

e da peste, para que publiquem todas as 
suas coisas abomináveis entre as nações 

para onde forem; e saberão que eu sou 
YAHUH. 

 

 

(Ezequiel 12:20 ARA)  As cidades habitadas 
cairão em ruínas, e a terra se tornará em 

desolação; e sabereis que eu sou YAHUH. 

 

 

(Ezequiel 13:9 ARA)  Minha mão será contra 
os profetas que têm visões falsas e que 

adivinham mentiras; não estarão no 
conselho do meu povo, não serão inscritos 

nos registros da casa de Israel, nem 
entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu 

sou YAHUH Elohim. 

 

 

(Ezequiel 13:14 ARA)  Derribarei a parede 
que caiastes, darei com ela por terra, e o 

seu fundamento se descobrirá; quando cair, 
perecereis no meio dela e sabereis que eu 

sou YAHUH. 
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(Ezequiel 13:21 ARA)  Também rasgarei os 

vossos véus e livrarei o meu povo das 

vossas mãos, e nunca mais estará ao vosso 
alcance para ser caçado; e sabereis que eu 

sou YAHUH. 

 

 

(Ezequiel 13:23 ARA)  por isso, já não tereis 

visões falsas, nem jamais fareis 
adivinhações; livrarei o meu povo das 

vossas mãos, e sabereis que eu sou 

YAHUH. 

 

 

(Ezequiel 14:8 ARA)  Voltarei o rosto contra 

o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e 
eliminá-lo-ei do meio do meu povo; e 

sabereis que eu sou YAHUH. 

 

 

(Ezequiel 15:7 ARA)  Voltarei o rosto contra 
eles; ainda que saiam do fogo, o fogo os 

consumirá; e sabereis que eu sou YAHUH, 
quando tiver voltado o rosto contra eles. 
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(Ezequiel 16:62 ARA)  Estabelecerei a minha 

aliança contigo, e saberás que eu sou 

YAHUH, 

 

 

(Ezequiel 20:5 ARA)  e dize-lhes: Assim diz 

YAHUH Elohim: No dia em que escolhi a 
Israel, levantando a mão, jurei à 

descendência da casa de Jacó e me dei a 
conhecer a eles na terra do Egito; levantei-

lhes a mão e jurei: Eu sou YAHUH, vosso 

Elohim. 

 

 

(Ezequiel 20:7 ARA)  Então, lhes disse: 

Cada um lance de si as abominações de que 
se agradam os seus olhos, e não vos 

contamineis com os ídolos do Egito; eu sou 
YAHUH, vosso Elohim. 

 

 

(Ezequiel 20:12 ARA)  Também lhes dei os 

meus sábados, para servirem de sinal entre 
mim e eles, para que soubessem que eu sou 

YAHUH que os santifica. 
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(Ezequiel 20:19 ARA)  Eu sou YAHUH, 

vosso Elohim; andai nos meus estatutos, e 

guardai os meus juízos, e praticai-os; 

 

 

(Ezequiel 20:20 ARA)  santificai os meus 

sábados, pois servirão de sinal entre mim e 
vós, para que saibais que eu sou YAHUH, 

vosso Elohim. 

 

 

(Ezequiel 20:26 ARA)  e permiti que eles se 
contaminassem com seus dons sacrificiais, 

como quando queimavam tudo o que abre a 
madre, para horrorizá-los, a fim de que 

soubessem que eu sou YAHUH. 

 

 

(Ezequiel 20:38 ARA)  separarei dentre vós 

os rebeldes e os que transgrediram contra 

mim; da terra das suas moradas eu os farei 
sair, mas não entrarão na terra de Israel; e 

sabereis que eu sou YAHUH. 
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(Ezequiel 20:42 ARA)  Sabereis que eu sou 

YAHUH, quando eu vos der entrada na terra 

de Israel, na terra que, levantando a mão, 
jurei dar a vossos pais. 

(Ezequiel 20:44 ARA)  Sabereis que eu sou 
YAHUH, quando eu proceder para convosco 

por amor do meu nome, não segundo os 
vossos maus caminhos, nem segundo os 

vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz 
YAHUH Elohim. 

 

 

(Ezequiel 22:16 ARA)  Serás profanada em 

ti mesma, à vista das nações, e saberás que 
eu sou YAHUH. 

 

 

(Ezequiel 23:49 ARA)  O castigo da vossa 
luxúria recairá sobre vós, e levareis os 

pecados dos vossos ídolos; e sabereis que 

eu sou YAHUH Elohim. 

 

 

(Ezequiel 24:24 ARA)  Assim vos servirá 

Ezequiel de sinal; segundo tudo o que ele 
fez, assim fareis. Quando isso acontecer, 

sabereis que eu sou YAHUH Elohim. 
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 (Ezequiel 24:27 ARA)  Nesse dia, abrir-se-á 

a tua boca para com aquele que escapar; 

falarás e já não ficarás mudo. Assim, lhes 
servirás de sinal, e saberão que eu sou 

YAHUH. 

 

 

(Ezequiel 25:5 ARA)  Farei de Rabá uma 

estrebaria de camelos e dos filhos de Amom, 
um curral de ovelhas; e sabereis que eu sou 

YAHUH. 

 

 

(Ezequiel 25:7 ARA)  eis que estendi a mão 
contra ti e te darei por despojo às nações; 

eliminar-te-ei dentre os povos e te farei 
perecer dentre as terras. Acabarei de todo 

contigo, e saberás que eu sou YAHUH. 

 

 

(Ezequiel 25:11 ARA)  Também executarei 
juízos contra Moabe, e os moabitas saberão 

que eu sou YAHUH. 
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(Ezequiel 25:17 ARA)  Tomarei deles 

grandes vinganças, com furiosas 

repreensões; e saberão que eu sou YAHUH, 
quando eu tiver exercido a minha vingança 

contra eles. 

 

 

(Ezequiel 26:6 ARA)  Suas filhas que estão 

no continente serão mortas à espada; e 
saberão que eu sou YAHUH. 

 

 

(Ezequiel 28:22 ARA)  e dize: Assim diz 

YAHUH Elohim: Eis-me contra ti, ó Sidom, 
e serei glorificado no meio de ti; saberão 

que eu sou YAHUH, quando nela executar 
juízos e nela me santificar. 

 

 

(Ezequiel 28:23 ARA)  Pois enviarei contra 

ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os 
traspassados cairão no meio dela, pela 

espada contra ela, por todos os lados; e 
saberão que eu sou YAHUH. 
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(Ezequiel 28:24 ARA)  Para a casa de Israel 

já não haverá espinho que a pique, nem 

abrolho que cause dor, entre todos os 
vizinhos que a tratam com desprezo; e 

saberão que eu sou YAHUH Elohim. 

(Ezequiel 28:26 ARA)  Habitarão nela 

seguros, edificarão casas e plantarão 
vinhas; sim, habitarão seguros, quando eu 

executar juízos contra todos os que os 
tratam com desprezo ao redor deles; e 

saberão que eu sou YAHUH, seu Elohim. 

 

 

(Ezequiel 29:6 ARA)  E saberão todos os 
moradores do Egito que eu sou YAHUH, 

pois se tornaram um bordão de cana para a 
casa de Israel. 

 

 

(Ezequiel 29:9 ARA)  A terra do Egito se 

tornará em desolação e deserto; e saberão 
que eu sou YAHUH. 
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(Ezequiel 29:16 ARA)  Já não terá a 

confiança da casa de Israel, confiança essa 

que me traria à memória a iniqüidade de 
Israel quando se voltava a ele à procura de 

socorro; antes, saberão que eu sou YAHUH 
Elohim. 

 

 

(Ezequiel 29:21 ARA)  Naquele dia, farei 
brotar o poder na casa de Israel e te darei 

que fales livremente no meio deles; e 

saberão que eu sou YAHUH. 

 

 

(Ezequiel 30:8 ARA)  Saberão que eu sou 

YAHUH, quando eu tiver posto fogo no 
Egito e se acharem destruídos todos os que 

lhe prestavam auxílio. 

 

 

(Ezequiel 30:19 ARA)  Assim, executarei 
juízo no Egito, e saberão que eu sou 

YAHUH. 
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(Ezequiel 30:25 ARA)  Levantarei os braços 

do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó 

cairão; e saberão que eu sou YAHUH, 
quando eu puser a minha espada na mão do 

rei da Babilônia e ele a estender contra a 
terra do Egito. 

 

 

(Ezequiel 30:26 ARA)  Espalharei os egípcios 
entre as nações e os derramarei pelas 

terras; assim, saberão que eu sou YAHUH. 

 

 

(Ezequiel 32:15 ARA)  Quando eu tornar a 
terra do Egito em desolação e a terra for 

destituída de tudo que a enchia, e quando 
eu ferir a todos os que nela habitam, então, 

saberão que eu sou YAHUH. 

 

 

(Ezequiel 33:29 ARA)  Então, saberão que 
eu sou YAHUH, quando eu tornar a terra 

em desolação e espanto, por todas as 
abominações que cometeram. 
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(Ezequiel 34:27 ARA)  As árvores do campo 

darão o seu fruto, e a terra dará a sua 

novidade, e estarão seguras na sua terra; e 
saberão que eu sou YAHUH, quando eu 

quebrar as varas do seu jugo e as livrar das 
mãos dos que as escravizavam. 

 

 

(Ezequiel 35:4 ARA)  Farei desertas as tuas 
cidades, e tu serás desolado; e saberás que 

eu sou YAHUH. 

 

 

(Ezequiel 35:9 ARA)  Em perpétuas 
desolações, te porei, e as tuas cidades 

jamais serão habitadas; assim sabereis que 
eu sou YAHUH. 

 

 

(Ezequiel 35:15 ARA)  Como te alegraste 

com a sorte da casa de Israel, porque foi 
desolada, assim também farei a ti; desolado 

serás, ó monte Seir e todo o Edom, sim, 
todo; e saberão que eu sou YAHUH. 
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(Ezequiel 36:11 ARA)  Multiplicarei homens 

e animais sobre vós; eles se multiplicarão e 

serão fecundos; fá-los-ei habitar-vos como 
dantes e vos tratarei melhor do que outrora; 

e sabereis que eu sou YAHUH. 

 

 

(Ezequiel 36:23 ARA)  Vindicarei a santidade 

do meu grande nome, que foi profanado 
entre as nações, o qual profanastes no meio 

delas; as nações saberão que eu sou 

YAHUH, diz YAHUH Elohim, quando eu 
vindicar a minha santidade perante elas. 

 

 

(Ezequiel 36:38 ARA)  Como um rebanho de 
santos, o rebanho de Jerusalém nas suas 

festas fixas, assim as cidades desertas se 
encherão de rebanhos de homens; e 

saberão que eu sou YAHUH. 

 

 

(Ezequiel 37:6 ARA)  Porei tendões sobre 
vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós 

estenderei pele e porei em vós o espírito, e 
vivereis. E sabereis que eu sou YAHUH. 
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(Ezequiel 37:13 ARA)  Sabereis que eu sou 

YAHUH, quando eu abrir a vossa sepultura 

e vos fizer sair dela, ó povo meu. 

 

 

(Ezequiel 37:28 ARA)  As nações saberão 

que eu sou YAHUH que santifico a Israel, 
quando o meu santuário estiver para 

sempre no meio deles. 

 

 

(Ezequiel 38:23 ARA)  Assim, eu me 
engrandecerei, vindicarei a minha santidade 

e me darei a conhecer aos olhos de muitas 
nações; e saberão que eu sou YAHUH. 

 

 

(Ezequiel 39:6 ARA)  Meterei fogo em 
Magogue e nos que habitam seguros nas 

terras do mar; e saberão que eu sou 

YAHUH. 
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(Ezequiel 39:7 ARA)  Farei conhecido o meu 

santo nome no meio do meu povo de Israel 

e nunca mais deixarei profanar o meu santo 
nome; e as nações saberão que eu sou 

YAHUH, o Santo em Israel. 

 

 

(Ezequiel 39:22 ARA)  Desse dia em diante, 

os da casa de Israel saberão que eu sou 
YAHUH, seu Elohim. 

 

 

(Oséias 12:9 ARA)  Mas eu sou YAHUH, teu 

Elohim, desde a terra do Egito; eu ainda te 
farei habitar em tendas, como nos dias da 

festa. 

 

 

(Oséias 13:4 ARA)  Todavia, eu sou 

YAHUH, teu Elohim, desde a terra do Egito; 

portanto, não conhecerás outro Elohim além 
de mim, porque não há salvador, senão eu. 
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(Joel 2:27 ARA)  Sabereis que estou no meio 

de Israel e que eu sou YAHUH, vosso 

Elohim, e não há outro; e o meu povo 
jamais será envergonhado. 

 

 

(Joel 3:17 ARA)  Sabereis, assim, que eu 
sou YAHUH, vosso Elohim, que habito em 

Sião, meu santo monte; e Jerusalém será 
santa; estranhos não passarão mais por ela. 

 

 

(Zacarias 10:6 ARA)  Fortalecerei a casa de 

Judá, e salvarei a casa de José, e fá-los-ei 
voltar, porque me compadeço deles; e serão 

como se eu não os tivera rejeitado, porque 
eu sou YAHUH, seu Elohim, e os ouvirei. 

 

 

Na maioria das versões das Bíblias em português, você 
encontrará “Senhor” no lugar do Tetragrama, no lugar do 
nome próprio e pessoal do Eterno Criador. 

 

Agora você já conhece a VERDADE! 
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11. Como o Eterno Criador quer ser chamado e 

lembrado? 

 

 

(Êxodo 3:13 ARA)  Disse Moisés a Elohim: 

Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e 
lhes disser: O Elohim de vossos pais me 

enviou a vós outros; e eles me 

perguntarem: Qual é o seu nome? Que 
lhes direi? 

(Êxodo 3:14 ARA)  Disse Elohim a Moisés: 
EU SOU O QUE SOU. Disse mais: Assim 

dirás aos filhos de Israel: EU SOU me 
enviou a vós outros. 

(Êxodo 3:15 ARA)  Disse Elohim ainda mais 
a Moisés: Assim dirás aos filhos de 

Israel: YAHUH, o Elohim de vossos pais, 

o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaque 
e o Elohim de Jacó, me enviou a vós 

outros; este é o meu nome 
eternamente, e assim serei lembrado de 

geração em geração. 
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(Êxodo 3:15 ARA1993+)  Disse H559 

[H8799] Elohim H430 ainda mais H5750 a 

Moisés: H4872 Assim dirás H559 [H8799] 

aos filhos H1121 de Israel: H3478 YAHUH, 
H3068 o Elohim H430 de vossos pais, 
H1 o Elohim H430 de Abraão, H85 o 

Elohim H430 de Isaque H3327 e o 

Elohim H430 de Jacó, H3290 me enviou 

H7971 [H8804] a vós outros; este é o 

meu nome H8034 eternamente, H5769 

e assim serei lembrado H2143 de 

geração H1755 em geração. H1755 

 

Ele quer ser chamado de YAHUH, e lembrado como o 
Elohim de Abraão, Elohim de Isaque, Elohim de Jacó.  

 

Abraão, Isaque e Jacó já estavam descansando nessa 
época do Êxodo, mas vivos em YAHUH, portanto, YAHUH 
é o Elohim de Vivos! 

 

 

(Mateus 22:32 ACF)  Eu sou o Elohim de 
Abraão, o Elohim de Isaque, e o Elohim de 

Jacó? Ora, Elohim não é Elohim dos 

mortos, mas dos vivos. 
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O NOME foi revelado de forma gradual.  

 

Primeiro, respondendo a Moshé (Moisés) Yahuh disse: 
“EU SOU O QUE SOU”, depois, orientando como ele O 
identificaria, disse a Moshé para dizer “EU SOU me enviou 
a vós” e, finalmente, no verso 15, revelou seu nome 
próprio e pessoal completo, e de como gostaria de ser 
lembrado:  

 

“YAHUH, 

o Elohim de Abraão, 

o Elohim de Isaque, 

o Elohim de Jacó” 
 

 

No primeiro e segundo momentos nós temos a tradução, e 
no terceiro momento temos o nome, mas a transliteração, 
Yahuh, que quer dizer “Ele é o Ser” ou “Aquele que 
existe”.  

 

Em resumo, Yahuh se apresentou como “Eu Sou” mas 
nós devemos chamá-lo de “Ele é”, ou seja, Yahuh. 
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12. Alguém se lembraria do nome? Seria possível 

que o nome verdadeiro subsistisse? 

 

 

Conforme as Escrituras, o nome YAHUH seria lembrado 

de geração em geração.  

 

Dessa forma, só podemos considerar como uma verdade 

absoluta, portanto, sempre haverá um povo que saberá o 

nome, terá a memória original e exata da pronúncia do 

NOME do Eterno Criador. 

 

Sabemos, entretando, que o texto não trata somente da 

pronúncia, mas da pessoa de YAHUH, de sua reputação, 

sua honra, glória e magestade – uma vez que o termo 

SHEM está conectado com vários outros significados. 

 

(Salmos 135:13 ARA)  O teu nome, 
YAHUH, subsiste para sempre; a tua 

memória, YAHUH, passará de geração 
em geração. 

 

(Salmos 102:12 ARA)  Tu, porém, YAHUH, 
permaneces para sempre, e a memória do 

teu nome, de geração em geração. 
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(Salmos 102:12 NVI)  Tu, porém, YAHUH, 

no trono reinarás para sempre; o teu nome 

será lembrado de geração em geração. 

 

 

(Salmos 102:12 PJFA)  Mas tu, YAHUH, 

estás entronizado para sempre, e o teu 
nome será lembrado por todas as 

gerações. 

 

 

(Salmos 102:15 ARA)  Todas as nações 
temerão o nome YAHUH, e todos os reis da 

terra, a sua glória; 

(Salmos 102:16 ARA)  porque o YAHUH 

edificou a Sião, apareceu na sua glória, 
(Salmos 102:17 ARA)  atendeu à oração do 

desamparado e não lhe desdenhou as 
preces. 

(Salmos 102:18 ARA)  Ficará isto registrado 

para a geração futura, e um povo, que há de 
ser criado, louvará a YAHUH; 

(Salmos 102:19 ARA)  que YAHUH, do alto 
do seu santuário, desde os céus, baixou 

vistas à terra, 
(Salmos 102:20 ARA)  para ouvir o gemido 

dos cativos e libertar os condenados à 
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morte, 

(Salmos 102:21 ARA)  a fim de que seja 

anunciado em Sião o nome YAHUH e o seu 
louvor, em Jerusalém, 

(Salmos 102:22 ARA)  quando se reunirem 
os povos e os reinos, para servirem a 

YAHUH. 
(Números 6:27 ARA)  Assim, porão o meu 

nome sobre os filhos de Israel, e eu os 
abençoarei. 

 

 

Sim, o texto também trata da pronúncia original e exata 
que de geração em geração um povo sempre teria a 
memória do NOME, ou seja, Seu nome seria lembrado de 
pai para filho eternamente. 

 

E foi pensando na degradação do homem pelo pecado é 
que em Números 6:27 encontramos a orientação quanto 
de uma espécie de ritual de imposição dos nomes aos 
filhos, incluírem o NOME do Eterno Criador, Yahuh – essa 
seria uma das formas pelas quais o nome subsisteria de 
geração em geração. Além disso, o Espírito Santo nos 
faria lembrar de tudo quanto Yahushua falou, e com 
certeza Ele pronunciou o Nome do Pai: “Mas aquele 
Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em 
meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos 
fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito“ (João 
14:26 ACF).  
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13. A Ortografia e a Gramática Hebraica não 

podem ser LEI. 

 

 

Como vimos, a restauração do idioma hebraico falado é 

recente e teve grande influência no idioma hebraico 

escrito. Os sinais massoréticos (ou sinais diacríticos) 

surgiram na Idade Média, portanto, são recentes, 

considerando o tempo de existência do idioma hebraico. 

 

O maior erro na caminhada pela descoberta da original e 

exata pronúncia do NOME do Eterno Criador é valorizar 

tanto as regras gramaticais e ortografia hebraica que elas 

acabam se tornando LEIS, e impedindo de se ver além 

dessas regras humanas. 

 

Não podemos deixar que a ortografia e a gramática 

hebraica acabem tendo a mesma relevância que as 

próprias Escrituras! O conteúdo das Escrituras deve 

ser considerado muito mais superior à essas regras 

humanas. 

 

Como falei anteriormente, as Escrituras possuem um 

Sistema de Segurança que está preparado a apontar 

erros e corrupções provocadas nela mesma, mas é 
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preciso depender exclusivamente do Espírito Santo de 

Yah para poder discernir corretamente essas coisas. 

 

Outro fator importante é ter mente a necessidade de 

utilizar “toda a Escritura” para entender e interpretar as 

Escrituras e não apenas parte dela. 

 

(2 Timóteo 3:16 ARA)  Toda a Escritura é 
inspirada por Yah e útil para o ensino, 

para a repreensão, para a correção, para a 
educação na justiça, 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 

 

Embora os textos HISB possuam seus sinais 

diacríticos, que na maioria das vezes foi mantido, a 

transliteração foi corrigida para melhor entendermos o 

conteúdo apresentado. 
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14. Verbo HaYah, “Eu Sou”, e a conjugação do 

verbo “Ser” na 1ª. pessoa do singular 

 

 

Se você perguntar a algum professor de hebraico como 
conjugar e pronunciar o verbo “ser” na 1ª. pessoa do 
singular, ou seja, “Eu sou” ele lhe responderá que não 
existe e que no hebraico o verbo ser fica “oculto ou 
implícito”.  

 

Por exemplo, numa apresentação em que você diria “Eu 
sou o Alexandre”, seria “Ani Alexandre”, ou seja, “Eu, 
Alexandre”, sem utilizar o verbo “ser”. 

 

Mas agora eu pergunto: Se não existe a conjugação na 
1ª. pessoa, como traduziram isso? 

 

 

(Êxodo 3:14 ARA1993+)  Disse H559 

[H8799] Elohim H430 a Moisés: H4872 EU 

SOU H1961 [H8799] O QUE SOU. H1961 

[H8799] Disse H559 [H8799] mais: Assim 

dirás H559 [H8799] aos filhos H1121 de 

Israel: H3478 EU SOU me enviou H7971 

[H8804] a vós outros. 
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(Êxodo 3:14 KJV+)  And GodH430 saidH559 

untoH413 Moses,H4872 I AMH1961 

THATH834 I AM:H1961 and he said,H559 

ThusH3541 shalt thou sayH559 unto the 

childrenH1121 of Israel,H3478 I AMH1961 

hath sentH7971 me untoH413 you. 

 

 

(Êxodo 3:14 HSB)  ֵ֣ רו ִֹּ֤אמֶּ  H559 vai·Yo·mer said י
 -H413 'el ל־אֵֶּ֣  H430 E·lo·Him And God ֹלִהים ֵ֣א ֵ֣ 

  toֵֹ֣המ ֵָּֽ֣ unto Moses ·Sheh,mo H4872  שֶּ  ָ֖האֶּ  ְהיֶּ
  I AM ·Yah'aHa H1961ֵ֣ שֶּ רא  WHO ·Sher'a H834 
ֵָּֽ֣ ָ֑האֶּ רו ֵ֣ THAT I AM ·Yah;'aHa H1961  ְהיֶּ אמֶּ ֹ֗  H559 י

vai·Yo·mer, and he said  ִֵּ֣֤הֹכ H3541 koh Thus  
ֵֹ֣ ר ֵ֣ת  ְבנ  ילִֵ֣  H559 to·Mar Thus shalt thou say אמ 

H1121 liv·Nei unto the children  ִֵ֣לי א    H3478 ְשרָּׁ
  of Israel ·ra·'El,Yisֵָּֽ֣ ָ֖האֶּ  I am ·Yah'aHa H1961  ְהיֶּ
ִנישְֵ֣ ָ֥ ח    H7971 she·la·Cha·ni I AM hath sent לָּׁ
ם׃א ֵ֣ ָּֽ יכֶּ  H413 'a·lei·Chem. about ל 
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A questão não é que “não existe” mas que não deve 

ser utilizado. Essa é a verdade.  

 

Se você seguir a regra gramatical, ficará no “não 

existe”, apenas, se seguir as Escrituras, entenderá 

que o motivo é que apenas Yah existe, e você não 

pode ter a pretensão de afirmar que por suas próprias 

forças e vontade você realmente seja ou exista! 

Portanto, as regras gramaticais hebraicas podem acabar 

se perpetuando e suas explicações podem chegar a nós 

vazias, por isso devemos ficar com “toda a Escritura”. 

 

 אהיה
Para uma tradução literal, esse termo ou expressão ficaria 

assim: “Eu, O Ser” ou “Eu O Sou”  ou “Eu, o Yah”. Lê-

se “Arraiá” e não (nunca) “Erriê”. E o mesmo acontece 

com o “Eu sou o que Sou”: lê-se “Arraiá ashér Arraiá”. 
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 א ה יה
YAH 

 (verbo SER) 

O  
(artigo) 

EU  
(pronome) 

 
O verbo HaYah (H1961),  היה , significa: ser, tornar-se, vir 

a ser, existir, acontecer, ser, estar, erguer-se, aparecer, 
ser instituído, ser estabelecido, ficar, permanecer, 
continuar, estar com etc.. 
 

Essa foi a expressão de apresentação do Eterno Criador, 

a fim de explicar o seu nome próprio, porém, Ele deseja 

ser chamado por todos como: “Ele é O Ser”, que na 

transliteração correta é: YAHUH.   

 

E Ele deseja ser lembrado por todos assim: “Yahuh, o 

Elohim de Abraão, o Elohim de Isaque, o Elohim de 

Jácó” – o Elohim de vivos! 
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 יה הוה
HUW ou HUH 

 (Ele - pronome) 

YAH 

 (verbo Ser) 

 
H1931 

 

 
H3050 / H1961 

YAHUH 
 

H3068 
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Se você foi apresentado ao João que disse assim “Eu 

sou João” e eu perguntar: “Quem é ele?”, você não 

responderá “Ele é o “Eu sou o João””, mas vai 

responder “Ele é o João”.  

 

Portanto, é isso que o Eterno Criador está querendo dizer 

como “querer ser chamado e lembrado”, você não vai 

repetir a frase dEle, mas vai utilizar as desinências 

adequadas.  

 

Somente Ele pode dizer “Eu Sou” ou “Eu sou O Ser” ou 

“Eu Sou Aquele que existe”.  

 

Nós sempre diremos “Ele é o Ser” ou “Ele é Aquele que 

Existe” e assim por diante. Hallelu Yah! 
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14.1.   YAHy: “Ser meu: Luz” ou “Yah meu: Luz” 

  

 

14.1.1. “Mostre-me tua glória (...) proclamarei o nome 

Yahuh”  

 

 

Para explicar minha tese (sob uma conjectura, apenas) 

sobre o real significado da primeira palavra dita no 

Universo, aquele que ainda iria se formar, e no tempo; 

vamos analisar um texto sobre o peso da glória, o 

esplendor, o brilho, a Luz de Yahuh. 

 

(Êxodo 33:18 ARA1993+)  Então, ele disse: 

H559 [H8799] Rogo-te H4994 que me 

mostres H7200 [H8685] a tua glória. 

H3519 

(Êxodo 33:19 ARA1993+)  Respondeu-lhe: 

H559 [H8799] Farei passar H5674 

[H8686] toda a minha bondade H2898 

diante de ti e te H6440 proclamarei 
H7121 [H8804] o nome H8034 YAHUH; 
H3068 terei misericórdia H2603 [H8804] de 

quem eu tiver misericórdia H2603 [H8799] e 

me compadecerei H7355 [H8765] de quem 
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eu me compadecer. H7355 [H8762] 

(Êxodo 33:20 ARA1993+)  E acrescentou: 
H559 [H8799] Não me poderás H3201 

[H8799] ver H7200 [H8800] a face, H6440 

porquanto homem H120 nenhum verá 

H7200 [H8799] a minha face e viverá. 
H2425 [H8804] 

(Êxodo 33:21 ARA1993+)  Disse H559 

[H8799] mais YAHUH: H3068 Eis aqui um 

lugar H4725 junto a mim; e tu estarás 

H5324 [H8738] sobre a penha. H6697 
(Êxodo 33:22 ARA1993+)  Quando passar 

H5674 [H8800] a minha glória, H3519 

eu te porei H7760 [H8804] numa fenda 
H5366 da penha H6697 e com a mão 

H3709 te cobrirei, H5526 [H8804] até 

que H5704 eu tenha passado. H5674 

[H8800] 
(Êxodo 33:23 ARA1993+)  Depois, em 

tirando H5493 [H8689] eu a mão, H3709 tu 

me verás H7200 [H8804] pelas costas; 
H268 mas a minha face H6440 não se verá. 

H7200 [H8735] 
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Vemos aqui que Moshé (Moisés) pediu a Yahuh para ver a 

sua glória e teve como resposta que Yahuh faria passar 

toda a Sua bondade diante dele e que para isso 

proclamaria o nome “Yahuh”, mas quando glória dEle 

passasse por Moisés, Yahuh o cobriria com sua mão e ele 

poderia vÊ-lo apenas pelas costas, e não face a face. 

 

O foco aqui é o seguinte, vou parafrasear: “Yahuh, 

mostre-me sua glória. Ok, Moisés, vou proclamar o 

nome Yahuh”. O que dá a entender que mostrar a glória, 

o brilho e todo esplendor do Criador, viria do proclamar o 

nome “Yahuh”. A manifestação da glória e esplendor de 

Yahuh está conectada com a proclamação de seu nome! 

 

(Êxodo 34:5 ARA1993+)  ¶ Tendo YAHUH 

H3068 descido H3381 [H8799] na 

nuvem, H6051 ali esteve H3320 

[H8691] junto dele e proclamou H7121 

[H8799] o nome H8034 YAHUH. H3068 

(Êxodo 34:6 ARA1993+)  E, passando 

H5674 [H8799] YAHUH H3068 por 

diante H6440 dele, clamou: H7121 

[H8799] YAHUH, H3068 YAHUH H3068 

Elohim H430 compassivo, H7349 

clemente H2587 e longânimo H750 
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H639 e grande H7227 em misericórdia 

H2617 e fidelidade; H571 
(Êxodo 34:7 ARA1993+)  que guarda 

H5341 [H8802] a misericórdia H2617 

em mil gerações, H505 que perdoa 

H5375 [H8802] a iniqüidade, H5771 a 

transgressão H6588 e o pecado, H2403 

ainda que não inocenta H5352 [H8763] 

H5352 [H8762] o culpado, e visita 
H6485 [H8802] a iniqüidade H5771 dos 

pais H1 nos filhos H1121 e nos filhos 
H1121 dos filhos, até à terceira H8029 e 

quarta H7256 geração! 

(Êxodo 34:8 ARA1993+)  E, imediatamente, 
H4116 [H8762] curvando-se H6915 [H8799] 

Moisés H4872 para a terra, H776 o adorou; 
H7812 [H8691] 

(Êxodo 34:9 ARA1993+)  e disse: H559 

[H8799] Senhor, H136 se, agora, achei 
H4672 [H8804] graça H2580 aos teus olhos, 

H5869 segue H136 H3212 [H8799] em 

nosso meio H7130 conosco; porque este 

povo H5971 é de dura cerviz. H7186 H6203 

Perdoa H5545 [H8804] a nossa iniqüidade 
H5771 e o nosso pecado H2403 e toma-nos 

por tua herança. H5157 [H8804] 
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Não foi Moshé (Moisés) quem disse nos versos 34:6-7 

mas o próprio Yahuh! A ação de Moshé foi logo depois 

disso, pois ele imediatamente se curvou e adorou e 

disse...  

 

Moshé não disse nada antes, pois foi Yahuh quem se 

manifestou com Sua Glória e proclamou seu próprio Nome 

conforme Ele mesmo havia dito que faria nos versos 

33:19-20. 

 

A manifestação da glória e esplendor de Yahuh está 

conectada com a proclamação de seu próprio nome!  

 

Isso realmente faz muito sentido pois minha tese é que a 

primeira palavra dita por Yahuh foi o próprio Nome, 

referindo-se ao Seu Filho. 

 

Tenha coração e mente abertos para acompanhar esse 

raciocício: 
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14.1.2.  A primeira palavra dita no Universo e no tempo 

foi o Nome YAH! 

 

 

No princípio do Tempo e do Universo, ao mesmo tempo 

que Yahuh dizia o seu próprio Nome, a luz surgia 

juntamente com o Universo (Céus e Terra) e o Tempo! É 

exatamente isso que gostaria de basear minha tese, ou se 

preferir, minha conjectura. 

 

(Gênesis 1:3 ARA1993+)  ¶ Disse H559 

[H8799] Elohim: H430 Haja H1961 

[H8799] luz; H216 e houve luz. H216 

 

(Gênesis 1:3 NVI)  Disse Elohim: "Haja 
luz", e houve luz. 

 

(Gênesis 1:3 HSB)  ֵ֣ רו ָֹ֥אמֶּ  H559 vai·Yo·mer י
  saidֵ֣ יםא ייְֵ֣ And God ·lo·HimE H430  ֹלִהָ֖  ִה 
  Let there be ·HiYah H1961ֵָֹ֣֑ורא or; H216 
  lightַֽ ָּֽ  and there was -·hivay H1961  ְיִהי־ו 
 H216 or. and there was light ֹור׃אֵָּֽ֣
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(Gênesis 1:3 HOT+)  ויאמרH559  
H216  אורH1961  יהי H430 אלהים

  H216אור׃  H1961ויהי

 
 
Considere mais esses textos: 

 

(João 8:12 ARA1993+)  ¶ De novo, G3825 

lhes G846 falava G2980 [G5656] Yahushua, 

G2424 dizendo: G3004 [G5723] Eu G1473 

sou G1510 [G5748] a luz G5457 do 

mundo; G2889 quem me G1698 segue 

G190 [G5723] não G3364 andará G4043 

[G5692] nas G1722 trevas; G4653 pelo 

contrário, G235 terá G2192 [G5692] a luz 
G5457 da vida. G2222 

 

(Apocalipse 19:13 ARA1993+)  Está vestido 

G4016 [G5772] com um manto G2440 tinto 
G911 [G5772] de sangue, G129 e G2532 o 

seu G846 nome G3686 se chama G2564 

[G5743] o Verbo G3056 de Elohim; 
G2316 
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(João 1:1 ARA1993+)  ¶ No G1722 princípio 

G746 era G2258 [G5713] o Verbo, G3056 e 
G2532 o Verbo G3056 estava G2258 

[G5713] com G4314 Elohim, G2316 e 
G2532 o Verbo G3056 era G2258 

[G5713] Elohim. G2316 

(João 1:2 ARA1993+)  Ele G3778 estava 
G2258 [G5713] no G1722 princípio 

G746 com G4314 Elohim. G2316 
(João 1:3 ARA1993+)  Todas as coisas 

G3956 foram feitas G1096 [G5633] por 

intermédio G1223 dele, G846 e, G2532 

sem G5565 ele, G846 nada G3761 do que 

G1520 foi feito G1096 [G5633] se fez. 
G1096 [G5754] 

 

 

 

A primeira frase que Elohim pronunciou: “Haja Luz” – 

lê-se “Yahy óur”. 

  יהיֵ֣אור
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A primeira palavra que Elohim pronunciou: “Haja”? – 

lê-se ““Yahy”. 
 

 יהי
 

Minha tese é que a primeira palavra que Elohim disse no 

relato da Criação foi seu próprio Nome: “YAH”, seguido 

do pronome pessoal “meu” (Yod), partícula que fica junto 

ao verbo,  e depois a palavra “luz” (Owr).  

 

Ficando assim: “Ser Meu: Luz” ou melhor, “Yah meu: 

Luz”  
 

“Yah meu: Luz” 
 

 

Releia os três textos que selecionei acima e reconsidere a 

afirmação da minha tese juntamente com o relato da 

manifestação da Glória de Yah narrado em Êxodo 33 e 34. 

Faz sentido pra você? 
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Abaixo seguem frases/ideias baseadas nas afirmações 

das Escrituras para acompanhar o raciocínio lógico para 

essa tese do nome YAH como sendo a primeira palavra 

dita de Yahuh para Seu Filho por ocasião da Luz 

primordial, que deu origem aos Céus e Terra (Universo), 

no princípio do Universo e do Tempo: 

 

 

No príncipio criou Elohim os céus e a terra 

No príncípio era o Verbo 

O Verbo estava com Elohim 

O Verbo era Elohim 

Eu sou a Luz do mundo 

Seu nome se chama verbo de Elohim 

O Verbo estava no príncípio com Elohim 

Haja luz 

Yah meu: Luz 

Todas as coisas foram feitas por 

intermédio do Verbo 

Seu nome se chama verbo de Elohim 

Yah meu: Luz 
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(Apocalipse 19:13 ARA1993+)  Está vestido 

G4016 [G5772] com um manto G2440 tinto 
G911 [G5772] de sangue, G129 e G2532 o 

seu G846 nome G3686 se chama G2564 

[G5743] o Verbo G3056 de Elohim; 

G2316 
 

 

Nome é nome, verbo é verbo, mas a Escritura está 

dizendo que Ele é chamado de Verbo de Elohim. Um 

nome que foi chamado de verbo, isso é que o texto está 

dizendo.  

 

O que eu concluo é que a primeira palavra que Elohim 

disse na criação foi o nome dEle, que é o mesmo que o 

Filho, que possui o Nome do Pai, e que depois, com o 

tempo, essa palavra (o Nome) se tornou um verbo, o 

verbo: ser, estar, existir, acontecer. 

 

Faz sentido pra você? Não foi um verbo que deu 

origem ao nome dEle mas o Nome dEle que deu 

origem ao verbo.  
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Se você reler as explicações do Nome quando o próprio 

Criador está explicando “Eu sou”, e “Eu sou o que Eu 

sou”, ficará mais claro entender que do Nome dEle saiu 

todas as coisas, do Nome dele foi criado tudo – se 

entendermos que há um ser representado por esse nome: 

o próprio Filho de Yah, que também recebe o nome do 

Pai: Yahushua! 

 

Com Saulo (Paulo) aconteceu a mesma coisa, uma 

grande luz surgiu e logo a declaração do nome de 

Yahushua: 

 

(Atos 26:13 ARA)  Ao meio-dia, ó rei, indo 

eu caminho fora, vi uma luz no céu, 
mais resplandecente que o sol, que 

brilhou ao redor de mim e dos que iam 
comigo. 

(Atos 26:14 ARA)  E, caindo todos nós por 
terra, ouvi uma voz que me falava em 

língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me 
persegues? Dura coisa é recalcitrares contra 

os aguilhões. 

(Atos 26:15 ARA)  Então, eu perguntei: 
Quem és tu, Senhor? Ao que YAHUH 

respondeu: Eu sou Yahushua, a quem tu 
persegues. 
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14.2.   Yah no Tupi-Guarani 

 

No livro Dicionário de 

Palavras Brasileira de 

Origem Indígena, de Clovis 

Chiaradia, 2008, p.350 e 370 

encontramos o seguinte a 

respeito do termo ou da 

palavra “Já”, que se lê “Iá”, o 

mesmo som que “Yah”: 

 

 

 

 

“JÁ –  (...) 2) ele, ela, eles, elas, o que é, aquele que é 

(...) 7) Senhor, dono (...) chamado de (...) ver JARA. 

 

JARA – 1) Aquele que é, senhor, dono, capaz, 

proeminência, Iá, Iara” 
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No livro Vocabulário Tupi 

Guarani Português, Segunda 

Edição Revista e Aumentada, 

de Silveira Bueno, 1983, p.322, 

encontramos o seguinte à 

respeito do termo ou da palavra 

“Yá”, que possui o mesmo som 

que “Yah”: 

 

“Ya – Por yara, senhor, dono 

de. Ex. taquareé ya, o senhor, o 

dono das canas (...)” 
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14.3. O Tupi-Guarani em nossa língua 

       

O Tupi e o Guarani são línguas muito antigas, antigas a 
ponto de não hever uma versão escrita da língua, mas 
apenas falada.  
 
Isso significa que houve uma preservação tão grande dos 
costumes e tradições, passando-se de pai para filho, de 
geração em geração, que não havia até aquele momento, 
a necessidade de se registrar a língua falada. 
 
E isso torna as línguas indígenas aqui do Brasil valiosas 
para nossa pesquisa das raízes hebraicas, dos significado 
e etimologia das palavras. Nós vamos ver muita coisa em 
comum entre os idiomas indígenas e hebraicos, 
particularidades nas vogais e consoantes. 
 
Digo vogais pois o hebraico possui, sim, consoantes que 
possuem funções de vogais, portanto, todas as vogais são 
conseguidas à partir das consoantes e seus sons 
originais. 
 
Mesmo porque, os originais mais antigos das Escrituras 
não haviam sinais diacríticos, os sinais massoréticos, que 
só vieram a surgir na Idade Média. 
 
À seguir, irei transcrever uma parte da introdução que 
explica alguns detalhes muito importantes sobre a língua 
Tupi-Guarani, que se encontra no livro do Professor 
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Silveira Bueno, professor Emérito da USP, Vocabulário 
Tupi-Guarani Português, 7ª. Edição, 2008: 
 
“O Tupi era a língua usada pelos jesuítas em suas 
catequeses desde o Maranhão até São Vicente em São 
Paulo. Não era língua própria de uma tribo, mas uma 
uniformização léxica racional de vários dialetos, fixada 
pela Gramática do Padre Anchieta e pelo vocabulário 
jesuítico. 
 
Foi o tupi o resultado desse esforço normativo para servir 
a todos os missionários em seus trabalhos e por toda a 
costa atlântica do norte a sul, tomando como pontos 
bazilantes o Maranhão e São Paulo (Frederico G. 
Edelweiss). 
 
O Tupi, gramaticalizado por Anchieta, era a língua legítima 
dos índios e não se confundia com a língua geral falada 
pelos colonos e seus descendentes. Esta língua geral, 
espécie de língua franca, usada pelos comerciantes e 
funcionários, era o resultado da contaminação de outros 
falares com o tupi e veio a constituir-se no nheengatú 
ainda servindo de meio de comunicação em toda a região 
do Amazonas e do Pará. 
 
Este Cursp de Tupi Antigo pretende facilitar o 
conhecimento do idioma falado pelo grupo mais 
importante de índios do Brasil. Língua vulgar prevalente 
nos primeiros tempos da Colônia, falada na catequese e 
nas bandeiras, instrumento das conquistas espirituais e 
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territoriais da nossa história, o seu conhecimento, sequer 
superficial, faz parte da cultura nacional. 
 
O Guarani é um dialeto do tupi e foi falado desde São 
Vicente até o Paraguai onde é ainda hoje, se bem que 
muito influenciado pelo castelhano, a língua da população.  
 
O primeiro grande conhecedor do guarani foi António 
Rodrigues, por ter vivido vinte anos no Paraguai e foi 
levado pelo Padre Nóbrega (1556) para a Bahia onde se 
fez jesuíta. Um dos característicos já notados por Anchieta 
era a supressão da final das palavras: apá por apabe. 
Acêe, apê por acém, open; aiu por aiur, Amã (amaná), 
acan (acanga). O Guarani é um dialeto do tupi e está 
representado pelos trabalhos de Montoya. 
 
Nnheengatú amazônico é um dialeto civilizado ou 
“crioulo”, falado por descendentes de aruaques e que do 
tupo mal conserva o vocabulário muito alteraqdo e 
reduzido, tendo simplificado inteiramente a morfologia e a 
sintaxe (Lemos Barbosa, pág 17). 
 
“O Nnheengatú, língua boa em tupi, apenas traduz a 
facilidade proporcionada ao recíproco entendimento, pela 
grande difusão. O Nnheengatú quase nada conserva da 
estrutura do tupi ântico e nunca foi falado por qualquer 
tripo não aculturada” (Edelweiss-nota 73, “Estudos Tupis e 
Guaranis, Pag 32). O Nnheengatú é uma algaravia a que 
bocas estranhas tinham reduzido o tupi por 
abastardamentos seculares. (Idem et ibidem-pg. 59). 
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Baptista Caetano – “Na linguagem popular do Brasil há 
não só grande quantidade de vocábulos tupis ou guaranis, 
mas ainda frases, figuras, idiotismos e construções 
peculiares. Quanto ao vocabulário é considerável e, com 
um pouco de atenção, vê-se que no português brasileiro, 
abundam dicções de línguas americanas, talvez, em 
número mais considerável que o das dicções árabes que 
se conservam no léxicon português” (Esboço de 
Gramática). 
 
Número de Vocábulos – Ainda não se fez o levantamento 
das contribuições tupi-guaranis à língua portuguesa falada 
no Brasil. Existem apenas algumas opiniões de autores, 
meras opiniões sem base em estudos estatísticos. Em 
nosso modo de apreciar o assunto, achamos que entre 
palavras e modismos deixados pelos tupi-guaranis na fala 
popular do Brasil andamos entre cinquenta e cem mil 
contribuições. 
 
Isso de número de palavras de qualquer idioma e ainda 
dos mais evoluídos e modernos  não passa de simples 
curiosidade que nunca será cientificamente satisfeita. No 
momento mesmo em que o censor afirmar o número que 
ele julga exato das palavras, já outras estarão sendo 
cunhadas até o infinito. 
 
Conhecimentos indispensáveis – Colige este dicionário 
palavras que pertencem à língua preponderante nos 
trabalhos da catequese cristã, o Tupi, no espaço de tempo 
que abrange dois séculos, entre 1550 e 1750. 
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Foram os Jesuítas que a impuseram, em seus 
aldeamentos, unificando, portanto, as diferenças 
existentes entre os fatores de cada tribo, criando o grande 
instrumento de comunicação, quer entre as várias tribos 
aldeadas, quer entre os missionários e missionários, quer 
ainda, no decorrer do tempo, entre portugueses e nativos.  
 
Criou-se então verdadeira língua geral que, pela costa 
atlântica, desceu do norte para o sul do país. 
 
Em consequência desta aculturação, especialmente, de 
São Vicente, em São Paulo, para o sul, no contato com 
outros falares indígenas, dialetou-se o Tupi no Guarani.  
 
Dado o maior desenvolvimento geral desta parte 
meridional, estendendo-se até os territórios das Missões, 
atingindo o Paraguai, Uruguai e Argentina, do que as 
regiões do norte do Brasil, um número muito maior de 
vocábulos guaranis foram postos em uso.  
 
Os Bandeirantes, partindo sempre de São Paulo, falando 
esse dialeto guarani, o disseminaram em suas viagens por 
quase todo o país. Tal foi o desenvolvimento desta 
dialetação do Tupi que os missionários espanhóis dele se 
serviram na sua monumental obra de cristianização que 
muitos chegaram a falar de um verdadeiro “Império 
Jesuítico” nesses territórios por eles aculturados. Segundo 
a opinião do historiador Taunay, em São Paulo, até o 
século XVIII, falava-se guarani nas famílias, espahol, nas 
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ruas e somente português no trato oficial com as 
autoridades governantes.  
 
Com tão grande penetração do Guarani, nada de admirar 
que a língua portuguesa se enriquecesse com grande 
cópia de palavras e expressões indígenas, vivas ainda em 
nossos dias, especialmente, na fala rústica da nossa 
gente. Na quarta parte deste dicionário colocamos o nosso 
estudo Les Langues Indgenes Du Brasil et leur 
influence sur Le Portugais apresentado ao Premier 
Congrês International de Dialectologie Générale Louvain – 
Braselles, que justamente comprova a grande extensão 
dessas influências guaranis, mas também, tupis, na 
expressão portuguesa da língua do Brasil. Grande número 
dessas constribuições indígenas foi acolhido por esta 
obra. 
 
Em épocas posteriores, dada a natural separação das 
regiões amazônicas do resto do país, teve o Tupi de sofrer 
todas as influênicas dos dialetos do Caribe e Aruaco, 
dando-se então o aparecimento de outra língua franca, 
essencialmente, amazônica, o Nnheengatú. 
 
Na opinião do falecido Prof. Frederio G. Edelweiss, apesar 
de, etimologicamente, significar língua boa (Nheen, falar, 
Gatu, bom), “quase nada conserva da estructura do tupi 
antigo e nunca foi falado por qualquer tribo tupi não 
aculturada” (Estudos Tupis e Tupi-Guaranis=-pg 33 nota 
73). Deste Nheengatú fizeram estudos quase todos os 
indigenistas do norte e, aos poucos, na expansão da 
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Amazônia, algumas alterações do Nheengatú chegaram 
até o sul, razão pela qual as acolheu este dicionário. 
 
As constribuições amazônicas predominaram no 
“Dicionário da Língua Tupy/chamada/língua geral dos 
indígenas do Brasil/por/a Gonçalves Dias/Lipsia:/F.A. 
Brockraus/Livreiro de S. M. o Imperador do Brasil, 1858.  
 
Isso explica a existência, nesta obra, de dois vocabulários, 
aparecendo, separadamente, o de Gonçalves Dias, para 
que os estudiosos do assunto possam compará-los. 
 
Dicionário e não Gramática – Embora não possa existir 
gramática sem primeiro existir vocabulário, não tratamos 
senão de palavras e nunca de regras gramaticais. 
Coligimos palavras, expressões e, sempre na esfera 
vocabular, descompomos muitas palavras (...) como fito 
da semântica (...) 
 
Ademais, em nossa época, ninguém há que tenha a 
veleidade de falar tupi ou guarani. O nosso trabalho é 
apenas de coligir e reunir os diversos vocabulários sem 
entrar em discussões filológicas ou linguísticas. 
 
Ortografia – O tupi e muito menso o seu dialeto o guarani 
não tinham escrita. Os missionários, que aprenderam, por 
necessidade de comunicação com os indígenas, os seus 
falares, escreveram de acordo com os seus 
conhecimentos europeus dos sons. 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  498 
 

Daí as diferenças de grafia entre os escritos de 
missionários portugueses e espanhóis e muito mais entre 
os de origem francesa ou alemã. Cada qual tratou de 
reduzir a letras já suas conhecidas os sons que iam 
ouvindo diretamente da boca do bárbaro como afirma o 
Padre Vieira em seus tempos. Da solução gráfica que os 
missionários e viajantes deram às palavras ouvidas nas 
selvas concluiu-se que tanto ao tupi quanto ao guarani 
lhes falta o som apresentado por f, l, lh, rr, v, z.  
 
As palavras grafadas, portanto com V e z já refletem 
influências das línguas europeias dos colecionadores. A 
nossa posição, entretanto, em face deste problema de 
ortografia, é a de transcrever os vocábulos como os 
encontramos nos diversos autores. A grafia não é nossa, 
mas do autor de cuja obra coligimos as palavras. Haverá, 
por conseguinte, disparidades várias na maneira de 
escrever estes elementos das línguas indígenas. 
 
Valores fonéticos – Consoantes 
 
O S é sempre sibilant forte e quando entre vogais o 
duplicamos (...) 
 
O R ainda quando inicial é sempre brando, equivalendo ao 
R simples das nossas palavras arara, Araraquara. Por isso 
escrevemos acima que ao tupi e ao guarani lhes faltam ou 
faltavam os RR fortes ou duplos. 
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O X tem o mesmo valor que o nosso x e o nosso ch. Por 
tudo isto, há palavras escritas indiferentemente com x ou 
com ch: xique-xique, chique-chique, xixá e chicha etc. 
 
O G tem sempre valor gutural ainda quando antes de e, i, 
correspondendo ao gh italiano. Não tem, portanto, o 
mesmo valor de J. Assim Mojy deve ser pronunciado 
moghi, o que exige que tal palavra se escreva com J e 
nunca com g: Moiy, Guaatingueta: gu-a-ra-tin-gh-e-tá. 
 
O b intervocálico é semelhante ao nosso em Babel, 
Babilônia, bobo. Quando aparece substituído por v é sinal 
de influência portuguesa. O b inicial era sempre prececido 
da nasal m: mbaé, coisa, mboy, cobra, mbaracayá, gato.  
 
Mas nos vocabulários antigos, quase sempre a nasal m já 
não era mais escrita: baé, boy, baracayá. 
 
O c inicial não apresenta dificuldade alguma, 
pronunciando-se como em português: caá, mato, floresta, 
catu, bom; medial antes de a, o , u tem o mesmo valor da 
nossa língua, acang, osso; caporocoba, nome de uma 
árvore; pucú, comprido, longo. Antes de e, i, igual a CE, ci 
por exemplo, no prenome Cecília: Iracema, a saída do 
mel, jucei, apetecer; jaceon, chorar, coaraci, o sol. O ç 
substitui-se por s: Açu, assu. 
 
O d no começo da palavra era sempre precedido de n mas 
nem sempre foi escrito: nde, tu; na maioria das palavras a 
nasal n é omitida: namby, orelha; narandyba, laranjal. 
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O j substitui, geralmente, o Y: jacym, por yacy, juru por 
yuru, juá por yoá. Edelweiss afirma: “O fonema j, muito 
raro no tupi, não o é no tupinambá...” Mas cita ju, espinho; 
Jussara, comichão; jurumum, abóbora; aujé, basta, 
mojyba, cozer. Já se vê que o foneja j se bem que raro, já 
era empregado em numerosos vocábulos. 
 
O fonema k não aparece neste dicionário por não ser mais 
adotado nos livros e jornais depois de várias reformas 
ortográficas que temos tido. Estará substituído por c, qu. 
 
As demais consoantes m, n, p, q, s, t, x, y não apresentam 
nada de diferente, comparadas com as correspondentes 
do português. 
 
Valores fonéticos - Vogais 
 
Somente a vogal y muitas vezes representada por ig no 
significado de água, oferece muita dificuldade de 
execução por que a escrita não pode representar, 
verdadeiramente, o som apesar de todos os esforços dos 
tratadistas. Lemos Barbosa escreveu: 
 
 “Y tem som peculiar – Obtem-se, aproximadamente, o 
som do y, dispondo os lávios para pronunciar i, mas 
tentando pronunciar u”.” 
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14.4. O Tupi-Guarani incorporado em nosso idioma 

 

VOCABULÁRIO TUPI-GUARANI 
(incorporado em nosso idioma e outros) 

 

Aba Homem, índio 

Abacaxi Ibá(fruta) + caxí (que cheira muito bem), e 
também algo que é difícil de resolver  

Aê Gostar de, ser amigo de 

Aí Irmão, mano 

Aipim Mandioca 

Anhangá O espírito mal, diabo 

Anhangabaú Anhangaba(diabo) + y(rio) = rio do diabo. O 
valor fonético de “y” varia entre “i” e “u” 

Anhanguera O diabo que já foi diabo e está velho 

Arapuca Armadilha pra prender pássaros 

Arara Ave psitacídea maior que o papagaio 

Aruru O mesmo que jururu(iururú), tristonho, 
amuado 

Babaca Aquilo que se mexe, que se vira 

Bajé Paié, payé, o feiticeiro, médico da tribo, o 
curandeiro 

Batata Conhecida tuberosa que da América se 
espalhou pelo mundo todo como um dos 
alimentos mais nutritivos e apreciados. Não 
é tupi, nem guarani, mas taíno. 

Beijú Mbee-ju. A pasta de farinha enrolada. 
Comumente diz biju 
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Bereba De pereba, a ferida, escariação da pele 

Biboca De yby-oca, buraco da terra, do chão. 
Biboca é comumente um casebre feito de 
pau-a-pique, casa de barro, simples. 

Caapim Capim, grama, forragem 

Cacique Chefe da tribo 

Canoa Barco feito de madeira 

Capenga De acanga(osso), penga(quebrado, 
partido): o aleijado, o que puxa uma perna 

Carijó Diz-se do mestiço de branco e preto. Nome 
de uma tribo do Brasil e também de uma 
raça de galinhas com plumagem branca e 
preta 

Catapora Mais corretamente, tatapora, tatá(fogo) + 
pora(aquele que tem ou está atacado 
dessa enfermidade) 

Catinga De caá-tinga, mato branco, ralo, próprio das 
regiões semi-áridas do nordeste brasileiro 

Chará Aquele que tem o mesmo nome do outro: 
Che(eu) + rera(nome) , o meu nome, que 
tem o nome igual ao meu 

Chi! Exclamação de espanto e de pouco caso 

Coroca Velha decrépita, caduca 

Coaracy Sol. De co-ara-cy. A mãe, dona desse 
tempo, a mãe da claridade, do dia 

Cué? O mesmo que “qué”? Interjeição de 
surpresa, admiração 

Cuia Vaso, utensílio feito da cabaça, dura e seca 
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Curimi, 
curumim 

Menino, aluno primário, curumim 

Curipira De curupyra, o sarnento, o duende que 
provoca pesadelos, na crença dos 
indígenas. Em alguns lugares, o mesmo 
que Angará, o diabo 

Cururu Sapo negro cujo leite produz cegueira 

Eixú Vulgarmente enxú, ninho de abelhas 

Gambá Raposa 

Goiaba De Acoyaba, agregado de caroços, 
referindo-se ao grande número de 
sementes que se encontra no interior 

Guarapa O mesmo que garapa, caldo de cana 

Guri O bagre, e figurativamente, menino, menina 

Iara, Iá O mesmo que Yara, Yá, senhor, senhora, 
dono, dona, proprietário, aquele que é, 
aquele que é chamado de, 

Ibaca Céu, abóboda celeste (Iba=fruto) 

Ibioca Casa de terra batida. De yby(terra) + 
oca(casa) 

Iguana Lagarto do Amazonas 

Ipioca De Ypyoga, colheita de mandioca. De 
yby(terra, chão) + oca(casa) 

Itatiba Pedreira, itá(pedra) + tyba(abundância) 

Itu Salto, cascata, cachoeira. De y(água) + 
tu(onomatopeia do estrondo das águas, ao 
caírem do alto abaixo) 

Itupeva De Ytupeba. De ytu(cachoeira, cascata) + 
peba ou peva (baixo,chato) 
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Jacaré De Ya-caré. Aquele que olha de lado, 
aquele que é torto 

Jacy O mesmo que jaci, de yacy: a lua. É 
também mês. De Yá (senhora, dona, 
proprietária) e cy(mãe) 

Jacytatá Estrela. De jacy(lua) +tatá(fogo, faísca) 

Jaguar O cão, a onça, o tigre. Forma plena 
yaguara: aquele que briga 

Japy De y(água, rio) + apy(nascente, cabeceira) 

Jibóia Cobra grossa, resistente e tenaz 

Jururu De yury-ru. Boca comprida, bico comprido, 
isto é, triste, pensativo, melancólico. 

Lambary Pequeno peixe de águas doces 

Maracujá Fruto do maracujazeiro, planta trepadeira 

Moqueca Peixe temperado, enrolado em folha de 
bananeira e posto a assar na brasa 

Namby Orelha 

Naáni Não 

Nhundiá Jundiá, Yundiá, bagre 

Oca Casa, lugar da habitação 

Paca Mamífero roedor, cuja a carne tem sabor de 
carne de porco 

Pacaembú O lugar das pacas 

Paçoca Carne seca que é socada no pilão 
juntamente com farinha 

Pajé Feiticeiro, médico, curandeiro da tribo 

Peba Chato, de pequena altura. Correto: peva 

Pereba Sarna, ferida, chaga, erupção de pele 
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Perebento Sarnento, feridento. Formação híbrida de 
pereba + ento do português 

Perereca Saltar, pular. Espécie de rã saltadora. 
Aplica-se a pessoas inquietas como 
crianças que não param. 

Peroba Árvore de lei,m a casca amarga 

Peteca Bater com as mãos donde o jogo peteca, 
que se joga aos tapas 

Pindayba Vara de pescar, nome dado a taquara de 
que faziam as varas de pescar. Daí, nasceu 
a expressão “estar na pindaíba”, estar sem 
dinheiro. Depender seu sustento apenas de 
sua vara de pescar. De pindá(anzol) + 
ybá(planta, árvore 

Pipoca Milho especial que, ao contato com o foto, 
estala e se abre numa espécie de flor 
branca. De pi(pele, couro, epiderme), 
poc(estourar, arrebentar). Quando a 
epiderme é atacada de erupção, diz-se que 
está empipocada. 

Poti Defecar, aliviar o ventre, excremento 

Pururuca Que produz barulho, ruído, estalidos. 
Aplica-se a substâncias torradas, biscoitos, 
couro de leitão, que, ao serem comidos, 
fazem barulho (onomatopeia) 

Sacy Entidade maléfica da mitologia indígena. 
De Eça(olho) e cy(doente). Sacy pererê, 
outra denominação da mesma entidade, 
onde pererê é irriquieto. 

Samambaia Nome de uma planta ornamental 
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Sabiá De soo-biá, maravilhoso cantador (Pássaro) 

Sapeca Irriquieto, irritante, quando com os pés no 
fogo, se começa a pular 

Sapecado Queimado, chamuscado 

Saracura Ave pernalta conhecido como frango 
d’água 

Saúva Formiga destruidora de pastos 

Siri Aquele que desliza, o caranguejo 

Sucuri De suú-curi, morde rápido. Serpente 
aquática 

Tá Sim 

Taquara Bambú, haste furada, oca 

Tatu Casco encorpado, encouraçado. Mamíferos 
da ordem dos dasipodídeos 

Tatuapé No caminho ou na trilha do tatu 

Tatuy O rio dos tatus 

Taubaté De taba-eté, Aldeia importante 

Tietê De ty(rio) eté(verdadeiro). Seria então o rio 
verdadeiro, ou rio por excelência 

Tijuca O mesmo que tijuco: o lameiro, o brejo, 
lamaçal. 

Tiquinho Um pouquinho, um pedacinho de, pequena 
quantidade. Palavra híbrida: tiqui(gota, 
pingo) + inho, do português 

Toca O mesmo que oca, casa, habitação, buraco 
onde habitualmente se vive um animal 
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Tocaia O mesmo que o tocai(tapume, cerca, 
armadilha, espera de caça), mas que se 
fixou no sentido de ficar vigilante, para 
apanhar a caça e, mais tarde, para se 
apanhar de surpresa o inimigo 

Tororó O mesmo que tororã(que produz barulho, 
sussurrante) e aplica-se a águas, rios de 
correnteza forte, muita água, barulho de 
muitas águas como uma chuva fortíssima 

Tupã Deus, aquele que está, aquele que é, ou 
aquele que faz ser 

Tupi De tu-upi, pai supremo, o primitivo, o 
progenitor 

Uba Pai, ou tio paterno 

Urubú O corvo 

Vu A tosse, o tossir. De uú 

Xará O meu homônimo, que tem o nome igual ao 
meu 

Yá Chamado de, que tem o nome de, senhor, 
dono, aquele que é, o mesmo que Yara 

Yara Senhor, senhora, dono, dona, aquele que 
é, aquele, proprietário 

Yacaré O mesmo que jacaré 

Yacy O mesmo que jacy, lua, mês 

Yaguar O mesmo que jaguar, cão, onça 

Yapi O mesmo que Japí 
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Yaraguá O mesmo que Jaraguá. De yara(senhor) e 
guá(vale), Senhor ou dominador do vale. 
Nome dado a montanha mais alta da região 
de São Paulo 

Yssypó Cipó 

Ytaipú Água que sai da pedra com estrondo. De 
yta(pedra) + y(água) + pu(onomatopeia de 
estrondo) 

Ytaú Pedra preta, o ferro 

Ytú Salto da água, cachoeira 

Yundiá Bagre de água doce 

Yundiaí Rio dos bagres 

Yururú Triste, melancólico, decepcionado, 
desiludido. Vulgarmente: jururú 
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15. Hallelu Yah: uma prova incontestável em todos os 

idiomas 

 

Aleluia é uma palavra e uma expressão quase que 

universal pois ela está presente em quase todos os 

idiomas e dialetos da mesma forma (pronúncia) ou muito 

parecida. Até algumas tribos de índios possuem essa 

expressão em adoração ao Elohim dos céus. 

 

A verdade é que Aleluia é uma palavra grega que oculta o 

nome do Criador. Encontramos essa palavra no Novo 

Testamento, em grego, no Strong G239, Allelouia. 

αλληλουια 
E por que eu afirmo que o termo grego  αλληλουια , 
“allelouia” , oculta o nome do Criador?  
 
Porque é uma transliteração de uma expressão em 
hebraico que junta tudo numa única palavra, não sendo 
possível identificar que a expressão contém o nome do 
Eterno Criador na sua forma contrata, Yah (H3050). 
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A expressão em hebraico é “Hallelu Yah”, formada pelo 

verbo Hallel (H1984), o pronome Huw (H1931), “Ele” 

abreviado, e o nome do Eterno Criador na forma contrata, 

Yah (H3050), significa “Louvai a Yah” ou “Louvem a 

Yah” ou “Adorai a Yah” ou “Rendei Graças a Yah” ou 

“Louvado seja Yah” 

 

יהֵ֣הללו   
Dessa forma, tornando a expressão numa única palavra, 

ninguém vai saber sobre o fato dela conter o nome do 

Eterno Criador. Já a expressão em hebraico fica bem clara 

essa questão. 

 

O problema é que não sabendo conter o nome pessoal do 

Eterno Criador, essa expressão tão importante e bela 

acaba sendo usada de qualquer forma, em expressões de 

ironia, humor, sem nenhum respeito devido.  
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E certamente usar essa expressão inadequadamente 

significa tomar o nome de Yah em vão! 

 

(Êxodo 20:7 ACF)  Não tomarás o nome 

de YAHUH teu Elohim em vão; porque 
YAHUH não terá por inocente o que tomar o 

seu nome em vão. 

 

 

Veja um exemplo de como a expressão Hallelu Yah 

aparece no texto hebraico: 

 

 

(Salmos 105:45 HSB)  ֵ֣ ּורב בִּ֤  H5668 ׀ ע 
ba·'a·Vur So  ִֵּ֣וי  H8104 yish·me·Ru That ְשְמר 

they might observe   יוֻח  H2706 Chuk·kav his קָּׁ
statutes  ְֵ֣יוו ָ֥  H8451 ve·to·ro·Tav his laws תֹוֹרתָּׁ

רּויִֵ֣  ֵָּֽ֣ and keep ·Tzo·ru,yin H5341  ְנֹצ֗  ְללּו־ה 
  Praise -·luhal H1984ֵָּֽ֣   Yah. H3050  ye theּה׃יָּׁ

LORD 
 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  512 
 

 

 הלל ו יה
 

H3050 
 

H1931 H1984 

YAH 

(pronome Ele, 

U, partícula no 

verbo) 

(verbo Hallel) 

 
 

Dessa forma, a expressão “Hallelu Yah” ou se preferir 

“Aleluia”, é uma prova incontestável em praticamente 

todos os idiomas a respeito da pronúncia original e 

exata do Nome do Eterno na forma contrata, ou de sua 

primeira parte do Nome completo: YAH. 
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15.1 A expressão Aleluia no Novo Testamento 

 

A expressão grega Aleluia aparece 4 vezes no Novo 

Testamento, todas no livro de Apocalipse de João: 

 

(Apocalipse 19:1 ARA1993+)  ¶ Depois 
G3326 destas coisas, G5023 ouvi G191 

[G5656] no G1722 céu G3772 uma como 

grande G3173 voz G5456 de numerosa 
G4183 multidão, G3793 dizendo: G3004 

[G5723] Aleluia! G239 A salvação, G4991 

e G2532 a glória, G1391 e G2532 o poder 

G1411 são do nosso G2257 Elohim, G2316 

(Apocalipse 19:3 ARA1993+)  Segunda vez 

G1208 disseram: G2046 [G5758] Aleluia! 
G239 E G2532 a sua G846 fumaça G2586 

sobe G305 [G5719] pelos G1519 séculos 

G165 dos séculos. G165 

 

 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  514 
 

(Apocalipse 19:4 ARA1993+)  Os vinte 

G1501 e G2532 quatro G5064 anciãos 
G4245 e G2532 os quatro G5064 seres 

viventes G2226 prostraram-se G4098 

[G5627] e G2532 adoraram G4352 [G5656] 

a Elohim, G2316 que se acha sentado 
G2521 [G5740] no G1909 trono, G2362 

dizendo: G3004 [G5723] Assim seja! G281 

Aleluia! G239 

 

 

(Apocalipse 19:6 ARA1993+)  Então, G2532 

ouvi G191 [G5656] uma como G5613 voz 
G5456 de numerosa G4183 multidão, G3793 

como G5613 de muitas G4183 águas G5204 

e G2532 como G5613 de fortes G2478 

trovões, G1027 dizendo: G3004 [G5723] 

Aleluia! G239 Pois G3754 reina G936 

[G5656] YAHUH, G2962 nosso Elohim, 

G2316 o Todo-Poderoso. G3841 

 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  515 
 

15.2 A expressão Hallelu Yah no Antigo Testamento 

 

 

Diferente do Novo Testamento, que encontramos a 
expressão Hallelu Yah sob a palavra Aleluia (G239), no 
Antigo Testamento nós encontramos sob os Strongs 
H1984 (Hallel) + H3050 (Yah): 

 

(Salmos 104:35 ARA1993+)  Desapareçam 
H8552 [H8735] da terra H776 os pecadores, 

H2400 e já não subsistam os perversos. 
H7563 Bendize, H1288 [H8761] ó minha 

alma, H5315 a YAHUH! H3068 Hallelu Yah! 

H1984 [H8761] H3050 

 

 

(Salmos 105:45 ARA1993+)  para que lhe 

guardassem H8104 [H8799] os preceitos 
H2706 e lhe observassem H5341 [H8799] as 

leis. H8451 Hallelu Yah! H1984 [H8761] 
H3050 
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(Salmos 106:1 ARA1993+)  ¶ Hallelu Yah! 

H1984 [H8761] H3050 Rendei graças 
H3034 [H8685] a YAHUH, H3068 porque ele 

é bom; H2896 porque a sua misericórdia 
H2617 dura para sempre. H5769 

 

 

(Salmos 106:48 ARA1993+)  Bendito H1288 

[H8803] seja YAHUH, H3068 Elohim H430 

de Israel, H3478 de eternidade H5769 a 

eternidade; H5769 e todo o povo H5971 

diga: H559 [H8804] Assim seja! H543 

Hallelu Yah! H1984 [H8761] H3050 

 

 

(Salmos 111:1 ARA1993+)  ¶ Hallelu Yah! 

H1984 [H8761] H3050 De todo o coração 
H3824 renderei graças H3034 [H8686] a 

YAHUH, H3068 na companhia H5475 dos 

justos H3477 e na assembléia. H5712 
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(Salmos 112:1 ARA1993+)  ¶ Hallelu Yah! 

H1984 [H8761] H3050 Bem-aventurado 
H835 o homem H376 que teme H3372 

[H8804] a YAHUH H3068 e se compraz 
H2654 [H8804] H3966 nos seus 

mandamentos. H4687 

 

 

(Salmos 113:1 ARA1993+)  ¶ Hallelu Yah! 

H1984 [H8761] H3050 Louvai, H1984 

[H8761] servos H5650 de YAHUH H3068 

louvai H1984 [H8761] o nome H8034 de 

YAHUH. H3068 

 

 

(Salmos 113:9 ARA1993+)  Faz que a 

mulher estéril H6135 viva H3427 [H8688] 

em família H1004 e seja alegre H8056 mãe 

H517 de filhos. H1121 Hallelu Yah! H1984 

[H8761] H3050 

(Salmos 115:18 ARA1993+)  Nós, porém, 

bendiremos H1288 [H8762] YAH, H3050 

desde agora e para sempre. H5704 H5769 

Hallelu Yah! H1984 [H8761] H3050 
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(Salmos 116:19 ARA1993+)  nos átrios 

H2691 da Casa H1004 de YAHUH, H3068 no 

meio H8432 de ti, ó Jerusalém. H3389 

Hallelu Yah! H1984 [H8761] H3050 

 

 

(Salmos 117:2 ARA1993+)  Porque mui 

grande H1396 [H8804] é a sua misericórdia 
H2617 para conosco, e a fidelidade H571 de 

YAHUH H3068 subsiste para sempre. H5769 

Hallelu Yah! H1984 [H8761] H3050 

 

 

(Salmos 135:1 ARA1993+)  ¶ Hallelu Yah! 
H1984 [H8761] H3050 Louvai H1984 

[H8761] o nome H8034 de YAHUH; H3068 

louvai-o, H1984 [H8761] servos H5650 de 

YAHUH, H3068 

 

 

(Salmos 135:21 ARA1993+)  Desde Sião 
H6726 bendito H1288 [H8803] seja  YAHUH, 

H3068 que habita H7931 [H8802] em 

Jerusalém! H3389 Hallelu Yah! H1984 

[H8761] H3050 
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(Salmos 146:1 ARA1993+)  ¶ Hallelu Yah! 

H1984 [H8761] H3050 Louva, H1984 

[H8761] ó minha alma, H5315 a YAHUH. 

H3068 

 

 

(Salmos 146:10 ARA1993+)  YAHUH H3068 

reina H4427 [H8799] para sempre; H5769 o 

teu Elohim, H430 ó Sião, H6726 reina de 

geração H1755 em geração. H1755 Hallelu 

Yah! H1984 [H8761] H3050 

 

 

(Salmos 147:20 ARA1993+)  Não fez H6213 

[H8804] assim a nenhuma outra nação; 
H1471 todas ignoram H3045 [H8804] os 

seus preceitos. H4941 Hallelu Yah! H1984 

[H8761] H3050 

 

 

(Salmos 148:1 ARA1993+)  ¶ Hallelu Yah! 
H1984 [H8761] H3050 Louvai H1984 

[H8761] a YAHUH H3068 do alto dos céus, 
H8064 louvai-o H1984 [H8761] nas alturas. 
H4791 
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(Salmos 148:14 ARA1993+)  Ele exalta 

H7311 [H8686] o poder H7161 do seu povo, 
H5971 o louvor H8416 de todos os seus 

santos, H2623 dos filhos H1121 de Israel, 
H3478 povo H5971 que lhe é chegado. 

H7138 Hallelu Yah! H1984 [H8761] 
H3050 

 

 

(Salmos 149:1 ARA1993+)  ¶ Hallelu Yah! 
H1984 [H8761] H3050 Cantai H7891 

[H8798] a YAHUH H3068 um novo H2319 

cântico H7892 e o seu louvor, H8416 na 

assembléia H6951 dos santos. H2623 

 

 

(Salmos 149:9 ARA1993+)  para executar 
H6213 [H8800] contra eles a sentença 

H4941 escrita, H3789 [H8803] o que será 

honra H1926 para todos os seus santos. 

H2623 Hallelu Yah! H1984 [H8761] 
H3050 
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(Salmos 150:1 ARA1993+)  ¶ Hallelu Yah! 

H1984 [H8761] H3050 Louvai H1984 

[H8761] a Elohim H410 no seu santuário; 

H6944 louvai-o H1984 [H8761] no 

firmamento, H7549 obra do seu poder. 

H5797 

 

 

(Salmos 150:6 ARA1993+)  Todo ser que 

respira H5397 louve H1984 [H8762] a 

YAHUH. H3050 Hallelu Yah! H1984 

[H8761] H3050 
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15.3 A expressão Hallelul Yahuh no Antigo 

Testamento 

 

 

Por curiosidade, vamos ver a expressão Hallelul Yahuh 

(H1984 + H3068) em textos no Antigo Testamento: 

 

(1 Crônicas 25:3 ACF)  Quanto a Jedutum, 
os filhos: Gedalias, Zeri, Jesaías, Hasabias, 

e Matitias, seis, a cargo de seu pai, 
Jedutum, o qual profetizava com a harpa, 

louvando e dando graças a YAHUH. 

 

(1 Crônicas 25:3 HSB)  ִֵּ֣וןל  נ  יבְֵ֣  H3038 li·du·Tun; Of Jeduthun ידּותָ֑
H1121 be·Nei the sons  ְֵ֣דּו֡תּוןי H3038 ye·du·Tun of Jeduthun  ְֵ֣הּוג ְליָּׁ֡  ד 

H1436 ge·dal·Ya·hu Gedaliah  יּו ְעיָּׁהּוִוָּֽ ֵ֣  H6874 u·tze·Ri and Zeri ְצִר֡  יש 
H3470 Vi·sha'·ya·hu and Jeshaiah  ֵ֣ הּוח ְביֶָּׁׁ֨  H2811 cha·shav·Ya·hu ש 

Hashabiah  הּוּו ִּתְתיֶָּּׁ֜ השִֵ֣  H4993 u·mat·tit·Ya·hu and Mattithiah מ   שָּׁ֗
H8337 shish·Shah, six  ֵ֣ ל ֵ֣ע H5921 'al under  ְֵ֣יי ֶׁ֨  H3027 ye·Dei under the ד 

hands  ֵ֣ ִּ֤םא  H3038 ye·du·Tun דּותּון ֵ֣יְֵ֣  H1 'a·vi·Hem of their father ִביהֶּ
Jeduthun  ֵ֣ ֹורב אה ֵ֣  H3658 bak·kin·Nor, with a harp ִכנ   H5012 ִנבָָּּׁ֕

han·nib·Ba who prophesied  ֵ֣ ל־ע H5921 'al- under  ֵֹֹ֣ותה  H3034 ho·Dot דָ֥
  to give thanksְֵָ֣֖לו ל  ָּֽה׃ל ֵ֣ and to praise ·hal·Lelve H1984  ה   H3068 יהוָּׁ
  the LORD ·huh.Yahס·Meksa 
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והיהלהלל  

(1 Crônicas 16:36 ACF)  Bendito seja YAHUH 

Elohim de Israel, de eternidade a 
eternidade. E todo o povo disse: Assim seja! 

E louvou a  YAHUH. 

 

 

(1 Crônicas 16:36 HSB)  ֵָּּׁ֣וְךב  H1288 ba·Ruch Blessed רִּ֤
ה ֵ֣יְֵ֣   H430 ֹלה  יא ֵ֣  H3068 Yah·weh [be] the LORD הוָּׁ

'e·lo·Hei God  ִֵ֣לי א    ן־מִֵ֣  H3478 Yis·ra·'El, of Israel ְשרָּׁ
H4480 min- From  ֵָָּׁ֣֖םה  ע  דוְֵ֣  H5769 ha·'o·Lam for ever עֹולָּׁ

H5704 ve·'Ad even  ֵָָּׁ֣֑םה   H5769 ha·'o·Lam; and ever ֹעלָּׁ
ּוו ֵ֣   H3605 chol all ל־כֵָּׁ֣  H559 vai·yo·me·Ru said יֹאְמרִּ֤
ם ֵ֣הֵָּׁ֣ ןאֵָּׁ֣  H5971 ha·'Am And all the people עָּׁ  ,H543 'a·Men מ  

  Amenְֵָ֣֖לו ל  ֵָּֽ֣ and praised ·hal·Lelve H1984  ה  ָּֽה׃ל   יהוָּׁ
  the LORD ·huh.Yah H3068פPeh 
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(2 Crônicas 5:13 ARA1993+)  e quando em 

uníssono, H259 H6963 a um tempo, H259 

tocaram as trombetas H2690 [H8764] 

[H8675] H2690 [H8764] e cantaram H7891 

[H8789] para se fazerem ouvir, H8085 

[H8687] para louvarem H1984 [H8763] 

YAHUH H3068 e render-lhe graças; H3034 

[H8687] e quando levantaram H7311 

[H8687] eles a voz H6963 com trombetas, 

H2689 címbalos H4700 e outros 

instrumentos H3627 músicos H7892 para 

louvarem H1984 [H8763] YAHUH, 

H3068 porque ele é bom, H2896 porque a 

sua misericórdia H2617 dura para sempre, 

H5769 então, sucedeu que a casa, H1004 a 

saber, a Casa H1004 de YAHUH, H3068 se 

encheu H4390 [H8804] de uma nuvem; 

H6051 
 

 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  525 
 

(2 Crônicas 5:13 HSB)  ֵ֣ יו ֵ֣  H1961 vay·Hi become ְיִה  דְכ  חָּׁ  אֶּ
H259 Che·'e·chod [were] as one  

ֹצְצִריםל ֵ֣] ח  יםל ֵ֣) [כ  lam·ma·cha·tzo·tze·rimמ  ְצִרֶׁ֨  H2690 ְמח 
lam·chatz·tze·Rim blow  יםוְֵ֣ (ק ִרֶּ֜ ר  ְמֹשָּֽ  H7891 ל 

ve·lam·sho·ra·Rim and singers  ְֵ֣יע ֵ֣ל ְשִמ   H8085 ה 
le·hash·Mi·a' to be heard  ל־קֹו H6963 kol- sound  ֵֶּ֣דא  חָּׁ֗

H259 'e·Chad, to make one  ְֵ֣ל  לל  H1984 le·hal·Lel in ה 
praising  ְלֹהדֹות ֵּ֣ו H3034 u·le·ho·dOt and thanking  ֵ֣ ה ֵ֣ל  יהוָּׁ

H3068 Yah·weh the LORD  יםּו ִר   H7311 u·che·ha·Rim ְכהָּׁ
and when they lifted up  ֵ֣   H6963 Kol [their] voice ֹולק 

ֹותב ֵ֣ ֹצְצרֶׁ֨   H2689 ba·cha·tzo·tze·Rot with the trumpets ח 
ִיםּו  ִבְכל  יּו  H4700 u·vim·tzil·Ta·yim and cymbals ִבְמִצְלּת ֶּ֜

H3627 u·vich·Lei and instruments  ֵ֣ ירה  ,H7892 hash·Shir ִש֗
  of musickִּ֤לּו ל  ה ֵ֣ל ֵ֣ praisedand  ·ve·hal·Lelu H1984  ְבה   יהוָּׁ
  the LORD hu·Yah H3068ֵ֣ יִכ  for ki H3588 ֵ֣ ֹובט Tov, H2896 

[saying] For [he is] good  ֵָ֣֥יִכ H3588 ki for  ְֵָ֣֖םל  H5769 עֹולָּׁ
le·'o·Lam [endureth] for ever  ֵ֣ ֹוח  H2617 chas·Do; for his ְסדָ֑

mercy  ְִֵַ֣֛יתו ב    H1004 ve·hab·Ba·yit that [then] the house ה 
ָ֥אמֵָּׁ֣ ַָֽ֖ןעֵָּׁ֣  H4390 ma·Le was filled ל   H6051 'a·Nan with a cloud נָּׁ
 ֵָ֣֥ ָּֽה׃יְֵ֣  H1004 beit [even] the house יתב   H3068 Yah·weh. of הוָּׁ

the LORD 
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15.4. Yah ou Yê? Yahu ou Yêho? 

 

Nos dicionários bíblicos e no próprio Dicionário Strong, os 

nomes judaicos que possuem prefixo teofórico YAHU (no 

início do nome) são todos transliterados incorretamente 

por YÊHO + alguma coisa.  

 

Mas se pesquisarmos, verificaremos que a lógica da 

etimologia é a mesma para os nomes que possuem sufixo 

YAHU. Todos os nomes judaicos que possuem sufixo 

YAHU foram transliterados corretamente para alguma 

coisa + YAHU. 

 

Essa é uma corrupção fácil de detectar: a partícula é 

exatamente a mesma, trata-se de um nome, o nome do 

Eterno Criador, e nomes não sofrem modificações como 

verbos (desinências verbais), portanto, fica claro a 

conspiração para adulterar e modificar a pronúncia original 

do nome do Eterno Criador. 

 

Alguem diria Aleluiê? Não, é claro! Esssa expressão 

ficou tão arraigada nos povos que realmente é uma prova 

incontestável do nome do Eterno Criador em sua forma 
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contrata (H3050), além de ser testemunha de qual 

pronúncia correta devemos escolher: Yah ou Yê!  Yahu ou 

Yêho. É claro que o correto é Yah e Yahu! Hallelu Yah 

por isso! 

 

Mais e mais pessoas no mundo estão sendo despertadas 

a respeito da conspiração do NOME, da Terra Globo x 

Terra Plana, da Trindade Satânica e muito mais! 

 

Pessoas estão se voltando às raízes primevas das 

Escrituras e aprendendo, como eu e minha famíllia, tudo 

do zero! 

 

Mais e mais pessoas no mundo estão entendendo como o 

diabo engana todo mundo e não estão mais se 

acomodando e se comportando passivamente às ideias da 

Sociedade e da Ciência moderna! 

 

(Apocalipse 12:9 ACF)  E foi precipitado o 

grande dragão, a antiga serpente, chamada 
o Diabo, e Satanás, que engana todo o 

mundo; ele foi precipitado na terra, e os 

seus anjos foram lançados com ele. 
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Cada vez mais se faz necessário estudarmos as 
Escrituras para conhecermos a Verdade. Quando nos 
comportamos de forma humilde, entendendo que 
precisamos da Graça e Sabedoria de Yah, nos voltamos 
às Escrituras para aprender e descobrir a Verdade. 

 

“Diante dessas duas vocalizações no Texto Massorético, 
muitos estudiosos tem ficado indecisos e confusos quanto 
a real pronúncia do Tetragrama YHWH. Ora , todos nós 
sabemos que o Eterno não é de confusão ( 1Co 14:33 ), 
portanto , se está havendo alguma confusão em relação 
ao seu nome, com certeza deve haver a mão do homem 
portrás de tudo isso; e é o que nós vamos investigar.  
 
De acordo com as Sagradas Escrituras: “um será o seu 
nome” ( Zc 14:9 )! Sendo assim, alguma coisa deve estar 
errada com o Texto Massorético , não acham? No livro do 
profeta Yirmeyahu ( vulgo Jeremias ), capítulo 6 , versículo 
16 , encontramos a seguinte orientação: “Assim diz 
YHWH: Ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai 
pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai 
por ele; e achareis descanso para as vossas almas; mas 
eles dizem: Não andaremos nele”.  
 
No texto em que acabamos de ler ( Jr 6:16 ) , somos 
orientados a perguntar-mos “pelas veredas antigas” , 
acerca de “qual é o bom caminho” , a fim de que andemos 
por ele. Quando este que vos fala tomou a decisão de 
consultar a forma arcaica ( antiga ) dos nomes dos 
personagens bíblicos , deparei-me diante de algo muito 
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revelador , que veio a esclarecer esta questão acerca do 
“YAHU” ou “YEHO”? Acompanhe:  
 
“[...] descobertas arqueológicas localizaram em Nippur 
antigos textos de Murashu , escritos em aramaico 
cuneiforme , datados de 464 a 404 A.C. Em tais 
manuscritos as palavras estão vocalizadas, e há 
inúmeros nomes teofóricos redigidos como YAHU , e 
em nenhum caso se encontra o nome YEHO  
 
( Patterns in Jewish Personal Names in the Babylonian 
Diasporia, M.D. Coogan; Journal for the Study of Judaism, 
Vol. IV, No. 2, p. 183f ) – Informação extraída do livro 
Judaísmo Nazareno: A Religião de Yeshua e de seus 
Talmidim , pg. 391 , por Tsadok Ben Derech.“ – versão em 
PDF 2010. 
 
[...] os textos Murashu são muito mais antigos do que o 
texto massorético ( o Texto Massorético foi escrito por 
volta do 7º século EC, de modo que os textos Murashu 
são mais de 1.200 anos mais antigos ) e , portanto , mais 
válidos ,tanto histórica como linguisticamente” ( 
http://horamesianicacr.blogspot.com/2013/09/revelando-la-
mala- excusa-del-nombre_3538.html ). 
 
Considere o que disse o rabino James Scott Trimm a 
respeito destes documentos:  
 
“Os textos de Murashu são textos aramaicos escritos em 
escrita cuneiforme em tabuletas de argila encontradas em 

http://horamesianicacr.blogspot.com/2013/09/revelando-la-mala-%20excusa-del-nombre_3538.html
http://horamesianicacr.blogspot.com/2013/09/revelando-la-mala-%20excusa-del-nombre_3538.html
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Nippur. Estes textos datam de 464 a 404 aC. e contêm 
muitos nomes judeus transcritos em cuneiforme com as 
vogais. Muitos desses nomes contêm parte do nome 
divino no nome. Em todos esses nomes, a primeira 
parte do nome aparece como YAHU e nunca como 
YEHO.  
 
(Padrões em Nomes Pessoais Judaicos na Diáspora 
Babilônica , de MD Coogan , Jornal para o Estudo do 
Judaísmo, Vol. IV, No. 2, p. 183f )” – Fonte: Nazarenos e o 
Nome de YHWH - Por James Scott Trimm. Acesse: 
http://www.nazarenejudaism.com/? page_id=381 
  
“Os Textos Murashu apresentam todos os nomes 
começados por יהו como YAHU e nunca YEHO. Mesmo 
os nomes começados por YO , como Yosef ( José) ou 
Yoel ( Joel ) iniciam-se por YAHU — Yahusef e Yahuel” ( 
Fonte: [PDF] o noMe Santo Do toDo PoDeRoSo - kol 
shofar ).” 
 

(Informações extraídas da apostila PDF de Fabyano 
Bereano, Yahu x Yeho, p. 4-5. Acessado em 21/02/2020: 
https://pt.slideshare.net/FabianoMedeiros15/yahu-x-yeho) 

 

Conclusão: YÊHO é literalmente um ERRO!  

 

Todos os nomes da lista à seguir foram transliterados 
incorretamente para YÊHO, mas apresentamos a 
transliteração correta para YAHU. 
 

https://pt.slideshare.net/FabianoMedeiros15/yahu-x-yeho
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NOMES HEBRAICOS 
COM “YAHU” COMO SUFIXO 

 
 

NOME 

 

 

HEBRAICO 
 

TRANSLITERAÇÃO 
 

STRONG / SIGNIFICADO SEQ 

JEOACAZ אחזיהו   Yahu’achaz H3059 = “Possessão de Yahuh” 084 

JEÚ איהו   Yahu’ H3058 = “Yahuh é Ele” 085 

JOÁS אשיהו   Yahu’ash H3060 = “Dado por Yahuh” 086 

JUDÁ דהיהו   Yahudah H3063 = “Louvarei a Yahuh” 087 

JEUDI דייהו   Yahudiy H3065 = “Judeu, adorador de Yahuh” 088 

JUDÁ דיהו   Yahud H3061 = “Louvarei a Yahuh” 089 

JUDITE דיתיהו   Yahudiyth H3067 = “Judia, adoradora de Yah” 090 

JOZABADE זבדיהו   Yahuzabad H3075 = “Yahuh concede dom” 091 

JOANÃ חנןיהו   Yahuchanan   H3076 = “Yahuh agraciou” 092 

JOIADA ידעיהו   Yahuyada’   H3077 = “Yahuh sabe ou conhece” 093 

JOAQUIM יכיןיהו   Yahuyakiyn H3078 = “Yahuh estabelece” 094 

JOAQUIM יכןיהו   Yahuyachin H3078 = “Yahuh estabelece” 095 

JEOAQUIM יקיםיהו   Yahuyakiym H3079 = “Yahuh levanta, ergue” 096 

JEOIARIBE יריביהו   Yahuyariyb H3080 = “Yahuh luta” 097 

JUCAL כליהו   Yahukal H3081 = “Yahuh é capaz” 098 

JONADABE נדביהו   Yahunadab H3082 = “A quem Yahuh impeliu” 099 

JÔNATAS נתןיהו   Yahunathan H3083 = Yahuh deu, presenteou” 100 

JOSÉ סףיהו   Yahuceph H3084 = “Yahuh adiciona (prole)” 101 

JEOADA עדהיהו   Yahuaddah H3085 = “Yahuh adornou” 102 

JEOADÃ עדיןיהו   Yahuaddiyn H3086 = “Yahuh tem prazer” 103 

JEOADÃ עדןיהו   Yahuaddan H3086 = “Yahuh tem prazer” 104 

JEOZADAQUE צדקיהו   Yahutsadaq H3087 = “Yahuh é justo” 105 

JOZADAQUE צדקיהו   Yahutsadaq H3087 = “Yahuh é justo” 106 
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NOMES HEBRAICOS 
COM “YAHU” COMO SUFIXO 

 
 

NOME 

 

 

HEBRAICO 
 

TRANSLITERAÇÃO 
 

STRONG / SIGNIFICADO SEQ 

JEORÃO רםיהו   Yahuram H3088 = “Yahuh é alto (exaltado)” 107 

JEOSEBA שבעיהו   Yahusheba H3089 = “Yahuh jurou” 108 

JEOSEBEATE שבעתיהו   Yahushab’ath H3090 = “Yahuh jurou” 109 

JOSUÉ שועיהו   Yahushua’ H3091 = “Yahuh é salvação” 110 

JOSUÉ שעיהו   Yahushua’ H3091 = “Yahuh é salvação” 111 

JOSAFÁ שפטיהו   Yahushaphat H3092 = “Yahuh julgou” 112 

ELIOENAI עינייהואל   ‘Elyahu’eynay H0454 = “Meus olhos são para Yah” 113 
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15.5. Palavras degradadas pelo Aramaico: “Yá” para 

“Yê” 

 

 

ALGUMAS PALAVRAS HEBRAICAS 
DEGRADADAS PELO ARAMAICO 

 INICIADAS COM A LETRA “YÓD” CUJA A 
TRANSLITERAÇÃO PASSOU DE “YÁ” PARA “YÊ” 

 

 

STRONG 

 

HEBRAICO 
+ 

TRANSLITERAÇÃO 

ARAMAICO 
+ 

TRANSLITERAÇÃO 
SIGNIFICADO SEQ 

H2986 
אבי  

 Yabal 
 

trazer, liderar, carregar, conduzir, 

levar 
001 

H2987  
אבי  

 Yêbal 

H3034 
דהי  

 Yadah 
 

jogar, atirar, lançar, louvar, dar 

graças, confessar 
002 

H3029  
דאי  

 Yêda’ 

H3045 
דעי  

 Yada‘ 
 

conhecer, aprender a conhecer 003 

H3046  
דעי  

 Yêda‘  

H3051 
הבי  

 Yahab 
 

dar, prover, atribuir, vir 004 

H3052  
הבי  

 Yêhab  

H3091 
טבי  

 Yatab 
 

ser bom, ser agradável, estar bem, 

estar satisfeito 
005 

H3092  
טבי  

 Yêtab  

H3201 
כלי  

 Yakol 
 

prevalecer, vencer, resistir, ter 
poder, ser capaz 

006 

H3202  
כלי  

 Yêkel  

H3254 
סףי  

 Yacaph 
 acrescentar, aumentar, tornar a fazer 007 
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ALGUMAS PALAVRAS HEBRAICAS 
DEGRADADAS PELO ARAMAICO 

 INICIADAS COM A LETRA “YÓD” CUJA A 
TRANSLITERAÇÃO PASSOU DE “YÁ” PARA “YÊ” 

 

 

STRONG 

 

HEBRAICO 
+ 

TRANSLITERAÇÃO 

ARAMAICO 
+ 

TRANSLITERAÇÃO 
SIGNIFICADO SEQ 

H3255  
סףי  

 Yêcaph  

H3289 
עץי  

 Ya‘ats 
 avisar, consultar, dar conselho, 

aconselhar, tencionar, deliberar 
 

008 

H3272  
עטי  

 Yê‘at 

H3318 
צאי  

 Yatsa’ 
 

ir, vir para fora, sair, avançar 009 

H3319  
צאי  

 Yêtsa’ 

H3320 
צבי  

 Yatsab 
 

colocar, estabelecer, permanecer, 

estabelecer-se ou fixar-se 
010 

H3321  
צבי  

 Yêtsab 

H3344 
קדי  

 Yaqad 
 

queimar, acender, ser aceso 011 

H3345  
קדי  

 Yêqad 

H3365 
קרי  

 Yaqar 
 

estimar, ser prezado, ser de valor, 
ser precioso, ser custoso 

012 

H3367  
קרי  

 Yêqar 

H3427 
שבי  

 Yashab 
 

habitar, permanecer, assentar, morar 013 

H3488  
תיבי  

 Yêthiyb 
 

O "Yeh" foi uma substituição de "Yah" para evitar pronunciar o nome do Pai, mesmo na sua 

forma poética encurtada (uma restrição judaica tradicional que começou na época do exílio 

babilônico pagão). 
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15.6. A letra YÓD originalmente possui o som de 

“Yá” 

 

O YÓD com som originalmente de “YÁ”  reforça a 

explicação de que os nomes com sufixo ou prefixo “Y” 

(yód) leem-se com som de “YA” para assemelhar-se a 

forma contrata do nome do Eterno Criador “YAH” H3050.  

 

Não deixa de ser uma forma de degradação do idioma, 

mas vestígios da verdade, em obediência a orientação de 

Números 6:27. 

 

À seguir, lista com palavras hebraicas iniciadas com YÓD 

com som de “YÁ”: 
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PALAVRAS HEBRAICAS INICIADAS 
COM A LETRA “YÓD” 

 LETRA “YÓD” TRANSLITERADA POR “YÁ” 
 

 

STRONG 

 

HEBRAICO TRANSLITERAÇÃO SIGNIFICADO SEQ 

H2968 יאב  Ya’ab ansiar, anelar, desejar  001 

H2969 יאה  Ya’ah pertencer a, convir, ser apropriado  002 

H2970 יאזניה  Ya’azanyah Jazanias = “Yahuh ouve” 003 

H2971 יאיר  Ya’iyr Jair = “ele esclarece” 004 

H2972 יאירי  Ya’iriy Jairita = “descendente de Jair” 005 

H2973 יאל  Ya’al 
ser tolo, tornar-se loucos, agir tolamente, mostrar 
tolice perversa 

006 

H2974 יאל  Ya’al 
começar, estabelecer um começo, mostrar 
disposição, comprometer-se a fazer 

007 

H2976 יאש  Ya’ash desesperar, estar desesperado, ser desesperado 008 

H2980 יבב  Yabab gritar, chorar de forma estridente  009 

H2985 יבין  Yabiyn Jabim = “aquele a quem Elohim serve” 010 

H2986 יבל  Yabal trazer, liderar, carregar, conduzir, levar 011 

H2988 יבל  Yabal um riacho, corrente de águas 012 

H2989 יבל  Yabal Jabal = “ribeiro de água” 013 

H2990 יבל  Yabbel 
ferida com corrimento, corrimento, supurado, 
úlcera  

014 

H2992 יבם  Yabam 
cumprir o casamento conforme o levirato, cumprir 
a função de cunhado 

015 

H2993 יבם  Yabam cunhado, irmão do marido  016 

H2995 יבנאל  Yabnê’el Jabneel = “Elohim leva a construir” 017 

H2996 יבנה  Yabneh Jabné = “construção de Elohim” 018 

H2999 יבק  Yabboq Jaboque = “desembocador” 019 

H3001 יבש  Yabesh 
tornar seco, murchar, estar seco, ficar seco, ser 
secado, estar murcho 

020 

H3002 יבש  Yabesh seco 021 
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H3003 יבש  Yabesh  Jabes = “seco” n pr loc 022 

H3004 יבשה  Yabbashah terra seca, solo seco  023 

H3006 יבשת  Yabbesheth terra seca  024 

H3006 יבשת  Yabbesheth terra seca (ARAMAICO) 025 

H3009 יגב  Yagab lavrar, ser um lavrador  026 

H3010 יגב  Yageb campo, campo arado  027 

H3013 יגה  Yagah afligir, magoar, sofrer, causar mágoa 028 

H3014 יגה  Yagah repelir, afastar, empurrar  029 

H3015 יגון  Yagown mágoa, sofrimento, angústia  030 

H3016 יגור  Yagowr receoso, temente  031 

H3017 יגור  Yaguwr Jagur = “ele reside temporariamente” 032 

H3019 יגיע  Yagiya‘ fatigado, cansado  033 

H3021 יגע  Yaga‘ labutar, trabalhar, ficar cansado, estar cansado 034 

H3022 יגע  Yaga‘ salário, ganho (produto do trabalho)  035 

H3023 יגע  Yagea‘ cansado, cansativo  036 

H3025 יגר  Yagor temer, recear, estar com medo  037 

H3027 יד  Yad mão 038 

H3028 יד  Yad  mão, poder (fig.)  (ARAMAICO) 039 

H3032 ידד  Yadad lançar sortes, deitar sortes, amor, amado, amigo  040 

H3034 ידה  Yadah 
jogar, atirar, lançar, dar graças, louvar, 
agradecer, confessar   

041 

H3036 ידון  Yadown Jadom = “agradecido” 042 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  538 
 

 

PALAVRAS HEBRAICAS INICIADAS 
COM A LETRA “YÓD” 

 LETRA “YÓD” TRANSLITERADA POR “YÁ” 
 

 

STRONG 

 

HEBRAICO TRANSLITERAÇÃO SIGNIFICADO SEQ 

H3037 ידוע  Yadduwa‘ Jadua = “conhecedor” 043 

H3045 ידע  Yada‘ 
Conhecer, conhecer, aprender a conhecer, 
perceber 

044 

H3047 ידע  Yada‘ Jada = “Ele sabe” 045 

H3050 יה  Yah 
contração de H3068: “Aquele que existe, que é”, 
“O Ser” 

046 

H3051 יהב  Yahab dar, prover, atribuir, vir 047 

H3054 יהד  Yahad 
tornar-se um judeu (verdadeiramente ou numa 
fraude), tornar-se judaizado  

048 

H3093 יהיר  Yahiyr orgulhoso, arrogante, desdenhoso  049 

H3095 יהלם  Yahalom uma pedra preciosa (conhecida por sua dureza) 050 

H3096 יהץ  Yahats Jasa ou Jaza = “esmagado” 051 

H3120 יון  Yavan Javã = “Jônia” ou “Grécia” n pr m 052 

H3121 יון  Yaven lama, lamaçal  053 

H3122 יונדב  Yawnadab Jonadabe = “Yahuh está disposto” 054 

H3161 יחד  Yachad juntar, unir, ser juntado, ser unido 055 

H3162 יחד  Yachad união, unidade adv 056 

H3163 יחדו  Yachdow Jado = “Sua unidade” 057 

H3164 יחדיאל  Yachdiy’el Jadiel = “minha unidade é Elohim” 058 

H3166 יחזיאל  Yachaziy’el Jaaziel = “contemplado de Elohim” 059 

H3167 יחזיה  Yachzêyah Jaazeías = “Yahuh vê” 060 

H3170 יחזרה  Yachzerah Jazera = “aquele a quem Elohim guia de volta” 061 

H3173 יחיד  Yachiyd só, só um, solitário, um 062 

H3175 יחיל  Yachiyl no aguardo, esperando  063 
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H3176 יחל  Yachal aguardar, esperar 064 

H3177 יחלאל  Yachlê’el Jaleel = “Elohim espera” 065 

H3178 יחלאלי  Yachlê’eliy Jaleelitas = “a esperança de Elohim” 066 

H3179 יחם  Yacham estar quente, conceber 067 

H3180 יחמור  Yachmuwr corço 068 

H3181 יחמי  Yachmay Jamai = “aquele a quem Yahuh protege” 069 

H3182 יחף  Yacheph descalço 070 

H3183 יחצאל  Yachtsê’el Jazeel = “Elohim divide” 071 

H3184 יחצאלי  Yachtsê’eliy Jazeelitas = veja Jazeel “Elohim divide” 072 

H3185 יחציאל  Yachtsiy’el 
Jaziel = “Elohim divide” 
 

073 

H3186 יחר  Yachar atrasar, demorar, retardar  074 

H3187 יחש  Yachas 
reconhecer genealogicamente, registrar em uma 
genealogia, registrar, ser registrado  

075 

H3188 יהש  Yachas genealogia  076 

H3189 יחת  Yachath Jaate = “Ele agarrará” 077 

H3190 יטב  Yatab ser bom, ser agradável, estar bem, estar satisfeito 078 

H3196 יין  Yayin vinho  079 

H3197 יך  Yak mão, lado 080 

H3198 יכח  Yakach 
provar, decidir, julgar, repreender, reprovar, 
corrigir, ser correto 

081 

H3199 יכין  Yakiyn Jaquim = “Ele estabelecerá” n pr m 082 

H3200 יכיני  Yakiyniy Jaquinitas = veja Jaquim “ele estabelecerá” 083 

H3205 ילד  Yalad 
dar à luz, gerar, parir, produzir, estar em trabalho 
de parto 

084 
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H3207 ילדה  Yaldah menina, donzela, moça em idade de casamento  085 

H3208 ילדות  Yalduwth infância, juventude  086 

H3210 ילון  Yalown Jalom = “Yahuh aloja” 087 

H3211 יליד  Yaliyd nascido  088 

H3212 ילך  Yalak ir, andar, vir 089 

H3213 ילל  Yalal uivar, lamentar, dar um uivo  090 

H3216 ילע  Yala‘ falar precipitadamente, falar furiosamente 091 

H3217 ילפת  Yallepheth 
crosta, impigem, película, descamação, uma 
doença eruptiva  

092 

H3219 ילקוט  Yalquwt carteira, bolsa, saco, receptáculo  093 

H3220 ים  Yam mar 094 

H3221 ים  Yam Mar (ARAMAICO) 095 

H3225 ימין  Yamiyn direita, mão direita, lado direito 096 

H3226 ימין  Yamiyn Jamim = “mão direita” 097 

H3230 ימלך  Yamlek Janleque = “Ele reinará” 098 

H3231 ימן  Yaman 
escolher a direita, ir para a direita, usar a mão 
direita ser destro  

099 

H3235 ימר  Yamar trocar 100 

H3237 ימש  Yamash tocar 101 

H3238 ינה  Yanah 
oprimir, suprimir, tratar violentamente, maltratar, 
envergonhar, fazer mal 

102 

H3239 ינוח  Yanowach Janoa = “Ele descansa” 103 

H3240 ינח  Yanach descansar 104 

H3241 ינים  Yaniym Janim = “adormecido” 105 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  541 
 

 

PALAVRAS HEBRAICAS INICIADAS 
COM A LETRA “YÓD” 

 LETRA “YÓD” TRANSLITERADA POR “YÁ” 
 

 

STRONG 

 

HEBRAICO TRANSLITERAÇÃO SIGNIFICADO SEQ 

H3243 ינק  Yanaq amamentar, mamar, sugar 106 

H3244 ינשוף  Yanshuwph um grande coruja, íbis 107 

H3245 יסד  Yacad fundar, fixar, estabelecer, lançar alicerce 108 

H3249 יסור  Yacuwr os que se apartam, revoltosos  109 

H3251 יסך  Yacak ungir, ser ungido  110 

H3254 יסף  Yacaph acrescentar, aumentar, tornar a fazer 111 

H3256 יסר  Yacar castigar, disciplinar, instruir, admoestar 112 

H3257 יע  Ya‘ pá 113 

H3258 יעבץ  Ya‘bets Jabez = “pesar” n pr m 114 

H3259 יעד  Ya‘ad 
fixar, designar, juntar, reunir, estabelecer, 
prometer em casamento 

115 

H3261 יעה  Ya‘ah varrer, varrer embora, arrebatar  116 

H3264 יעור  Ya‘owr madeira, floresta, mata cerrada, bosque 117 

H3265 יעור  Ya‘uwr Jair = “florestado” 118 

H3267 יעז  Ya‘az ser forte, ser violento (significado duvidoso) 119 

H3268 יעזיאל  Ya‘aziy’el Jaaziel = “feito arrojado por Elohim” 120 

H3269 יעזיהו  Ya‘aziyahuw Jaazias = “feito arrojado por Yahuh” 121 

H3270 יעזיר  Ya‘azeyr Jazer = “ajudado” 122 

H3271 יעט  Ya‘at cobrir  123 

H3275 יעכן  Ya‘kan Jacã = “problemático” 124 

H3276 יעל  Ya‘al ganhar, lucrar, beneficiar, aproveitar  125 

H3277 יעל  Ya‘el cabrito montês  126 
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H3278 יעל  Ya‘el Jael = “cabrito montês” 127 

H3279 יעלה  Ya‘ala’ Jaala = “ascendente” 128 

H3280 יעלה  Ya‘alah cabra montês  129 

H3281 יעלם  Ya‘lam Jalão = “oculto” 130 

H3282 יען  Ya‘an 
porque, portanto, por esta causa, por causa de 
prep 

131 

H3283 יען  Ya‘en avestruz 132 

H3284 יענה  Ya‘anah uma ave impura 133 

H3285 יעני  Ya‘anay Janai = “aquele a quem Yahuh responde” 134 

H3286 יעף  Ya‘aph 
estar ou tornar-se cansado, estar fatigado, estar 
fraco 

135 

H3287 יעף  Ya‘êph desmaiado, exausto, fatigado  136 

H3289 יעץ  Ya‘ats 
avisar, consultar, dar conselho, aconselhar, 
tencionar, deliberar, planejar 

137 

H3290 יעקב  Ya‘aqob 
Jacó = “aquele que segura o calcanhar” ou 
“suplantador” 

138 

H3291 יעקבה  Ya‘aqobah Jaacobá = “em direção a Jacó” 139 

H3292 יעקן  Ya‘aqan Jaacã = “deixe-o oprimi-los” 140 

H3293 יער  Ya‘ar floresta, madeira, mata cerrada, bosque  141 

H3294 יערה  Ya‘rah Jaerá = “florestado” 142 

H3295 יערה  Ya‘arah floresta 143 

H3296 
 יערי
 ארגים

 Ya‘arey 

’Orêgiym 
Jaaré-Oregim = “florestas de tecelão” 144 

H3298 יערשיה  Ya‘areshyah Jaaresias = “aquele a quem Yahuh nutre” 145 

H3299 יעשו  Ya‘asuw Jaasai = “eles farão” 146 
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H3300 יעשיאל  Ya‘asiy’el Jaasiel = “Elohim é criador” 147 

H3302 יפה  Yaphah ser brilhante, ser belo, ser lindo, ser bonito 148 

H3303 יפה  Yapheh elegante, lindo, bonito  149 

H3305 יפו  Yapho Jope = “formoso” 150 

H3306 יפח  Yaphach respirar, ofegar, arfar 151 

H3307 יפח  Yapheach uma respirada, expirada, soprada (substantivo)  152 

H3309 יפיע  Yaphiya‘ Jafia = “brilhante” n pr loc 152 

H3310 יפלט  Yaphlet Jaflete = “ele libertará” 154 

H3311 יפלטי  Yaphletiy Jaflete = “deixe-o escapar” 155 

H3313 יפע  Yapha‘ 
brilhar, resplandecer, fazer brilhar, enviar raios de 
luz 

156 

H3318 יצא  Yatsa’ ir, vir para fora, sair, avançar 157 

H3320 יצב  Yatsab 
colocar, estabelecer, permanecer, estabelecer-se 
ou fixar-se, apresentar-se 

158 

H3322 יצג  Yatsag colocar, pôr, estabelecer 159 

H3326 יצוע  Yatsuwa‘ divã, cama  160 

H3329 יציא  Yatsiy’ aquilo que vem 161 

H3330 יציב  Yatstsiyb  
a verdade adv, certamente, confiavelmente, 
verdadeiramente adj (ARAMAICO) 

162 

H3331 יצע  Yatsa‘ estender, fazer um leito 163 

H3332 יצק  Yatsaq derramar, escorrer, fundir, transbordar 164 

H3334 יצר  Yatsar 
atar, estar aflito, estar em aflição, estar apertado, 
estar restrito 

165 

H3335 יצר  Yatsar formar, dar forma, moldar 166 

H3338 יצר  Yatsur formas, membros (do corpo) 167 
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H3341 יצת  Yatsath acender, queimar, colocar fogo 168 

H3344 יקד  Yaqad queimar, acender, ser aceso 169 

H3348 יקה  Yaqeh Jaque = “sem culpa” 170 

H3352 יקוש  Yaqowsh passarinheiro, aquele que prepara armadilha  171 

H3353 יקוש  Yaquwsh 
passarinheiro, caçador, aquele que prepara 
armadilha  

172 

H3356 יקים  Yaqiym Jaquim = “Ele erguerá” 173 

H3357 יקיר  Yaqqiyr raro, muito precioso, honrado, querido  174 

H3358 יקיר  Yaqqiyr  raro, nobre, famaoso, difícil (ARAMAICO) 175 

H3363 יקע  Yaqa‘ ser deslocado, ser alienado 176 

H3364 יקץ  Yaqats acordar, estar acordado, tornar-se ativo  177 

H3365 יקר  Yaqar 
estimar, ser prezado, ser de valor, ser precioso, 
ser custoso 

178 

H3368 יקר  Yaqar valioso, estimado, importante, precioso, raro 179 

H3369 יקש  Yaqosh 
atrair, seduzir, emaranhar, preparar uma 
armadilha 

180 

H3372 ירא  Yare’ temer, reverenciar, ter medo 181 

H3373 ירא  Yare’ temente, reverente, medroso  182 

H3377 ירב  Yareb Jarebe = “contendor” 183 

H3379 ירבעם  Yarob‘am Jeroboão = “o povo contenderá” 184 

H3381 ירד  Yarad 
descer, ir para baixo, declinar, marchar abaixo, 
afundar 

185 

H3383 ירדן  Yarden Jordão = “aquele que desce” 186 

H3384 ירה  Yarah 
lançar, atirar, jogar, derramar, dirigir, ensinar, 
instruir 

187 

H3386 ירוח  Yarowach Jaroa = “lua nova” 188 
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H3387 ירוק  Yarowq verduras, plantas verdes, coisa verde  189 

H3394 ירח  Yareach lua  190 

H3398 ירחע  Yarcha‘ Jara = “o mês de arrastar embora” 191 

H3399 ירט  Yarat 
precipitar, ser precipitado, empurrar de cabeça, 
agir irrefletidamente 

192 

H3401 יריב  Yariyb contendedor, oponente, adversário  193 

H3402 יריב  Yariyb Jaribe = “ele contende” 194 

H3409 ירך  Yarek coxa, lado, lombo, base 195 

H3410 ירכה  Yarka’  coxa, lombo, flanco, lado, recôndito (ARAMAICO) 196 

H3412 ירמות  Yarmuwth Jarmute = “colinas” 197 

H3415 ירע  Yara‘ tremer, estremecer  198 

H3417 ירק  Yaraq cuspir  199 

H3419 ירק  Yaraq ervas, verduras, vegetais, folhagens de jardim  200 

H3423 ירש  Yarash 
tomar, desapropriar, tomar posse de, herdar, 
deserdar 

201 

H3427 ישב  Yashab habitar, permanecer, assentar, morar 202 

H3432 ישבי  Yashubiy Jasubitas = veja Jasube “ele retornará” 203 

H3433 
 ישבי
 לחם

 Yashubiy 

Lechem 
Jasubi-Leém = “restituidor de pão” 204 

H3434 ישבעם  Yashob‘am Jasobeão = “o povo retornará” 205 

H3437 ישוב  Yashuwb Jasube = “ele retornará” 206 

H3447 ישט  Yashat estender, esticar  207 

H3453 ישיש  Yashiysh idoso, homem idoso, pessoa idosa  208 
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H3455 ישם  Yasam pôr, colocar, estabelecer, designar, fazer 209 

H3456 ישם  Yasham arruinar, ser desolado  210 

H3462 ישן  Yashen dormir, estar adormecido 211 

H3463 ישן  Yashen adormecido  212 

H3464 ישן  Yashen Jasém = “adormecido” 213 

H3465 ישן  Yashan velho, estoque, depósito  214 

H3467 ישע  Yasha‘ salvar, ser salvo, ser libertado, dar vitória a  215 

H3471 ישפה  Yashêpheh jaspe (uma pedra preciosa)  216 

H3474 ישר  Yashar 
ser correto, ser direito, ser plano, ser honesto, ser 
justo, estar conforme a lei 

217 

H3477 ישר  Yashar reto, honesto, correto, direito 218 

H3486 ישש  Yashesh idoso, decépito, fraco  219 

H3487 ית  Yath  
(indicador do objeto direto ou acusativo; não é 
traduzido)  

220 

H3489 יתד  Yathed pino, estaca, prego 221 

H3490 יתום  Yathowm um órfão, sem pai e mãe  222 

H3491 יתור  Yathuwr permanecer sobre, deixar, enfileirar 223 

H3492 יתיר  Yattiyr Jatir = “fartura” 224 

H3493 יתיר  Yattiyr  
pré-eminente, excedente, extremo, extraordinário 
adv 

225 

H3496 יתניאל  Yathniy’el Jatniel = “Elohim me emprega” 226 

H3498 יתר  Yathar ser deixado, sobrar, restar, deixar 227 
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H0581 אנין  ’Inniyn  Daniel 7:17 
estes, estas, aqueles, 
aquelas, eles, elas  
> Masculino e feminino 
(ARAMAICO) 
 

001 
H0581 אנון  ’Innuwn Esdras 5:4, Daniel 2:44, Daniel 

6:25 

H1487 גיש  Giysh Jó 7:5 
torrão, crosta  
 

002 
H1487 גוש  Guwsh Jó 7:5 

H1519 גיח  Giyach  Daniel 7:2 
agitar  

003 
H1519 גוח  Guwach  Daniel 7:2 

H1777 דין  Diyn 
Salmos 50:4, Provérbios 31:9, 
Eclesiastes 6:10, Isaías 6:13 

julgar, contender, pleitear, 
agir como juiz, ministrar 
julgamento 
  

004 
H1777 דון  Duwn Gênesis 6:3 

H1931 הוא  Huw’  
Gênesis 2:19, 3:6, 3:12, 3:15, 
Neemias 8:17, 9:6 

ele, ela, 
ele mesmo, ela mesma 
(com ênfase), 
retomando o suj com 
ênfase 

005 
H1931 היא  Hiy’ 

Gênesis 14:2, 19:20, 20:5, 
Levítico 16:31, Números 5:13  

H1933 הוה  Havah 
Gênesis 27:29, Neemias 6:6, 
Eclesiastes 2:22 

ser, tornar-se, vir a existir, 
acontecer, 
erguer-se, aparecer, vir 006 

H1961 היה  Hayah 
Gênesis 2:10, 3:1, 3:22, 4:2, 
4:14, 4:20-21 

H2102 זוד  Zuwd Êxodo 18:11 (?) 
cozinhar, cozer, ferver, 
agir com arrogância, agir 
presunçosamente, agir 
com rebeldia, ser 
presunçoso, ser arrogante, 
ser orgulhoso com rebeldia 

007 
H2102 זיד  Ziyd 

Gênesis 25:29, 25:34, 
Deuteronômio 18:20 

H2331 חוה  Chavah Jó 32:10, 32:17 
respirar , 
viver, ter vida, 
permanecer vivo, 
sustentar a vida, viver 
prosperamente, viver para 
sempre, reviver, estar 
vivo... 

008 
H2421 חיה  Chayah 

Gênesis 20:7, 2 Reis 8:10, 2 
Reis 8:14, Neemias 9:29 

H3259 יעד  Ya‘ad 
Êxodo 21:8, 2 Samuel 20:5, 
Jeremias 47:7, Miquéias 6:9 

fixar, designar, juntar, 
reunir, estabelecer, 
prometer em casamento, 
tempo designado, tempo 
apontado 

009 
H3260 יעדי  Yê‘diy 2 Crônicas 9:29 

    
 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  548 
 

 

PALAVRAS HEBRAICAS 
INTERCAMBIÁVEIS  

EXEMPLOS DE SINÔNIMOS COM AS LETRAS “YOD” E “VAV” 
 

 

STRONG 

 

HEBRAICO 
 

TRANSLITERAÇÃO REFERÊNCIAS SIGNIFICADO SEQ 

H3872 לוחית  Luwchiyth Isaías 15:5 
pavimentado 

010 
H3872 לחות  Luchowth  Jeremias 48:5 

H4583 מעון  Ma‘own 
Deuteronômio 26:15, 1 Samuel 
2:29, 1 Samuel 2:32 

moradia, habitação, 
refúgio 
  1a) morada, refúgio (de 
chacais) 
  1b) habitação 

011 
H4583 מעין  Ma‘iyn  1 Crônicas 4:41 

H5122 נולי  Nêvaliy  Daniel 2:5, 3:29 
monturo, monte de 
estrume, latrina  
 012 

H5122 נולו  Nêvaluw  Esdras 6:11 

H5411 נתין  Nathiyn 
1 Crônicas 9:2, Esdras 2:43, 
2:58 

Netineus: servos do 
templo designados para os 
levitas e sacerdotes para o 
serviço no santuário 

013 
H5411 נתון  Nathuwn  

Deuteronômio 15:10, Juízes 
8:25, 11:30 

H5714 עדיא  ‘Iddiy’  1 Crônicas 6:21, Zacarias 1:1 
Ido = “Sua testemunha”, 5 
israelitas com esse nome 
 014 

H5714 עדו  ‘Iddow 1 Crônicas 6:21, Zacarias 1:1 

H5762 עיות  ‘Ayuwth 1 Crônicas 1:46 
Avite = “ruínas”, a cidade 
de Hadade, filho de 
Bedade, um dos reis de 
Edom  

015 
H5762 עוית  ‘Aviyth 

Gênesis 36:35, 2 Samuel 
24:17,  

H5933 עליה  ‘Alyah 1 Crônicas 1:51 
Alva = “perverso”, um 
nobre de Edom  
 016 

H5933 עלוה  ‘Alvah Gênesis 33:40 

H5935 עלין  ‘Alyan 1 Crônicas 1:40 
Aliã ou Alvã = “alto”, um 
horeu, filho de Sobal  
 017 

H5935 עלון  ‘Alvan 
Gênesis 36:23, Esdras 6:9, 
Salmos 58:2 

H6810 צעיר  Tsa‘iyr Jó 32:6, Salmos 68:27, 119:41 
pequeno, insignificante, 
jovem 
 018 

H6810 צעור  Tsa‘owr Jeremias 14:3, 48:4 

H6825 צפי  Tsêphiy 1 Crônicas 1:36 
Zefô ou Zefi = “torre de 
vigia”, filho de Elifaz e 
neto de Esaú e um dos 
principais dos edomitas  
 

019 
H6825 צפו  Tsêphow 

Gênesis 36:11, 36:15, Isaías 
56:10 

H7378 ריב  Riyb 
1 Samuel 24:15, 25:39, Jó 
33:13 

demandar, contender 
 

020 
H7378 רוב  Ruwb 

Juízes 11:25, 21:22, 
Provérbios 3:30 

H7622 ביתש   Shêbiyth Jó 42:10, Jeremias 29:14 
cativeiro, cativos  
 

021 
H7622 שבות  Shêbuwth Salmos 14:7, 53:6, 126:4 
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PALAVRAS HEBRAICAS 
INTERCAMBIÁVEIS  

EXEMPLOS DE SINÔNIMOS COM AS LETRAS “YOD” E “VAV” 
 

 

STRONG 

 

HEBRAICO 
 

TRANSLITERAÇÃO REFERÊNCIAS SIGNIFICADO SEQ 

H7797 ישש   Siys 
Deuteronômio 28:63, Salmos 
19:5, 35:9 

exultar, regozijar 
 

022 
H7797 שוש  Suws Deuteronômio 30:9, Salmos 68 

H8195 פיש   Shêphiy Gênesis 36:23 
Sefô = “audacioso” 
1) um edomita, filho de 
Sobal dos filhos de Seir  023 

H8195 שפו  Shêphow 1 Crônicas 1:40 

H8649 תרמית  Tarmiyth 
Sofonias 3:13, Salmos 
119:118 

traição, fraude, engano, 
desonestidade  
 024 

H8649 תרמות  Tarmuwth  Jeremias 14:14 
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16. O perigo de substituir o Verdadeiro Nome por 

títulos - mesmo que honrosos 

 

Você está sentado no ônibus e vê um idoso em pé e 

pensa em oferecer seu lugar a ele. Como é que você diz a 

ele: “Senhor, sente-se aqui, por favor”? Veja, você nem 

o conhece e, por respeito, o chama de “Senhor”?  

 

E quando você ora, você trata seu “Deus” também por 

“Senhor”? Se sim, alguma coisa deve estar errada, não? 

Acha mesmo que está tudo bem assim? Veja uma coisa: 

 

(2 Coríntios 4:4 ARA1993+)  nos G1722 

quais G3739 o deus G2316 deste G5127 

século G165 cegou G5186 [G5656] o 

entendimento G3540 dos incrédulos, G571 

para que G826 [G5658] lhes G846 não 

resplandeça G1519 G3361 a luz G5462 do 

evangelho G2098 da glória G1391 de 

HaMashiach, G5547 o qual G3739 é G2076 

[G5748] a imagem G1504 de Elohim. G2316 
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(1 Coríntios 8:5 ARA1993+)  Porque, G1063 

ainda G1512 que há G1526 [G5748] 

também G2532 alguns que se chamem 

G3004 [G5746] deuses, G2316 quer 
G1535 no G1722 céu G3772 ou G1535 

sobre G1909 a terra, G1093 como 

G5618 há G1526 [G5748] muitos G4183 

deuses G2316 e G2532 muitos G4183 

senhores, G2962 

(1 Coríntios 8:6 ARA1993+)  todavia, G235 

para nós G2254 há um G1520 só Elohim, 

G2316 o Pai, G3962 de G1537 quem G3739 

são todas as coisas G3956 e G2532 para 

quem existimos; G2249 G1519 G846 e 
G2532 um G1520 só Senhor, G2962 

Yahushua G2424 HaMashiach, G5547 pelo 

G1223 qual G3739 são todas as coisas, 
G3956 e G2532 nós G2249 também, G2532 

por G1223 ele. G846 
 

Até o diabo é referido com o título de “deus” em II 
Coríntios 4:4, será que esse título “deus” seria adequado 
para o único Elohim Yahuh? Será que o título “senhor” 
seria adequado para o Soberano Rei dos Reis? 
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(Salmos 111:10 ARA1993+)  O temor 

H3374 de YAHUH H3068 é o princípio 
H7225 da sabedoria; H2451 revelam 

H7922 prudência H2896 todos os que o 

praticam. H6213 [H8802] O seu louvor 

H8416 permanece H5975 [H8802] para 

sempre. H5703 

 

 

(Salmos 25:14 ARA1993+)  A intimidade 
H5475 de YAHUH H3068 é para os que o 

temem, H3373 aos quais ele dará a 

conhecer H3045 [H8687] a sua aliança. 
H1285 

 
 
Alguns dizem que tem intimidade com seu Elohim e não 

importa como o chamam, pois Ele os ouve e atende na 

hora da necessidade. 

 

Temor é medo + respeito + honra. Precisamos temer a 

Yahuh, pois é o Soberano Rei dos Reis, o Criador Eterno 

que fez os céus, a terra, os mares, e as fontes das águas. 
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(Apocalipse 14:7 ACF)  Dizendo com grande 

voz: Temei a Yah, e dai-lhe glória; porque 

é vinda a hora do seu juízo. E adorai 
aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, 

e as fontes das águas. 

 

 
A verdade é que quem tem intimidade com Yahuh tem 

temor a Ele, conforme Salmos 25:14, e não o trata de 

qualquer forma, pois tem medo e respeito e honra. 
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16.1. O bezerro de ouro: intenção não é tudo! 

 

 (Êxodo 32:3 ARA)  Então, todo o povo 
tirou das orelhas as argolas e as trouxe 

a Arão. 
(Êxodo 32:4 ARA)  Este, recebendo-as 

das suas mãos, trabalhou o ouro com 
buril e fez dele um bezerro fundido. 

Então, disseram: São estes, ó Israel, os teus 

deuses, que te tiraram da terra do Egito. 
(Êxodo 32:5 ARA)  Arão, vendo isso, 

edificou um altar diante dele e, 
apregoando, disse: Amanhã, será festa 

a YAHUH. 
(Êxodo 32:6 ARA)  No dia seguinte, 

madrugaram, e ofereceram holocaustos, e 
trouxeram ofertas pacíficas; e o povo 

assentou-se para comer e beber e levantou-

se para divertir-se. 
(Êxodo 32:7 ARA)  Então, disse YAHUH a 

Moisés: Vai, desce; porque o teu povo, 
que fizeste sair do Egito, se corrompeu 

(Êxodo 32:8 ARA)  e depressa se desviou 
do caminho que lhe havia eu ordenado; 

fez para si um bezerro fundido, e o 
adorou, e lhe sacrificou, e diz: São estes, 

ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da 

terra do Egito. 
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Foi o próprio Arão quem recebeu o ouro e fez o bezerro de 
ouro. A intenção de Arão e do povo aparentemente eram 
boas, Arão disse: “Amanhã será festa a Yahuh” -  Êxodo 
32:5. Eles não estavam querendo adorar a outros deuses 
mas a Yahuh mesmo.  
 
E no dia seguinte eles madrugaram, ofereceram 
holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e tudo isso 
para adorar a Yahuh e não a outros deuses. A inteção 
era boa, porem, intenção não é tudo. 
 
Enquanto isso, Yahuh avisava Moisés pra descer logo 
pois o povo havia se corrompido, desviado do caminho, 
feito um bezerro fundido e o adorado.  
 
A inteção era adoração a Yahuh, porém, a maneira, o 
método que utilizaram para fazer isso infrigia a Lei de Yah 
(Êxodo 20:3-4), dessa forma, Yahuh não aceitaria nada 
daquilo, pelo contrário, toda aquela adoração foi desviada 
diretamente para deuses estranhos, através do bezerro de 
ouro. 
 
A questão aqui é o ENDEREÇAMENTO da adoração. Não 
é a intenção apenas que fará com que uma adoração 
chegue e seja aceita por Yahuh, mas se a ação em si é ou 
não um reflexo da Lei de Yah, pois se não for, não será 
aceito por Ele, não será endereçada a Ele, mas irá direto a 
demônios. 
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Você gostaria que algo que você oferecesse a Yah fosse, 
na verdade, se tornasse em adoração a demônios? 
 
Não, é claro! Pois é, as Escrituras nos dão todas as 
instruções de como agradar a Yahuh e devemos estudar 
profundamente o que Ele quer que façamos, e não 
agirmos da nossa cabeça, com a  nossa criatividade, da 
nossa própria vontade. Yah não aceita qualquer coisa... 
 
A questão do ENDEREÇAMENTO é muito importante. O 
povo de Israel recebeu instruções para sacrificar os 
animais que seriam oferecidos a Yah apenas na porta da 
Tenda da Congregação, pois se não fizessem isso, seria 
adoração a demônios. 

 

(Levítico 17:2 ARA)  Fala a Arão, e a seus 

filhos, e a todos os filhos de Israel e dize-
lhes: Isto é o que YAHUH ordenou, dizendo: 

(Levítico 17:3 ARA)  Qualquer homem da 
casa de Israel que imolar boi, ou 

cordeiro, ou cabra, no arraial ou fora 
dele, 

(Levítico 17:4 ARA)  e os não trouxer à 

porta da tenda da congregação, como 
oferta a YAHUH diante do seu 

tabernáculo, a tal homem será 
imputada a culpa do sangue; derramou 

sangue, pelo que esse homem será 
eliminado do seu povo; 
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(Levítico 17:5 ARA)  para que os filhos de 

Israel, trazendo os seus sacrifícios, que 

imolam em campo aberto, os apresentem a 
YAHUH, à porta da tenda da congregação, 

ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios 
pacíficos a YAHUH. 

(Levítico 17:6 ARA)  O sacerdote aspergirá o 
sangue sobre o altar dYAHUH, à porta da 

tenda da congregação, e queimará a 
gordura de aroma agradável a YAHUH. 

(Levítico 17:7 ARA)  Nunca mais 

oferecerão os seus sacrifícios aos 
demônios, com os quais eles se 

prostituem; isso lhes será por estatuto 
perpétuo nas suas gerações. 

(Levítico 17:8 ARA)  Dize-lhes, pois: 
Qualquer homem da casa de Israel ou dos 

estrangeiros que peregrinam entre vós que 
oferecer holocausto ou sacrifício 

(Levítico 17:9 ARA)  e não o trouxer à porta 

da tenda da congregação, para oferecê-lo a 
YAHUH, esse homem será eliminado do 

seu povo. 
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Nesse caso você pode perceber claramente que intenção 

não é tudo, que intenção não é suficiente. Todo o 

esquema do Tabernáculo, os utensílios, as regras, os 

tipos de sacrifícios, os mínimos detalhes, tudo isso 

apontaria para o Messias, para Yahushua, nosso 

Salvador.  

 

O perdão dos pecados era obtido através da observância 

de todos esses rituais e cerimônios que encontramos no 

Pentateuco. Tudo isso deveria ser daquele jeito, seguido à 

risca, pois somente assim apontaria para o Salvador; e 

caso não fosse dquele jeito descrito na Lei de Moshé, o 

endereçamento estaria errado, seria uma oferta à 

demônios, que se apoderariam do endereçamento 

incorreto, simples assim. 
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16.2. O Profeta Elias: Altar a Yahuh x Altar a Baal 

 

(1 Reis 18:21 ACF)  Então Elias se chegou a 
todo o povo, e disse: Até quando 

coxeareis entre dois pensamentos? Se 

YAHUH é Elohim, segui-o, e se Baal, 
segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. 

(1 Reis 18:22 ACF)  Então disse Elias ao 
povo: Só eu fiquei por profeta de 

YAHUH, e os profetas de Baal são 
quatrocentos e cinqüenta homens. 

(1 Reis 18:23 ACF)  Dêem-se-nos, pois, dois 
bezerros, e eles escolham para si um dos 

bezerros, e o dividam em pedaços, e o 

ponham sobre a lenha, porém não lhe 
coloquem fogo, e eu prepararei o outro 

bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe 
colocarei fogo. 

(1 Reis 18:24 ACF)  Então invocai o nome 
do vosso elohim, e eu invocarei o nome 

YAHUH; e há de ser que o elohim que 
responder por meio de fogo esse será 

Elohim. E todo o povo respondeu, 

dizendo: É boa esta palavra. 
(1 Reis 18:25 ACF)  E disse Elias aos 

profetas de Baal: Escolhei para vós um dos 
bezerros, e preparai-o primeiro, porque sois 
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muitos, e invocai o nome do vosso elohim, e 

não lhe ponhais fogo. 

(1 Reis 18:26 ACF)  E tomaram o bezerro 
que lhes dera, e o prepararam; e 

invocaram o nome de Baal, desde a 
manhã até ao meio dia, dizendo: Ah! 

Baal, responde-nos! Porém nem havia 
voz, nem quem respondesse; e 

saltavam sobre o altar que tinham feito. 
(1 Reis 18:27 ACF)  E sucedeu que ao meio 

dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em 

altas vozes, porque ele é um deus; pode ser 
que esteja falando, ou que tenha alguma 

coisa que fazer, ou que intente alguma 
viagem; talvez esteja dormindo, e 

despertará. 
(1 Reis 18:28 ACF)  E eles clamavam em 

altas vozes, e se retalhavam com facas e 
com lancetas, conforme ao seu costume, até 

derramarem sangue sobre si. 

(1 Reis 18:29 ACF)  E sucedeu que, passado 
o meio dia, profetizaram eles, até a hora 

de se oferecer o sacrifício da tarde; 
porém não houve voz, nem resposta, nem 

atenção alguma. 
(1 Reis 18:30 ACF)  Então Elias disse a todo 

o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se 
chegou a ele; e restaurou o altar de 
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YAHUH, que estava quebrado. 

(1 Reis 18:31 ACF)  E Elias tomou doze 

pedras, conforme ao número das tribos dos 
filhos de Jacó, ao qual veio a palavra de 

YAHUH, dizendo: Israel será o teu nome. 
(1 Reis 18:32 ACF)  E com aquelas pedras 

edificou o altar em nome de YAHUH; depois 
fez um rego em redor do altar, segundo a 

largura de duas medidas de semente. 
(1 Reis 18:33 ACF)  Então armou a lenha, e 

dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre 

a lenha. 
(1 Reis 18:34 ACF)  E disse: Enchei de 

água quatro cântaros, e derramai-a sobre o 
holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o 

segunda vez; e o fizeram segunda vez. 
Disse ainda: Fazei-o terceira vez; e o 

fizeram terceira vez; 
(1 Reis 18:35 ACF)  De maneira que a água 

corria ao redor do altar; e até o rego ele 

encheu de água. 
(1 Reis 18:36 ACF)  Sucedeu que, no 

momento de ser oferecido o sacrifício 
da tarde, o profeta Elias se aproximou, e 

disse: Ó YAHUH, Elohim de Abraão, de 
Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu 

és Elohim em Israel, e que eu sou teu servo, 
e que conforme à tua palavra fiz todas estas 
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coisas. 

(1 Reis 18:37 ACF)  Responde-me, YAHUH, 

responde-me, para que este povo conheça 
que tu és YAHUH Elohim, e que tu fizeste 

voltar o seu coração. 
(1 Reis 18:38 ACF)  Então caiu fogo de 

YAHUH, e consumiu o holocausto, e a 
lenha, e as pedras, e o pó, e ainda 

lambeu a água que estava no rego. 
(1 Reis 18:39 ACF)  O que vendo todo o 

povo, caíram sobre os seus rostos, e 

disseram: Só YAHUH é Elohim! Só 
YAHUH é Elohim! 

(1 Reis 18:40 ACF)  E Elias lhes disse: 
Lançai mão dos profetas de Baal, que 

nenhum deles escape. E lançaram mão 
deles; e Elias os fez descer ao ribeiro de 

Quisom, e ali os matou. 
 

 

A questão inicial nesse episódio do profeta Elias era a 

seguinte: quem era Elohim: Yahuh ou Baal? 
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(1 Reis 18:21 ACF)  Então Elias se chegou a 

todo o povo, e disse: Até quando 

coxeareis entre dois pensamentos? Se 
YAHUH é Elohim, segui-o, e se Baal, 

segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. 

 
 

Pela narração do texto, não há evidências de politeísmo; 

pelo contrário, de monoteísmo. Pois ora eles achavam que 

Yahuh era o Elohim, e ora achavam que Baal era o 

Elohim: “Até quando coxeareis entre dois 

pensamentos? Se Yahuh é Elohim, segui-o, e se Baal, 

segui-o”. 

 

“Porém o povo nada lhe respondeu”. Para o povo, não 

importava o nome pelo qual se dirigiam a Elohim, ou seja, 

não importava o endereçamento da adoração, só 

importavam que adorassem um único Elohim. O problema 

é que Baal trazia conceitos de outro elohim, falso, e Yahuh 

não divide a sua glória com ninguém. 

(Isaías 42:8 ACF)  Eu sou YAHUH; este é 
o meu nome; a minha glória, pois, a 

outrem não darei, nem o meu louvor às 
imagens de escultura. 
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Haviam 2 altares de pedra aparentemente iguais ou do 

mesmo tipo, 2 bezerros, lenhas pra ambos holocaustos, 

enfim, pela narração, é mais provável que haviam 2 

sistemas ou conjuntos (kits) idênticos de 

sacrifícios/ofertas, pois a questão não era o modo, a 

maneira de sacrificar e adorar, mas a quem sacrificar. 

 

E o desafio que o profeta Elias lançou seria o elohim 

acender com fogo o holocausto a ele oferecido. O elohim 

que respondesse com fogo é que seria considerado o 

verdadeiro Elohim. 

 

O primeiro sacrifício, o da manhã (9h ou 3ª. hora 

hebraica), ficou com os adoradores de Baal, e para o 

segundo sacrifício, o da tarde (15h ou 9ª. hora hebraica), 

ficou para que o profeta Elias realizasse. Veja que isso era 

exatamente o que deveria acontecer conforme a Lei de 

Moshé: um sacrifício as 9h da manhã e outro às 15h da 

tarde. 

 

(Números 28:1 ACF)  Falou mais YAHUH a 

Moisés, dizendo: 

(Números 28:2 ACF)  Dá ordem aos filhos 
de Israel, e dize-lhes: Da minha oferta, do 
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meu alimento para as minhas ofertas 

queimadas, do meu cheiro suave, tereis 

cuidado, para me oferecê-las ao seu 
tempo determinado. 

(Números 28:3 ACF)  E dir-lhes-ás: Esta é a 
oferta queimada que oferecereis a YAHUH: 

dois cordeiros de um ano, sem defeito, 
cada dia, em contínuo holocausto; 

(Números 28:4 ACF)  Um cordeiro 
sacrificarás pela manhã, e o outro 

cordeiro sacrificarás à tarde; 

(Números 28:5 ACF)  E a décima parte de 
um efa de flor de farinha em oferta de 

alimentos, misturada com a quarta parte de 
um him de azeite batido. 

(Números 28:6 ACF)  Este é o holocausto 
contínuo, instituído no monte Sinai, em 

cheiro suave, oferta queimada a YAHUH. 
(Números 28:7 ACF)  E a sua libação será a 

quarta parte de um him para um cordeiro; 

no santuário, oferecerás a libação de bebida 
forte a YAHUH. 

(Números 28:8 ACF)  E o outro cordeiro 
sacrificarás à tarde, como a oferta de 

alimentos da manhã, e como a sua libação o 
oferecerás em oferta queimada de cheiro 

suave a YAHUH. 
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(1 Reis 18:36 ACF)  Sucedeu que, no 

momento de ser oferecido o sacrifício 

da tarde, o profeta Elias se aproximou, e 
disse: Ó YAHUH, Elohim de Abraão, de 

Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu 
és Elohim em Israel, e que eu sou teu servo, 

e que conforme à tua palavra fiz todas estas 
coisas. 

(1 Reis 18:37 ACF)  Responde-me, 
YAHUH, responde-me, para que este 

povo conheça que tu és YAHUH Elohim, 

e que tu fizeste voltar o seu coração. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  567 
 

16.3. Baal significa “Senhor” 

 

A etimologia da palavra “Senhor”  

 

A palavra “Senhor” vem da palavra hebraica Ba’al 

(H1167). Baal significa: senhor, governante, marido, 

proprietário. 

 

Ba’al (H1168), transliterado corretamente como “Baal” 

era uma divindade masculina suprema dos cananeus e 

fenícios. Baalins é o plural de Baal e significa “senhores”. 

 

Não é possível saber se a palavra baal acabou se 

tornando uma divindade ou que o nome da divindade 

acabou se tornando uma palavra, mas então, o que 

devemos fazer? Devemos buscar entender o que as 

Escrituras dizem a esse respeito, vejamos: 

(Juízes 2:11 ARA1993+)  Então, fizeram 

H6213 [H8799] os filhos H1121 de Israel 
H3478 o que era mau H7451 perante 

H5869 YAHUH; H3068 pois serviram 
H5647 [H8799] aos baalins. H1168 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  568 
 

 

(Juízes 3:7 ARA1993+)  Os filhos H1121 de 

Israel H3478 fizeram H6213 [H8799] o que 

era mau H7451 perante H5869 YAHUH 
H3068 e se esqueceram H7911 [H8799] 

de YAHUH, H3068 seu Elohim; H430 e 

renderam culto H5647 [H8799] aos 

baalins H1168 e ao poste-ídolo. H842 

 

 

(Juízes 8:33 ARA1993+)  Morto H4191 

[H8804] Gideão, H1439 tornaram H7725 

[H8799] a prostituir-se H2181 [H8799] os 

filhos H1121 de Israel H3478 após H310 os 

baalins H1168 e puseram H7760 

[H8799] Baal-Berite H1170 por elohim. 
H430 

 

 

(Juízes 10:6 ARA1993+)  ¶ Tornaram H3254 

[H8686] os filhos H1121 de Israel H3478 a 

fazer H6213 [H8800] o que era mau 
H7451 perante H5869 YAHUH H3068 e 

serviram H5647 [H8799] aos baalins, 

H1168 e a Astarote, H6252 e aos deuses 
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H430 da Síria, H758 e aos de Sidom, H6721 

de Moabe, H4124 dos filhos H1121 de 

Amom H5983 e dos filisteus; H6430 

deixaram H5800 [H8799] YAHUH 
H3068 e não o serviram. H5647 [H8804] 

 

 

(Juízes 10:10 ARA1993+)  ¶ Então, os filhos 
H1121 de Israel H3478 clamaram H2199 

[H8799] a YAHUH, H3068 dizendo: H559 

[H8800] Contra ti havemos pecado, H2398 

[H8804] porque deixamos H5800 

[H8804] o nosso Elohim H430 e 

servimos H5647 [H8799] aos baalins. 
H1168 

 

 

(1 Samuel 7:4 ARA1993+)  Então, os filhos 

H1121 de Israel H3478 tiraram H5493 

[H8686] dentre si os baalins H1168 e os 

astarotes H6252 e serviram H5647 [H8799] 

só aYAHUH. H3068 
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(1 Samuel 12:10 ARA1993+)  E clamaram 

H2199 [H8799] a YAHUH H3068 e disseram: 
H559 [H8799] Pecamos, H2398 [H8804] 

pois deixamos H5800 [H8804] YAHUH 
H3068 e servimos H5647 [H8799] aos 

baalins H1168 e astarotes; H6252 agora, 

pois, livra-nos H5337 [H8685] das mãos 
H3027 de nossos inimigos, H341 [H8802] e 

te serviremos. H5647 [H8799] 

 

(1 Reis 18:18 ARA1993+)  Respondeu H559 

[H8799] Elias: Eu não tenho perturbado 
H5916 [H8804] a Israel, H3478 mas tu e a 

casa H1004 de teu pai, H1 porque deixastes 
H5800 [H8800] os mandamentos H4687 de 

YAHUH H3068 e seguistes H3212 

[H8799] H310 os baalins. H1168 

 

 

(2 Crônicas 17:3 ARA1993+)  YAHUH H3068 

foi com Josafá, H3092 porque andou H1980 

[H8804] nos primeiros H7223 caminhos 

H1870 de Davi, H1732 seu pai, H1 e não 

procurou H1875 [H8804] a baalins. 
H1168 
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(2 Crônicas 24:7 ARA1993+)  Porque a 

perversa H4849 Atalia H6271 e seus filhos 
H1121 arruinaram H6555 [H8804] a Casa 

H1004 de Elohim; H430 e usaram todas as 

coisas sagradas H6944 da Casa H1004 de 

YAHUH H3068 no serviço H6213 [H8804] 

dos baalins. H1168 

 

 

(2 Crônicas 28:2 ARA1993+)  Andou H3212 

[H8799] nos caminhos H1870 dos reis 
H4428 de Israel H3478 e até fez H6213 

[H8804] imagens fundidas H4541 a 

baalins. H1168 

 

 

(2 Crônicas 33:3 ARA1993+)  Pois tornou 
H7725 [H8799] a edificar H1129 [H8799] os 

altos H1116 que Ezequias, H3169 seu pai, 

H1 havia derribado, H5422 [H8765] 

levantou H6965 [H8686] altares H4196 

aos baalins, H1168 e fez H6213 [H8799] 

postes-ídolos, H842 e se prostrou H7812 

[H8691] diante de todo o exército H6635 

dos céus, H8064 e o serviu. H5647 [H8799] 
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(2 Crônicas 34:4 ARA1993+)  Na presença 

H6440 dele, derribaram H5422 [H8762] os 

altares H4196 dos baalins; H1168 ele 

despedaçou H1438 [H8765] os altares do 

incenso H2553 que estavam acima H4605 

deles; os postes-ídolos H842 e as imagens 

de escultura H6456 e de fundição, H4541 

quebrou-os, H7665 [H8765] reduziu-os a pó 

H1854 [H8689] e o aspergiu H2236 [H8799] 

sobre H6440 as sepulturas H6913 dos que 

lhes tinham sacrificado. H2076 [H8802] 

 

 

(Jeremias 2:23 ARA1993+)  Como podes 

dizer: H559 [H8799] Não estou maculada, 
H2930 [H8738] não andei H1980 

[H8804] após H310 os baalins? H1168 

Vê H7200 [H8798] o teu rasto H1870 no 

vale, H1516 reconhece H3045 [H8798] o 

que fizeste, H6213 [H8804] dromedária 
H1072 nova H7031 de ligeiros pés, que 

andas ziguezagueando H8308 [H8764] pelo 

caminho; H1870 
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(Jeremias 9:14 ARA1993+)  Antes, andaram 

H3212 [H8799] H310 na dureza H8307 do 

seu coração H3820 e seguiram H310 os 

baalins, H1168 como lhes ensinaram 
H3925 [H8765] os seus pais. H1 

 

(Oséias 2:13 ARA1993+)  Castigá-la-ei 

H6485 [H8804] pelos dias H3117 dos 

baalins, H1168 nos quais lhes queimou 

incenso, H6999 [H8686] e se adornou 

H5710 [H8799] com as suas arrecadas 
H5141 e com as suas jóias, H2484 e andou 

H3212 [H8799] atrás H310 de seus 

amantes, H157 [H8764] mas de mim se 

esqueceu, H7911 [H8804] diz H5002 

[H8803] YAHUH. H3068 

 

 

(Oséias 11:2 ARA1993+)  Quanto mais eu 

os chamava, H7121 [H8804] tanto mais se 

iam H1980 [H8804] da minha presença; 

H6440 sacrificavam H2076 [H8762] a 

baalins H1168 e queimavam incenso 
H6999 [H8762] às imagens de escultura. 

H6456 
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16.4.   Baal Gad: “In God We Trust” 

 

 
 

 

(Josué 11:17 ACF)  Desde o monte Halaque, 
que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do 

Líbano, ao pé do monte de Hermom; 

também tomou todos os seus reis, e os feriu 
e os matou. 

 

 

(Josué 12:7 ACF)  E estes são os reis da 
terra aos quais Josué e os filhos de Israel 

feriram aquém do Jordão para o ocidente, 

desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao 
monte Halaque, que sobe a Seir; e Josué a 

deu às tribos de Israel em possessão, 
segundo as suas divisões. 
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(Josué 13:5 ACF)  Como também a terra dos 

gebalitas, e todo o Líbano, para o nascente 

do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte 
Hermom, até a entrada de Hamate; 

 

 

Será que “In God We Trust”, o lema nacional dos 

Estados Unidos da América, é realmente uma 
declaração de confiança ao único e Eterno Criador, 

Yahuh?  

 

Você realmente acha que os senhores do mundo, 
os donos do dinheiro e da riqueza declarariam 

confiar no único e Soberano Elohim? É claro que 
não. 

 

Esse deus adorado na cédula do dinheiro e na 
riqueza é Baal-Gade, ou melhor, o Senhor Gad. E 

não é só do dólar que há a mensal do Senhor Gad, 
veja: 
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Baal-Gad (H1171) significa 
“Senhor da Fortuna” ou 
“Senhor do dinheiro” ou 
“Senhor da riqueza”, e sua 
transliteração é exatamente 
essa: “Baal Gâdi”. 

 

 

Qual a expressão mais comum que todos utilizam quando 
pensam se relacionar com o Eterno Criador? 

 

É “Senhor Deus” – “Baal Gad” tem o mesmo significado 
e inglês o mesmo som (god). Muita coicidência, não? Em 
inglês, “God” se lê “Gâd” ou “Gawd” e não “Gódi”. Confira 
no link. 
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Veja que em inglês “Lord” é uma tradução de “Baal” e 
“God” é uma transliteração de “Gad” – uma referência 
direta a Baal Gad. 

 

Uma clara cilada do inimigo! Para ouvir em a pronúncia 
em inglês de “In God We Trust” pelo próprio Google 
Translate, copie e cole (no caso de PDF) o link abaixo em 
seu navegador: 

 
https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=pt&tl=en&text=In%20go
d%20we%20trust...%20In%20god%20we%20trust...%20In%20god%20we%20trust.
..%20God...%20God...%20God...%20Baal-Gad...%20Baal-Gad 

 

 

(1 João 5:19 ACF)  Sabemos que somos de 

Elohim, e que todo o mundo está no 
maligno. 

 

 

(1 João 5:19 ARA)  Sabemos que somos de 

Elohim e que o mundo inteiro jaz no 
Maligno. 

https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=pt&tl=en&text=In%20god%20we%20trust...%20In%20god%20we%20trust...%20In%20god%20we%20trust...%20God...%20God...%20God...%20Baal-Gad...%20Baal-Gad
https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=pt&tl=en&text=In%20god%20we%20trust...%20In%20god%20we%20trust...%20In%20god%20we%20trust...%20God...%20God...%20God...%20Baal-Gad...%20Baal-Gad
https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=pt&tl=en&text=In%20god%20we%20trust...%20In%20god%20we%20trust...%20In%20god%20we%20trust...%20God...%20God...%20God...%20Baal-Gad...%20Baal-Gad
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Com a reputação de um país 
corrupto como o Brasil, de 
governantes que não cumprem 
seu papel, e estão no poder para 
roubar da nação, qual será o 
deus que é adorado na frase 
“Deus seja louvado” na nota de 
cem reais?  

 

Resposta: Baal Gad. 
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Ba’al בעל 
Strong: H1167 = H1166 

Significado: Senhor, usado para deuses estrangeiros; marido, 

proprietário, senhor 

Referência: Êxodo 21:28 

 

Ba’al בעל 
Strong: H1168 = H1167 

Significado: Senhor, divindade masculina suprema dos 

cananeus e fenícios 

Referência: Juízes 2:13 

 

Bê’el  בעל 
Strong: H1169 = H1167 (aramaico) 

Significado: Senhor, usado para deuses estrangeiros; marido, 

proprietário 

Referência: Êsdras 4:8 
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Ba’al Bêriyth  בעל ברית 

Strong: H1170 = H1168 + H1285 

Significado: Senhor da Aliança, um deus dos filisteus 

Referência: Juízes 8:33 

 

Ba’al Gad  בעל  גד 
Strong: H1171 = H1168 + H1409 

Significado: Senhor da Fortuna, Senhor do dinheiro 

Referência: Josué 11:17 

 

Ba’alah בעלה 

Strong: H1172 = H1167 

Significado: Senhora, proprietária, feiticeira, necromante 

Referência: I Samuel 28:7 

 

Ba’al Zebuwb בעל זבוב 

Strong: H1176 = H1168 + H2070 

Significado: Senhor dos insetos, divindade dos filisteus, adorada em Ecrom 

Referência: II Reis 1:2 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  581 
 

Ba’al Chermown בעל המון 

Strong: H1179 = H1167 + H2768 

Significado: Senhor da destruição 

Referência: Juízes 3:3 

 

Ba’aliy בעלי 

Strong: H1180 = H1167 

Significado: Meu Senhor 

Referência: Oséias 2:16 
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16.5. “Não me chamarás mais de “Meu Senhor”” 

 

Bom, já vimos que Baal e Baalins definitivamente não 
foram uma coisa boa na história de Israel.  

 

E que geralmente quando o povo fazia o que era mal aos 
olhos de Yahuh, seguiam a Baal e a baalins. Mas vamos 
ver uma profecia em Oséias: 

 

 

(Oséias 2:16 NVI)  "Naquele dia", declara 
YAHUH, "você me chamará ‘meu marido’; 

não me chamará mais ‘meu senhor’. 

(Oséias 2:17 NVI)  Tirarei dos seus lábios os 

nomes dos baalins; seus nomes não serão 
mais invocados. 

 

 
(Oséias 2:16 ACF)  E naquele dia, diz 

YAHUH, tu me chamarás: Meu marido; e 
não mais me chamarás: Meu senhor. 

(Oséias 2:17 ACF)  E da sua boca tirarei os 
nomes dos Baalins, e não mais se lembrará 

desses nomes. 
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(Oséias 2:16 ARA1993+)  Naquele dia, 

H3117 diz H5002 [H8803] YAHUH, 
H3068 ela me chamará: H7121 [H8799] 

Meu marido H376 e já não me chamará: 
H7121 [H8799] Meu Baal. H1180 

(Oséias 2:17 ARA1993+)  Da sua boca 
H6310 tirarei H5493 [H8689] os nomes 

H8034 dos baalins, H1168 e não mais 

se lembrará H2142 [H8735] desses 

nomes. H8034 

 

 

A questão aqui não era a adoração de outros deuses mas 
de chamar o verdadeiro Elohim de “Meu Senhor”!  
 
Veja que baal significa marido, mas ele prefere ser 
chamado por outra palavra que também significa 
“marido”, no caso, ‘iysh (H376) do que “Meu Senhor”, 
ba’aliy (H1180) – provavelmente para que não haja 
nenhuma relação ou conexão com Baal. Yah deseja e 
merece exclusividade. 
 
Nesse caso a NVI e a ACF foram mais fiéis na tradução, 
traduzindo corretamente por “Meu Senhor” e não 
transliterando sem motivo algum para “Meu Baal” como 
fez a ARA. Só faltou continuar traduzindo na mesma 
lógica e em vez de “baalins” ter traduzido “os ‘meu 
senhor’” – que são as invocações que Yahuh detesta. 
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Pelo texto entendo que Yahuh está “cansado” de ouvir 

ser chamado de “Meu Senhor”, essa é a verdade... 

novamente aqui vemos a questão do endereçamento.  

 

Imagine hoje em dia o mundo inteiro, que se diz crente, 

chamando-o de “Meu Senhor” ou “Senhor Deus”... 

 

Pense nisso com o coração aberto. 
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16.6. As vocalizações incorretas do Tetragrama com 

Adonay e Elohim 

 

16.6.1.  Yehowah, Yehowih, Yewah, Yewih, Jeová, 

Yehovah, Javé 

O que eu irei mostrar aqui vai chocá-lo, assim como eu 
fiquei chocado: no Texto Massorético da Bíblia 

Hebraica, o tetragrama יהוה (YHWH), H3068, aparece 

vocalizado (com os sinais indicando quais vogais) de 4 
formas diferentes, veja: 
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“Essa regra era tão severa que os massoretas, ao 

escreverem as vogais na Torah, usavam as vogais de 

outra palavra para a pronúncia do tetragrama. Já nessa 

época, usava-se a palavra Adonai, uma designação divina 

frequente da Bíblia com o significado de “meu Senhor”, no 

lugar do nome, todas as vezes que se lia a Torah; por 

isso, os massoretas colocaram as vogais de Adonai sob 

as consoantes Yud-Heh-Vav-Heh.  

 

Até hoje, quando a Torah é lida na sinagoga, “Adonai” 

substitui o nome. Em português, o nome “Jeová” é a 

representação das consoantes (Y-H-V-H) acrescidas das 

vogais de “Adonai” – uma forma híbrida sem base 

histórica.” 

 

(STERN, David H.. Bíblia Judaica Completa. p. 43-44). 
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YEHOWAH: 
 

 
 

(Gênesis 3:14 HSB)  ֵ֣ ר ֵ֣ו   H559 vai·yo·Mer said יֹאמֶּ
ֶׁ֨היְֵ֣ יםא ֵ֣  H3068 Yah·huh And the LORD הֹוָּׁ  H430 ׀ ֹלִהָ֥

E·lo·Him God  ֵָּֽ֣ ש ֵ֣ה ֵ֣  H413 'el- to ל־אֶּ  H5175 נָּׁחָּׁ
han·na·Chash unto the serpent  ֵ֣ יִכ H3588 ki Because  

ֵֹ֣  H6213 'a·Si·ta hast done ִש יתֵָּׁ֣עֵָּׁ֣   H2063 zoT likewise את ֵ֣ז
ּוראֵָּׁ֣ ה ֵ֣א ֵ֣  H779 'a·Rur this thou [art] cursed רִּ֤  H859 ּתָּׁ

'at·Tah Because thou  ִֵ֣ל־מ הה ֵ֣  H3605 mik·kol all כָּׁ מָּׁ   ְבה 
H929 hab·be·he·Mah, above all cattle  לּו  H3605 ִמֹכָ֖

u·mik·Kol every  ֵ֣ י  תח H2416 chai·Yat and above every 
beast  ֵ֣ ָ֑הה דֶּ  H5921 ל־ע ֵ֣  H7704 has·sa·Deh; of the field שָּׁ

'al- on  ְֵֹ֣חְנָך ֵ֣ג H1512 ge·cho·ne·Cha upon thy belly  ֵ֣ ְךת  ל  
H1980 te·Lech, will go  ְֵ֣רו ָ֥ פָּׁ   H6083 ve·'a·Far and dust עָּׁ

ֵֹ֣ ָ֖לּת   H3605 kol- All ל־כֵָּׁ֣  H398 to·Chal shalt thou eat אכ 
ייְֵ֣ ָ֥ ָּֽיָך׃ח ֵ֣  H3117 ye·Mei all the days מ   H2416 יֶּ

chai·Yei·cha. of thy life 
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YEWAH: 

 

 

(Gênesis 2:4 HSB)  ֵ֣  הא  ְל֧דֹותתֹו  H428 'El·leh These לֶּ
H8435 tol·Dot [are] the generations  ֵ֣ ִַ֛יםה מ   H8064 שָּׁ
hash·sha·Ma·yim of the heavens  ְֵ֣ץו רֶּ ָ֖ אָּׁ  H776 הָּׁ

ve·ha·'A·retz and of the earth  ְֵָ֣֑םב ְראָּׁ ָּֽ  H1254 ִהבָּׁ
be·hib·ba·re·'Am; when they were created  ְֵ֣֗יֹוםב H3117 

be·Yom, in the day  ֵ֣ ֹותע ָ֥היְֵ֣  H6213 a·Sot made שַ֛  הוָּׁ
H3068 Yah·weh that the LORD  ֵ֣ יםא  H430 E·lo·Him ֹלִהָ֖

God  ֵָ֣֥ ץאֶּ ִים׃וְֵ֣  H776 'E·retz the earth רֶּ ָּֽ מָּׁ  H8064 שָּׁ
ve·sha·Ma·yim. and the heavens 
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YEHOWIH: 
 

(1 Reis 2:26 HSB)  רּו ְביָּׁתֶָּׁׁ֨  H54 u·le·'ev·ya·Tar And ְלאֶּ
unto Abiathar  ֵ֣ ןה  מ  ראֵָּׁ֣  H3548 hak·ko·Hen the priest ֹכה ֶּ֜

H559 'a·Mar said  ֵ֣ ְךה לֶּ   H4428 ham·Me·lech, the king מֶּ֗
 H1980 lech ְךל  ֵ֣  H6068 'a·na·Tot thee to Anathoth נָֹּׁתת ֵ֣ע ֵ֣

Go  ֵ֣ ל־ע H5921 'al- unto  ֵָּׁ֣יָךש  H7704 sa·Dei·cha, unto דֶּ 
thine own fields  ֵַ֣֛יִכ H3588 ki because  ֵָ֣֥ישִא H376 'ish for 

thou [art] worthy  ֵָ֣֖ ֵָ֑֣  H4194 Ma·vet of death וֶּתמָּׁ האָּׁ  ּתָּׁ
H859 'At·tah; you  ֹוםּו יֶׁ֨  H3117 u·vai·Yom but I will not ב 

at this time  ֵ֣ הה ֹ ֵ֣  H2088 haz·Zeh this זֶֶּּ֜  H3808 lo I will אל
not  ֵ֣ ָךא  י־ִכֵָּֽ֣  H4191 'a·mi·Te·cha, put thee to death ִמיתֶּ֗

H3588 ki- and because  ֵָּׁ֣אתֵָּׁ֣נ  H5375 na·Sa·ta because שֶָּּׁ֜
thou barest  ֵֶּ֣ת־א H853 'et-  ֵ֣ ֹוןא   H727 a·Ron the ark רֶׁ֨

ִּ֤יא ֵ֣  H3069 Yah·weh הִֹוה ֵ֣יְֵ֣  H136 'a·do·Nai of the Lord ֹדנָּׁ
GOD  ִֵ֣י ֵ֣ל  H1732 da·Vid ִו דדֵָּׁ֣  H6440 lif·Nei before ְפנ 

David  ֵָּׁ֣יא יוְֵ֣  H1 'a·Vi, my father ִב   H3588 ve·Chi ִכ 
because  ִֵ֣יתֵָּׁ֣ה ִנ   H6031 hit·'an·Ni·ta, and because thou ְתע 

hast been afflicted  ְֵ֣לב   H3605 be·Chol everything ֹכָ֥
ר־א ֵ֣ ָּֽ ָ֖ההִֵ֣  H834 'a·Sher- which שֶּ נָּׁ  H6031 hit·'an·Nah ְתע 

was afflicted  ֵָּׁ֣י׃א  H1 'a·Vi. in all wherein my father ִבָּֽ
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YEWIH: 

 

 

(Ezequiel 24:24 HSB)  ְֵ֣הו יֶָּׁׁ֨   H1961 ve·ha·Yah Thus הָּׁ
אליְֵ֣ ִּ֤ ְזק  ם ֵ֣לֵָּׁ֣  H3168 ye·chez·Kel Thus Ezekiel חֶּ  H0 כֶּ

la·Chem  ְֵ֣תל   H4159 le·mo·Fet, is unto you a sign מֹופ  
לכְֵ֣ ר־א ֵ֣  H3605 ke·Chol to all ֹכָ֥ העֵָּׁ֣  H834 'a·Sher- he שֶּ ָ֖  שָּׁ

H6213 'a·Sah according to all that he hath done  ֵ֣ ּוּת שָ֑  ע 
H6213 ta·'a·Su; shall ye do  ְֵּ֣הב  H935 be·vo·'Ah and ֹבאָָּּׁ֕

when this cometh  ֵָּֽ֣םִו ְעּתֶָּּ֕  H3045 vi·da'·Tem ye shall יד 
know  ֵָ֣֥יִכ H3588 ki that  ֵ֣ ִנָ֖יא H589 'a·Ni I am  ֵ֣ ָ֥יא  H136 ֹדנָּׁ

'a·do·Nai that I [am] the Lord  ְֵ֣הי  .H3069 Yah·weh ׃הִוָּֽ
GOD  סsa·Mek 
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Abaixo, você poderá perceber como os massoretas 

realizaram esse enxerto diabólico no tetragrama: 

 

 

 

“Quando , porém , foram acrescentadas às consoantes 
hebraicas (no oitavo e nono século d.C.) as letras vogais, 
as de Adonai foram dadas a Yhwh em vez das suas 
próprias. Por esta razão, se o primeiro ‘a’ fosse levemente 
disfarçado seria possível ler-se Yehowah; e foi isto o que 
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realmente aconteceu” (BUCKLAND, Rev. A. R. 
Dicionário Bíblico Universal. p. 210-211)  
 
Como se vê , o próprio Texto Massorético da Bíblia 
Hebraica comprova as adulterações dos escribas , os 
quais puseram vocalizações tendenciosas para ocultar a 
real pronúncia do nome do Criador. Lembrem-se: Os 
sinais massoréticos simplesmente não existiam quando 
os originais foram escritos; e aqui nós vimos claramente 
como estes sinais foram colocados ao bel prazer do 
copista. Considere o que disse o teólogo judeu nazareno 
Tsadok Ben Derech:  
 
“Ao se criar o falso vocábulo YEHOVÁ, que consta até 
hoje dos textos em hebraico vocalizados , os massoretas 
conseguiram ludibriar as pessoas , ocultando o verdadeiro 
nome , em razão do falso mito de que o nome de YHWH 
não pode ser falado. Esta é a razão pela qual o nome de 
‘Josué’ está grafado erroneamente como YEHOSHUA , 
já que o YE de YEHOSHUA provém do YE de YEHOVÁ. 
Em verdade , o nome de Josué é YAHUSHUA”  
 
(DERECH, Tsadok Ben. Judaísmo Nazareno: A Religião 

de Yeshua e de seus Talmidim, 1 Ed 2010, Rio de Janeiro: 

Editora do Autor, 2010 p. 391 – versão em PDF: acesso 

em 21/02/2020: 

https://www.academia.edu/38979868/JUDA%C3%8DSMO_NAZARENO_A_RELIGI

%C3%83O_DE_YESHUA_E_DE_SEUS_TALMIDIM_www.judaismonazarenosp.org

_Ou_entrem_em_contado_pelo_whatsapp_11997926767) 

https://www.academia.edu/38979868/JUDA%C3%8DSMO_NAZARENO_A_RELIGI%C3%83O_DE_YESHUA_E_DE_SEUS_TALMIDIM_www.judaismonazarenosp.org_Ou_entrem_em_contado_pelo_whatsapp_11997926767
https://www.academia.edu/38979868/JUDA%C3%8DSMO_NAZARENO_A_RELIGI%C3%83O_DE_YESHUA_E_DE_SEUS_TALMIDIM_www.judaismonazarenosp.org_Ou_entrem_em_contado_pelo_whatsapp_11997926767
https://www.academia.edu/38979868/JUDA%C3%8DSMO_NAZARENO_A_RELIGI%C3%83O_DE_YESHUA_E_DE_SEUS_TALMIDIM_www.judaismonazarenosp.org_Ou_entrem_em_contado_pelo_whatsapp_11997926767
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16.6.2.  Yao, Yaohushua, Yaohuh 

 

“Assim como hoje pronunciamos o nome ‘Antonio’ de 
diferentes maneiras em iferentes países, por exemplo, 
‘Antony’ nos Estados Unidos , o mesmo ocorreu com o 
Nome de Deus. Dependendo do local geográfico, este era 
pronunciado de modo diferente.  
 
Por exemplo, os judeus que falavam grego pronunciavam 
IAO, outros no  passado o pronunciavam de acordo com a 
facilidade fonética pertinente a seu próprio idioma” ( O 
Nome de Deus ‘Jeová’ em textos gregos e semíticos 
primitivos ). 
 
(Informações extraídas da apostila PDF de Fabyano 
Bereano, Yahu x Yeho, p. 4-5. Acessado em 21/02/2020: 
https://pt.slideshare.net/FabianoMedeiros15/yahu-x-yeho) 

 
Nós já vimos como é que fica a transliteração do 
Nome do Eterno YAHUH do Alfabeto Hebraico para o 
Alfabeto Ocidental: 

 

https://pt.slideshare.net/FabianoMedeiros15/yahu-x-yeho
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Agora nós vamos ver como fica a transliteração do 
Nome do Eterno YAHUH do Alfabeto Ocidental para o 
Alfabeto Grego: 
 

 

 

A forma hebraica יָּׁהּוה ( YAHUH ) ou יָּׁהּו ( YAHU ), ao 

serem fielmente transliteradas para o alfabeto grego 

tomam a forma ΙΑω ( Iau / Iao ): 
 

 

Fragmento datado do 1º Século a.C.; encontrado nas cavernas de Qumran, 
às margens do Mar Morto. Classificado sob o nome 4QpapLXXLevb 
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“É bastante intrigante ver uma tentativa de usar 
manuscritos tardios , como o Códice de Leningrado e o 
Codex de Aleppo ( ambos MSS do século 10 d.C. ) como 
prova para “YeHoVaH” , sendo que entre os manuscritos 
do Mar Morto existe um antigo texto grego da Septuaginta 
, datado do primeiro século antes de Cristo ( isso é mais 
de 900 anos antes de os códices de Leningrado e Alepo 
serem escritos ) , o qual contém o nome do Eterno ( 
YAHUH ) em sua forma grega. 
 
“A partir das cavernas de Qumran nós temos agora pelo 
menos cinco fragmentos da Bíblia Grega. Em 1957 , P. W. 
Skehan discutiu e publicou parcialmente três fragmentos 
gregos da caverna 4: (1) 4QLXXNum (= Num 3:30-4:14 ); 
(2) 4QLXXLeva (=Lev 26:2-16); e (3) 4QLXXLevb ( = 
fragments of chaps. 2-5 ). Skehan data 4QLXXNum e 
4QLXXLevb para o primeiro século a.C. e 4QLXXLeva 
para o primeiro século d.C. Somente em 4QLXXLevb o 
nome divino aparece , e isto duas vezes na forma 
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deΙΑω [ = ΙΑΩ ] , não κύριος [ = kyrios ou Senhor ]. 

Skehan diz que ‘esta nova evidência sugere fortemente 
que o uso em questão remonta alguns livros , pelo menos 
para o início da versão da Septuaginta , e antecede a tais 
dispositivos como o papiro Fuad ou os escritos especiais 
nos manuscritos hebraicos mais recentes de Qumran e 
em testemunhas gregas posteriores’ ” ( The Tetragram 
and the New Testament , por George Howard – artigo 
postado no Journal of Biblical Literature, Vol. 96, No. 1 ( 
Mar., 1977 ), pp. 63-83; publicado por The Society of 
Biblical Literature. Colchete nosso ).” 
 

(Informações extraídas da apostila PDF de Fabyano 
Bereano, Yahu x Yeho, p. 4-5. Acessado em 21/02/2020: 
https://pt.slideshare.net/FabianoMedeiros15/yahu-x-yeho) 

 

Concluindo, se não tivéssemos o texto em hebraico, 

deduziríamos que o nome do Eterno Criador seria IAO, 

YAO e, consequentemente, YAOHU e YAOHUSHUA, 

porém, nós temos os texto em hebraico e podemos 

transliterar o nome do Eterno Criador para o idioma 

ocidental, YAHUH, com recursos para realizá-lo 

completamente e não como no grego que lhe falta 

recursos como no caso da transliteração da letra HÊ. 

https://pt.slideshare.net/FabianoMedeiros15/yahu-x-yeho


Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  597 
 

Portando, concluímos que YAO, YAOHUH e 

YAOHUSHUA ou YAOHUSHUA são formas incorretas 

do Nome do Eterno Criador e de seu Filho. 

 

O testemunho da expressão idiomática hebraica 

Hallelu Yah fala mais alto nesse caso, difundida em 

quse todos os idiomas praticamente da mesma forma! 

Yah e não Yao. 
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16.7.   Lista dos títulos honrosos que encontramos 

nas Escrituras 

 

Há muitos títulos honrosos que podemos encontrar nas 

Escrituras. Vamos ver alguns agora a fim de aumentar 

nosso vocabulário para quando bendizermos e louvarmos 

o nome do Eterno Criador YAHUH, podermos fazer uso 

deles também: 

 

Yahuh Tzeva’ot twabc hwhy 

Strong: H3068 + H6635 

Significado: Yahuh dos Exércitos 

Referência: I Samuel 4:4 

 

Yahuh Echad dxa hwhy 

Strong: H3068 + H259 

Significado: Yahuh é Um 

Referência: Deuteronômio 6:4 
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Yahuh Rapah ^apr hwhy 

Strong: H3068 + H7495 

Significado: Yahuh sara, Yahuh cura 

Referência: Êxodo 15:26 

 

Yahuh Yirêh hary hwhy 

Strong: H3070 = H3068 + H7200 

Significado: Yahuh proverá 

Referência: Gênesis 22:14 

 

Yahuh Nissi ysn hwhy 

Strong: H3071 = H3068 + H5251 

Significado: Yahuh é minha bandeira 

Referência: Êxodo 17:15 

 

Yahuh Shalom ~wlX hwhy 

Strong: H3073 = H3068 + H6635 

Significado: Yahuh é paz, Yahuh é nossa paz 

Referência: Juízes 6:24 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  600 
 

Yahuh Tzidkenu wnqdc hwhy 

Strong: H3072 = H3068 + H6664 

Significado: Yahuh, Justiça nossa 

Referência: Jeremias 23:6 

 

Yahuh Elyon ןwyl[ hwhy 
Strong: H3068 + H5945 

Significado: Yahuh Altíssimo 

Referência: Salmos 47:2 

 

Yahuh Shammah hmX hwhy 

Strong: H3074 = H3068 + H8033 

Significado: Yahuh está ali, Yahuh está presente 

Referência: Ezequiel 48:35 

 

Yahuh ‘Oz z[ hwhy 

Strong: H3068 + H5797 

Significado: Yahuh é a força, Yahuh é minha força 

Referência: Salmos 28:28 
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Yahuh Hat-tov bwjh hwhy 

Strong: H3068 + H2896 

Significado: Yahuh é Bom 

Referência: II Crônicas 30:18-19 

 

Yahuh Sal’i y[ls hwhy 

Strong: H3068 + H5553 

Significado: Yahuh é a Minha Rocha 

Referência: Salmos 18:2 

 

Yahuh Or’i yrwa hwhy 

Strong: H3068 + H216 

Significado: Yahuh é a Minha Luz 

Referência: Salmos 27:1 

 

Yahuh Ro’i y[r hwhy 

Strong: H3068 + H7462 

Significado: Yahuh é o Meu Pastor 

Referência: Salmos 23:1 
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Yahuh Yahushia [yXwhy hwhy 

Strong: H3068 + H3467 

Significado: Yahuh salva 

Referência: I Samuel 17:47 

 

El la 

Strong: H410, forma contrada de H352 (El ou Ul) 

Significado: Poderoso 

Referência: Gênesis 46:3 

 

El Shadday ydv la 

Strong: H410 + H7706 

Significado: Todo-Poderoso 

Referência: Gênesis 17:1 

 

El ‘Owlam ~lw[ la 

Strong: H410 + H5769 

Significado: O Altíssimo Eterno ou O Eterno Poderoso 

Referência: Gênesis 21:33 
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El Elyon ןwyl[ la 
Strong: H410 + H5945 

Significado: O Altíssimo Mais Elevado 

Referência: Gênesis 14:22 

 

El Gibbowr rwBg la 

Strong: H410 + H1368 

Significado: O Altíssimo Forte 

Referência: Isaías 9:6 

 

El Gadowl lwdg la 

Strong: H410 + H1419 

Significado: O Altíssimo Grandioso 

Referência: Deuteronômio 7:21 

 

El Emet tma la 

Strong: H410 + H571 

Significado: O Altíssimo da Verdade 

Referência: Salmos 31:5 
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El Ro’iy yar la 

Strong: H410 + H7210 

Significado: O Altíssimo que tudo vê 

Referência: Gênesis 16:13 

 

El HaShamayin ~ymvh la 

Strong: H410 + H8064 

Significado: O Altíssimo dos céus 

Referência: Salmos 136:26 

 

El ‘Elohei Ysra’el larvy yhla la 

Strong: H415 = H410 + H430 + H3478 

Significado: O Altíssimo Poderoso de Israel 

Referência: Gênesis 33:20 

 

Immanuw-El lawnm[ 

Strong: H6005 = H5973 + H587 + H410 

Significado: O Altíssimo Conosco 

Referência: Isaías 7:14 
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16.8 Podemos chamá-lo de “Pai 

 

(João 1:12 ACF)  Mas, a todos quantos o 
receberam, deu-lhes o poder de serem 

feitos filhos de Elohim, aos que crêem no 

seu nome; 

(João 1:13 ACF)  Os quais não nasceram do 

sangue, nem da vontade da carne, nem da 
vontade do homem, mas de Elohim. 

 

Os salvos em Yahushua recebem um poder, o poder ser 

feito FILHO de Elohim. Portanto, se somos filhos, Elohim é 

nosso pai. 

 

(Lucas 11:1 ACF)  E aconteceu que, estando 
ele a orar num certo lugar, quando acabou, 

lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, 
ensina-nos a orar, como também João 

ensinou aos seus discípulos. 

(Lucas 11:2 ACF)  E ele lhes disse: Quando 

orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos 

céus, santificado seja o teu nome; venha o 
teu reino; seja feita a tua vontade, assim na 

terra, como no céu. 
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O modelo de oração que Yahushua ensinou é para uma 

oração coletiva: “Pai nosso”. Os salvos em Yahushua, 

quando reunidos como igreja, podem chamá-lo de “Pai”. E 

isso é um privilégio – porém tem a ver com a questão da 

adoção como filhos, veja: 

 
(Romanos 8:15 ACF)  Porque não recebestes 

o espírito de escravidão, para outra vez 
estardes em temor, mas recebestes o 

Espírito de adoção de filhos, pelo qual 

clamamos: Aba, Pai. 

 

 

(Gálatas 4:6 ACF)  E, porque sois filhos, 

Elohim enviou aos vossos corações o 

Espírito de seu Filho, que clama: Aba, 
Pai. 

 

O Espírito de adoção de filhos nos permite que 

chamemos Yahuh de “Pai”, ou de “Aba Pai” – 
que significa “querido pai”. 

 

(Romanos 8:26 ACF)  E da mesma maneira 

também o Espírito ajuda as nossas 

fraquezas; porque não sabemos o que 
havemos de pedir como convém, mas o 
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mesmo Espírito intercede por nós com 

gemidos inexprimíveis. 

(Romanos 8:27 ACF)  E aquele que examina 
os corações sabe qual é a intenção do 

Espírito; e é ele que segundo Elohim 
intercede pelos santos. 

 

 

Claro que podemos chamá-Lo de “Pai” ou “Pai 

Santo”, mas isso não muda o fato do Pai chamar 

YAHUH, e o Filho, YAHUSHUA. 
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16.9. A questão do EL e do UL 

 

H430 

 

 elohiym’ אלהים

 
plural de H433; DITAT - 93c; n m p 

1) (plural) 
  1a) governantes, juízes 

  1b) seres divinos 
  1c) anjos 

  1d) deuses 
2) (plural intensivo - sentido 

singular) 
  2a) deus, deusa 

  2b) divino 

  2c) obras ou possessões especiais 
de Deus 

  2d) o (verdadeiro) Deus 
  2e) Deus  

 
H195 

 

 Uwlay’ אולי

 

de derivação persa; n 
Ulai = “meus líderes (poderosos)” 

 
H198 

 

 Uwlam’ אולם

 
aparentemente procedente de H481 

(no sentido de mudez); n pr m 
Ulão = “seu líder: vestíbulo” 
 

H433 

 

 elowahh raramente’ אלוה

(forma contrata) אלה 

’eloahh 

 
provavelmente forma 

alongada (enfát.) de 

H410; DITAT - 93b; n m 
1) Deus 

2) deus falso  
 

H410 

 

 el’ אל

 

forma contrata de H352, 
grego G2241 ηλι e 

G1664 ελιουδ; DITAT - 

93a; n m 
1) deus, semelhante a 

deus, poderoso 
  1a) homens poderosos, 

homens de posição, 
valentes poderosos 

  1b) anjos 
  1c) deus, deus falso, 

(demônios, imaginações) 
  1d) Deus, o único Deus 

verdadeiro, Javé 
2) coisas poderosas na 

natureza 

3) força, poder  
 

H352 

 

 ayil’ איל

 
procedente do 

mesmo que H193; 
DITAT - 45d,e,f,g; n 

m 
1) carneiro 

  1a) carneiro (como 
alimento) 

  1b) carneiro 
(como sacrifício) 

  1c) carneiro (pele 

tingida de 
vermelho, para o 

tabernáculo) 
2) pilares, verga, 

umbrais, pilastra 
3) homem forte, 

líder, chefe 
4) árvore grande, 

terebinto  
 

H193 

 

 uwl’ אול

 
procedente de uma 

raiz não utilizada 
significando torcer, 

i.e. (por implicação) 
ser forte; DITAT - 

45a; n m 
1) proeminência 

  1a) corpo, barriga 
(insolente) 

  1b) nobres, 

homens ricos  
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O que nós temos pelos dicionários bíblicos e o Dicionário 

Strong (acima) é o seguinte: o termo “El” (H410) é uma 

forma contrata do termo “’Ayil” (H352), que por sua vez, 

é procedente do termo “’Uwl” - mas que possui outro 

significado.  

 

Embora seja uma forma mais arcaica, não temos provas 

suficientes para entender e afirmar que devemos 

pronunciar “El” como “Ul”.  

 

Dessa forma, prefiro dizer que ainda estou estudando 

esse caso em particular, mas que por enquanto, prefiro 

pronunciar “Elohim” e “El” e “Eloah” mesmo.  

 

Futuramente, se for o caso, conforme os estudos e a 

revelação do Espírito Santo de Yah, isso poderá mudar. 
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17. Yahudiym (Judeus): “O povo que se chama pelo 

meu nome” 

 

(2 Crônicas 7:14 ACF)  E se o meu povo, 

que se chama pelo meu nome, se 
humilhar, e orar, e buscar a minha face e se 

converter dos seus maus caminhos, então 

eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus 
pecados, e sararei a sua terra. 

(2 Crônicas 7:15 ACF)  Agora estarão 
abertos os meus olhos e atentos os meus 

ouvidos à oração deste lugar. 
(2 Crônicas 7:16 ACF)  Porque agora escolhi 

e santifiquei esta casa, para que o meu 
nome esteja nela perpetuamente; e nela 

estarão fixos os meus olhos e o meu coração 

todos os dias. 
 

(Deuteronômio 28:9 ARA)  YAHUH te 
constituirá para si em povo santo, como 

te tem jurado, quando guardares os 
mandamentos de YAHUH, teu Elohim, e 

andares nos seus caminhos. 

(Deuteronômio 28:10 ARA)  E todos os 
povos da terra verão que és chamado 

pelo nome YAHUH e terão medo de ti. 
 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  611 
 

Se você algum dia pensou que esses textos eram 
“espirituais” e não literais, vai mudar de ideia...De qual 
povo os textos estão tratando? Do povo judeu, é claro. 
Mas veja como se escreve “judeu” em hebraico: 
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Veja esta lista de patromímicos que encontramos nas 
Escrituras: 
 
 

 
 

LISTA DE PATRONÍMICOS (diy H1768) 
 
 

 

STRONG 

 

 

HEBRAICO 
 

TRANSLITERAÇÃO 
 

POVO / NAÇÃO 

H0716 דיאר   ‘Ardiy  Ardita, descendente de Arde 

H0719 דיארו ‘  ‘Arvadiy Arvadeu, povo de Arvade 

H0722 דיארו ‘  ‘Arowdiy Arodita, descendente de Arodi 

H0796 דיאשדו ‘  ‘Ashdowdiy Asdodita, povo de Asdode 

H1425 דיג   Gadiy Gadita, descendente de Gade 

H1569 דיגלע   Gil’adiy Gileadita, povo de Gileade 

H2733 דיחר   Charodiy Harodita, povo de Harode 

H3064 דייהו   Yahuwdiy 
Judeu, povo de Yahuh, adoradores de 
Yahuh 

H3778 דיכש   Kasdy Caldeu, habitante da Caldéia, baixo Eufrates 

H3866 דילו   Luwdiy Lídio, descendente de Lude, filho de Sem 

H5625 דיסר   Sardiy Seredita, povo de Serede 

 
 

“E se o meu povo, que se chama pelo meu nome”,  e 
“Yahuh te constituirá para si em povo santo... verão 
que és chamado pelo nome Yahuh”: se você tem o 
nome “judeu” em mente não veria a correlação entre 
esses dois textos.  
 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  613 
 

A transliteração correta do nome do povo “judeu” é 
Yahudiy (H3064), lê-se “Iarrudí”, no plural, “judeus”, 
Yahudiym, lê-se “Iarrudím”.  
 
Aí, sim, fica muito mais claro entender esses dois textos: 
Yahudiy significa “o povo de Yahuh” ou “adoradores de 
Yahuh”.  Veja a transliteração de outros povos das 
Escrituras (acima) pra poder entender melhor a 
composição da palavra. 
 

Qual o povo que se chama pelo meu nome? Yahudiy. 

Dá pra ser mais claro que isso é literal?  

Que isso se interpreta espiritualmente? Creio que não. 

(Jeremias 14:9 ACF)  Por que serias como 

homem surpreendido, como poderoso que 
não pode livrar? Mas tu estás no meio de 

nós, ó YAHUH, e nós somos chamados 
pelo teu nome; não nos desampares. 

 

O profeta Jeremias conclama a Yahuh que o povo era 

chamado pelo nome do Eterno Yahuh. 

(Daniel 9:19 ACF)  Ó Senhor, ouve; ó 
Senhor, perdoa; ó Senhor, atende-nos e 

age sem tardar; por amor de ti mesmo, ó 
Elohim meu; porque a tua cidade e o teu 

povo são chamados pelo teu nome. 
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(Isaías 63:18 ARA)  Só por breve tempo foi 

o país possuído pelo teu santo povo; nossos 

adversários pisaram o teu santuário. 

(Isaías 63:19 ARA)  Tornamo-nos como 

aqueles sobre quem tu nunca dominaste e 
como os que nunca se chamaram pelo 

teu nome. 
 

 

(Isaías 43:6 ARA)  Direi ao Norte: entrega! 

E ao Sul: não retenhas! Trazei meus filhos 

de longe e minhas filhas, das extremidades 
da terra, 

(Isaías 43:7 ARA)  a todos os que são 
chamados pelo meu nome, e os que criei 

para minha glória, e que formei, e fiz. 
 

 
(2 Crônicas 7:14 ACF)  E se o meu povo, 

que se chama pelo meu nome, se 

humilhar, e orar, e buscar a minha face e se 
converter dos seus maus caminhos, então 

eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus 
pecados, e sararei a sua terra. 

(2 Crônicas 7:15 ACF)  Agora estarão 
abertos os meus olhos e atentos os meus 

ouvidos à oração deste lugar. 
(2 Crônicas 7:16 ACF)  Porque agora escolhi 
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e santifiquei esta casa, para que o meu 

nome esteja nela perpetuamente; e nela 

estarão fixos os meus olhos e o meu coração 
todos os dias. 

 

 

(Deuteronômio 28:9 ARA)  YAHUH te 

constituirá para si em povo santo, como 
te tem jurado, quando guardares os 

mandamentos de YAHUH, teu Elohim, e 
andares nos seus caminhos. 

(Deuteronômio 28:10 ARA)  E todos os 
povos da terra verão que és chamado 

pelo nome YAHUH e terão medo de ti. 
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17.1. Diferença entre Judeus, Hebreus e Israelitas 

 

Primeiramente, a ordem (cronológica) correta seria 

Hebreus, depois, Israelitas e depois Judeus. Vamos ver 

cada um deles agora. 

 

HEBREUS 

 

(Gênesis 14:13 ARA)  Porém veio um, que 
escapara, e o contou a Abrão, o hebreu; 

este habitava junto dos carvalhais de Manre, 
o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os 

quais eram aliados de Abrão. 

 

 

Abrão foi o primeiro a ser chamado de hebreu. Essa é a 
primeira ocorrência dessa palavra nas Escrituras.  
 
A transliteração correta de hebreu é é ‘Ibriy 

(H5680),עברי, e significa povo ou descendente de Héber 

(H5677). 
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(Gênesis 10:21 ACF)  E a Sem nasceram 

filhos, e ele é o pai de todos os filhos de 

Eber, o irmão mais velho de Jafé. 

 

Héber (H5677) descende de Shem (Sem), um dos filhos 
de Noé. Daí que vem o termo semitas, ou seja, 
descendentes de Shem (Sem). Portanto, Hebreu é uma 
designação para todos aqueles que são descendentes de 
Héber. 
 

ISRAELITAS 

 

(Gênesis 32:28 ACF)  Então disse: Não te 

chamarás mais Jacó, mas Israel; pois 
como príncipe lutaste com Elohim e com os 

homens, e prevaleceste. 

 

Israelitas é uma designação a todos os descendentes de 
Israel, ou seja, Jacó (H3290), depois da mudança de seu 
nome.  
 
A transliteração correta de israelita é Yisrê’eliy (H3481), 
 e significa povo ou descendente de Israel ,ישראלי

(H3478). 
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JUDEUS 

 

(Ester 2:5 ACF)  Havia então um homem 
judeu na fortaleza de Susã, cujo nome 

era Mardoqueu, filho de Jair, filho de 

Simei, filho de Quis, homem benjamita, 

 

Essa é a primeira ocorrência do termo “judeu” nas 
Escrituras.  

 

E já vimos que a transliteração correta de judeu é 

Yahudiy (H3064), דייהו , lê-se “Iarrudí”, no plural, “judeus”, 

Yahudiym, “Iarrudím” e significa “o povo de Yahuh” ou 
“adoradores de Yahuh”.   

 

Adicionalmente, refere-se aos descendentes de Judá 
(H3063), é claro. 
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17.2.   Yahudiym (judeu): “adoradores de Yahuh” 

 

Vamos analisar um texto no livro de Ester para entender 

melhor o significado de Yahudiym (judeu) apresentado 

acima: 

 

 (Ester 8:15 ACF)  Então Mardoqueu saiu da 

presença do rei com veste real azul-celeste 
e branco, como também com uma grande 

coroa de ouro, e com uma capa de linho fino 
e púrpura, e a cidade de Susã exultou e se 

alegrou. 

(Ester 8:16 ACF)  E para os judeus houve 
luz, e alegria, e gozo, e honra. 

(Ester 8:17 ACF)  Também em toda a 
província, e em toda a cidade, aonde 

chegava a palavra do rei e a sua ordem, 
havia entre os judeus alegria e gozo, 

banquetes e dias de folguedo; e muitos, 
dos povos da terra, se fizeram judeus, 

porque o temor dos judeus tinha caído 

sobre eles. 
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(Ester 8:17 NVI)  Em cada província e em 

cada cidade, onde quer que chegasse o 

decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os 
judeus, com banquetes e festas. Muitos 

que pertenciam a outros povos do reino 
tornaram-se judeus, porque o temor 

dos judeus tinha se apoderado deles. 

 

 
Pra resumir bem a história, Hamã era ministro chefe de 
Assuero, inimigo de Mordecai e dos judeus, que tramou 
matar os judeus mas, sendo impedido por Ester, foi 
enforcado com sua família, na forca que tinha preparado 
para Mordecai. 
 
A questão principal que envolve o ódio de Hamã para com 
o povo judeu podemos encontrar no capítulo 3, verso 8: 
 

(Ester 3:8 ACF)  E Hamã disse ao rei 

Assuero: Existe espalhado e dividido entre 
os povos em todas as províncias do teu 

reino um povo, cujas leis são diferentes 

das leis de todos os povos, e que não 
cumpre as leis do rei; por isso não 

convêm ao rei deixá-lo ficar. 
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Todos os povos tinham seus costumes e leis e com o 
povo judeu não era diferente, mas o que é que 
diferenciava nessas leis e costumes de todos os outros 
povos? O monoteísmo. 
 
Todos os povos eram politeístas e apenas o povo judeu 
era monoteísta, tanto que eram chamados de Yahudiym, 
judeus, “adoradores de Yahuh” – essa era a marca do 
povo judeu: adorar um único Elohim, o Elohim de Israel, 
Yahuh! 
 
Foi inflamado com esse ódio que Hamã, o ministro chefe 
de Assuero, influenciou o Rei para que decretasse a 
destruição do povo judeu. A questão era a adoração a 
Yahuh. 
 

(Ester 8:17 ARA1993+)  Também em toda 

província H4082 e em toda cidade H5892 

aonde H4725 chegava H5060 [H8688] a 

palavra H1697 do rei H4428 e a sua ordem, 

H1881 havia entre os judeus H3064 alegria 
H8057 e regozijo, H8342 banquetes H4960 

e festas; H3117 H2896 e muitos, H7227 dos 

povos H5971 da terra, H776 se fizeram 

judeus, H3054 [H8693] porque o temor 

H6343 dos judeus H3064 tinha caído H5307 

[H8804] sobre eles. 
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“Muitos dos povos da terra, se fizeram judeus” 

 

O termo usado aqui foi o yahad (H3054), יהד , que 

significa, segundo o Dicionário Strong, “tornar-se judeu, 
verdadeiramente ou numa fraude, tornar-se 
judaizado.” 

 
O motivo do decreto de liberdade dos judeus foi reverter o 
decreto anterior, de destruição, mas não foi somente isso.  
 
A base da motivação de Hamã havia sido seu ódio por um 
povo que era monoteísta, que adorava um único Elohim, 
Yahuh, e, no final, os povos da terra ficaram com tanto 
medo de ser diferente, ou de parecer ser contra os judeus, 
que começaram a “parecer” com judeus, sendo 
monoteístas, e adorando um único Elohim. 
 
Como o decreto havia se invertido, ser politeísta poderia 
parecer ser contra judeus, portanto, para fugir das 
aparências, os povos quiseram “copiar” o sistema de 
adoração dos judeus. Isso não os tornava realmente 
judeus de verdade, mas pelo menos os protegiam de 
alguma acusação de ser contra judeus. 
 
Para complementar as explicações desse tópico veja 
também sobre Yahudah e Yahudiyth aqui nesse mesmo 
estudo. 
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Acham-se judeus mas não são 

 

(Apocalipse 2:8 ACF)  E ao anjo da igreja 
que está em Esmirna, escreve: Isto diz o 

primeiro e o último, que foi morto, e 
reviveu: 

(Apocalipse 2:9 ACF)  Conheço as tuas 

obras, e tribulação, e pobreza (mas tu és 
rico), e a blasfêmia dos que se dizem 

judeus, e não o são, mas são a sinagoga 
de Satanás. 
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17.3. O que é ser Yahudiym (judeu) de verdade 

conforme o apóstolo Paulo? 

 

(Romanos 2:17 ACF)  Eis que tu que tens 

por sobrenome judeu, e repousas na lei, e 
te glorias em Elohim; 

(Romanos 2:18 ACF)  E sabes a sua vontade 

e aprovas as coisas excelentes, sendo 
instruído por lei; 

(Romanos 2:19 ACF)  E confias que és guia 
dos cegos, luz dos que estão em trevas, 

(Romanos 2:20 ACF)  Instrutor dos néscios, 
mestre de crianças, que tens a forma da 

ciência e da verdade na lei; 
(Romanos 2:21 ACF)  Tu, pois, que ensinas 

a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que 

pregas que não se deve furtar, furtas? 
(Romanos 2:22 ACF)  Tu, que dizes que não 

se deve adulterar, adulteras? Tu, que 
abominas os ídolos, cometes sacrilégio? 

(Romanos 2:23 ACF)  Tu, que te glorias 
na lei, desonras a Elohim pela 

transgressão da lei? 
(Romanos 2:24 ACF)  Porque, como está 

escrito, o nome de Yahuh é blasfemado 

entre os gentios por causa de vós. 
(Romanos 2:25 ACF)  Porque a circuncisão 
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é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a 

lei; mas, se tu és transgressor da lei, a tua 

circuncisão se torna em incircuncisão. 
(Romanos 2:26 ACF)  Se, pois, a 

incircuncisão guardar os preceitos da lei, 
porventura a incircuncisão não será 

reputada como circuncisão? 
(Romanos 2:27 ACF)  E a incircuncisão que 

por natureza o é, se cumpre a lei, não te 
julgará porventura a ti, que pela letra e 

circuncisão és transgressor da lei? 

(Romanos 2:28 ACF)  Porque não é judeu 
o que o é exteriormente, nem é 

circuncisão a que o é exteriormente na 
carne. 

(Romanos 2:29 ACF)  Mas é judeu o que o 
é no interior, e circuncisão a que é do 

coração, no espírito, não na letra; cujo 
louvor não provém dos homens, mas de 

Elohim. 
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(Romanos 2:28 ARA1993+)  Porque G1063 

não G3756 é G2076 [G5748] judeu G2453 

quem o é apenas exteriormente, G1722 

G5318 nem G3761 é circuncisão G4061 a 

que é somente G1722 G5318 na G1722 

carne. G4561 

(Romanos 2:29 ARA1993+)  Porém G235 

judeu G2453 é aquele que o é 

interiormente, G1722 G2927 e G2532 

circuncisão, G4061 a que é do coração, 
G2588 no G1722 espírito, G4151 não 

G3756 segundo a letra, G1121 e cujo 
G3739 louvor G1868 não G3756 

procede dos G1537 homens, G444 mas 
G235 de G1537 Elohim. G23 

 
 

O apóstolo Paulo sabia muito bem o significado de 

Yahudiym, sabia que significava “adoradores de Yahuh”, e 

isso fica bem claro nos versos 2:28 e 29: “judeu é aquele 

que o é interiormente... cujo o louvor não procede dos 

homens mas de Elohim” 

 

Ele ligou, portanto, o significado de judeu ao louvor e 

adoração a Yahuh! 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  627 
 

Quem são os israelitas? 

 

(Romanos 9:4 ACF)  Que são israelitas, dos 
quais é a adoção de filhos, e a glória, e as 

alianças, e a lei, e o culto, e as promessas; 

(Romanos 9:5 ACF)  Dos quais são os pais, 

e dos quais é HaMashiach segundo a carne, 
o qual é sobre todos, Elohim bendito 

eternamente. Amém. 
(Romanos 9:6 ACF)  Não que a palavra de 

Elohim haja faltado, porque nem todos os 

que são de Israel são israelitas; 
(Romanos 9:7 ACF)  Nem por serem 

descendência de Abraão são todos filhos; 
mas: Em Isaque será chamada a tua 

descendência. 
(Romanos 9:8 ACF)  Isto é, não são os filhos 

da carne que são filhos de Elohim, mas os 
filhos da promessa são contados como 

descendência. 

(Romanos 9:9 ACF)  Porque a palavra da 
promessa é esta: Por este tempo virei, e 

Sara terá um filho. 
(Romanos 9:10 ACF)  E não somente esta, 

mas também Rebeca, quando concebeu de 
um, de Isaque, nosso pai; 

(Romanos 9:11 ACF)  Porque, não tendo 
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eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou 

mal ( para que o propósito de Elohim, 

segundo a eleição, ficasse firme, não por 
causa das obras, mas por aquele que 

chama), 
(Romanos 9:12 ACF)  Foi-lhe dito a ela: O 

maior servirá o menor. 
(Romanos 9:13 ACF)  Como está escrito: 

Amei a Jacó, e odiei a Esaú. 
(Romanos 9:14 ACF)  Que diremos pois? 

que há injustiça da parte de Elohim? De 

maneira nenhuma. 
(Romanos 9:15 ACF)  Pois diz a Moisés: 

Compadecer-me-ei de quem me 
compadecer, e terei misericórdia de quem 

eu tiver misericórdia. 
(Romanos 9:16 ACF)  Assim, pois, isto não 

depende do que quer, nem do que corre, 
mas de Elohim, que se compadece. 

(Romanos 9:17 ACF)  Porque diz a Escritura 

a Faraó: Para isto mesmo te levantei; para 
em ti mostrar o meu poder, e para que o 

meu nome seja anunciado em toda a terra. 
(Romanos 9:18 ACF)  Logo, pois, 

compadece-se de quem quer, e endurece a 
quem quer. 

(Romanos 9:19 ACF)  Dir-me-ás então: Por 
que se queixa ele ainda? Porquanto, quem 
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tem resistido à sua vontade? 

(Romanos 9:20 ACF)  Mas, ó homem, quem 

és tu, que a Elohim replicas? Porventura a 
coisa formada dirá ao que a formou: Por que 

me fizeste assim? 
(Romanos 9:21 ACF)  Ou não tem o oleiro 

poder sobre o barro, para da mesma massa 
fazer um vaso para honra e outro para 

desonra? 
(Romanos 9:22 ACF)  E que direis se 

Elohim, querendo mostrar a sua ira, e dar a 

conhecer o seu poder, suportou com muita 
paciência os vasos da ira, preparados para a 

perdição; 
(Romanos 9:23 ACF)  Para que também 

desse a conhecer as riquezas da sua glória 
nos vasos de misericórdia, que para glória já 

dantes preparou, 
(Romanos 9:24 ACF)  Os quais somos nós, a 

quem também chamou, não só dentre os 

judeus, mas também dentre os gentios? 
(Romanos 9:25 ACF)  Como também diz em 

Oséias: Chamarei meu povo ao que não era 
meu povo; E amada à que não era amada. 

(Romanos 9:26 ACF)  E sucederá que no 
lugar em que lhes foi dito: Vós não sois meu 

povo; Aí serão chamados filhos do Elohim 
vivo. 
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(Romanos 9:27 ACF)  Também Isaías clama 

acerca de Israel: Ainda que o número dos 

filhos de Israel seja como a areia do mar, o 
remanescente é que será salvo. 

(Romanos 9:28 ACF)  Porque ele completará 
a obra e abreviá-la-á em justiça; porque 

YAHUH fará breve a obra sobre a terra. 
(Romanos 9:29 ACF)  E como antes disse 

Isaías: Se YAHUH dos Exércitos nos não 
deixara descendência, Teríamos nos tornado 

como Sodoma, e teríamos sido feitos como 

Gomorra. 
(Romanos 9:30 ACF)  Que diremos pois? 

Que os gentios, que não buscavam a justiça, 
alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça 

que é pela fé. 
(Romanos 9:31 ACF)  Mas Israel, que 

buscava a lei da justiça, não chegou à lei da 
justiça. 

(Romanos 9:32 ACF)  Por quê? Porque não 

foi pela fé, mas como que pelas obras da lei; 
tropeçaram na pedra de tropeço; 

(Romanos 9:33 ACF)  Como está escrito: Eis 
que eu ponho em Sião uma pedra de 

tropeço, e uma rocha de escândalo; E todo 
aquele que crer nela não será confundido. 
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17.4 Abraão é pai de todos nós, Yahudiym, 

adoradores de YAHUH 

 

(Romanos 4:1 ACF)  Que diremos, pois, ter 

alcançado Abraão, nosso pai segundo a 
carne? 

(Romanos 4:2 ACF)  Porque, se Abraão foi 

justificado pelas obras, tem de que se 
gloriar, mas não diante de Elohim. 

(Romanos 4:3 ACF)  Pois, que diz a 
Escritura? Creu Abraão em Elohim, e 

isso lhe foi imputado como justiça. 
(Romanos 4:4 ACF)  Ora, àquele que faz 

qualquer obra não lhe é imputado o 
galardão segundo a graça, mas segundo a 

dívida. 

(Romanos 4:5 ACF)  Mas, àquele que não 
pratica, mas crê naquele que justifica o 

ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. 
(Romanos 4:6 ACF)  Assim também Davi 

declara bem-aventurado o homem a quem 
Elohim imputa a justiça sem as obras, 

dizendo: 
(Romanos 4:7 ACF)  Bem-aventurados 

aqueles cujas maldades são perdoadas, E 

cujos pecados são cobertos. 
(Romanos 4:8 ACF)  Bem-aventurado o 
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homem a quem YAHUH não imputa o 

pecado. 

(Romanos 4:9 ACF)  Vem, pois, esta bem-
aventurança sobre a circuncisão somente, 

ou também sobre a incircuncisão? Porque 
dizemos que a fé foi imputada como justiça 

a Abraão. 
(Romanos 4:10 ACF)  Como lhe foi, pois, 

imputada? Estando na circuncisão ou na 
incircuncisão? Não na circuncisão, mas na 

incircuncisão. 

(Romanos 4:11 ACF)  E recebeu o sinal da 
circuncisão, selo da justiça da fé, 

quando estava na incircuncisão, para 
que fosse pai de todos os que crêem, 

estando eles também na incircuncisão; 
a fim de que também a justiça lhes seja 

imputada; 
(Romanos 4:12 ACF)  E fosse pai da 

circuncisão, daqueles que não somente 

são da circuncisão, mas que também 
andam nas pisadas daquela fé que teve 

nosso pai Abraão, que tivera na 
incircuncisão. 

(Romanos 4:13 ACF)  Porque a promessa de 
que havia de ser herdeiro do mundo não foi 

feita pela lei a Abraão, ou à sua posteridade, 
mas pela justiça da fé. 
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(Romanos 4:14 ACF)  Porque, se os que são 

da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a 

promessa é aniquilada. 
(Romanos 4:15 ACF)  Porque a lei opera a 

ira. Porque onde não há lei também não 
há transgressão. 

(Romanos 4:16 ACF)  Portanto, é pela fé, 
para que seja segundo a graça, a fim de 

que a promessa seja firme a toda a 
posteridade, não somente à que é da 

lei, mas também à que é da fé que teve 

Abraão, o qual é pai de todos nós, 
(Romanos 4:17 ACF)  ( Como está escrito: 

Por pai de muitas nações te constituí ) 
perante aquele no qual creu, a saber, 

Elohim, o qual vivifica os mortos, e 
chama as coisas que não são como se já 

fossem. 
(Romanos 4:18 ACF)  O qual, em esperança, 

creu contra a esperança, tanto que ele 

tornou-se pai de muitas nações, conforme o 
que lhe fora dito: Assim será a tua 

descendência. 
(Romanos 4:19 ACF)  E não enfraquecendo 

na fé, não atentou para o seu próprio corpo 
já amortecido, pois era já de quase cem 

anos, nem tampouco para o amortecimento 
do ventre de Sara. 
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(Romanos 4:20 ACF)  E não duvidou da 

promessa de Elohim por incredulidade, mas 

foi fortificado na fé, dando glória a Elohim, 
(Romanos 4:21 ACF)  E estando certíssimo 

de que o que ele tinha prometido também 
era poderoso para o fazer. 

(Romanos 4:22 ACF)  Assim isso lhe foi 
também imputado como justiça. 

(Romanos 4:23 ACF)  Ora, não só por causa 
dele está escrito, que lhe fosse tomado em 

conta, 

(Romanos 4:24 ACF)  Mas também por nós, 
a quem será tomado em conta, os que 

cremos naquele que dentre os mortos 
ressuscitou a Yahushua nosso Senhor; 

(Romanos 4:25 ACF)  O qual por nossos 
pecados foi entregue, e ressuscitou para 

nossa justificação. 
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18. Yahushualeim (Jerusalém): “A cidade que se 

chama pelo meu nome” 

 
(Daniel 9:18 ACF)  Inclina, ó Elohim meu, os 

teus ouvidos, e ouve; abre os teus olhos, e 
olha para a nossa desolação, e para a 

cidade que é chamada pelo teu nome, 
porque não lançamos as nossas súplicas 

perante a tua face fiados em nossas 
justiças, mas em tuas muitas misericórdias. 

(Daniel 9:19 ACF)  Ó Yahuh, ouve; ó Yahuh, 

perdoa; ó Yahuh, atende-nos e age sem 
tardar; por amor de ti mesmo, ó Elohim 

meu; porque a tua cidade e o teu povo 
são chamados pelo teu nome. 

 
(2 Crônicas 6:5 ARA)  Desde o dia em que 

eu tirei o meu povo da terra do Egito, não 
escolhi cidade alguma de todas as tribos de 

Israel, para edificar uma casa a fim de ali 

estabelecer o meu nome; nem escolhi 
homem algum para chefe do meu povo de 

Israel. 

(2 Crônicas 6:6 ARA)  Mas escolhi 

Jerusalém para que ali seja 
estabelecido o meu nome e escolhi a Davi 

para chefe do meu povo de Israel. 
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Seguindo a mesma lógica do “povo”, a cidade é chamada 

pelo nome de Yahuh. Vamos ver como Jerusalém é 

escrito (corrompido) atualmente em hebraico: 

Yêruwshalaim. 

 

 ירושלם
E veja como deveria ser a pronúncia correta: 

Yahushualeim ou Yahushuaolam. 

 
 

 יהושועלם
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(1 Reis 11:36 ACF)  E a seu filho darei uma 

tribo; para que Davi, meu servo, sempre 

tenha uma lâmpada diante de mim em 
Jerusalém, a cidade que escolhi para 

pôr ali o meu nome. 

 

(Jeremias 33:9 ACF)  E este lugar me 
servirá de nome, de gozo, de louvor, e 

de glória, entre todas as nações da terra, 
que ouvirem todo o bem que eu lhe faço; e 

espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa 

de todo o bem, e por causa de toda a paz 
que eu lhe dou. 

(Jeremias 33:10 ACF)  Assim diz YAHUH: 
Neste lugar de que vós dizeis que está 

desolado, e sem homem, sem animal nas 
cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém, 

que estão assoladas, sem homem, sem 
morador, sem animal, ainda se ouvirá: 

(Jeremias 33:11 ACF)  A voz de gozo, e a 

voz de alegria, a voz do esposo e a voz da 
esposa, e a voz dos que dizem: Louvai a 

YAHUH dos Exércitos, porque bom é YAHUH, 
porque a sua benignidade dura para 

sempre; dos que trazem ofertas de ação de 
graças à casa de YAHUH; pois farei voltar os 

cativos da terra como ao princípio, diz 
YAHUH. 
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(1 Crônicas 23:25 ACF)  Porque disse Davi: 

YAHUH Elohim de Israel deu repouso ao seu 

povo, e habitará em Jerusalém para 
sempre. 

 

 

(Salmos 122:6 ACF)  Orai pela paz de 
Jerusalém; prosperarão aqueles que te 

amam. 

 

 

(Ezequiel 13:16 ACF)  Os profetas de Israel, 
que profetizam acerca de Jerusalém, e 

vêem para ela visão de paz, não 
havendo paz, diz YAHUH Elohim. 

 

 

(Jeremias 4:10 ACF)  Então disse eu: Ah, 
YAHUH Elohim! Verdadeiramente enganaste 

grandemente a este povo e a Jerusalém, 

dizendo: Tereis paz; pois a espada 
penetra-lhe até à alma. 
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(Zacarias 9:10 ACF)  E de Efraim destruirei 

os carros, e de Jerusalém os cavalos; e o 

arco de guerra será destruído, e ele 
anunciará paz aos gentios; e o seu 

domínio se estenderá de mar a mar, e desde 
o rio até às extremidades da terra. 

 

 

(2 Crônicas 19:1 ACF)  E Jeosafá, rei de 
Judá, voltou em paz à sua casa em 

Jerusalém. 

 

 

(Isaías 9:6 ACF)  Porque um menino nos 
nasceu, um filho se nos deu, e o principado 

está sobre os seus ombros, e se chamará o 
seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Elohim 

Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.  

(Isaías 9:7 ACF)  Do aumento deste 

principado e da paz não haverá fim, 

sobre o trono de Davi e no seu reino, para o 
firmar e o fortificar com juizo e com justiça, 

desde agora e para sempre; o zelo de 
YAHUH dos Exércitos fará isto. 
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(Isaías 56:5 ACF)  Também lhes darei na 

minha casa e dentro dos meus muros 

um lugar e um nome, melhor do que o 
de filhos e filhas; um nome eterno darei a 

cada um deles, que nunca se apagará. 
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18.1. O Nome da Esposa do Cordeiro: Yahushualeim 

 

 

(Apocalipse 3:12 ACF)  A quem vencer, eu o 

farei coluna no templo do meu Elohim, e 
dele nunca sairá; e escreverei sobre ele o 

nome do meu Elohim, e o nome da 
cidade do meu Elohim, a nova Jerusalém, 

que desce do céu, do meu Elohim, e 
também o meu novo nome. 

 

 

 

 

 

 

 

 יהושועלם
 

“o nome do meu Elohim”: Yahuh 
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 יהושועלם
 

“o nome da cidade... a nova Jerusalém”: 

Yahushualeim 
 

 

 

 

 

 יהושועלם
 

“o meu novo nome”: Yahushua  

(agora, então, conhecido por todos) 
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Eis o nome da Esposa do Cordeiro, que teremos 

“escrito” em nós, os vencedores: 

 

1)  A primeira coisa é que já sabemos que não é Yêho, 

nem Yeru, mas Yahu; 

 

2)  Segundo, é necessário ter o nome do Elohim de 

Yahushua (Apocalipse 3:12): Yahu; 

 

3)  Terceiro, é necessário que tenha o nome da cidade, 

a nova Jerusalém (Apocalipse 3:12); 

 

4)  Quarto, é necessário ter o nome do marido, 

Yahushua, que à partir daquele momento será 

conhecido por todos, nos céus, na terra e debaixo da 

terra; 

 

5)  Yahushualeim ou Yahushuaolam = Yahuh H3068 + 

Shua H3476 + Olam H5769. 

 

6)  É isso que estará escrito em nos, vencedores: 

Yahushualeim 

 

7)  E isso significa: “Yahuh, Salvação Eterna” ou 

“Yahushua Eternamente” ou “Yahuh é Paz”; 
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(Isaías 56:5 ACF)  Também lhes darei na 

minha casa e dentro dos meus muros 

um lugar e um nome, melhor do que o 
de filhos e filhas; um nome eterno darei 

a cada um deles, que nunca se apagará. 

 

 
(Jeremias 33:9 ACF)  E este lugar 

(Jerusalém) me servirá de nome, de 
gozo, de louvor, e de glória, entre todas 

as nações da terra, que ouvirem todo o bem 

que eu lhe faço; e espantar-se-ão e 
perturbar-se-ão por causa de todo o bem, e 

por causa de toda a paz que eu lhe dou.. 

 

(Apocalipse 19:7 ACF)  Regozijemo-nos, e 

alegremo-nos, e demos-lhe glória; porque 
vindas são as bodas do Cordeiro, e já a 

sua esposa se aprontou. 

 

 

(Apocalipse 21:2 ACF)  E eu, João, vi a 

santa cidade, a nova Jerusalém, que de 
Elohim descia do céu, adereçada como 

uma esposa ataviada para o seu 

marido. 
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(Apocalipse 21:9 ACF)  E veio a mim um dos 

sete anjos que tinham as sete taças cheias 

das últimas sete pragas, e falou comigo, 
dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a 

mulher do Cordeiro. 

(Apocalipse 21:10 ACF)  E levou-me em 

espírito a um grande e alto monte, e 
mostrou-me a grande cidade, a santa 

Jerusalém, que de Elohim descia do céu. 
 

 

(Isaías 9:6 ACF)  Porque um menino nos 
nasceu, um filho se nos deu, e o principado 

está sobre os seus ombros, e se chamará o 
seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Elohim 

Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.  

(Isaías 9:7 ACF)  Do aumento deste 

principado e da paz não haverá fim, 
sobre o trono de Davi e no seu reino, para o 

firmar e o fortificar com juizo e com justiça, 

desde agora e para sempre; o zelo de 
YAHUH dos Exércitos fará isto. 
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As nações chamarão Jerusalém por Yahushualeim, um 

novo nome que Yahuh designará. 

 

(Isaías 62:1 ARA) Por amor de Sião, me não 

calarei e, por amor de Jerusalém, não me 
aquietarei, até que saia a sua justiça como 

um resplendor, e a sua salvação, como uma 
tocha acesa. 

(Isaías 62:2 ARA)  As nações verão a tua 
justiça, e todos os reis, a tua glória; e serás 

chamada por um nome novo, que a boca 
de YAHUH designará. 

 

 

 

Novo nome:  

YAHUSHUALEIM 
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(Isaías 9:6 ARA)  Porque um menino nos 
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nasceu, um filho se nos deu; o governo está 

sobre os seus ombros; e o seu nome será: 

Maravilhoso Conselheiro, Elohim Forte, Pai 
da Eternidade, Príncipe da Paz; 

(Isaías 9:7 ARA)  para que se aumente o 
seu governo, e venha paz sem fim sobre 

o trono de Davi e sobre o seu reino, para 
o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a 

justiça, desde agora e para sempre. O zelo 
de YAHUH dos Exércitos fará isto. 

 

 

(Isaías 9:5 CATOLICA)  Porque nasceu para 

nós um menino, um filho nos foi dado: sobre 
o seu ombro está o manto real, e ele se 

chama ""Conselheiro Maravilhoso"", 
""Elohim Forte"", ""Pai para sempre"", 

""Príncipe da Paz"". 

(Isaías 9:6 CATOLICA)  Grande será o seu 

domínio, e a paz não terá fim sobre o 

trono de Davi e seu reino, firmado e 
reforçado com o direito e a justiça, desde 

agora e para sempre. O zelo de Javé dos 
exércitos é quem realizará isso. 
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(1 Crônicas 23:25 ARA)  Porque disse Davi: 

YAHUH, Elohim de Israel, deu paz ao 

seu povo e habitará em Jerusalém para 
sempre. 

 

 

(Salmos 122:6 ARA)  Orai pela paz de 

Jerusalém! Sejam prósperos os que te 
amam. 

 

 

(Jeremias 33:9 ARA)  Jerusalém me 

servirá por nome, por louvor e glória, 
entre todas as nações da terra que ouvirem 

todo o bem que eu lhe faço; espantar-se-ão 
e tremerão por causa de todo o bem e por 

causa de toda a paz que eu lhe dou. 

 

 

(Lucas 2:14 ARA)  Glória a Yah nas maiores 

alturas, e paz na terra entre os homens, a 
quem ele quer bem. 
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(João 14:27 ARA)  Deixo-vos a paz, a 

minha paz vos dou; não vo-la dou como a 

dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, 
nem se atemorize. 

 

 

(Atos 10:36 ARA)  Esta é a palavra que Yah 

enviou aos filhos de Israel, anunciando-
lhes o evangelho da paz, por meio de 

Yahushua HaMashiach. Este é o Senhor de 
todos.. 

 

 

(Colossenses 1:20 ARA)  e que, havendo 

feito a paz pelo sangue da sua cruz, por 
meio dele, reconciliasse consigo mesmo 

todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos 

céus. 
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19. Yahudah (Judá): “A casa que se chama pelo meu 

nome” 

 

Nós já vimos o “povo” (Yahudiy) que se chama pelo 

nome de Yahuh, a “cidade” (Yahushualeim) que se 

chama pelo nome de Yahuh e agora vamos ver qual é a 

“casa” que se chama pelo nome de Yahuh. 

 

(Jeremias 7:30 ACF)  Porque os filhos de 

Judá fizeram o que era mau aos meus olhos, 

diz YAHUH; puseram as suas abominações 
na casa que se chama pelo meu nome, 

para contaminá-la. 

 

 

(Jeremias 13:11 ACF)  Porque, como o cinto 

está pegado aos lombos do homem, assim 
eu liguei a mim toda a casa de Israel, e 

toda a casa de Judá, diz YAHUH, para 

me serem por povo, e por nome, e por 
louvor, e por glória; mas não deram 

ouvidos. 
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(2 Crônicas 6:5 ACF)  Desde o dia em que 

tirei a meu povo da terra do Egito, não 

escolhi cidade alguma de todas as tribos de 
Israel, para edificar nela uma casa em que 

estivesse o meu nome; nem escolhi 
homem algum para ser líder do meu povo, 

Israel. 

(2 Crônicas 6:6 ACF)  Porém escolhi a 

Jerusalém para que ali estivesse o meu 
nome; e escolhi a Davi, para que estivesse 

sobre o meu povo Israel. 
 

 

(2 Reis 23:27 ACF)  E disse YAHUH: 
Também a Judá hei de tirar de diante da 

minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei 
esta cidade de Jerusalém que escolhi, 

como também a casa de que disse: 
Estará ali o meu nome. 

 

 

(Daniel 1:2 ACF)  E YAHUH entregou nas 

suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma 
parte dos utensílios da casa de Elohim, e 

ele os levou para a terra de Sinar, para a 
casa do seu deus, e pôs os utensílios na 

casa do tesouro do seu deus. 
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(Daniel 5:1 ACF)  O rei Belsazar deu um 

grande banquete a mil dos seus senhores, e 

bebeu vinho na presença dos mil. 

(Daniel 5:2 ACF)  Havendo Belsazar provado 

o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e 
de prata, que Nabucodonosor, seu pai, 

tinha tirado do templo que estava em 
Jerusalém, para que bebessem neles o rei, 

os seus príncipes, as suas mulheres e 
concubinas. 

(Daniel 5:3 ACF)  Então trouxeram os vasos 

de ouro, que foram tirados do templo da 
casa de Elohim, que estava em 

Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus 
príncipes, as suas mulheres e concubinas. 

(Daniel 5:4 ACF)  Beberam o vinho, e deram 
louvores aos deuses de ouro, de prata, de 

bronze, de ferro, de madeira, e de pedra. 
(Daniel 5:5 ACF)  Na mesma hora 

apareceram uns dedos de mão de 

homem, e escreviam, defronte do 
castiçal, na caiadura da parede do 

palácio real; e o rei via a parte da mão 
que estava escrevendo. 
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Jerusalém é a cidade escolhida e Judá é região, a tribo 

onde se localiza a cidade de Jerusalém. Yahudah (Judá) 

também, como casa, casa de Yahuh, é a família, pela qual 

os reis viriam. Entendemos que a Casa de Yahudah 

(Judá)  é a casa que se chama pelo nome de Yahuh.  

 

Porém, pelos textos, podemos entender também que 

Yahushualeim (Jerusalém), é a casa que se chama pelo 

nome de Yahuh, pois é ali onde estaria a Casa de Yahuh 

(o Templo). 

 

Era comum em dias de festas as pessoas dizerem que 

estavam indo a Jerusalém. É claro que elas estavam indo 

ao Templo em Jerusalém, mas era costume dizer o 

destino sendo Jerusalém. 

 

(Zacarias 14:16 ARA)  Todos os que 

restarem de todas as nações que vieram 
contra Jerusalém subirão de ano em ano 

para adorar o Rei, o YAHUH dos Exércitos, e 
para celebrar a Festa dos Tabernáculos. 

(Zacarias 14:17 ARA)  Se alguma das 
famílias da terra não subir a Jerusalém, 

para adorar o Rei, o YAHUH dos Exércitos, 

não virá sobre ela a chuva. 
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(Isaías 48:1 ACF)  Ouvi isto, casa de Jacó, 

que vos chamais do nome de Israel, e 

saístes das águas de Judá, que jurais 
pelo nome de YAHUH, e fazeis menção do 

Elohim de Israel, mas não em verdade nem 
em justiça. 

 

(Isaías 48:1 ARA) Ouvi isto, casa de Jacó, 
que vos chamais pelo nome de Israel e 

saístes da linhagem de Judá, que jurais 
pelo nome de YAHUH e confessais o Elohim 

de Israel, mas não em verdade nem em 
justiça. 

 

(2 Crônicas 7:11 ARA) Assim, Salomão 
acabou a Casa de YAHUH e a casa do rei; 

tudo quanto Salomão intentou fazer na 
Casa de YAHUH e na sua casa, 

prosperamente o efetuou. 

 

(Isaías 56:5 ARA)  darei na minha casa e 

dentro dos meus muros, um memorial e um 
nome melhor do que filhos e filhas; um 

nome eterno darei a cada um deles, que 
nunca se apagará. 
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(Esdras 7:27 ARA)  Bendito seja YAHUH, 

Elohim de nossos pais, que deste modo 

moveu o coração do rei para ornar a Casa 
de YAHUH, a qual está em Jerusalém; 

 

 

(Salmos 78:68 ARA)  Escolheu, antes, a 
tribo de Judá, o monte Sião, que ele 

amava. 

(Salmos 78:69 ARA)  E construiu o seu 

santuário durável como os céus e firme 

como a terra que fundou para sempre. 
 

Profeticamente, aqui não estava falando do Templo 
de Yahuh,  templo de Salomão, mas da Igreja que 

iria edificar. 

 

(Salmos 72:17 ARA)  Subsista para 
sempre o seu nome e prospere 

enquanto resplandecer o sol; nele sejam 

abençoados todos os homens, e as nações 
lhe chamem bem-aventurado. 

(Salmos 72:18 ARA)  Bendito seja YAHUH 
Elohim, o Elohim de Israel, que só ele opera 

prodígios. 
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YAHUDIY 

Povo 
 

 
YAHUSHUALEIM 

Cidade 
 

 
YAHUDAH 

Casa 
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19.1. Yahudah (Judá): o verdadeiro significado 

 

Judá foi filho de Jacó, e a transliteração correta do seu 

nome é Yahudah (H3063), יהודה , e lê-se “Iarrudá”.  

 
A maioria dos Dicionários e Comentários Bíblicos trazem o 
significado do nome como sendo “louvado”, mas 
infelizmente todos estão errados.  
 
Sim, errados!  
 
Isso certamente não é uma pretensão minha, mas uma 
simples atenção estrita às Escrituras – pois são elas que 
dizem o motivo pelo qual a mãe, Lia, deu esse nome a 
criança. 

 

(Gênesis 29:35 ARA)  De novo concebeu e 
deu à luz um filho; então, disse: Esta vez 

louvarei a YAHUH. E por isso lhe 
chamou Judá; e cessou de dar à luz. 

 

(Gênesis 29:35 ACF)  E concebeu outra vez 
e deu à luz um filho, dizendo: Esta vez 

louvarei a YAHUH. Por isso chamou-o 
Judá; e cessou de dar à luz. 
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(Gênesis 29:35 NVI)  Engravidou ainda 

outra vez e, quando deu à luz mais outro 

filho, disse: "Desta vez louvarei a 
YAHUH". Assim deu-lhe o nome de Judá. 

Então parou de ter filhos. 
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Yahudah (Judá), então, significa “louvarei a 

Yahuh” e não “louvado”.  

 

Não era ele, Judá, que deveria ser louvado, mas 

Yahuh, conforme as palavras de Lia, sua mãe: 

 
 

 

“Esta vez louvarei 

a Yahuh, 

por isso chamou 

Yahudah”. 
Gen 29:35 

 

 

Coloquei bem grande para ficar registrado em sua 

memória: “Louvarei a Yahuh”!  
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Abaixo, seguem nomes com as mesmas partículas e 

significado que Yahudah: “louvai a Yahuh” ou 

“majestade é Yahuh” ou “majestade de Yahuh”: 
 

 

 

STRONG 

 

 

HEBRAICO 

 

NOME 

 

TRANSLITERAÇAO 

H3063 יהודה JUDÁ YAHUDAH 

H1940 הודיה HODIAS HOWDIYAH 

H1937 הודוה HODEVÁ HOWDÊVAH 

H1941 הודיה HODIAS HOWDIYAH 

H1938 הודויה HODAVIAS HOWDAVYAH 

H1939 הודיוהו HODAVIAS HOWDAYAVAHUW 

 

 

O nome Yahudah (Judá) é o único nome das Escrituras 

que contém as 4 letras do Tetragrama: 
 

 יהודה
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Veja como o nome Howdiyah (Hodias) possui as 

mesmas partes do nome Yahudah (Judá), apenas 

invertidas: 
 

יההוד =Howdiyah 

ודהיה =Yahudah 

Analisando outros nomes com as mesmas partículas e 

significados, definitivamente o nome Yahudah (Judá) não 

pode significar “louvado” mas “louvai a Yahuh”. 
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19.2. Yahudiyth (Judite) prova o verdadeiro 

significado de Yahudah 

 

 

A transliteração correta de Judite é Yahudiyth (H3067). 

Segundo os dicionários bíblicos e o Dicionário Strong, 

Judite significa “língua dos judeus” ou “judia”. 

 

Se realmente isso fosse verdade, que Judite significasse 

a língua dos judeus (descendentes de Judá), como 

explicar Esaú, muitos anos antes, ter se casado com uma 

Judite? 

 

(Gênesis 26:34 ACF)  Ora, sendo Esaú da 

idade de quarenta anos, tomou por 
mulher a Judite, filha de Beeri, heteu, e a 

Basemate, filha de Elom, heteu. 

 

 

Segundo o Dicionário Strong, Yahudiyth (3066) significa 

“língua dos judeus” e é a mesma palavra, escrita da 

mesma forma que Yahudiyth (3067), a Judite, com quem 

Esaú se casou, aos quarenta anos de idade. 
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Abaixo, seguem textos que servirão como base para 

nossos cálculos.  

 

O que nós vamos procurar descobrir seria a época em que 

começou a existir “descendentes” de Judá, para justificar 

a utilização do patronímico “judeus” H3064.  

 

E aí então vamos comparar com a idade de Jacó. 

 

Descobrindo isso, teremos a idade de Esaú, pois Jacó e 

Esaú eram gêmeos. 

 

(Gênesis 28:1 ACF)  E Isaque chamou a 
Jacó, e abençoou-o, e ordenou-lhe, e disse-

lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de 
Canaã; 

(Gênesis 28:2 ACF)  Levanta-te, vai a Padã-
Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e 

toma de lá uma mulher das filhas de Labão, 

irmão de tua mãe; 
(Gênesis 28:3 ACF)  E Elohim Todo-

Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e 
te multiplique, para que sejas uma multidão 

de povos; 
(Gênesis 28:4 ACF)  E te dê a bênção de 

Abraão, a ti e à tua descendência contigo, 
para que em herança possuas a terra de 
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tuas peregrinações, que Elohim deu a 

Abraão. 

(Gênesis 28:5 ACF)  Assim despediu Isaque 
a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, 

filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, 
mãe de Jacó e de Esaú. 

 

 

(Gênesis 30:25 ACF)  E aconteceu que, 
como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a 

Labão: Deixa-me ir, que me vá ao meu 

lugar, e à minha terra. 

 

 

(Gênesis 31:41 ACF)  Tenho estado agora 

vinte anos na tua casa; catorze anos te 
servi por tuas duas filhas, e seis anos 

por teu rebanho; mas o meu salário tens 
mudado dez vezes. 

 

 

(Gênesis 37:31 ACF)  Então tomaram a 

túnica de José, e mataram um cabrito, e 
tingiram a túnica no sangue. 

(Gênesis 37:32 ACF)  E enviaram a túnica 
de várias cores, mandando levá-la a seu pai, 

e disseram: Temos achado esta túnica; 
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conhece agora se esta será ou não a túnica 

de teu filho. 

(Gênesis 37:33 ACF)  E conheceu-a, e disse: 
É a túnica de meu filho; uma fera o comeu; 

certamente José foi despedaçado. 
(Gênesis 37:34 ACF)  Então Jacó rasgou as 

suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos 
e lamentou a seu filho muitos dias. 

(Gênesis 37:35 ACF)  E levantaram-se todos 
os seus filhos e todas as suas filhas, para o 

consolarem; recusou porém ser consolado, e 

disse: Porquanto com choro hei de descer ao 
meu filho até à sepultura. Assim o chorou 

seu pai. 
(Gênesis 37:36 ACF)  E os midianitas 

venderam-no no Egito a Potifar, oficial de 
Faraó, capitão da guarda. 

 
 

(Gênesis 41:29 ACF)  E eis que vêm sete 

anos, e haverá grande fartura em toda a 
terra do Egito. 

(Gênesis 41:30 ACF)  E depois deles 
levantar-se-ão sete anos de fome, e toda 

aquela fartura será esquecida na terra do 
Egito, e a fome consumirá a terra; 
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(Gênesis 41:46 ACF)  E José era da idade 

de trinta anos quando se apresentou a 

Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença 
de Faraó e passou por toda a terra do Egito. 

 

 

(Gênesis 45:6 ACF)  Porque já houve dois 
anos de fome no meio da terra, e ainda 

restam cinco anos em que não haverá 
lavoura nem sega. 

 

 
(Gênesis 47:7 ACF)  E trouxe José a Jacó, 

seu pai, e o apresentou a Faraó; e Jacó 
abençoou a Faraó. 

(Gênesis 47:8 ACF)  E Faraó disse a Jacó: 
Quantos são os dias dos anos da tua vida? 

(Gênesis 47:9 ACF)  E Jacó disse a Faraó: 
Os dias dos anos das minhas 

peregrinações são cento e trinta anos, 

poucos e maus foram os dias dos anos da 
minha vida, e não chegaram aos dias dos 

anos da vida de meus pais nos dias das suas 
peregrinações. 
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(Gênesis 47:28 ACF)  E Jacó viveu na 

terra do Egito dezessete anos, de sorte 

que os dias de Jacó, os anos da sua 
vida, foram cento e quarenta e sete 

anos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  671 
 

JUDITE: Histórico ou Memória do Cálculo 

 

 

José tinha cerca de 30 + 7(fartura) + [7(seca) - 5] = 39 
anos qdo Jacó chegou ao Egito, aos 130 

 

Jácó com 130 anos, José com: 30+7+(7-5)=39 anos 

 

Assim, Jacó tinha 91 anos quando José nasceu: 130-
39=91 anos 

 

Quando José nasceu, Jacó pediu pra Labão permissão 
para voltar pra casa de seu pai Isaque 

 

Jacó, aos 91 anos,  não saiu da casa de Labão nessa 
época, porém, mais tarde 

 

Jacó, com 91 anos, já havia trabahado 14 anos por Lia e 
Raquel 
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Então, Jacó, aos 77 anos, chegou a Padã-Arã, na casa de 
Labão: 91-14=77 anos 

 

Jacó trabalhou 7 anos por Lia = 77+7=84 anos 

 

Jacó > 85 anos: nasceu Rubén, 1º. Filho com Lia 

 

Jacó > 86 anos: nasceu Simeão, 2º. Filho com Lia 

 

Jacó > 87 anos: nasceu Levi, 3º. Filho com Lia 

 

Jacó > 88 anos: nasceu Judá, 4º. Filho com Lia 

 

Jacó declarou que trabalhou esses 20 anos: 14 pelas 
esposas Lia e Raquel e 6 anos pelo gado 

 

Jacó: 77+20=97 anos, quando voltou para casa de seu pai 
Isaque 
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Jacó com 97 anos = Esaú com 97 anos  

(pois eram gêmeos) 

 

José, com 17 anos, foi vendido aos medianitas  

(Gen 37:31-3) 

 

Nessa mesma época, Judá casou com a filha de Shua, o 
cananeu (Gen 38:1-11) 

 

Jacó, com 91 anos + 17 anos(José) = 108 anos, quando 
José foi vendido 

 

Jacó > 108 anos quando nasce o 1º. Filho de Judá, Er 

 

Esaú e Jacó com 108 anos = Esaú já estava casado há 
mais de 68 anos com Judite  

 

(Esaú aos 40 anos casou-se com Judite) 
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Se considerarmos Judite com 15 anos, seriam 83 anos de 
vida da Judite 

 

Judite, esposa de Esaú, teria 83 anos, quando  Er, 1º. 
Filho de Judá, nasceu 

 

Jacó > 109 anos quando nasceu o 2º. Filho de Judá, Onã 

 

Jacó > 110 anos quando nasceu o 3º. Filho de Judá, Selá 

 

Tamar ficou muitos dias na casa de seu pai aguardando 
Selá ter idade para se casar 

 

Tamar considerou que Selá já estava com idade para 
casar mas Judá não lhe deu Selá 

 

Selá, provavelmente, tivesse 15 anos, no mínimo 

 

Judá teve relações com Tamar, pensando ser uma 
prostituta 
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Nessa época, Jacó > 110 anos + 15 (?) = Jacó > 125 anos 

 

Jacó > 125 anos quando Perez e Zerá, filhos de Judá 
com Tamar, nasceram 

 

125 (Jacó) – 40 (Esaú casou) +15 (idade mínima de 
Judite) = 100 (idade de Judite) 

 

Judite com 100 anos quando Perez e Zerá, filhos de 
Judá com Tamar nasceram 
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Isso significa que 100 anos antes alguém (o pai) havia 
decidido colocar o nome de Yahudiuth (Judite) num bebê.  

 

São 100 anos antes de começar haver descendentes 
de Judá, os judeus, mas provavelmente, muito mais anos 
se passaram para começarem a utilizar o termo Yahudiym 
para judeus, o que significa que o termo originalmente não 
tinha a conotação patronímica em ligação a Judá, mas 
sim, significava “louvarei a Yahuh” ou “adoradora de 
Yahuh”.  

 

Conclusão: 

 

O nome Yahudiyth (Judite) não pode vir de Judá, uma 
vez que a descendência de Judá começou pelo menos 
100 anos depois de Yahudiyth (Judite) ter nascido. 
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20. Yirmeyahu (Jeremias): o profeta que agradece pelo 

seu próprio nome 

 

(Jeremias 15:16 ACF)  Achando-se as tuas 

palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para 
mim o gozo e alegria do meu coração; porque 

pelo teu nome sou chamado, ó YAHUH Elohim 

dos Exércitos. 

 

O profeta Jeremias agradece porque ele é chamado pelo 
nome do Eterno Yahuh.  

 

A transliteração correta do nome Jeremias (H3414) é 
Yirmeyahu ou Yirmeyah, lê-se “Irme-iárru” ou “Irme-iá” - 
as duas opções, ou seja, com a forma completa do nome 
(H3068) e com a forma contrata (H3050) do nome do 
Eterno. 

יהוירמ  
ou 

יהירמ  
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O profeta está dizendo que literalmente, quando as 
pessoas o chamavam, o nome do Eterno era declarado 
(pronunciado) na parte teofórica do nome, o sufixo YAHU. 
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21. Onde está o Tetragrama no Novo Testamento? 

 

Encontramos mais de 7000 vezes o Tetragrama, o nome 

de יהוה Yahuh H3068, no Antigo Testamento mas... e no 

Novo Testamento? Infelizmente não encontramos 

nenhuma ocorrência pois foram todas substituídas por 

títulos como “Deus” e “Senhor” (G2962 e G2316). 

 

Enquanto no Antigo Testamento podemos pelo menos 

localizar essas ocorrências, não acontece a mesma 

coisa com o Novo Testamento, pois não temos a versão 

em hebraico, mas apenas em grego. A versão em 

hebraico que existe foi baseada na versão grega 

Septuaginta, infelizmente... 

 

Mas as Escrituras possuem aquele Sistema de 

Segurança que citei em passagens anteriores e é 

possível, sim, saber a Verdade.  

 

Para se começar, o que se pode fazer é o seguinte: 

identificar todos os textos do Novo Testamento com 

citações do Antigo Testamento, e depois identificar todos 

os textos que possuam o Tetragrama no Antigo 

Testamento e ver como foi substituído no Novo 

Testamento: 
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Gên 15:6  Ele creu H539 

[H8689] em YAHUH, H3068 e 

isso lhe foi imputado H2803 

[H8799] para justiça. H6666  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rom 4:3  Pois G1063 que 

G5101 diz G3004 [G5719] a 

Escritura? G1124 Abraão G11 

creu G4100 [G5656] em 

Elohim, G2316 e G2532 isso 

lhe G846 foi imputado G3049 

[G5681] para G1519 justiça. 

G1343  

 

Gál 3:6  ¶ É o caso de G2531 

Abraão, G11 que creu G4100 

[G5656] em Elohim, G2316 

e G2532 isso lhe G846 foi 

imputado G3049 [G5681] para 

G1519 justiça. G1343  

 

Tgo 2:23  e G2532 se cumpriu 

G4137 [G5681] a Escritura, 

G1124 a qual diz: G3004 

[G5723] Ora, G1161 Abraão 

G11 creu G4100 [G5656] 

em Elohim, G2316 e G2532 

isso lhe G846 foi imputado 

G3049 [G5681] para G1519 

justiça; G1343 e: G2532 Foi 

chamado G2564 [G5681] 

amigo G5384 de Elohim. 

G2316  
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Êxo 13:1  ¶ Disse H1696 

[H8762] YAHUH H3068 a 

Moisés: H4872 H559 [H8800]  

Êxo 13:2  Consagra-me 

H6942 [H8761] todo 

primogênito; H1060 todo 

que abre H6363 a madre 

H7358 de sua mãe entre os 

filhos H1121 de Israel, H3478 

tanto de homens H120 como 

de animais, H929 é meu.  

 

Êxo 13:12  apartarás H5674 

[H8689] para YAHUH H3068 

todo que abrir H6363 a madre 

H7358 e todo primogênito 

H6363 dos H7698 animais 

H929 que tiveres; os machos 

H2145 serão de YAHUH. 

H3068  

 

Êxo 13:15  Pois sucedeu que, 

endurecendo-se H7185 

[H8689] Faraó H6547 para não 

nos deixar sair, H7971 

[H8763] o YAHUH H3068 

matou H2026 [H8799] todos 

os primogênitos H1060 na 

terra H776 do Egito, H4714 

desde o primogênito H1060 do 

Luc 2:23  conforme G2531 o 

que está escrito G1125 

[G5769] na G1722 Lei G3551 

do Senhor: G2962 Todo 

G3956 primogênito G730 

G1272 [G5723] G3388 ao 

Senhor G2962 será 

consagrado; G2564 

[G5701] G40  
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homem H120 até ao 

primogênito H1060 dos 

animais; H929 por isso, eu 

sacrifico H2076 [H8802] a 

YAHUH H3068 todos os 

machos H2145 que abrem 

H6363 a madre; H7358 porém 

a todo primogênito H1060 de 

meus filhos H1121 eu resgato. 

H6299 [H8799]  

Êxo 24:8  Então, tomou 

H3947 [H8799] Moisés H4872 

aquele sangue, H1818 e o 

aspergiu H2236 [H8799] sobre 

o povo, H5971 e disse: H559 

[H8799] Eis aqui o sangue 

H1818 da aliança H1285 que  

YAHUH H3068 fez H3772 

[H8804] convosco a respeito 

de todas estas palavras. 

H1697  

 

Heb 9:20  dizendo: G3004 

[G5723] Este G5124 é o 

sangue G129 da aliança, 

G1242 a qual G3739 Elohim 

G2316 prescreveu G1781 

[G5662] para G4314 vós 

outros. G5209  

Heb 9:21  Igualmente G1161 

G3668 também G2532 

aspergiu G4472 [G5656] com 

sangue G129 o tabernáculo 

G4633 e G2532 todos G3956 

os utensílios G4632 do serviço 

sagrado. G3009  

 

Deu 4:24  Porque o YAHUH, 

H3068 teu Elohim, H430 é 

fogo H784 que consome, H398 

[H8802] é Elohim H410 zeloso. 

H7067  

Heb 12:29  porque G2532 

G1063 o nosso G2257 Elohim 

G2316 é fogo G4442 

consumidor. G2654 [G5723]  
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Deu 6:4  ¶ Ouve, H8085 

[H8798] Israel, H3478 a 

YAHUH, H3068 nosso 

Elohim, H430 YAHUH H3068 

é um H259 

Mar 12:29  Respondeu G611 

[G5662] G846 Yahushua: 

G2424 O G3754 principal 

G4413 G3956 G1785 é: Ouve, 

G191 [G5720] ó Israel, G2474 

o Senhor, G2962 nosso 

G2257 Elohim, G2316 é 

G2076 [G5748] o único 

G1520 Senhor! G2962  

 

Deu 6:5  Amarás, H157 

[H8804] pois, a YAHUH, 

H3068 teu Elohim, H430 de 

todo o teu coração, H3824 de 

toda a tua alma H5315 e de 

toda a tua força. H3966 

Mar 12:30  Amarás, G25 

[G5692] pois, o Senhor, 

G2962 teu G4675 Elohim, 

G2316 de G1537 todo G3650 

o teu G4675 coração, G2588 

de G1537 toda G3650 a tua 

G4675 alma, G5590 de G1537 

todo G3650 o teu G4675 

entendimento G1271 e G2532 

de G1537 toda G3650 a tua 

G4675 força. G2479  

 

Mat 22:37  Respondeu-lhe 

G2036 [G5627] G846 

Yahushua: G2424 Amarás 

G25 [G5692] o Senhor, 

G2962 teu G4675 Elohim, 

G2316 de G1722 todo G3650 

o teu G4675 coração, G2588 

de G1722 toda G3650 a tua 
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G4675 alma G5590 e G2532 

de G1722 todo G3650 o teu 

G4675 entendimento. G1271  

 

Luc 10:27  A isto ele 

respondeu: G611 [G5679] 

Amarás G25 [G5692] o 

Senhor, G2962 teu G4675 

Elohim, G2316 de G1537 

todo G3650 o teu G4675 

coração, G2588 de G1537 toda 

G3650 a tua G4675 alma, 

G5590 de G1537 todas G3650 

as tuas G4675 forças G2479 e 

G2532 de G1537 todo G3650 o 

teu G4675 entendimento; 

G1271 e: G2532 Amarás o teu 

G4675 próximo G4139 como 

G5613 a ti mesmo. G4572  

Deu 6:13  A YAHUH, H3068 

teu Elohim, H430 temerás, 

H3372 [H8799] a ele 

servirás, H5647 [H8799] e, 

pelo seu nome, H8034 jurarás. 

H7650 [H8735]  

 

Deu 10:20  A YAHUH, 

H3068 teu Elohim, H430 

temerás; H3372 [H8799] a ele 

servirás, H5647 [H8799] a ele 

Mat 4:10  Então, G5119 

Yahushua G2424 lhe G846 

ordenou: G3004 [G5719] 

Retira-te, G5217 [G5720] 

Satanás, G4567 porque G1063 

está escrito: G1125 [G5769] 

Ao Senhor, G2962 teu 

G4675 Elohim, G2316 

adorarás, G4352 [G5692] e 

G2532 só G3441 a ele G846 

darás culto. G3000 [G5692] 
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te chegarás H1692 [H8799] e, 

pelo seu nome, H8034 jurarás. 

H7650 [H8735]  

 

 

Luc 4:8  Mas G2532 Yahushua 

G2424 lhe G846 respondeu: 

G611 [G5679] Está escrito: 

G1125 [G5769] Ao Senhor, 

G2962 teu G4675 Elohim, 

G2316 adorarás G4352 

[G5692] e G2532 só G3441 a 

ele G846 darás culto. G3000  

Deu 6:16  Não tentarás 

H5254 [H8762] a YAHUH, 

H3068 teu Elohim, H430 

como o tentaste H5254 

[H8765] em Massá. H4532  

Mat 4:7  Respondeu-lhe 

G5346 [G5713] G846 

Yahushua: G2424 Também 

G3825 está escrito: G1125 

[G5769] Não G3756 tentarás 

G1598 [G5692] o Senhor, 

G2962 teu G4675 Elohim. 

G2316 

 

Luc 4:12  Respondeu-lhe 

G611 [G5679] G846 

Yahushua: G2424 Dito está: 

G3754 G2046 [G5769] Não 

G3756 tentarás G1598 

[G5692] o Senhor, G2962 

teu G4675 Elohim. G2316  
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Deu 8:3  Ele te humilhou, 

H6031 [H8762] e te deixou ter 

fome, H7456 [H8686] e te 

sustentou H398 [H8686] com 

o maná, H4478 que tu não 

conhecias, H3045 [H8804] 

nem teus pais H1 o conheciam, 

H3045 [H8804] para te dar a 

entender H3045 [H8687] que 

não só H905 de pão H3899 

viverá H2421 [H8799] o 

homem, H120 mas de tudo o 

que procede H4161 da boca 

H6310 de YAHUH H3068 

viverá H2421 [H8799] o 

homem. H120  

Mat 4:4  Yahushua, G2424 

porém, G1161 respondeu: 

G611 [G5679] Está escrito: 

G1125 [G5769] Não G3756 só 

G3441 de G1909 pão G740 

viverá G2198 [G5695] o 

homem, G444 mas G235 de 

G1909 toda G3956 palavra 

G4487 que procede G1607 

[G5740] da G1223 boca 

G4750 de Elohim. G2316  

 

Deu 9:3  Sabe, H3045 

[H8804] pois, hoje, H3117 

que YAHUH, H3068 teu 

Elohim, H430 é que passa 

H5674 [H8802] adiante 

H6440 de ti; é fogo H784 

que consome, H398 

[H8802] e os destruirá, 

H8045 [H8686] e os subjugará 

H3665 [H8686] diante H6440 

de ti; assim, os desapossarás 

H3423 [H8689] e, depressa, 

H4118 os farás perecer, H6 

[H8689] como te prometeu 

Heb 12:29  porque G2532 

G1063 o nosso G2257 Elohim 

G2316 é fogo G4442 

consumidor. G2654 

[G5723]  
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H1696 [H8765] o YAHUH. 

H3068  

Deu 18:15  ¶ YAHUH, H3068 

teu Elohim, H430 te 

suscitará H6965 [H8686] 

um profeta H5030 do meio 

H7130 de ti, de teus irmãos, 

H251 semelhante a mim; a ele 

ouvirás, H8085 [H8799]  

 

Deu 18:18  Suscitar-lhes-ei 

H6965 [H8686] um profeta 

H5030 do meio H7130 de seus 

irmãos, H251 semelhante a ti, 

em cuja boca H6310 porei 

H5414 [H8804] as minhas 

palavras, H1697 e ele lhes 

falará H1696 [H8765] tudo o 

que eu lhe ordenar. H6680 

[H8762]  

Deu 18:19  De todo aquele 

H376 que não ouvir H8085 

[H8799] as minhas palavras, 

H1697 que ele falar H1696 

[H8762] em meu nome, H8034 

disso lhe pedirei H1875 

[H8799] contas.  

Ats 3:22  Disse, G2036 

[G5627] na verdade, G1063 

G3303 Moisés: G3475 G4314 

G3962 O Senhor G2962 

G5216 Elohim G2316 vos 

suscitará G450 [G5692] 

dentre G5213 G1537 vossos 

G5216 irmãos G80 um 

profeta G4396 semelhante 

G5613 a mim; G1691 a ele 

G846 ouvireis G191 [G5695] 

em G2596 tudo quanto G3956 

G3745 G302 vos G4314 G5209 

disser. G2980 [G5661]  

Ats 3:23  Acontecerá G2071 

[G5704] que toda G3956 alma 

G5590 que G3748 G302 não 

G3361 ouvir G191 [G5661] a 

esse G1565 profeta G4396 

será exterminada G1842 

[G5701] do meio do G1537 

povo. G2992  
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Deu 29:4  porém YAHUH 

H3068 não vos deu H5414 

[H8804] coração H3820 

para entender, H3045 

[H8800] nem olhos H5869 

para ver, H7200 [H8800] 

nem ouvidos H241 para 

ouvir, H8085 [H8800] até 

ao dia de hoje. H3117  

 

Rom 11:8  como G2531 está 

escrito: G1125 [G5769] 

Elohim G2316 lhes G846 

deu G1325 [G5656] espírito 

G4151 de entorpecimento, 

G2659 olhos G3788 para 

não G3361 ver G991 

[G5721] e G2532 ouvidos 

G3775 para não G3361 

ouvir, G191 [G5721] até 

G2193 ao dia G2250 de 

hoje. G4594  

 

Deu 32:36  Porque YAHUH 

H3068 fará justiça H1777 

[H8799] ao seu povo H5971 

e se compadecerá H5162 

[H8691] dos seus servos, 

H5650 quando vir H7200 

[H8799] que o seu poder 

H3027 se foi, H235 [H8804] e 

já não H657 há nem escravo 

H6113 [H8803] nem livre. 

H5800 [H8803]  

Heb 10:30  Ora, G1063 nós 

conhecemos G1492 [G5758] 

aquele que disse: G2036 

[G5631] A mim pertence 

G1698 a vingança; G1557 eu 

G1473 retribuirei. G467 

[G5692] E G2532 outra vez: 

G3825 O Senhor G2962 

julgará G2919 [G5692] o 

seu G848 povo. G2992  

 

Slm 18:49  Glorificar-te-ei, 

H3034 [H8686] pois, entre 

os gentios, H1471 ó YAHUH, 

H3068 e cantarei louvores 

H2167 [H8762] ao teu 

nome. H8034  

Rom 15:9  e G1161 para 

que os gentios G1484 

glorifiquem G1392 [G5658] 

a Elohim G2316 por causa 

G5228 da sua misericórdia, 

G1656 como G2531 está 
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escrito: G1125 [G5769] Por 

G1223 isso, G5124 eu te 

G4671 glorificarei G1843 

[G5698] entre G1722 os 

gentios G1484 e G2532 

cantarei louvores G5567 

[G5692] ao teu G4675 nome. 

G3686 

2Cr 2:12  Disse H559 [H8799] 

mais Hirão: H2361 Bendito 

H1288 [H8803] seja 

YAHUH, H3068 Elohim H430 

de Israel, H3478 que fez 

H6213 [H8804] os céus 

H8064 e a terra; H776 que 

deu H5414 [H8804] ao rei 

H4428 Davi H1732 um filho 

H1121 sábio, H2450 dotado 

H3045 [H8802] de discrição 

H7922 e entendimento, H998 

que edifique H1129 [H8799] 

casa H1004 a YAHUH H3068 e 

para o seu próprio reino. 

H4438 

Ats 4:24  Ouvindo isto, G191 

[G5660] unânimes, G3661 

levantaram G142 [G5656] a 

voz G5456 a G4314 Elohim 

G2316 e G2532 disseram: 

G2036 [G5627] Tu, G4771 

Soberano G2316 Senhor, 

G1203 que G3588 fizeste 

G4160 [G5660] o céu, 

G3772 a terra, G1093 o mar 

G2281 e G2532 tudo G3956 o 

que G1722 neles há; G846  

 

Salmo 24:1 ¶ A YAHUH 

H3068 pertence a terra 

H776 e tudo H4393 o que 

nela se contém, o mundo 

H8398 e os que nele habitam. 

H3427 [H8802] 

1Co 10:26  porque G1063 do 

Senhor G2962 é a terra 

G1093 e G2532 a sua G846 

plenitude. G4138  
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Slm 34:15  Os olhos H5869 

de YAHUH H3068 repousam 

sobre os justos, H6662 e os 

seus ouvidos H241 estão 

abertos ao seu clamor. 

H7775  

 

1Pe 3:12  Porque G3754 os 

olhos G3788 do Senhor 

G2962 repousam sobre 

G1909 os justos, G1342 e 

G2532 os seus G846 

ouvidos G3775 estão 

abertos G1519 às suas 

G846 súplicas, G1162 mas 

G1161 o rosto G4383 do 

Senhor G2962 está contra 

G1909 aqueles que praticam 

G4160 [G5723] males. G2556  

Slm 94:11  YAHUH H3068 

conhece H3045 [H8802] os 

pensamentos H4284 do 

homem, H120 que são 

pensamentos vãos. H1892  

 

1Co 3:20  E G2532 outra vez: 

G3825 O Senhor G2962 

conhece G1097 [G5719] os 

pensamentos G1261 dos 

sábios, G4680 que G3754 

são G1526 [G5748] 

pensamentos vãos. G3152  

 

Slm 110:1 Salmo de Davi ¶ 

Disse H5002 [H8803] 

YAHUH H3068 ao meu 

senhor: H113 Assenta-te 

H3427 [H8798] à minha 

direita, H3225 até que eu 

ponha H7896 [H8799] os 

teus inimigos H341 

[H8802] debaixo H1916 dos 

teus pés. H7272  

Mat 22:43  Replicou-lhes 

G3004 [G5719] G846 

Yahushua: Como, G4459 pois, 

G3767 Davi, G1138 pelo 

G1722 Espírito, G4151 chama-

lhe G2564 [G5719] G846 

Senhor, G2962 dizendo: 

G3004 [G5723]  

Mat 22:44  Disse G2036 

[G5627] o Senhor G2962 ao 
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meu G3450 Senhor: G2962 

Assenta-te G2521 [G5737] 

à G1537 minha G3450 

direita, G1188 até que 

G2193 G302 eu ponha 

G5087 [G5632] os teus 

G4675 inimigos G2190 

debaixo dos teus G4675 

pés? G5286 G4228  

Mat 22:45  Se G1487 Davi, 

G1138 pois, G3767 lhe G846 

chama G2564 [G5719] Senhor, 

G2962 como G4459 é G2076 

[G5748] ele seu G846 filho? 

G5207  

 

Mar 12:35  ¶ Yahushua, 

G2424 ensinando G1321 

[G5723] no G1722 templo, 

G2411 perguntou: G611 

[G5679] G3004 [G5707] Como 

G4459 dizem G3004 [G5719] 

os escribas G1122 que G3754 

o HaMashiach G5547 é G2076 

[G5748] filho G5207 de Davi? 

G1138  

Mar 12:36  O próprio G1063 

G846 Davi G1138 falou, G2036 

[G5627] pelo G1722 Espírito 

G4151 Santo: G40 Disse 
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G2036 [G5627] o Senhor 

G2962 ao meu G3450 

Senhor: G2962 Assenta-te 

G2521 [G5737] à G1537 

minha G3450 direita, G1188 

até que G2193 G302 eu 

ponha G5087 [G5632] os 

teus G4675 inimigos G2190 

debaixo dos teus pés. 

G5286 G4228 G4675  

Mar 12:37  O mesmo G3767 

G846 Davi G1138 chama-lhe 

G3004 [G5719] G846 Senhor; 

G2962 como, G2532 pois, 

G4159 é G2076 [G5748] ele 

seu G846 filho? G5207 E 

G2532 a grande G4183 

multidão G3793 o G846 ouvia 

G191 [G5707] com prazer. 

G2234  

 

Luc 20:41  Mas G1161 

Yahushua lhes G846 

perguntou: G2036 [G5627] 

Como G4459 podem dizer 

G3004 [G5719] que o 

HaMashiach G5547 é G1511 

[G5750] filho G5207 de Davi? 

G1138  

Luc 20:42  Visto como o 

próprio G846 Davi G1138 
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afirma G3004 [G5719] no 

G1722 livro G976 dos Salmos: 

G5568 Disse G2036 [G5627] 

o Senhor G2962 ao meu 

G3450 Senhor: G2962 

Assenta-te G2521 [G5737] 

à G1537 minha G3450 

direita, G1188  

Luc 20:43  até G2193 G302 

que eu ponha G5087 

[G5632] os teus G4675 

inimigos G2190 por estrado 

dos teus G4675 pés. G4228 

G5286  

Luc 20:44  Assim, pois, G3767 

Davi G1138 lhe G846 chama 

G2564 [G5719] Senhor, G2962 

e como G4459 pode ser G2076 

[G5748] ele seu G846 filho? 

G5207  

 

Ats 2:34  Porque G1063 Davi 

G1138 não G3756 subiu G305 

[G5627] aos G1519 céus, 

G3772 mas G1161 ele mesmo 

G846 declara: G3004 [G5719] 

Disse G2036 [G5627] o 

Senhor G2962 ao meu 

G3450 Senhor: G2962 

Assenta-te G2521 [G5737] 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  694 
 

à G1537 minha G3450 

direita, G1188  

Ats 2:35  até G2193 que eu 

ponha G302 G5087 [G5632] 

os teus G4675 inimigos 

G2190 por estrado dos teus 

G4675 pés. G4228 G5286  

Slm 110:4  YAHUH H3068 

jurou H7650 [H8738] e não 

se arrependerá: H5162 

[H8735] Tu és sacerdote 

H3548 para sempre, H5769 

segundo a ordem H1700 de 

Melquisedeque. H4442  

 

Heb 7:21  mas G1161 este, 

com G3326 juramento, G3728 

por G1223 aquele que lhe 

disse: G3004 [G5723] G4314 

G846 O Senhor G2962 jurou 

G3660 [G5656] e G2532 

não G3756 se arrependerá: 

G3338 [G5700] Tu G4771 

és sacerdote G2409 para 

G1519 sempre); G165  

Heb 7:22  por isso G2596 

mesmo, G5118 Yahushua 

G2424 se tem tornado G1096 

[G5754] fiador G1450 de 

superior G2909 aliança. G1242 
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Slm 111:2  Grandes H1419 

são as obras H4639 de 

YAHUH, H3068 consideradas 

H1875 [H8803] por todos os 

que nelas se comprazem. 

H2656  

 

Apo 15:3  e G2532 entoavam 

G103 [G5719] o cântico G5603 

de Moisés, G3475 servo G1401 

de Elohim, G2316 e G2532 o 

cântico G5603 do Cordeiro, 

G721 dizendo: G3004 [G5723] 

Grandes G3173 e G2532 

admiráveis G2298 são as 

tuas G4675 obras, G2041 

Senhor G2962 Elohim, 

G2316 Todo-Poderoso! G3841 

Justos G1342 e G2532 

verdadeiros G228 são os teus 

G4675 caminhos, G3598 ó Rei 

G935 das nações! G40  

Slm 117:1  ¶ Louvai H1984 

[H8761] a YAHUH, H3068 

vós todos os gentios, H1471 

louvai-o, H7623 [H8761] 

todos os povos. H523 

 

Rom 15:11  E G2532 ainda: 

G3825 Louvai G134 ao 

Senhor, G2962 vós G134 

[G5720] todos G3956 os 

gentios, G1484 e G2532 

todos G3956 os povos 

G2992 o G846 louvem. G1867 

[G5657]  

Slm 118:6  YAHUH H3068 

está comigo; não temerei. 

H3372 [H8799] Que me 

poderá fazer H6213 

[H8799] o homem? H120  

 

Heb 13:6  Assim, G5620 

G2248 afirmemos G3004 

[G5721] confiantemente: 

G2292 [G5723] O Senhor 

G2962 é o meu G1698 

auxílio, G998 não G3756 

temerei; G5399 [G5700] 
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que G5101 me G3427 

poderá fazer G4160 

[G5692] o homem? G444  

Slm 118:22  A pedra H68 

que os construtores H1129 

[H8802] rejeitaram, H3988 

[H8804] essa veio a ser a 

principal H7218 pedra, 

angular; H6438  

Slm 118:23  isto procede de 

YAHUH H3068 e é 

maravilhoso H6381 

[H8738] aos nossos olhos. 

H5869  

Slm 118:24  Este é o dia 

H3117 que o YAHUH H3068 

fez; H6213 [H8804] 

regozijemo-nos H1523 

[H8799] e alegremo-nos 

H8055 [H8799] nele.  

 

Mat 21:42  Perguntou-lhes 

G3004 [G5719] G846 

Yahushua: G2424 Nunca 

G3763 lestes G314 [G5627] 

nas G1722 Escrituras: G1124 

A pedra G3037 que G3739 

os construtores G3618 

[G5723] rejeitaram, G593 

[G5656] essa G3778 veio a 

ser G1096 [G5675] G1519 a 

principal G2776 pedra, 

angular; G1137 isto G3778 

procede G1096 [G5633] do 

Senhor G2962 e G2532 é 

G2076 [G5748] 

maravilhoso G2298 aos 

G1722 nossos G2257 olhos? 

G3788  

Mar 12:10  Ainda G314 não 

G3761 lestes G314 [G5627] 

esta G5026 Escritura: G1124 A 

pedra G3037 que G3739 os 

construtores G3618 

[G5723] rejeitaram, G593 

[G5656] essa veio G3778 

G1096 [G5675] a ser G1519 

a principal pedra, G2776 
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angular; G1137  

Mar 12:11  isto G3778 

procede G1096 [G5633] 

G3844 do Senhor, G2962 e 

G2532 é G2076 [G5748] 

maravilhoso G2298 aos 

G1722 nossos G2257 olhos? 

G3788  

Slm 118:26  Bendito H1288 

[H8803] o que vem H935 

[H8802] em nome H8034 

de YAHUH. H3068 A vós 

outros da Casa H1004 de 

YAHUH, H3068 nós vos 

abençoamos. H1288 [H8765]  

 

Mat 21:9  E G1161 as 

multidões, G3793 tanto as que 

o precediam G4254 [G5723] 

como G2532 as que o 

seguiam, G190 [G5723] 

clamavam: G2896 [G5707] 

Hosana G5614 ao Filho G5207 

de Davi! G1138 Bendito 

G2127 [G5772] o que vem 

G2064 [G5740] em G1722 

nome G3686 do Senhor! 

G2962 Hosana G5614 nas 

G1722 maiores alturas! G5310  

 

Mar 11:9  Tanto G2532 os que 

iam adiante dele G4254 

[G5723] como G2532 os que 

vinham depois G190 [G5723] 

clamavam: G2896 [G5707] 

G3004 [G5723] Hosana! 

G5614 Bendito G2127 

[G5772] o que vem G2064 
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[G5740] em G1722 nome 

G3686 do Senhor! G2962  

 

Joã 12:13  tomou G2983 

[G5627] ramos G902 de 

palmeiras G5404 e G2532 saiu 

G1831 [G5627] ao G1519 seu 

G846 encontro, G5222 

clamando: G2896 [G5707] 

Hosana! G5614 Bendito 

G2127 [G5772] o que vem 

G2064 [G5740] em G1722 

nome G3686 do Senhor 

G2962 e que é Rei G935 de 

Israel! G2474  

 

Mat 23:39  Declaro-vos, G3004 

[G5719] G5213 pois, G1063 

que, desde agora, G575 G737 

já não G3364 me G3165 

vereis, G1492 [G5632] até que 

G2193 G302 venhais a dizer: 

G2036 [G5632] Bendito 

G2127 [G5772] o que vem 

G2064 [G5740] em G1722 

nome G3686 do Senhor! 

G2962 

 

Luc 13:35  Eis G2400 

[G5628] que a vossa G5216 
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casa G3624 vos G5213 ficará 

G863 [G5743] deserta. G2048 

E G1161 em verdade G281 vos 

G5213 digo G3004 [G5719] 

que não G3364 mais me 

G3165 vereis G1492 [G5632] 

até G2193 G302 que venhais 

G2240 [G5661] a dizer: G2036 

[G5632] Bendito G2127 

[G5772] o que vem G2064 

[G5740] em G1722 nome 

G3686 do Senhor! G2962  

Luc 19:38  dizendo: G3004 

[G5723] Bendito G2127 

[G5772] é o Rei G935 que 

vem G2064 [G5740] em 

G1722 nome G3686 do 

Senhor! G2962 Paz G1515 no 

G1722 céu G3772 e G2532 

glória G1391 nas G1722 

maiores alturas! G5310  
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Isa 1:9  Se H3884 YAHUH 

H3068 dos Exércitos H6635 

não nos tivesse deixado H3498 

[H8689] alguns H4592 

sobreviventes, H8300 já nos 

teríamos tornado H1961 

[H8804] como Sodoma H5467 

e semelhantes H1819 [H8804] 

a Gomorra. H6017  

 

Rom 9:29  como G2531 Isaías 

G2268 já disse: G4280 

[G5758] Se G1508 o Senhor 

G2962 dos Exércitos G4519 

não G1508 nos G2254 tivesse 

deixado G1459 [G5627] 

descendência, G4690 ter-nos-

íamos tornado G302 G1096 

[G5675] como G5613 Sodoma 

G4670 e G2532 semelhantes 

G302 G3666 [G5681] a G5613 

Gomorra. G1116  

Isa 6:3  E clamavam H7121 

[H8804] uns para os outros, 

dizendo: H559 [H8804] 

Santo, H6918 santo, H6918 

santo H6918 é o YAHUH 

H3068 dos Exércitos; 

H6635 toda a terra H776 está 

cheia H4393 da sua glória. 

H3519  

Apo 4:8  ¶ E G2532 os quatro 

G5064 seres viventes, G2226 

tendo G2192 [G5707] cada 

G303 G1520 um deles, G2596 

G1438 respectivamente, 

G2943 seis G1803 asas, G4420 

estão cheios G1073 [G5723] 

de olhos, G3788 ao redor e por 

dentro; G2081 não G3756 

G2192 [G5719] têm descanso, 

G372 nem de dia G2250 nem 

de noite, G3571 

proclamando: G3004 

[G5723] Santo, G40 Santo, 

G40 Santo G40 é o Senhor 

G2962 Elohim, G2316 o 

Todo-Poderoso, G3841 

aquele que G3588 era, G2258 
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[G5713] G3801 que é G3801 e 

G2532 que há de vir. G2064 

[G5740] G3801 

 

Isa 8:18  Eis-me aqui, e os 

filhos H3206 que YAHUH 

H3068 me deu, H5414 

[H8804] para sinais H226 e 

para maravilhas H4159 em 

Israel H3478 da parte de 

YAHUH H3068 dos Exércitos, 

H6635 que habita H7931 

[H8802] no monte H2022 Sião. 

H6726  

Heb 2:13  E G2532 outra vez: 

G3825 Eu G1473 porei G2071 

[G5704] nele G1909 G846 a 

minha confiança. G3982 

[G5756] E G2532 ainda: 

G3825 Eis aqui estou G2400 

[G5628] eu G1473 e G2532 

os filhos G3813 que G3739 

Elohim G2316 me G3427 

deu. G1325 [G5656 

Isa 28:11  Pelo que por 

lábios H8193 gaguejantes 

H3934 e por língua H3956 

estranha H312 falará 

H1696 [H8762]  YAHUH a 

este povo, H5971  

  

1Co 14:21  ¶ Na G1722 lei 

G3551 está escrito: G1125 

[G5769] G3754 Falarei 

G2980 [G5692] a este 

G5129 povo G2992 por 

G1722 homens de outras 

línguas G2084 e G2532 por 

G1722 lábios G5491 de 

outros G2087 povos, e 

G2532 nem G3761 assim 

G3779 me G3450 ouvirão, 

G1522 [G5695] diz G3004 

[G5719] o Senhor. G2962  
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Isa 29:10  Porque o YAHUH 

H3068 derramou H5258 

[H8804] sobre vós o espírito 

H7307 de profundo sono, 

H8639 e fechou H6105 

[H8762] os vossos olhos, 

H5869 que são os profetas, 

H5030 e vendou H3680 

[H8765] a vossa cabeça, 

H7218 que são os videntes. 

H2374  

 

Rom 11:8  como G2531 está 

escrito: G1125 [G5769] 

Elohim G2316 lhes G846 deu 

G1325 [G5656] espírito G4151 

de entorpecimento, G2659 

olhos G3788 para não G3361 

ver G991 [G5721] e G2532 

ouvidos G3775 para não 

G3361 ouvir, G191 [G5721] 

até G2193 ao dia G2250 de 

hoje. G4594 

Isa 40:3  ¶ Voz H6963 do que 

clama H7121 [H8802] no 

deserto: H4057 Preparai 

H6437 [H8761] o caminho 

H1870 de YAHUH; H3068 

endireitai H3474 [H8761] no 

ermo H6160 vereda H4546 a 

nosso Elohim. H430  

 

Mat 3:3  Porque G1063 este 

G3778 é G2076 [G5748] o 

referido G4483 [G5685] por 

intermédio G5259 do profeta 

G4396 Isaías: G2268 Voz 

G5456 do que clama G994 

[G5723] no G1722 deserto: 

G2048 Preparai G2090 

[G5657] o caminho G3598 do 

Senhor, G2962 endireitai 

G4160 [G5720] G2117 as suas 

G846 veredas. G5147  

Mar 1:3  voz G5456 do que 

clama G994 [G5723] no G1722 

deserto: G2048 Preparai 

G2090 [G5657] o caminho 

G3598 do Senhor, G2962 

endireitai G4160 [G5720] as 
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suas G846 veredas; G5147 

G2117  

Joã 1:23  Então, ele 

respondeu: G5346 [G5713] Eu 

G1473 sou a voz G5456 do 

que clama G994 [G5723] no 

G1722 deserto: G2048 

Endireitai G2116 [G5657] o 

caminho G3598 do Senhor, 

G2962 como G2531 disse 

G2036 [G5627] o profeta 

G4396 Isaías. G2268  

Isa 40:13  Quem guiou H8505 

[H8765] o Espírito H7307 de 

YAHUH? H3068 Ou, como seu 

conselheiro, H376 H6098 o 

ensinou? H3045 [H8686]  

Rom 11:34  Quem, G5101 

pois, G1063 conheceu G1097 

[G5627] a mente G3563 do 

Senhor? G2962 Ou G2228 

quem G5101 foi G1096 

[G5633] o seu conselheiro? 

G4825  

1Co 2:16  Pois G1063 quem 

G5101 conheceu G1097 

[G5627] a mente G3563 do 

Senhor, G2962 que G3739 o 

G846 possa instruir? G4822 

[G5692] Nós, G2249 porém, 

G1161 temos G2192 [G5719] 

a mente G3563 de 

HaMashiach. G5547  
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Isa 52:5  Agora, que farei eu 

aqui, diz H5002 [H8803] 

YAHUH, H3068 visto ter sido o 

meu povo H5971 levado 

H3947 [H8795] sem preço? 

H2600 Os seus tiranos H4910 

[H8802] sobre ele dão uivos, 

H3213 [H8686] diz H5002 

[H8803] YAHUH; H3068 e o 

meu nome H8034 é 

blasfemado H5006 [H8711] 

incessantemente H8548 todo o 

dia. H3117  

Rom 2:24  Pois, G1063 como 

G2531 está escrito, G1125 

[G5769] o nome G3686 de 

Elohim G2316 é blasfemado 

G987 [G5743] entre G1722 os 

gentios G1484 por vossa 

causa. G1223 G5209  

 

 

Isa 52:11  Retirai-vos, H5493 

[H8798] retirai-vos, H5493 

[H8798] saí H3318 [H8798] de 

lá, não toqueis H5060 [H8799] 

coisa imunda; H2931 saí 

H3318 [H8798] do meio H8432 

dela, purificai-vos, H1305 

[H8734] vós que levais H5375 

[H8802] os utensílios H3627 

do YAHUH. H3068  

2Co 6:17  Por isso, G1352 

retirai-vos G1831 [G5628] do 

G1537 meio G3319 deles, 

G846 G2532 separai-vos, 

G873 [G5682] diz G3004 

[G5719] o Senhor; G2962 

G2532 não G3361 toqueis 

G680 [G5732] em coisas 

impuras; G169 e G2504 eu vos 

G5209 receberei, G1523 

[G5695]  
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Isa 53:1  ¶ Quem creu H539 

[H8689] em nossa pregação? 

H8052 E a quem foi revelado 

H1540 [H8738] o braço 

H2220 de YAHUH? H3068  

 

Joã 12:38  para se cumprir 

G4137 [G5686] a G2443 

palavra G3056 do profeta 

G4396 Isaías, G2268 que 

G3739 diz: G2036 [G5627] 

Senhor, G2962 quem G5101 

creu G4100 [G5656] em nossa 

G2257 pregação? G189 E 

G2532 a quem G5101 foi 

revelado G601 [G5681] o 

braço G1023 do Senhor? 

G2962  

 

Rom 10:16  Mas G235 nem 

G3756 todos G3956 

obedeceram G5219 [G5656] 

ao evangelho; G2098 pois 

G1063 Isaías G2268 diz: 

G3004 [G5719] Senhor, G2962 

quem G5101 acreditou G4100 

[G5656] na nossa G2257 

pregação? G189  

Isa 54:13  Todos os teus 

filhos H1121 serão ensinados 

H3928 por YAHUH; H3068 e 

será grande H7227 a paz 

H7965 de teus filhos. H1121  

Joã 6:45  Está G2076 [G5748] 

escrito G1125 [G5772] nos 

G1722 profetas: G4396 E 

G2532 serão G2071 [G5704] 

todos G3956 ensinados 

G1318 por Elohim. G2316 

Portanto, G3767 todo aquele 

G3956 que da parte do G3844 
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Pai G3962 tem ouvido G191 

[G5660] e G2532 aprendido, 

G3129 [G5631] esse vem 

G2064 [G5736] a G4314 mim. 

G3165  

Isa 61:1  ¶ O Espírito H7307 

do YAHUH H3069 Senhor 

H136 está sobre mim, 

porque YAHUH H3068 me 

ungiu H4886 [H8804] para 

pregar boas-novas H1319 

[H8763] aos quebrantados, 

H6035 enviou-me H7971 

[H8804] a curar H2280 

[H8800] os quebrantados 

H7665 [H8737] de coração, 

H3820 a proclamar H7121 

[H8800] libertação H1865 aos 

cativos H7617 [H8803] e a pôr 

em liberdade H6495 os 

algemados; H631 [H8803]  

Isa 61:2  a apregoar H7121 

[H8800] o ano H8141 

aceitável H7522 de YAHUH 

H3068 e o dia H3117 da 

vingança H5359 do nosso 

Elohim; H430 a consolar 

H5162 [H8763] todos os que 

choram H57  

Luc 4:18  O Espírito G4151 

do Senhor G2962 está 

sobre G1909 mim, G1691 

pelo que G1752 me G3165 

ungiu G5548 [G5656] para 

evangelizar G2097 [G5733] os 

pobres; G4434 enviou-me 

G649 [G5758] G3165 para 

proclamar G2784 [G5658] 

libertação G859 aos cativos 

G164 e G2532 restauração da 

vista G309 aos cegos, G5185 

para pôr G649 [G5658] em 

G1722 liberdade G859 os 

oprimidos, G2352 [G5772]  

Luc 4:19  e apregoar G2784 

[G5658] o ano G1763 

aceitável G1184 do Senhor. 

G2962  
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Isa 66:1  ¶ Assim diz H559 

[H8804] o YAHUH: H3068 O 

céu H8064 é o meu trono, 

H3678 e a terra, H776 o 

estrado dos meus pés; H7272 

H1916 que casa H1004 me 

edificareis H1129 [H8799] vós? 

E qual é o lugar H4725 do meu 

repouso? H4496  

Isa 66:2  Porque a minha mão 

H3027 fez H6213 [H8804] 

todas estas coisas, e todas 

vieram a existir, diz H5002 

[H8803] YAHUH, H3068 

mas o homem para quem 

olharei H5027 [H8686] é este: 

o aflito H6041 e abatido H5223 

de espírito H7307 e que treme 

H2730 da minha palavra. 

H1697 

Ats 7:49  O céu G3772 é o 

meu G3427 trono, G2362 e 

G1161 a terra, G1093 o G3450 

estrado dos meus pés; G4228 

G5286 que G4169 casa G3624 

me G3427 edificareis, G3618 

[G5692] diz G3004 [G5719] 

o Senhor, G2962 ou G2228 

qual G5101 é o lugar G5117 do 

meu G3450 repouso? G2663  

Ats 7:50  Não G3780 foi, 

G4160 porventura, a minha 

G3450 mão G5495 que fez 

G4160 [G5656] todas G3956 

estas coisas? G5023  
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Jer 9:23  ¶ Assim diz H559 

[H8804] o YAHUH: H3068 Não 

se glorie H1984 [H8691] o 

sábio H2450 na sua sabedoria, 

H2451 nem o forte, H1368 na 

sua força, H1369 nem o rico, 

H6223 nas suas riquezas; 

H6239  

Jer 9:24  mas o que se gloriar, 

H1984 [H8693] glorie-se 

H1984 [H8691] nisto: em 

me conhecer H7919 

[H8687] e saber H3045 

[H8800] que eu sou YAHUH 

H3068 e faço H6213 [H8802] 

misericórdia, H2617 juízo 

H4941 e justiça H6666 na 

terra; H776 porque destas 

coisas me agrado, H2654 

[H8804] diz H5002 [H8803] 

YAHUH. H3068 

1Co 1:31  para que, G2443 

como G2531 está escrito: 

G1125 [G5769] Aquele que se 

gloria, G2744 [G5740] glorie-

se G2744 [G5737] no G1722 

Senhor. G2962  

 

2Co 10:17  Aquele, porém, 

G1161 que se gloria, G2744 

[G5740] glorie-se G2744 

[G5737] no G1722 Senhor. 

G2962  

 

 

 

 

Jer 31:31  Eis aí vêm H935 

[H8802] dias, H3117 diz 

H5002 [H8803] o YAHUH, 

H3068 em que firmarei H3772 

[H8804] nova H2319 aliança 

H1285 com a casa H1004 de 

Israel H3478 e com a casa 

H1004 de Judá. H3063  

Jer 31:32  Não conforme a 

Heb 8:8  E, de fato, G1063 

repreendendo-os, G3201 

[G5740] G846 diz: G3004 

[G5719] Eis aí G2400 [G5628] 

vêm G2064 [G5736] dias, 

G2250 diz G3004 [G5719] o 

Senhor, G2962 e G2532 

firmarei G4931 [G5692] nova 

G2537 aliança G1242 com 
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aliança H1285 que fiz H3772 

[H8804] com seus pais, H1 no 

dia H3117 em que os tomei 

H2388 [H8687] pela mão, 

H3027 para os tirar H3318 

[H8687] da terra H776 do 

Egito; H4714 porquanto eles 

anularam H6565 [H8689] a 

minha aliança, H1285 não 

obstante eu os haver 

desposado, H1166 [H8804] diz 

H5002 [H8803] YAHUH 

H3068  

Jer 31:33  Porque esta é a 

aliança H1285 que firmarei 

H3772 [H8799] com a casa 

H1004 de Israel, H3478 depois 

H310 daqueles dias, H3117 diz 

H5002 [H8803] YAHUH: 

H3068 Na mente, H7130 lhes 

imprimirei H5414 [H8804] as 

minhas leis, H8451 também no 

coração H3820 lhas 

inscreverei; H3789 [H8799] eu 

serei o seu Elohim, H430 e eles 

serão o meu povo. H5971  

Jer 31:34  Não ensinará H3925 

[H8762] jamais cada um H376 

ao seu próximo, H7453 nem 

cada um H376 ao seu irmão, 

G1909 a casa G3624 de Israel 

G2474 e G2532 com G1909 a 

casa G3624 de Judá, G2455  

Heb 8:9  não G3756 segundo 

G2596 a aliança G1242 que 

G3739 fiz com G4160 [G5656] 

seus G846 pais, G3962 no 

G1722 dia G2250 em que os 

G846 tomei G1949 [G5637] 

pela mão, G3450 G5495 para 

os G846 conduzir G1806 

[G5629] até fora G1537 da 

terra G1093 do Egito; G125 

pois G3754 eles G846 não 

G3756 continuaram G1696 

[G5656] na G1722 minha 

G3450 aliança, G1242 e eu 

G2504 não atentei G272 

[G5656] para eles, G846 diz 

G3004 [G5719] o Senhor. 

G2962  

Heb 8:10  Porque G3754 esta 

G3778 é a aliança G1242 que 

G3739 firmarei G1303 [G5695] 

com a casa G3624 de Israel, 

G2474 depois G3326 daqueles 

G1565 dias, G2250 diz G3004 

[G5719] o Senhor: G2962 na 

G1519 sua G846 mente G1271 

imprimirei G1325 [G5723] as 
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H251 dizendo: H559 [H8800] 

Conhece H3045 [H8798] a 

YAHUH, H3068 porque todos 

me conhecerão, H3045 

[H8799] desde o menor H6996 

até ao maior H1419 deles, diz 

H5002 [H8803] YAHUH. H3068 

Pois perdoarei H5545 [H8799] 

as suas iniqüidades H5771 e 

dos seus pecados H2403 

jamais me lembrarei. H2142 

[H8799]  

 

minhas G3450 leis, G3551 

também G2532 sobre G1909 o 

seu G846 coração G2588 as 

G846 inscreverei; G1924 

[G5692] e G2532 eu serei 

G2071 [G5704] o G1519 seu 

G846 Elohim, G2316 e G2532 

eles serão G2071 [G5704] o 

G1519 meu G3427 povo. 

G2992  

Heb 8:11  E G2532 não G3364 

ensinará G1321 [G5661] 

jamais cada um G1538 ao seu 

G848 próximo, G4139 nem 

G2532 cada um G1538 ao seu 

G848 irmão, G80 dizendo: 

G3004 [G5723] Conhece 

G1097 [G5628] ao Senhor; 

G2962 porque G3754 todos 

G3956 me G3165 conhecerão, 

G1492 [G5692] desde G575 o 

menor G3398 deles G846 até 

G2193 ao maior. G3173 G846  

Heb 8:12  Pois, G3754 para 

com as suas G846 iniqüidades, 

G93 usarei G2071 [G5704] de 

misericórdia G2436 e G2532 

dos seus G846 pecados G266 

jamais G3364 G2089 me 

lembrarei. G3415 [G5686] 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  711 
 

Joe 2:28  ¶ E acontecerá, 

depois, H310 que derramarei 

H8210 [H8799] o meu Espírito 

H7307 sobre toda a carne; 

H1320 vossos filhos H1121 e 

vossas filhas H1323 

profetizarão, H5012 [H8738] 

vossos velhos H2205 

sonharão, H2492 [H8799] e 

vossos jovens H970 terão 

H7200 [H8799] visões; H2384  

Joe 2:29  até sobre os servos 

H5650 e sobre as servas 

H8198 derramarei H8210 

[H8799] o meu Espírito H7307 

naqueles dias. H3117  

Joe 2:30  Mostrarei H5414 

[H8804] prodígios H4159 no 

céu H8064 e na terra: H776 

sangue, H1818 fogo H784 e 

colunas H8490 de fumaça. 

H6227  

Joe 2:31  O sol H8121 se 

converterá H2015 [H8735] em 

trevas, H2822 e a lua, H3394 

em sangue, H1818 antes 

H6440 que venha H935 

[H8800] o grande H1419 e 

terrível H3372 [H8737] Dia 

H3117 de YAHUH. H3068  

Ats 2:17  E G2532 acontecerá 

G2071 [G5704] nos G1722 

últimos G2078 dias, G2250 diz 

G3004 [G5719] o Senhor, 

G2316 que derramarei G1632 

[G5692] do G575 meu G3450 

Espírito G4151 sobre G1909 

toda a G3956 carne; G4561 

vossos G5216 filhos G5207 e 

G2532 vossas G5216 filhas 

G2364 profetizarão, G4395 

[G5692] vossos G5216 jovens 

G3495 terão G3700 [G5695] 

visões, G3706 e G2532 

sonharão G1798 G1797 

[G5701] vossos G5216 velhos; 

G4245  

Ats 2:18  até G2532 G1065 

sobre G1909 os meus G3450 

servos G1401 e G2532 sobre 

G1909 as minhas G3450 

servas G1399 derramarei 

G1632 [G5692] do G575 meu 

G3450 Espírito G4151 

naqueles G1722 G1565 dias, 

G2250 e G2532 profetizarão. 

G4395 [G5692]  

Ats 2:19  Mostrarei G1325 

[G5692] prodígios G5059 em 

cima G507 no G1722 céu 
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Joe 2:32  E acontecerá que 

todo aquele que invocar 

H7121 [H8799] o nome 

H8034 YAHUH H3068 será 

salvo; H4422 [H8735] porque, 

no monte H2022 Sião H6726 e 

em Jerusalém, H3389 estarão 

os que forem salvos, H6413 

como YAHUH H3068 prometeu; 

H559 [H8804] e, entre os 

sobreviventes, H8300 aqueles 

que YAHUH H3068 chamar. 

H7121 [H8802]  

 

G3772 e G2532 sinais G4592 

embaixo G2736 na G1909 

terra: G1093 sangue, G129 

fogo G4442 e G2532 vapor 

G822 de fumaça. G2586  

Ats 2:20  O sol G2246 se 

converterá G3344 [G5691] em 

G1519 trevas, G4655 e G2532 

a lua, G4582 em G1519 

sangue, G129 antes que 

G2228 G4250 venha G2064 

[G5629] o grande G3173 e 

G2532 glorioso G2016 Dia 

G2250 do Senhor. G2962  

Ats 2:21  E G2532 acontecerá 

G2071 [G5704] que todo 

G3956 aquele G3739 que 

G302 invocar G1941 

[G5672] o nome G3686 do 

Senhor G2962 será salvo. 

G4982 [G5701]  

 

Rom 10:13  Porque: G1063 

Todo G3956 aquele G3739 que 

G302 invocar G1941 

[G5672] o nome G3686 do 

Senhor G2962 será salvo. 

G4982 [G5701]  
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Vou pegar apenas o primeiro exemplo da lista anterior. 
Abaixo, os textos de Tiago, Gálatas e Romanos são 
citações de Gênesis 15:6 que diz “... creu em YAHUH”, 

que é o Strong H3068, יהוה , o tetragrama, o nome do 

Eterno Criador. 

 

Porém, todos os textos substituíram o tetragrama, nesse 

caso, pelo termo θεος theos G2316 que possui uma 
variedade de significados para um título e não para um 
nome, o Nome do Eterno Criador! 
 

Gên 15:6  Ele creu H539 [H8689] em 

YAHUH, H3068 e isso lhe foi imputado 
H2803 [H8799] para justiça. H6666  

 

Rom 4:3  Pois G1063 que G5101 diz G3004 

[G5719] a Escritura? G1124 Abraão G11 

creu G4100 [G5656] em Elohim, G2316 e 
G2532 isso lhe G846 foi imputado G3049 

[G5681] para G1519 justiça. G1343  

 

Gál 3:6  ¶ É o caso de G2531 Abraão, G11 

que creu G4100 [G5656] em Elohim, 
G2316 e G2532 isso lhe G846 foi imputado 

G3049 [G5681] para G1519 justiça. G1343  
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Tgo 2:23  e G2532 se cumpriu G4137 

[G5681] a Escritura, G1124 a qual diz: 

G3004 [G5723] Ora, G1161 Abraão G11 

creu G4100 [G5656] em Elohim, G2316 

e G2532 isso lhe G846 foi imputado G3049 

[G5681] para G1519 justiça; G1343 e: 

G2532 Foi chamado G2564 [G5681] amigo 

G5384 de Elohim. G2316 

 

No exemplo anterior, nas 3 citações do mesmo texto de 

Gênesis 15:6, o Nome do Eterno Criador יהוה Yahuh 

H3068 foi subsituído pelo termo grego theo G2316.  
 
No próximo exemplo, vamos ver que as 3 citações do 
mesmo texto de Deuteronômio 6:5 substituem o Nome do 

Eterno Criador יהוה Yahuh H3068 pelo termo grego 

κυριος kurios G2962. 

 
Não existe regra alguma nessa tradução, 
aleatoriamente o Nome do Eterno Criador foi 
substituído por esses 2 termos no Novo Testamento 
em grego, sem critério, excluindo definitivamente o 
tetragrama das Escrituras! 
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Deu 6:5  Amarás, H157 [H8804] pois, a 

YAHUH, H3068 teu Elohim, H430 de todo 

o teu coração, H3824 de toda a tua alma 
H5315 e de toda a tua força. H3966 

 

 

Mar 12:30  Amarás, G25 [G5692] pois, 

o Senhor, G2962 teu G4675 Elohim, 

G2316 de G1537 todo G3650 o teu G4675 

coração, G2588 de G1537 toda G3650 a tua 

G4675 alma, G5590 de G1537 todo G3650 o 

teu G4675 entendimento G1271 e G2532 de 
G1537 toda G3650 a tua G4675 força. 

G2479  
 

 

Mat 22:37  Respondeu-lhe G2036 [G5627] 

G846 Yahushua: G2424 Amarás G25 

[G5692] o Senhor, G2962 teu G4675 

Elohim, G2316 de G1722 todo G3650 o teu 

G4675 coração, G2588 de G1722 toda 
G3650 a tua G4675 alma G5590 e G2532 de 

G1722 todo G3650 o teu G4675 

entendimento. G1271  

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  716 
 

Luc 10:27  A isto ele respondeu: G611 

[G5679] Amarás G25 [G5692] o Senhor, 

G2962 teu G4675 Elohim, G2316 de 
G1537 todo G3650 o teu G4675 coração, 

G2588 de G1537 toda G3650 a tua G4675 

alma, G5590 de G1537 todas G3650 as tuas 

G4675 forças G2479 e G2532 de G1537 

todo G3650 o teu G4675 entendimento; 

G1271 e: G2532 Amarás o teu G4675 

próximo G4139 como G5613 a ti mesmo. 

G4572  

 

O título “Senhor” você usa até para conversar com 
pessoas que você nem conhece, mas por respeito você 
usa esse título.  

 

O título “Deus” é usado até para o diabo em 2 Coríntios 
4:4 “...o deus desse século cegou...”, então, será 
mesmo que são títulos honrosos, exclusivos a ponto de 
substituírem o próprio Nome do Eterno Criador? 

 

Eu lhe digo uma coisa, se não tem certeza ainda, pelo 
menos o chame de “Yah”, por conta do termo “Hallelu 
Yah” mas não o chame nunca mais por esses títulos por 
temor (medo + respeito + honra), que é o princípio da 
sabedoria! 
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22. Então existe mesmo uma Conspiração contra os 

Nomes Verdadeiros? 

 

 

Há uma Conspiração de proporções mundiais.  

 

Não sou eu quem digo mas as Escrituras: “os reis da 

terra se levantam, e os príncipes conspiram contra 

YAHUH e contra o seu Ungido” – Salmos 2:2.  

 

E essa Conspiração abrange muitos assuntos diferentes 

em muitas e muitas áreas e não somente contra os 

Nomes Verdadeiros.  

 

Mas quando você realmente entende a Conspiração 

contra os Nomes Verdadeiros acaba enxergando outras 

Verdades, suas respectivas conspirações e consegue ver 

de perto como realmente “o diabo engana todo o 

mundo.” 

 

Você sente como se a VERDADE penetrasse em seu ser 

e sua visão passasse a ultrapassar barreiras! 
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(Salmos 2:1 ARA)  Por que se enfurecem os 

gentios e os povos imaginam coisas vãs? 

(Salmos 2:2 ARA)  Os reis da terra se 
levantam, e os príncipes conspiram 

contra YAHUH e contra o seu Ungido, 
dizendo: 

(Salmos 2:3 ARA)  Rompamos os seus laços 
e sacudamos de nós as suas algemas. 

 
 

 

(Jeremias 23:27 ARA)  Os quais cuidam em 
fazer 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. 

 

 

(Apocalipse 12:9 ACF)  E foi precipitado o 

grande dragão, a antiga serpente, chamada 
o Diabo, e Satanás, que engana todo o 

mundo; ele foi precipitado na terra, e os 
seus anjos foram lançados com ele. 
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(Jeremias 8:8 NVI)  " ‘Como vocês podem 

dizer "Somos sábios, pois temos a lei de 

YAHUH ", quando na verdade a pena 
mentirosa dos escribas a transformou 

em mentira? 

 

 

(Jeremias 23:26 ACF)  Até quando sucederá 

isso no coração dos profetas que 
profetizam mentiras, e que só profetizam 

do engano do seu coração? 

(Jeremias 23:27 ACF)  Os quais cuidam 
fazer com que o meu povo se esqueça 

do meu nome pelos seus sonhos que cada 
um conta ao seu próximo, assim como seus 

pais se esqueceram do meu nome por 
causa de Baal. 
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23. O diabo engana todo mundo... inclusive você! 

 
A trama e conspiração mundiais é tal que o inimigo tem 
conseguido cegar o entendimento até mesmo dos salvos 
em muitos aspectos, muitos assuntos e segmentos, de 
forma que não devemos subestimar a ação dele nesse 
mundo, achando que já somos detentores de toda a 
verdade (a começar de mim), e que não podemos 
descobrir coisas pelas quais há tempos estamos sendo 
enganados, pois as Escrituras afirmam: 
 
 

(Apocalipse 12:9 ACF)  E foi precipitado o 

grande dragão, a antiga serpente, chamada 
o Diabo, e Satanás, que engana todo o 

mundo; ele foi precipitado na terra, e os 
seus anjos foram lançados com ele. 

 

 

Quero dizer que se ele engana “todo o mundo”, e eu e 
você estamos incluídos aí também, infelizmente...  

 

Eu e minha esposa amamos estudar as Escrituras e a 
cada passo vemos como estamos cegos e sujos e 
atolados na lama do pecado desse mundo.  

 

E a isso me refiro a nossa própria cultura e costumes, 
tradições, nosso idioma, nosso trabalho e a forma como 
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muitas vezes somos forçados a viver, a influência e 
opressão que o mundo exerce principalmente sobre nós, 
que somos salvos, procurando nos levar a um tipo de 
exaustão. 

 
 

(Daniel 7:25 NVI)  Ele falará contra o 

Altíssimo, oprimirá os seus santos e 
tentará mudar os tempos e as leis...”  

 

 

O termo em aramaico utilizado aqui foi traduzido por 
“oprimirá” (NVI) e “magoará” (ARA) mas conforme o 
Dicionário Strong, H1080, בלא bêla’ - nos fornecem 
ideias mais específicas do idioma tais como “gastar, 
consumir, importunar constantemente” – assim sendo, 
trata-se uma espécie de exaustão dos santos.  

 

E para se ter uma ideia do quão específico é essa 
descrição profética de perseguição dos santos que se 
daria nos últimos dias, essa é a única referência desse 
termo em toda a Escritura! 
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24. O diabo quer retaliação e se opõe a maldição 

decretada contra ele 

 

 

(Isaías 14:12 ACF)  Como caíste desde o 
céu, ó estrela da manhã, filha da alva! 

Como foste cortado por terra, tu que 
debilitavas as nações! 

(Isaías 14:13 ACF)  E tu dizias no teu 
coração: Eu subirei ao céu, acima das 

estrelas de Elohim exaltarei o meu trono, e 

no monte da congregação me assentarei, 
aos lados do norte. 

(Isaías 14:14 ACF)  Subirei sobre as 
alturas das nuvens, e serei semelhante 

ao Altíssimo. 
(Isaías 14:15 ACF)  E contudo levado 

serás ao inferno, ao mais profundo do 
abismo. 

(Isaías 14:16 ACF)  Os que te virem te 

contemplarão, considerar-te-ão, e dirão: É 
este o homem que fazia estremecer a terra 

e que fazia tremer os reinos? 
(Isaías 14:17 ACF)  Que punha o mundo 

como o deserto, e assolava as suas cidades? 
Que não abria a casa de seus cativos? 

(Isaías 14:18 ACF)  Todos os reis das 
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nações, todos eles, jazem com honra, cada 

um na sua morada. 

(Isaías 14:19 ACF)  Porém tu és lançado 
da tua sepultura, como um renovo 

abominável, como as vestes dos que foram 
mortos atravessados à espada, como os que 

descem ao covil de pedras, como um 
cadáver pisado. 

(Isaías 14:20 ACF)  Com eles não te 
reunirás na sepultura; porque 

destruíste a tua terra e mataste o teu 

povo; a descendência dos malignos não 
será jamais nomeada. 

 

 

 

(Deuteronômio 12:3 ACF)  E derrubareis os 
seus altares, e quebrareis as suas estátuas, 

e os seus bosques queimareis a fogo, e 
destruireis as imagens esculpidas dos seus 

deuses, e apagareis o seu nome daquele 
lugar. 
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(Deuteronômio 29:20 ACF)  YAHUH não 

lhe quererá perdoar; mas fumegará a ira 

do YAHUH e o seu zelo contra esse homem, 
e toda a maldição escrita neste livro pousará 

sobre ele; e YAHUH apagará o seu nome 
de debaixo do céu. 

 
 

 
(2 Reis 14:27 ACF)  E ainda não falara 

YAHUH em apagar o nome de Israel de 

debaixo do céu; porém os livrou por meio 
de Jeroboão, filho de Jeoás. 

 
 

 
(Salmos 9:5 ACF)  Repreendeste as 

nações, destruíste os ímpios; apagaste 
o seu nome para sempre e 

eternamente. 

 
 

 
(Isaías 56:5 ACF)  Também lhes darei na 

minha casa e dentro dos meus muros um 
lugar e um nome, melhor do que o de filhos 

e filhas; um nome eterno darei a cada 
um deles, que nunca se apagará. 
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(Salmos 109:13 ACF)  Desapareça a sua 

posteridade, o seu nome seja apagado na 

seguinte geração. 

 

 

(Êxodo 23:13 ACF)  E em tudo o que vos 

tenho dito, guardai-vos; e do nome de 
outros deuses nem vos lembreis, nem 

se ouça da vossa boca. 

 

 

(Salmos 74:18 ACF)  Lembra-te disto: que o 
inimigo afrontou a YAHUH e que um 

povo louco blasfemou o teu nome. 

 

 

(Salmos 2:1 ARA)  Por que se enfurecem os 

gentios e os povos imaginam coisas vãs? 

(Salmos 2:2 ARA)  Os reis da terra se 

levantam, e os príncipes conspiram 

contra YAHUH e contra o seu Ungido, 
dizendo: 

(Salmos 2:3 ARA)  Rompamos os seus laços 
e sacudamos de nós as suas algemas. 
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(Jeremias 11:18 ACF)  E YAHUH me fez 

saber, e assim o soube; então me fizeste 

ver as suas ações. 

(Jeremias 11:19 ACF)  E eu era como um 

cordeiro, como um boi que levam à 
matança; porque não sabia que 

maquinavam propósitos contra mim, 
dizendo: Destruamos a árvore com o 

seu fruto, e cortemo-lo da terra dos 
viventes, e não haja mais memória do 

seu nome. 

 
 
Que árvore é essa que o inimigo maquina propósitos e 
quer destruir juntamente com o fruto?  
 
Que árvore é essa que ele quer que não haja mais 
memória do seu nome? Seria... a Videira Verdadeira? 

 

(João 15:1 ACF)  Eu sou a videira 
verdadeira, e meu Pai é o lavrador. 

(João 15:2 ACF)  Toda a vara em mim, 
que não dá fruto, a tira; e limpa toda 

aquela que dá fruto, para que dê mais 
fruto. 

(João 15:3 ACF)  Vós já estais limpos, pela 

palavra que vos tenho falado. 
(João 15:4 ACF)  Estai em mim, e eu em 
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vós; como a vara de si mesma não pode dar 

fruto, se não estiver na videira, assim 

também vós, se não estiverdes em mim. 
(João 15:5 ACF)  Eu sou a videira, vós as 

varas; quem está em mim, e eu nele, esse 
dá muito fruto; porque sem mim nada 

podeis fazer. 
(João 15:6 ACF)  Se alguém não estiver em 

mim, será lançado fora, como a vara, e 
secará; e os colhem e lançam no fogo, e 

ardem. 

(João 15:7 ACF)  Se vós estiverdes em 
mim, e as minhas palavras estiverem 

em vós, pedireis tudo o que quiserdes, 
e vos será feito. 

(Jeremias 23:26 ACF)  Até quando sucederá 
isso no coração dos profetas que profetizam 

mentiras, e que só profetizam do engano 
do seu coração? 

(Jeremias 23:27 ACF)  Os quais cuidam 

fazer com que o meu povo se esqueça 
do meu nome pelos seus sonhos que cada 

um conta ao seu próximo, assim como seus 
pais se esqueceram do meu nome por 

causa de Baal. 
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(1 Samuel 24:21 ACF)  Portanto agora jura-

me por YAHUH que não desarraigarás a 

minha descendência depois de mim, nem 
desfarás o meu nome da casa de meu 

pai. 

 

 

(Isaías 14:20 ACF)  Com eles não te 

reunirás na sepultura; porque destruíste a 
tua terra e mataste o teu povo; a 

descendência dos malignos não será 

jamais nomeada. 
 

 

O descendência dos malignos jamaia terá NOME, os 

ímpios não terão nomes pois serão apagados.  

 

Por isso, como retaliação, ele promove uma 

conspiração contra os NOMES VERDADEIROS, para 

ocultar o Nome do Eterno Criador, YAHUH, e de Seu 

Filho, YAHUSHUA!  

 

O diabo quer retaliação e se opõe à maldição 

decretada contra ele. 
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24.1.    Satanás, Diabo, Lúcifer não são nomes mas 

títulos 

 

Vamos ver aqui que “Satanás”, “Diabo” e “Lúcifer” 

NÃO são nomes mas títulos, apenas.  

 

E é essa exatamente sua maldição: não ter nome, não 

ser nomeado! Por isso ele quer tanto a retaliação de fazer 

com que as pessoas se esqueçam do nome de Yahuh.  

 

E quando digo o NOME não estou me referindo apenas a 

pronúncia desse nome mas tudo que se refere a 

identificação de Yahuh, Sua reputação e fama, Seu 

caráter, Sua moral, Sua justiça e juízo, Sua soberania, 

Sua sabedoria, Seu poder, Sua misericórdia, Seu Amor 

etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  730 
 

Satanás, Satan (H7854), שטן  

 

Satan significa adversário, alguém que se opõe, inimigo. 

 

(2 Samuel 19:22 ARA1993+)  Porém Davi 

H1732 disse: H559 [H8799] Que tenho eu 

convosco, filhos H1121 de Zeruia, H6870 

para que, hoje, H3117 me sejais 

adversários? H7854 Morreria H4191 

[H8714] alguém, H376 hoje, H3117 em 

Israel? H3478 Pois não sei H3045 [H8804] 

eu que, hoje, H3117 novamente sou rei 
H4428 sobre Israel? H3478 

 

 

(1 Reis 5:4 ARA1993+)  Porém a mim 

YAHUH, H3068 meu Elohim, H430 me tem 

dado descanso H5117 [H8689] de todos os 

lados; H5439 não há nem inimigo, H7854 

nem adversidade H7451 alguma. H6294 
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(1 Reis 11:25 ARA1993+)  Este foi 

adversário H7854 de Israel H3478 por 

todos os dias H3117 de Salomão, H8010 

fez-lhe mal H7451 como Hadade, H1908 

detestava H6973 [H8799] a Israel H3478 e 

reinava H4427 [H8799] sobre a Síria. H758 

 

 

(Salmos 109:6 ARA1993+)  ¶ Suscita H6485 

[H8685] contra ele um ímpio, H7563 e à sua 

direita H3225 esteja H5975 [H8799] um 

acusador. H7854 

(Zacarias 3:2 ARA1993+)  Mas YAHUH 
H3068 disse H559 [H8799] a Satanás: 

H7854 YAHUH H3068 te repreende, H1605 

[H8799] ó Satanás; H7854 sim, YAHUH, 
H3068 que escolheu H977 [H8802] a 

Jerusalém, H3389 te repreende; H1605 

[H8799] não é este um tição H181 tirado 

H5337 [H8716] do fogo? H784 
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Diabo, Diabolos (G1228), διαβολος  
 

Diabolos significa caluniador, difamador, acusador, que 

faz falsas acusações, que faz comentários maliciosos. 

 

(1 Timóteo 3:11 ARA1993+)  Da mesma 

sorte, G5615 quanto a mulheres, G1135 é 

necessário que sejam elas respeitáveis, 
G4586 não G3361 maldizentes, G1228 

temperantes G3524 e G2532 fiéis G4103 em 
G1722 tudo. G3956 

 

(2 Timóteo 3:3 ARA1993+)  desafeiçoados, 

G794 implacáveis, G786 caluniadores, 
G1228 sem domínio de si, G193 cruéis, 
G434 inimigos do bem, G865 

 

 

(Tito 2:3 ARA1993+)  Quanto às mulheres 

idosas, G4247 semelhantemente, G5615 

que sejam sérias G2412 em G1722 seu 

proceder, G2688 não G3361 caluniadoras, 

G1228 não G3361 escravizadas G1402 

[G5772] a muito G4183 vinho; G3631 sejam 

mestras do bem, G2567 
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(Mateus 4:1 ARA1993+)  ¶ A seguir, G5119 

foi Yahushua G2424 levado G321 [G5681] 

pelo G5259 Espírito G4151 ao G1519 

deserto, G2048 para ser tentado G3985 

[G5683] pelo G5259 diabo. G1228 

 

 

Lúcifer, הילל 

 

Não consta a tradução como Lúcifer nas Escrituras, mas 
podemos encontrar o termo em latim no livro de Isaías 
14:12 no lugar de “ó estrela da manhã” (H1966): 

 

Quomodo cecidisti de caelo lucifer qui mane 
oriebaris corruisti in terram qui vulnerabas gentes.  

 

 

(Isaías 14:12 ARA1993+)  Como caíste 

H5307 [H8804] do céu, H8064 ó estrela da 

manhã, H1966 filho H1121 da alva! H7837 

[H8676] H3213 [H8685] Como foste lançado 
H1438 [H8738] por terra, H776 tu que 

debilitavas H2522 [H8802] as nações! 

H1471 
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(Isaías 14:12 KJV+)  HowH349 art thou 

fallenH5307 from heaven,H4480 H8064 O 

Lucifer,H1966 sonH1121 of the 

morning!H7837 how art thou cut 

downH1438 to the ground,H776 which didst 

weakenH2522 H5921 the nations!H1471 

 

 

(Isaías 14:12 Interlinear)   איךH349 How  
 H8064 fromמיםמש  H5307 art thou fallenנפלת

  heaven,הילל  O Lucifer,H1966 בן  sonH1121 
 H1438 art thou cutנגדעת  !H7837 of the morningחרש

down  לארץH776 to the ground,  חולשH2522 which 

didst weaken  עלH5921 which didst weaken  
 !H1471 the nationsגוים׃

 

 

Podemos ver que na Bíblia na versão King James e na 
Interlinear foi traduzido por um nome pessoal: “Lúcifer”. 
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24.2.   Nós teremos um nome eterno 

 

(Isaías 56:5 ACF)  Também lhes darei na 
minha casa e dentro dos meus muros um 

lugar e um nome, melhor do que o de filhos 

e filhas; um nome eterno darei a cada 
um deles, que nunca se apagará. 

 

 

(Apocalipse 2:17 ARA)  Quem tem ouvidos, 
ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao 

vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, 
bem como lhe darei uma pedrinha branca, 

e sobre essa pedrinha escrito um nome 

novo, o qual ninguém conhece, exceto 
aquele que o recebe. 
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25. Moshéh (Moisés) conhecia o Verdadeiro Nome e 

sua forma contrata: YAH 

 

 

(Êxodo 3:15 ARA1993+)  Disse H559 

[H8799] Elohim H430 ainda mais H5750 a 

Moisés: H4872 Assim dirás H559 [H8799] 

aos filhos H1121 de Israel: H3478 YAHUH, 
H3068 o Elohim H430 de vossos pais, H1 o 

Elohim H430 de Abraão, H85 o Elohim H430 

de Isaque H3327 e o Elohim H430 de Jacó, 
H3290 me enviou H7971 [H8804] a vós 

outros; este é o meu nome H8034 

eternamente, H5769 e assim serei lembrado 

H2143 de geração H1755 em geração. 
H1755 

 

 

Além de Moshé (Moisés) ter conhecido o nome YAHUH 
(H3068) na narrativa de Êxoso 3:14, ele também conhecia 
a forma contrata do nome, YAH (H3050).  

 

Na versão ARA1993+ consta indevidamente o termo 
H3068 no lugar de H3050, mas na King James e na HISB 
e em outras versões com Strong consta o termo Strong 
correto H3050, Yah. Veja:  
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(Êxodo 15:2 ACF)  YAH é a minha força, e o 

meu cântico; ele me foi por salvação; este é 

o meu Elohim, portanto lhe farei uma 
habitação; ele é o Elohim de meu pai, por 

isso o exaltarei. 

 

 

(Êxodo 15:2 KJV+)  The LORDH3050 is my 

strengthH5797 and song,H2176 and he is 

becomeH1961 my salvation:H3444 heH2088 

is my God,H410 and I will prepare him an 

habitation;H5115 my father'sH1 God,H430 

and I will exaltH7311 him. 

 

 

(Êxodo 17:16 KJV+)  For he said,H559 

BecauseH3588 the LORDH3050 hath 

swornH3027 H5921 H3676 that the 

LORDH3068 will have warH4421 with 

AmalekH6002 from generationH4480 H1755 

to generation.H1755 
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 יה
 

YAH, H3050 
 
 

 

(Êxodo 15:2 HSB)  ִֵָּׁ֣זִּ֤יע H5797 'az·Zi [is] my 
strength  ְֵ֣ת ֵ֣ו   H2176 ve·zim·Rat and song ִזְמרָּׁ

ַֽ The LORD Yah, H3050  ּהיָּׁ ֵ֣ ָּֽ  H1961 ְיִהי־ו 
vay·hi- has become  ֵָ֣֖יִל H0 li  ֵָָּֽ֣֑הִל  H3444 ישּועָּׁ

li·shu·'Ah; and he is become my salvation  ִֵּ֣֤  הזֶּ
H2088 zeh he  ֵ֣ ִלי ֵ֣א H410 'e·Li [is] my God  

הּווְֵ֣ ְנו    H5115 ve·'an·Ve·hu, and I will prepare א 
him an habitation  ֵ֣ יא ָ֥   H430 'e·lo·Hei God ֹלה 

יאֵָּׁ֣ ְנהּו׃ו ֵ֣  H1 'a·Vi my father's ִבָ֖ ָּֽ ֹרְממֶּ  H7311 א 
va·'a·ro·me·Men·hu. and I will exalt 
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(Êxodo 17:16 HSB)  ֵ֣ רו אמֶּ ֹ֗  H559 י
vai·Yo·mer, For he said  ֵָּֽ֣י־ִכ H3588 

ki- for  ֵָּׁ֣ד ֵ֣י H3027 yad able  ֵ֣ ל־ע 
H5921 'al- and  ֵ֣  סכ H3676 kes sworn  

 the LORD Because Yah, H3050  ּהיָּׁ ֵ֣
המִֵ֣ ָ֥ מָּׁ  H4421 mil·cha·Mah [will ְלחָּׁ

have] war  ֵ֣ ָ֖הל  H3068 Yah·uh יהוָּׁ
[that] the LORD  ֵָּֽ֣ ָ֑קב  ל  מָּׁ  H6002 ע 

ba·'a·ma·Lek; with Amalek  ִֵ֣רמ  ֹדָ֖
H1755 mid·Dor from generation  ֵ֣  ר׃ֹדָּֽ

H1755 Dor. to generation  פPeh 
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(Gênesis 22:2 ARA1993+)  Acrescentou 

H559 [H8799] Elohim: Toma H3947 

[H8798] teu filho, H1121 teu único H3173 

filho, Isaque, H3327 a quem amas, H157 

[H8804] e vai-te H3212 [H8798] à terra 

H776 de Moriá; H4179 oferece-o H5927 

[H8685] ali em holocausto, H5930 sobre um 
H259 dos montes, H2022 que eu te 

mostrarei. H559 [H8799] 

 

 

(2 Crônicas 3:1 ARA1993+)  ¶ Começou 

H2490 [H8686] Salomão H8010 a edificar 
H1129 [H8800] a Casa H1004 de YAHUH 

H3068 em Jerusalém, H3389 no monte 
H2022 Moriá, H4179 onde YAHUH 

aparecera H7200 [H8738] a Davi, H1732 

seu pai, H1 lugar H4725 que Davi H1732 

tinha designado H3559 [H8689] na eira 

H1637 de Ornã, H771 o jebuseu. H2983 

 

 

O termo Moriá, Mowriyah (H4179), מריה, lê-se “Mouriá” 

ou “Moriá” e significa “de Yah” ou “Escolhido de Yah”.  
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Tanto Abraão conhecia esse monte Moriá, quanto Moshé 
(Moisés) - que escreveu e narrou a história de Abraão no 
livro de Gênesis.  
 
A forma contrata do Nome do Eterno Criador compõe o 
nome desse monte: Yah (H3050). Dessa forma, o termo 
Mowriyah (H4179) é formado por H7200 + H3050: 
 
 
 

 מריה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo significado tão lindo desse nome é que resolvi dar 

esse nome à minha filhinha MORIYAH! 
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26. Abraão, Isaque e Jacó foram contemporâneos e já 

conheciam o Nome do Eterno? 

 

 

26.1. Abraão, Isaque e Jacó foram contemporâneos e 

moraram juntos 

 

 

Pelo menos num período, Abraão, Isaque e Jacó moraram 

todos juntos, compartilhando da mesma fé em YAHUH. 

 

(Hebreus 11:8 ACF)  Pela fé Abraão, sendo 

chamado, obedeceu, indo para um lugar que 

havia de receber por herança; e saiu, sem 
saber para onde ia. 

(Hebreus 11:9 ACF)  Pela fé habitou na 
terra da promessa, como em terra 

alheia, morando em cabanas com 
Isaque e Jacó, herdeiros com ele da 

mesma promessa. 
(Hebreus 11:10 ACF)  Porque esperava a 

cidade que tem fundamentos, da qual o 

artífice e construtor é Elohim. 
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26.2. Abraão, Isaque e Jacó conheciam o Nome 

pessoal do Eterno? 

 

 

(Êxodo 6:3 ACF)  E eu apareci a Abraão, a 

Isaque, e a Jacó, como o Elohim Todo-
Poderoso; mas pelo meu nome, YAHUH, 

não lhes fui perfeitamente conhecido. 

 

 

(Êxodo 6:3 ARA)  Apareci a Abraão, a 
Isaque e a Jacó como Elohim Todo-

Poderoso; mas pelo meu nome, YAHUH, não 
lhes fui conhecido. 

 

 

(Êxodo 6:3 NVI)  Apareci a Abraão, a Isaque 

e a Jacó como o Elohim Todo-poderoso, mas 
pelo meu nome, YAHUH, não me revelei a 

eles. 
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Trata-se de uma pergunta, pois no hebraico não existe 

pontuação, no caso, ponto de interrogação, mas pelo 

contexto se subentende que seja uma pergunta.  

 

O correto seria com o ponto de interrogação no final e 

sem a partícula “mas” pois não consta nos originais 

em hebraico. 

 

 

(Êxodo 6:3 ACF)  E eu 

apareci a Abraão, a 

Isaque, e a Jacó, como o 

Elohim Todo-Poderoso; 

pelo meu nome, 

YAHUH, não lhes fui 

perfeitamente 

conhecido? 
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Agora vamos demonstrar pelas Escrituras que tanto 

Abraão, quanto Isaque, quanto Jacó, conheciam 

Yahuh, o Nome pessoal do Eterno Criador: 

 

 

Abraão conhecia o Nome Yahuh 

 

(Gênesis 12:8 ACF)  E moveu-se dali para a 
montanha do lado oriental de Betel, e armou 

a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai 
ao oriente; e edificou ali um altar a 

YAHUH, e invocou o nome YAHUH. 

 

 

(Gênesis 14:22 ACF)  Abrão, porém, disse 

ao rei de Sodoma: Levantei minha mão a 

YAHUH, o Elohim Altíssimo, o Possuidor 
dos céus e da terra, 

 

 

(Gênesis 15:7 ACF)  Disse-lhe mais: Eu sou 
YAHUH, que te tirei de Ur dos caldeus, 

para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  746 
 

(Gênesis 16:2 ACF)  E disse Sarai a Abrão: 

Eis que YAHUH me tem impedido de dar 

à luz; toma, pois, a minha serva; 
porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a 

voz de Sarai. 

(Gênesis 22:14 ACF)  E chamou Abraão o 

nome daquele lugar: YAHUH PROVERÁ; 
donde se diz até ao dia de hoje: No monte 

de YAHUH se proverá. 

 

 

 

Isaque conhecia o Nome Yahuh 

 

(Gênesis 26:25 ACF)  Então edificou ali um 

altar, e invocou o nome YAHUH, e armou 

ali a sua tenda; e os servos de Isaque 
cavaram ali um poço. 

 

 

(Gênesis 27:20 ACF)  Então disse Isaque a 
seu filho: Como é isto, que tão cedo a 

achaste, filho meu? E ele disse: Porque 
YAHUH teu Elohim a mandou ao meu 

encontro. 
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Jacó conhecia o Nome Yahuh 

 

(Gênesis 28:13 ACF)  E eis que YAHUH 
estava em cima dela, e disse: Eu sou 

YAHUH Elohim de Abraão teu pai, e o 
Elohim de Isaque; esta terra, em que estás 

deitado, darei a ti e à tua descendência; 

 

 

(Gênesis 28:16 ACF)  Acordando, pois, Jacó 
do seu sono, disse: Na verdade YAHUH 

está neste lugar; e eu não o sabia. 

 

 

(Gênesis 32:9 ACF)  Disse mais Jacó: Elohim 

de meu pai Abraão, e Elohim de meu pai 

Isaque, YAHUH, que me disseste: Torna-
te à tua terra, e a tua parentela, e far-te-ei 

bem; 
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27. A verdade sobre o 3º. Mandamento: não tomar o 

Nome em vão? 

 

Vou continuar sendo direto em minhas observações como 

tenho feito até agora.  

 

Tomar o nome de Elohim em vão não é apenas usá-lo de 

forma inadequada, ou repeti-lo à toa ou sem sentido, ou 

demasiamente, ou em ocasiões inadequadas, mas 

levantar um nome falso de Elohim.  

 

Isso geralmente não aprendemos na igreja-templo, 

infelizmente. 

 

Vamos ver exatamente o que significa “tomar o nome em 

vão”: 

 

(Êxodo 20:7 ARA1993+)  Não tomarás 

H5375 [H8799] o nome H8034 YAHUH, 
H3068 teu Elohim, H430 em vão, H7723 

porque YAHUH H3068 não terá por inocente 

H5352 [H8762] o que tomar H5375 [H8799] 

o seu nome H8034 em vão. H7723 
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(Êxodo 23:1 ARA1993+)  ¶ Não 

espalharás H5375 [H8799] notícias 
H8088 falsas, H7723 nem darás H7896 

[H8799] mão H3027 ao ímpio, H7563 para 

seres testemunha H5707 maldosa. H2555 

 

 

Cito o Êxodo 23:1 pois ele se encontra um pouco mais a 

frente do 3º. Mandamento e pode exprimir o que 

realmente o autor do livro queria dizer com os termos que 

utilizou.  

 

Não faz sentido eu espalhar notícias “em vão”, ou 

notícias “repetidas”, mas faz muito mais sentido espalhar 

notícias “falsas” ou “mentirosas”. 

 

O primeiro termo é nasa’ (H5375), ֵ֣נשא , que significa 

“tomar, levantar, carregar, erguer, sustentar” e o 

segundo termo é shav’ (H7723), שוא, que significa 

“falsidade, mentira, vacuidade”.  
 
Atente que o Dicionário Strong nem traz a palavra “vão” 
como um dos significados para esse termo mas podemos 
entender se tratar de um sinônimo que signifique 
parcialmente o que realmente a palavra quer dizer. 
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Dessa forma, uma tradução mais literal do 3o. 
Mandamento seria o seguinte: 
 
 
 

“Não sustentarás um nome 
falso para YAHUH” 

Ou 
“Não levantarás um nome falso 

para YAHUH” 
Ou 

“Não tornarás o nome de 
YAHUH em falsidade” 

Ou 
“Não tornarás o nome de 

Yahuh em mentira” 
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Abaixo, seguem vários textos que traduzem o mesmo 
termo shav’ (H7723) por “falsidade” ou “falso” ou 
“falsamente” ou “mentiras”: 

 

Êxo_23:1  ¶ Não espalharás H5375 [H8799] 

notícias H8088 falsas, H7723 nem darás H7896 

[H8799] mão H3027 ao ímpio, H7563 para seres 

testemunha H5707 maldosa. H2555  

 

Deu_5:20  Não dirás H6030 [H8799] falso H7723 

testemunho H5707 contra o teu próximo. H7453  

 

Jó _7:3  assim me deram por herança H5157 

[H8717] meses H3391 de desengano H7723 e 

noites H3915 de aflição H5999 me proporcionaram. 

H4487 [H8765]  

 

Jó _15:31  Não confie, H539 [H8686] pois, na 

vaidade, H7723 enganando-se H8582 [H8738] a si 

mesmo, porque a vaidade H7723 será a sua 

recompensa. H8545  

 

Jó _31:5  Se andei H1980 [H8804] com falsidade, 
H7723 e se o meu pé H7272 se apressou H2363 

[H8799] para o engano H4820  
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Jó _35:13  Só gritos vazios H7723 Elohim H410 

não ouvirá, H8085 [H8799] nem atentará H7789 

[H8799] para eles o Todo-Poderoso. H7706  

 

Slm_12:2  Falam H1696 [H8762] com falsidade 

H7723 uns H376 aos outros, H7453 falam H1696 

[H8762] com lábios H8193 bajuladores H2513 e 

coração H3820 fingido. H3820  

 

Slm_24:4  O que é limpo H5355 de mãos H3709 e 

puro H1249 de coração, H3824 que não entrega 
H5375 [H8804] a sua alma H5315 à falsidade, 
H7723 nem jura H7650 [H8738] dolosamente. 

H4820  

 

Slm_26:4  Não me tenho assentado H3427 

[H8804] com homens H4962 falsos H7723 e com 

os dissimuladores H5956 [H8737] não me associo. 
H935 [H8799]  

 

Slm_41:6  Se algum deles me vem H935 [H8804] 

visitar, H7200 [H8800] diz H1696 [H8762] coisas 

vãs, H7723 amontoando H6908 [H8799] no 

coração H3820 malícias; H205 em saindo, H3318 

[H8799] H2351 é disso que fala. H1696 [H8762]  
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Slm_119:37  ¶ Desvia H5674 [H8685] os meus 

olhos, H5869 para que não vejam H7200 [H8800] 

a vaidade, H7723 e vivifica-me H2421 [H8761] no 

teu caminho. H1870  

 

Slm_127:2  Inútil H7723 vos será levantar H6965 

[H8800] de madrugada, H7925 [H8688] repousar 
H3427 [H8800] tarde, H309 [H8764] comer H398 

[H8802] o pão H3899 que penosamente 

granjeastes; H6089 aos seus amados H3039 ele o 

dá H5414 [H8799] enquanto dormem. H8142  

 

Slm_139:20  Eles se rebelam H559 [H8799] 

insidiosamente H4209 contra ti e como teus 

inimigos H6145 falam H5375 [H8804] malícia. 

H7723  

 

Slm_144:8  cuja boca H6310 profere H1696 

[H8765] mentiras, H7723 e cuja direita H3225 é 

direita H3225 de falsidade. H8267  
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Slm_144:11  Livra-me H6475 [H8798] e salva-me 

H5337 [H8685] do poder H3027 de estranhos, 
H1121 H5236 cuja boca H6310 profere H1696 

[H8765] mentiras, H7723 e cuja direita H3225 é 

direita H3225 de falsidade. H8267  

 

Prv_30:8  afasta H7368 [H8685] de mim a 

falsidade H7723 e a mentira; H1697 H3577 não me 

dês H5414 [H8799] nem a pobreza H7389 nem a 

riqueza; H6239 dá-me H2963 [H8685] o pão 

H3899 que me for necessário; H2706  

 

Isa_1:13  Não continueis H3254 [H8686] a trazer 

H935 [H8687] ofertas H4503 vãs; H7723 o incenso 
H7004 é para mim abominação, H8441 e também 

as Festas da Lua Nova, H2320 os sábados, H7676 

e a convocação H7121 [H8800] das congregações; 
H4744 não posso suportar H3201 [H8799] 

iniqüidade H205 associada ao ajuntamento solene. 
H6116  

 

Isa_5:18  ¶ Ai H1945 dos que puxam H4900 

[H8802] para si a iniqüidade H5771 com cordas 
H2256 de injustiça H7723 e o pecado, H2403 como 

com tirantes H5688 de carro! H5699  
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Isa_30:28  A sua respiração H7307 é como a 

torrente H5158 que transborda H7857 [H8802] e 

chega H2673 [H8799] até ao pescoço, H6677 para 

peneirar H5130 [H8687] as nações H1471 com 

peneira H5299 de destruição; H7723 um freio 
H7448 de fazer errar H8582 [H8688] estará nos 

queixos H3895 dos povos. H5971  

 

Isa_59:4  Ninguém há que clame H7121 [H8802] 

pela justiça, H6664 ninguém que compareça em 

juízo H8199 [H8737] pela verdade; H530 confiam 
H982 [H8800] no que é nulo H8414 e andam 

falando H1696 [H8763] mentiras; H7723 

concebem H2029 [H8800] o mal H5999 e dão à luz 
H3205 [H8687] a iniqüidade. H205  

 

Jer_4:30  Agora, pois, ó assolada, H7703 [H8803] 

por que fazes H6213 [H8799] assim, e te vestes 

H3847 [H8799] de escarlata, H8144 e te adornas 
H5710 [H8799] com enfeites H5716 de ouro, 

H2091 e alargas H7167 [H8799] os olhos H5869 

com pinturas, H6320 se debalde H7723 te fazes 

bela? H3302 [H8691] Os amantes H5689 [H8802] 

te desprezam H3988 [H8804] e procuram H1245 

[H8762] tirar-te a vida. H5315  



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  756 
 

Jer_18:15  Contudo, todos os do meu povo H5971 

se têm esquecido H7911 [H8804] de mim, 

queimando incenso H6999 [H8762] aos ídolos, 

H7723 que os fizeram tropeçar H3782 [H8686] nos 

seus caminhos H1870 e nas veredas H7635 

[H8675] H7635 antigas, H5769 para que andassem 

H3212 [H8800] por veredas H5410 H1870 não 

aterradas; H5549 [H8803]  

 

Jer_46:11  Sobe H5927 [H8798] a Gileade H1568 e 

toma H3947 [H8798] bálsamo, H6875 ó virgem 
H1330 filha H1323 do Egito; H4714 debalde H7723 

multiplicas H7235 [H8689] remédios, H7499 pois 

não há remédio para curar-te. H8585  

 

Lam_2:14  Os teus profetas H5030 te anunciaram 
H2372 [H8804] visões falsas H7723 e absurdas 
H8602 e não manifestaram H1540 [H8765] a tua 

maldade, H5771 para restaurarem H7725 [H8687] 

a tua sorte; H7622 [H8675] H7622 mas te 

anunciaram H2372 [H8799] visões de sentenças 
H4864 falsas, H7723 que te levaram para o 

cativeiro. H4065  
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Eze_12:24  Porque já não haverá visão H2377 falsa 

H7723 nenhuma, nem adivinhação H4738 

lisonjeira, H2509 no meio H8432 da casa H1004 de 

Israel. H3478  

 

Eze_13:6  Tiveram visões H2372 [H8804] falsas 
H7723 e adivinhação H7081 mentirosa H3577 os 

que dizem: H559 [H8802] YAHUH H3068 disse; 

H5002 [H8803] quando YAHUH H3068 os não 

enviou; H7971 [H8804] e esperam H3176 [H8765] 

o cumprimento H6965 [H8763] da palavra. H1697  

 

Eze_13:7  Não tivestes H2372 [H8804] visões 

H4236 falsas H7723 e não falastes H1696 [H8765] 

adivinhação H4738 mentirosa, H3577 quando 

dissestes: H559 [H8802] YAHUH H3068 diz, H5002 

[H8803] sendo que eu tal não falei? H559 [H8804]  

 

Eze_13:8  Portanto, assim diz H559 [H8804] 

YAHUH H3069 Elohim: H136 Como falais H1696 

[H8763] falsidade H7723 e tendes visões H2372 

[H8804] mentirosas, H3577 por isso, eu sou contra 

vós outros, diz H5002 [H8803] YAHUH H3069 

Elohim. H136  
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Eze_13:9  Minha mão H3027 será contra os 

profetas H5030 que têm visões H2374 falsas 
H7723 e que adivinham H7080 [H8802] mentiras; 

H3577 não estarão no conselho H5475 do meu 

povo, H5971 não serão inscritos H3789 [H8735] 

nos registros H3791 da casa H1004 de Israel, 

H3478 nem entrarão H935 [H8799] na terra H127 

de Israel. H3478 Sabereis H3045 [H8804] que eu 

sou YAHUH H3069 Elohim. H136  

 

Eze_13:23  por isso, já não tereis visões H2372 

[H8799] falsas, H7723 nem jamais fareis 

adivinhações; H7081 H7080 [H8799] livrarei 

H5337 [H8689] o meu povo H5971 das vossas 

mãos, H3027 e sabereis H3045 [H8804] que eu 

sou YAHUH. H3068  

 

Eze_21:23  Aos juElohim, H5869 lhes parecerá isto 

oráculo H7080 [H8800] enganador, H7723 pois 

têm em seu favor juramentos H7650 [H8803] 

H7621 solenes; mas Elohim se lembrará H2142 

[H8688] da iniqüidade H5771 deles, para que 

sejam apreendidos. H8610 [H8736]  
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Eze_21:29  para ser posta H5414 [H8800] no 

pescoço H6677 dos profanos, H2491 dos 

perversos, H7563 cujo dia H3117 virá H935 

[H8804] no tempo H6256 do castigo H5771 final, 
H7093 ao passo que te pregam visões H2372 

[H8800] falsas H7723 e te adivinham H7080 

[H8800] mentiras. H3577  

 

Eze_22:28  Os seus profetas H5030 lhes encobrem 
H2902 [H8804] isto com cal H8602 por visões 

H2374 falsas, H7723 predizendo H7080 [H8802] 

mentiras H3577 e dizendo: H559 [H8802] Assim 

diz H559 [H8804] YAHUH H3069 Elohim, H136 sem 

que YAHUH H3068 tenha falado. H1696 [H8765]  

 

Osé_10:4  Falam H1696 [H8765] palavras H1697 

vãs, jurando H422 [H8800] falsamente, H7723 

fazendo H3772 [H8800] aliança; H1285 por isso, 

brota H6524 [H8804] o juízo H4941 como erva 

venenosa H7219 nos sulcos H8525 dos campos. 

H7704  
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Osé_12:11  Se há em Gileade H1568 transgressão, 

H205 pura vaidade H7723 são eles; se em Gilgal 
H1537 sacrificam H2076 [H8765] bois, H7794 os 

seus altares H4196 são como montões de pedra 
H1530 nos sulcos H8525 dos campos. H7704  

 

Jon_2:8  Os que se entregam H8104 [H8764] à 

idolatria H7723 vã H1892 abandonam H5800 

[H8799] aquele que lhes é misericordioso. H2617  

 

Zac_10:2  Porque os ídolos H8655 do lar falam 
H1696 [H8765] coisas vãs, H205 e os adivinhos 
H7080 [H8802] vêem H2372 [H8804] mentiras, 

H8267 contam H1696 [H8762] sonhos H2472 

enganadores H7723 e oferecem consolações H5162 

[H8762] vazias; H1892 por isso, anda H5265 

[H8804] o povo como ovelhas, H6629 aflito, H6031 

[H8799] porque não há pastor. H7462 [H8802]  

 

Mal_3:14  Vós dizeis: H559 [H8804] Inútil H7723 é 

servir H5647 [H8800] a Elohim; H430 que nos 

aproveitou H1215 termos cuidado em guardar 

H8104 [H8804] os seus preceitos H4931 e em 

andar H1980 [H8804] de luto H6941 diante H6440 

de YAHUH H3068 dos Exércitos? H6635  
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27.1.    Os judeus oculturam o Nome em seu excesso 

de zêlo 

 

 

Evangelismo e Missões no Antigo Testamento? Sim!  

 

Vamos ver que a ordem dada aos judeus foi de 

evangelizar, de fazer missões, de anunciar o Nome Yahuh 

a todos os povos, de fazer conhecidas as obras de 

Yahuh a todas as nações, mas eles fizeram exatamente 

o contrário... e com o excesso de zelo ao Nome, o 

oculturam.  

 

Ocultaram o Nome Yahuh de todos os povos e do próprio 

povo judeu. 

 

(Deuteronômio 28:9 ARA)  YAHUH te 
constituirá para si em povo santo, como 

te tem jurado, quando guardares os 
mandamentos de YAHUH, teu Elohim, e 

andares nos seus caminhos. 

(Deuteronômio 28:10 ARA)  E todos os 

povos da terra verão que és chamado 

pelo nome de YAHUH e terão medo de ti. 
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(Salmos 105:1 ARA)  Rendei graças a 

YAHUH, invocai o seu nome, fazei 

conhecidos, entre os povos, os seus 
feitos. 

 

 

(1 Crônicas 16:8 ARA) Rendei graças a 
YAHUH, invocai o seu nome, fazei 

conhecidos, entre os povos, os seus 
feitos. 

 

 

(Isaías 62:1 ARA) Por amor de Sião, me não 

calarei e, por amor de Jerusalém, não me 
aquietarei, até que saia a sua justiça como 

um resplendor, e a sua salvação, como uma 
tocha acesa. 

(Isaías 62:2 ARA)  As nações verão a tua 
justiça, e todos os reis, a tua glória; e 

serás chamada por um nome novo, que 

a boca de YAHUH designará. 
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(Êxodo 9:15 ARA)  Pois já eu poderia ter 

estendido a mão para te ferir a ti e o teu 

povo com pestilência, e terias sido cortado 
da terra; 

(Êxodo 9:16 ARA)  mas, deveras, para isso 
te hei mantido, a fim de mostrar-te o 

meu poder, e para que seja o meu nome 
anunciado em toda a terra. 

 

 

(Salmos 105:1 ARA)  Rendei graças a 

YAHUH, invocai o seu nome, fazei 
conhecidos, entre os povos, os seus 

feitos. 

 

 

(Isaías 62:2 ARA)  As nações verão a tua 

justiça, e todos os reis, a tua glória; e serás 
chamada por um nome novo, que a boca de 

YAHUH designará. 

 

 

(Isaías 52:7 ARA)  Que formosos são sobre 
os montes os pés do que anuncia as boas-

novas, que faz ouvir a paz, que anuncia 
coisas boas, que faz ouvir a salvação, que 

diz a Sião: O teu Elohim reina! 
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 Referindo-se profeticamente àqueles muitos que 
pregariam a Yahshua (H3444) 

 

(Jeremias 3:17 ARA)  Naquele tempo, 

chamarão a Jerusalém de Trono de YAHUH; 

nela se reunirão todas as nações em 
nome de YAHUH e já não andarão segundo 

a dureza do seu coração maligno. 

 
 

(Isaías 12:4 ARA)  Direis naquele dia: Dai 

graças a YAHUH, invocai o seu nome, tornai 
manifestos os seus feitos entre os 

povos, relembrai que é excelso o seu 
nome. 

 

 

(1 Crônicas 16:8 ARA) Rendei graças a 

YAHUH, invocai o seu nome, fazei 
conhecidos, entre os povos, os seus 

feitos. 
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(1 Crônicas 16:23 ARA)  Cantai a YAHUH, 

todas as terras; proclamai a sua salvação, 

dia após dia. 

(1 Crônicas 16:24 ARA)  Anunciai entre as 

nações a sua glória, entre todos os 
povos, as suas maravilhas, 

 
 

 
(1 Crônicas 16:28 ARA)  Tributai a 

YAHUH, ó famílias dos povos, tributai a 
YAHUH glória e força. 

(1 Crônicas 16:29 ARA)  Tributai a YAHUH a 
glória devida ao seu nome; trazei oferendas 

e entrai nos seus átrios; adorai YAHUH na 

beleza da sua santidade. 
 
 

(1 Reis 8:41 ARA)  Também ao 

estrangeiro, que não for do teu povo de 
Israel, porém vier de terras remotas, 

por amor do teu nome 

(1 Reis 8:42 ARA)  ( porque ouvirão do 

teu grande nome, e da tua mão 
poderosa, e do teu braço estendido ), e 

orar, voltado para esta casa, 
(1 Reis 8:43 ARA)  ouve tu nos céus, 

lugar da tua habitação, e faze tudo o 
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que o estrangeiro te pedir, a fim de que 

todos os povos da terra conheçam o teu 

nome, para te temerem como o teu 
povo de Israel e para saberem que esta 

casa, que eu edifiquei, é chamada pelo 
teu nome 

(1 Reis 8:44 ARA)  Quando o teu povo sair à 
guerra contra o seu inimigo, pelo caminho 

por que o enviares, e orar a YAHUH, voltado 
para esta cidade, que tu escolheste, e para 

a casa, que edifiquei ao teu nome, 

(1 Reis 8:45 ARA)  ouve tu nos céus a sua 
oração e a sua súplica e faze-lhe justiça. 

 

 

(2 Crônicas 6:33 ARA)  ouve tu dos céus, do 
lugar da tua habitação, e faze tudo o que o 

estrangeiro te pedir, a fim de que todos os 
povos da terra conheçam o teu nome, 

para te temerem como o teu povo de 

Israel e para saberem que esta casa, que 
eu edifiquei, é chamada pelo teu nome. 

(Isaías 65:1 ARA)  Fui buscado pelos que 
não perguntavam por mim; fui achado por 

aqueles que não me buscavam; a um povo 
que não se chamava do meu nome, eu 

disse: Eis-me aqui, eis-me aqui. 
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(Deuteronômio 32:3 ARA1993+)  Porque 

proclamarei H7121 [H8799] o nome 
H8034 de YAHUH. H3068 Engrandecei 

H3051 [H8798] H1433 o nosso Elohim. 
H430 

 

 

(2 Samuel 22:50 ACF)  Por isso, ó YAHUH, 
te louvarei entre os gentios, e entoarei 

louvores ao teu nome. 

. 

 

(Deuteronômio 28:10 ARA1993+)  E todos 

os povos H5971 da terra H776 verão 

H7200 [H8804] que és chamado H7121 

[H8738] pelo nome H8034 de YAHUH 
H3068 e terão medo H3372 [H8804] de 

ti 
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(Deuteronômio 4:6 ACF)  Guardai-os pois, e 

cumpri-os, porque isso será a vossa 

sabedoria e o vosso entendimento perante 
os olhos dos povos, que ouvirão todos estes 

estatutos, e dirão: Este grande povo é nação 
sábia e entendida. 

(Deuteronômio 4:7 ACF)  Pois, que nação 
há tão grande, que tenha deuses tão 

chegados como YAHUH nosso Elohim, 
todas as vezes que o invocamos? 

(Deuteronômio 4:8 ACF)  E que nação há 

tão grande, que tenha estatutos e juízos tão 
justos como toda esta lei que hoje ponho 

perante vós? 
 

 
(Josué 5:1 ACF)  E sucedeu que, ouvindo 

todos os reis dos amorreus, que habitavam 
deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos 

os reis dos cananeus, que estavam ao 

pé do mar, que YAHUH tinha secado as 
águas do Jordão, de diante dos filhos de 

Israel, até que passassem, desfaleceu-se-
lhes o coração, e não houve mais ânimo 

neles, por causa dos filhos de Israel. 
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Diante de todos esses textos que contém o imperativo 

de anunciar a Glória de Yahuh a todos os povos, 

anunciando seu Nome e seus feitos, o povo judeu, por 

um zelo excessivo, ocultou o nome, primeiramente 

não pronunciando, depois substituindo por Adonay, 

Elohim e outros títulos, depois alterando as Escrituras 

incluindo as vocalizações de Adonay e Elohim no 

Tetragrama, letras do Nome do Eterno Criador. 

 

Era responsabilidade dos judeus espalhar a Boa Nova 

de Redenção, do Messias, do Salvador prometido que 

viria, do nome e dos feitos de Yahuh mas não fizeram. 

 

Tudo isso confundiu os povos na tradução das 

Escrituras e o nome foi blasfemado entre os gentios 

por culpa dos próprios judeus, que deveriam anunciar 

o Nome e não escondê-lo ou transforá-lo numa 

mentira! 

 

(Romanos 2:24 ACF)  Porque, como está 

escrito, o nome de Elohim é blasfemado 
entre os gentios por causa de vós. 
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(Ezequiel 36:20 ACF)  E, chegando aos 

gentios para onde foram, profanaram o meu 

santo nome, porquanto se dizia deles: Estes 
são o povo de YAHUH, e saíram da sua 

terra. 

(Ezequiel 36:21 ACF)  Mas eu os poupei 

por amor do meu santo nome, que a 
casa de Israel profanou entre os 

gentios para onde foi. 
 
Vocalizações incorretas que os judeus impuseram nas 
Escrituras através do sinais massoréticos e, em particular, 
no Tetragrama, para confundir a todos: 
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“Essa regra era tão severa que os massoretas, ao 

escreverem as vogais na Torah, usavam as vogais de 

outra palavra para a pronúncia do tetragrama. Já nessa 

época, usava-se a palavra Adonai, uma designação divina 

frequente da Bíblia com o significado de “meu Senhor”, no 

lugar do nome, todas as vezes que se lia a Torah; por 

isso, os massoretas colocaram as vogais de Adonai sob 

as consoantes Yud-Heh-Vav_Heh. Até hoje, quando a 

Torah é lida na sinagoga, “Adonai” substitui o nome. Em 

português, o nome “Jeová” é a representação das 

consoantes (Y-H-V-H) acrescidas das vogais de “Adonai” 

– uma forma híbrida sem base histórica.” 

(STERN, David H.. Bíblia Judaica Completa. p. 43-44). 
 

 

>> Se você ainda tem dúvidas a respeito dessas 

modificações provocadas pelos massoretas, consulte 

a descrição de H3068 e H3069 no Dicionário James 

Strong. 
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28. A importância do Nome para o mundo todo 

 

(Romanos 15:8 ACF)  Digo, pois, que 
Yahushua HaMachiach foi ministro da 

circuncisão, por causa da verdade de 

Elohim, para que confirmasse as promessas 
feitas aos pais; 

(Romanos 15:9 ACF)  E para que os gentios 
glorifiquem a Elohim pela sua misericórdia, 

como está escrito: Portanto eu te louvarei 
entre os gentios, E cantarei ao teu nome. 

(Romanos 15:10 ACF)    E outra vez diz: 
Alegrai-vos, gentios, com o seu povo. 

(Romanos 15:11 ACF)  E outra vez: 

Louvai a YAHUH, todos os gentios, E 
celebrai-o todos os povos. 

(Romanos 15:12 ACF)  Outra vez diz Isaías: 
Uma raiz em Jessé haverá, E naquele que se 

levantar para reger os gentios, Os gentios 
esperarão. 

(Romanos 15:13 ACF)  Ora o Elohim de 
esperança vos encha de todo o gozo e 

paz em crença, para que abundeis em 

esperança pela virtude do Espírito 
Santo. 

(Romanos 15:14 ACF)  Eu próprio, meus 
irmãos, certo estou, a respeito de vós, que 
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vós mesmos estais cheios de bondade, 

cheios de todo o conhecimento, podendo 

admoestar-vos uns aos outros. 
 

 

(Isaías 24:15 ACF)  Por isso glorificai a 

YAHUH no oriente, e nas ilhas do mar, 
ao nome de YAHUH Elohim de Israel. 

 

 

(2 Samuel 22:50 ACF)  Por isso, ó YAHUH, 

te louvarei entre os gentios, e entoarei 
louvores ao teu nome. 

 

 

(Salmos 18:49 ACF)  Assim que, ó YAHUH, 
te louvarei entre os gentios, e cantarei 

louvores ao teu nome, 

 

 

(Salmos 18:50 ACF)  Pois engrandece a 
salvação do seu rei, e usa de benignidade 

com o seu ungido, com Davi, e com a sua 
semente para sempre. 
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(Salmos 117:1 ACF)  Louvai a YAHUH 

todas as nações, louvai-o todos os 

povos. 

 

 

(Isaías 11:1 ACF)  Porque brotará um 

rebento do tronco de Jessé, e das suas 
raízes um renovo frutificará. 

 

 

(Isaías 11:10 ACF)  E acontecerá naquele 

dia que a raiz de Jessé, a qual estará 
posta por estandarte dos povos, será 

buscada pelos gentios; e o lugar do seu 
repouso será glorioso. 

 

 

(Isaías 49:26 ARA)  Sustentarei os teus 
opressores com a sua própria carne, e com 

o seu próprio sangue se embriagarão, como 

com vinho novo. Todo homem saberá que 
eu sou YAHUH, o teu Salvador e o teu 

Redentor, o Poderoso de Jacó. 
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28.1.  Entendendo o que é profanar e blasfemar o 

Nome 

 

Entender o significado de profanar e blasfemar o Nome 

ajudarão e compreender melhor o sentido de SHEM, 

H8034, “nome”, de compreender melhor o significado, a 

importância e o valor do Nome nas Escrituras. 

 

 

(Amós 2:7 ARA)  Suspiram pelo pó da terra 
sobre a cabeça dos pobres e pervertem o 

caminho dos mansos; um homem e seu 
pai coabitam com a mesma jovem e, 

assim, profanam o meu santo nome. 

(Amós 2:8 ARA)  E se deitam ao pé de 

qualquer altar sobre roupas 

empenhadas e, na casa do seu deus, 
bebem o vinho dos que foram multados. 

(Amós 2:9 ARA)  Todavia, eu destruí diante 
deles o amorreu, cuja altura era como a dos 

cedros, e que era forte como os carvalhos; e 
destruí o seu fruto por cima e as suas raízes 

por baixo. 
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(Jeremias 34:15 ARA)  Não há muito, 

havíeis voltado a fazer o que é reto perante 

mim, apregoando liberdade cada um ao seu 
próximo; e tínheis feito perante mim 

aliança, na casa que se chama pelo meu 
nome; 

(Jeremias 34:16 ARA)  mudastes, porém, e 
profanastes o meu nome, fazendo voltar 

cada um o seu servo e cada um, a sua 
serva, os quais, deixados à vontade, já 

tínheis despedido forros, e os sujeitastes, 

para que fossem vossos servos e 
servas. 
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À seguir, uma lista de versículos com os termos 

PROFANAR (H2489) e NOME (H8034): 

 

Lev_18:21  E da tua descendência H2233 não 

darás H5414 [H8799] nenhum para dedicar-se 

H5674 [H8687] a Moloque, H4432 nem profanarás 
H2490 [H8762] o nome H8034 de teu Elohim. 

H430 Eu sou YAHUH. H3068  

 

Lev_19:12  nem jurareis H7650 [H8735] falso 

H8267 pelo meu nome, H8034 pois profanaríeis 
H2490 [H8765] o nome H8034 do vosso Elohim. 

H430 Eu sou YAHUH. H3068  

 

Lev_20:3  Voltar-me-ei H5414 [H8799] H6440 

contra esse homem, H376 e o eliminarei H3772 

[H8689] do meio H7130 do seu povo, H5971 

porquanto deu H5414 [H8804] de seus filhos 
H2233 a Moloque, H4432 contaminando, H2930 

[H8763] assim, o meu santuário H4720 e 

profanando H2490 [H8763] o meu santo H6944 

nome. H8034  
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Lev_21:6  Santos H6944 serão a seu Elohim H430 

e não profanarão H2490 [H8762] o nome H8034 do 

seu Elohim, H430 porque oferecem H7126 [H8688] 

as ofertas queimadas H801 de YAHUH, H3068 o 

pão H3899 de seu Elohim; H430 portanto, serão 

santos. H6918  

 

Lev_22:2  Dize H1696 [H8761] a Arão H175 e aos 

seus filhos H1121 que se abstenham H5144 

[H8735] das coisas sagradas, H6944 dedicadas 

H6942 [H8688] a mim pelos filhos H1121 de Israel, 
H3478 para que não profanem H2490 [H8762] o 

meu santo H6944 nome. H8034 Eu sou YAHUH. 

H3068  

 

Lev_22:32  Não profanareis H2490 [H8762] o meu 

santo H6944 nome, H8034 mas serei santificado 

H6942 [H8738] no meio H8432 dos filhos H1121 

de Israel. H3478 Eu sou YAHUH, H3068 que vos 

santifico, H6942 [H8762]  

 

Slm_74:7  Deitam H7971 [H8765] fogo H784 ao 

teu santuário; H4720 profanam, H2490 [H8765] 

arrasando-a até ao chão, H776 a morada H4908 do 

teu nome. H8034  
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Isa_56:6  Aos estrangeiros H5236 que se chegam 

H3867 [H8737] a YAHUH, H3068 para o servirem 
H8334 [H8763] e para amarem H157 [H8800] o 

nome H8034 de YAHUH, H3068 sendo deste modo 

servos H5650 seus, sim, todos os que guardam 
H8104 [H8802] o sábado, H7676 não o 

profanando, H2490 [H8763] e abraçam H2388 

[H8688] a minha aliança, H1285  

 

Jer_25:29  Pois eis que na cidade H5892 que se 

chama H7121 [H8738] pelo meu nome H8034 

começo H2490 [H8688] a castigar; H7489 [H8687] 

e ficareis vós de todo H5352 [H8736] impunes? 

H5352 [H8735] Não, não ficareis impunes, H5352 

[H8736] porque eu chamo H7121 [H8802] a 

espada H2719 sobre todos os moradores H3427 

[H8802] da terra, H776 diz H5002 [H8803] o 

SENHOR H3068 dos Exércitos. H6635  
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Jer_34:16  mudastes, H7725 [H8799] porém, e 

profanastes H2490 [H8762] o meu nome, H8034 

fazendo voltar H7725 [H8686] cada um H376 o seu 

servo H5650 e cada um, H376 a sua serva, H8198 

os quais, deixados H7971 [H8765] H2670 à 

vontade, H5315 já tínheis despedido forros, e os 

sujeitastes, H3533 [H8799] para que fossem 

vossos servos H5650 e servas. H8198  

 

Eze_20:9  O que fiz, H6213 [H8799] porém, foi por 

amor do meu nome, H8034 para que não fosse 

profanado H2490 [H8736] diante H5869 das 

nações H1471 no meio H8432 das quais eles 

estavam, diante das quais H5869 eu me dei a 

conhecer H3045 [H8738] a eles, para os tirar 
H3318 [H8687] da terra H776 do Egito. H4714  

 

Eze_20:14  O que fiz, H6213 [H8799] porém, foi 

por amor do meu nome, H8034 para que não fosse 

profanado H2490 [H8736] diante H5869 das 

nações H1471 perante as quais H5869 os fiz sair. 
H3318 [H8689]  
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Eze_20:22  Mas detive H7725 [H8689] a mão 

H3027 e o fiz H6213 [H8799] por amor do meu 

nome, H8034 para que não fosse profanado H2490 

[H8736] diante H5869 das nações H1471 perante 

as quais H5869 os fiz sair. H3318 [H8689]  

 

Eze_20:39  Quanto a vós outros, vós, ó casa 

H1004 de Israel, H3478 assim diz H559 [H8804] 

YAHUH H3069 Senhor: H136 Ide; H3212 [H8798] 

cada um H376 sirva H5647 [H8798] aos seus 

ídolos, H1544 agora e mais tarde, H310 pois que a 

mim não me quereis ouvir; H8085 [H8802] mas 

não profaneis H2490 [H8762] mais o meu santo 

H6944 nome H8034 com as vossas dádivas H4979 

e com os vossos ídolos. H1544  

 

Eze_36:20  Em chegando H935 [H8799] às nações 

H1471 para onde foram, H935 [H8804] profanaram 
H2490 [H8762] o meu santo H6944 nome, H8034 

pois deles se dizia: H559 [H8800] São estes o povo 

H5971 de YAHUH, H3068 porém tiveram de sair 
H3318 [H8804] da terra H776 dele.  
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Eze_36:21  Mas tive compaixão H2550 [H8799] do 

meu santo H6944 nome, H8034 que a casa H1004 

de Israel H3478 profanou H2490 [H8765] entre as 

nações H1471 para onde foi. H935 [H8804]  

 

Eze_36:22  Dize, H559 [H8798] portanto, à casa 
H1004 de Israel: H3478 Assim diz H559 [H8804] 

YAHUH H3069 Senhor: H136 Não é por amor de 

vós que eu faço H6213 [H8802] isto, ó casa H1004 

de Israel, H3478 mas pelo meu santo H6944 nome, 

H8034 que profanastes H2490 [H8765] entre as 

nações H1471 para onde fostes. H935 [H8804]  

 

Eze_36:23  Vindicarei a santidade H6942 [H8765] 

do meu grande H1419 nome, H8034 que foi 

profanado H2490 [H8794] entre as nações, H1471 

o qual profanastes H2490 [H8765] no meio H8432 

delas; as nações H1471 saberão H3045 [H8804] 

que eu sou YAHUH, H3068 diz H5002 [H8803] 

YAHUH H3069 Senhor, H136 quando eu vindicar a 

minha santidade H6942 [H8736] perante H5869 
elas.  
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Eze_39:7  Farei conhecido H3045 [H8686] o meu 

santo H6944 nome H8034 no meio H8432 do meu 

povo H5971 de Israel H3478 e nunca mais deixarei 

profanar H2490 [H8686] o meu santo H6944 

nome; H8034 e as nações H1471 saberão H3045 

[H8804] que eu sou YAHUH, H3068 o Santo H6918 

em Israel. H3478  

 

Ams_2:7  Suspiram H7602 [H8802] pelo pó H6083 

da terra H776 sobre a cabeça H7218 dos pobres 

H1800 e pervertem H5186 [H8686] o caminho 
H1870 dos mansos; H6035 um homem H376 e seu 

pai H1 coabitam H3212 [H8799] com a mesma 

jovem H5291 e, assim, profanam H2490 [H8763] o 

meu santo H6944 nome. H8034  
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Abaixo segue uma lista com os termos BLASFEMAR 

(H5006) e NOME (H8034): 

 

Slm_74:10  Até quando, ó Elohim, H430 o 

adversário H6862 nos afrontará? H2778 [H8762] 

Acaso, blasfemará H5006 [H8762] o inimigo H341 

[H8802] incessantemente H5331 o teu nome? 

H8034  

 

Slm_74:18  ¶ Lembra-te H2142 [H8798] disto: o 

inimigo H341 [H8802] tem ultrajado H2778 

[H8765] a YAHUH, H3068 e um povo H5971 

insensato H5036 tem blasfemado H5006 [H8765] o 

teu nome. H8034  

 

Isa_52:5  Agora, que farei eu aqui, diz H5002 

[H8803] YAHUH, H3068 visto ter sido o meu povo 
H5971 levado H3947 [H8795] sem preço? H2600 

Os seus tiranos H4910 [H8802] sobre ele dão 

uivos, H3213 [H8686] diz H5002 [H8803] YAHUH; 
H3068 e o meu nome H8034 é blasfemado H5006 

[H8711] incessantemente H8548 todo o dia. H3117  
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Jer_14:21  Não nos rejeites, H5006 [H8799] por 

amor do teu nome; H8034 não cubras de opróbrio 
H5034 [H8762] o trono H3678 da tua glória; 

H3519 lembra-te H2142 [H8798] e não anules 
H6565 [H8686] a tua aliança H1285 conosco.  

 

Rom_2:24  Pois, G1063 como G2531 está escrito, 
G1125 [G5769] o nome G3686 de Elohim G2316 é 

blasfemado G987 [G5743] entre G1722 os gentios 
G1484 por vossa causa. G1223 G5209  

 

1Tm_6:1  ¶ Todos G3745 os servos G1401 que 
G3745 estão G1526 [G5748] debaixo G5259 de 

jugo G2218 considerem G2233 [G5737] dignos 
G514 de toda G3956 honra G5092 o próprio G2398 

senhor, G1203 para que G3363 o nome G3686 de 

Yah G2316 e G2532 a doutrina G1319 não G3363 

sejam blasfemados. G987 [G5747]  

 

(Ezequiel 36:23 ARA)  Vindicarei a 

santidade do meu grande nome, que foi 
profanado entre as nações, o qual 

profanastes no meio delas; as nações 

saberão que eu sou YAHUH, diz YAHUH 
Elohim, quando eu vindicar a minha 

santidade perante elas. 
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29. “Jah” H3050 (Yah) e “Shua” na Bíblia King James 

 

 

Existem 49 ocorrências do termo YAH (H3050), a forma 

contrata do Nome do Eterno, nas Escrituras.  

 

Mas isso só é possível ser percebido na versão em 

hebraico pois as Bíblias não transliteraram corretamente 

para Yah, mas substituíram pelo título “Senhor”. 

 

Dentre todas essas ocorrências, especificamente na 

versão da  Bíblia King James, apenas 1 ocorrência foi 

realizada corretamente por um nome, mas incorretamente 

na transliteração. 

 

O correto seria “Yah” mas foi transliterado por “Jah”. 

Mas não importa, o que importa é que significa um 

resquício de verdade que o inimigo deixou para trás!  

 

Eu tenho a versão da King James em inglês arcaico e 

posso confirmar como está. 
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(Salmos 68:4 ARA1993+)  Cantai H7891 

[H8798] a Elohim, H430 salmodiai H2167 

[H8761] o seu nome; H8034 exaltai H5549 

[H8798] o que cavalga H7392 [H8802] 

sobre as nuvens. H6160 YAH H3050 é o 

seu nome, H8034 exultai H5937 [H8798] 

diante H6440 dele. 

 

(Salmos 68:4 KJV+)  SingH7891 unto 

God,H430 sing praisesH2167 to his 

name:H8034 extolH5549 him that 

ridethH7392 upon the heavensH6160 by his 

nameH8034 JAH,H3050 and rejoiceH5937 

beforeH6440 him. 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  788 
 

À seguir listarei todas as 49 as ocorrências de YAH 

(H3050) da versão King James, uma vez que não é 

possível localizar essas ocorrências em português. 

 

Todas com exceção de uma (Salmos 68:4) foram 

traduzidas por “LORD”. 

 

Êxo_15:2  The LORDH3050 is my strengthH5797 

and song,H2176 and he is becomeH1961 my 

salvation:H3444 heH2088 is my God,H410 and I 

will prepare him an habitation;H5115 my 

father'sH1 God,H430 and I will exaltH7311 him. 

 

Êxo_17:16  For he said,H559 BecauseH3588 the 

LORDH3050 hath swornH3027 H5921 H3676 that 

the LORDH3068 will have warH4421 with 

AmalekH6002 from generationH4480 H1755 to 

generation.H1755 

 

Slm_68:4  SingH7891 unto God,H430 sing 

praisesH2167 to his name:H8034 extolH5549 him 

that ridethH7392 upon the heavensH6160 by his 

nameH8034 JAH,H3050 and rejoiceH5937 

beforeH6440 him. 
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Slm_68:18  Thou hast ascendedH5927 on 

high,H4791 thou hast led captivity captive:H7617 

H7628 thou hast receivedH3947 giftsH4979 for 

men;H120 yea, for the rebelliousH5637 also,H637 

that the LORDH3050 GodH430 might dwellH7931 
among them. 

 

Slm_77:11  I will rememberH2142 the worksH4611 

of the LORD:H3050 surelyH3588 I will 

rememberH2142 thy wondersH6382 of od.H4480 

H6924 

 

Slm_89:8  O LORDH3068 GodH430 of hosts,H6635 

whoH4310 is a strongH2626 LORDH3050 like unto 

thee?H3644 or to thy faithfulnessH530 round 

aboutH5439 thee? 

 

Slm_94:7  Yet they say,H559 The LORDH3050 

shall notH3808 see,H7200 neitherH3808 shall the 

GodH430 of JacobH3290 regardH995 it. 
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Slm_94:12  BlessedH835 is the manH1397 

whomH834 thou chastenest,H3256 O LORD,H3050 

and teachestH3925 him out of thy law;H4480 
H8451 

 

Slm_102:18  ThisH2063 shall be writtenH3789 for 

the generationH1755 to come:H314 and the 

peopleH5971 which shall be createdH1254 shall 

praiseH1984 the LORD.H3050 

 

Slm_104:35  Let the sinnersH2400 be 

consumedH8552 out ofH4480 the earth,H776 and 

let the wickedH7563 be noH369 more.H5750 

BlessH1288 thou(H853) the LORD,H3068 O my 

soul.H5315 PraiseH1984 ye the LORD.H3050 

 

Slm_105:45  ThatH5668 they might observeH8104 

his statutes,H2706 and keepH5341 his laws.H8451 

PraiseH1984 ye the LORD.H3050 
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Slm_106:1  PraiseH1984 ye the LORD.H3050 O 

give thanksH3034 unto the LORD;H3068 forH3588 

he is good:H2896 forH3588 his mercyH2617 

endureth for ever.H5769 

 

Slm_106:48  BlessedH1288 be the LORDH3068 

GodH430 of IsraelH3478 fromH4480 

everlastingH5769 toH5704 everlasting:H5769 and 

let allH3605 the peopleH5971 say,H559 

Amen.H543 PraiseH1984 ye the LORD.H3050 

 

Slm_111:1  PraiseH1984 ye the LORD.H3050 I will 

praiseH3034 the LORDH3068 with my wholeH3605 

heart,H3824 in the assemblyH5475 of the 

upright,H3477 and in the congregation.H5712 

 

Slm_112:1  PraiseH1984 ye the LORD.H3050 

BlessedH835 is the manH376 that fearethH3372 
(H853) the LORD,H3068 that delightethH2654 

greatlyH3966 in his commandments.H4687 
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Slm_113:1  PraiseH1984 ye the LORD.H3050 

Praise,H1984 O ye servantsH5650 of the 

LORD,H3068 praiseH1984 (H853) the nameH8034 

of the LORD.H3068 

 

Slm_113:9  He maketh the barrenH6135 woman to 

keepH3427 house,H1004 and to be a joyfulH8056 

motherH517 of children.H1121 PraiseH1984 ye the 

LORD.H3050 

 

Slm_115:17  The deadH4191 praiseH1984 

notH3808 the LORD,H3050 neitherH3808 

anyH3605 that go downH3381 into silence.H1745 

 

Slm_115:18  But weH587 will blessH1288 the 

LORDH3050 from this time forthH4480 H6258 and 

for evermore.H5704 H5769 PraiseH1984 the 

LORD.H3050 

 

Slm_116:19  In the courtsH2691 of the 

LORD'SH3068 house,H1004 in the midstH8432 of 

thee, O Jerusalem.H3389 PraiseH1984 ye the 

LORD.H3050 
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Slm_117:2  ForH3588 his merciful kindnessH2617 

is greatH1396 towardH5921 us: and the truthH571 

of the LORDH3068 endureth for ever.H5769 

PraiseH1984 ye the LORD.H3050 

 

Slm_118:5  I called uponH7121 the LORDH3050 

inH4480 distress:H4712 the LORDH3050 

answeredH6030 me, and set me in a large 

place.H4800 

 

Slm_118:14  The LORDH3050 is my strengthH5797 

and song,H2176 and is becomeH1961 my 

salvation.H3444 

 

Slm_118:17  I shall notH3808 die,H4191 butH3588 

live,H2421 and declareH5608 the worksH4639 of 

the LORD.H3050 

 

Slm_118:18  The LORDH3050 hath chastened me 

sore:H3256 H3256 but he hath notH3808 given me 

overH5414 unto death.H4194 
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Slm_118:19  OpenH6605 to me the gatesH8179 of 

righteousness:H6664 I will goH935 into them, and 

I will praiseH3034 the LORD:H3050 

 

Slm_122:4  WhitherH7945 H8033 the tribesH7626 

go up,H5927 the tribesH7626 of the LORD,H3050 

unto the testimonyH5715 of Israel,H3478 to give 

thanksH3034 unto the nameH8034 of the 

LORD.H3068 

 

Slm_130:3  IfH518 thou, LORD,H3050 shouldest 

markH8104 iniquities,H5771 O Lord,H136 

whoH4310 shall stand?H5975 

 

Slm_135:1  PraiseH1984 ye the LORD.H3050 

PraiseH1984 ye(H853) the nameH8034 of the 

LORD;H3068 praiseH1984 him, O ye 

servantsH5650 of the LORD.H3068 

 

Slm_135:3  PraiseH1984 the LORD;H3050 

forH3588 the LORDH3068 is good:H2896 sing 

praisesH2167 unto his name;H8034 forH3588 it is 

pleasant.H5273 
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Slm_135:4  ForH3588 the LORDH3050 hath 

chosenH977 JacobH3290 unto himself, and 

IsraelH3478 for his peculiar treasure.H5459 

 

Slm_135:21  BlessedH1288 be the LORDH3068 out 

of Zion,H4480 H6726 which dwellethH7931 at 

Jerusalem.H3389 PraiseH1984 ye the LORD.H3050 

 

Slm_146:1  PraiseH1984 ye the LORD.H3050 

PraiseH1984 (H853) the LORD,H3068 O my 

soul.H5315 

 

Slm_146:10  The LORDH3068 shall reignH4427 for 

ever,H5769 even thy God,H430 O Zion,H6726 unto 

all generations.H1755 H1755 PraiseH1984 ye the 

LORD.H3050 

 

Slm_147:1  PraiseH1984 ye the LORD:H3050 

forH3588 it is goodH2896 to sing praisesH2167 

unto our God;H430 forH3588 it is pleasant;H5273 

and praiseH8416 is comely.H5000 
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Slm_147:20  He hath notH3808 dealtH6213 

soH3651 with anyH3605 nation:H1471 and as for 

his judgments,H4941 they have notH1077 

knownH3045 them. PraiseH1984 ye the 

LORD.H3050 

 

Slm_148:1  PraiseH1984 ye the LORD.H3050 

PraiseH1984 ye(H853) the LORDH3068 fromH4480 

the heavens:H8064 praiseH1984 him in the 

heights.H4791 

 

Slm_148:14  He also exaltethH7311 the 

hornH7161 of his people,H5971 the praiseH8416 of 

allH3605 his saints;H2623 even of the 

childrenH1121 of Israel,H3478 a peopleH5971 

nearH7138 unto him. PraiseH1984 ye the 

LORD.H3050 

 

Slm_149:1  PraiseH1984 ye the LORD.H3050 

SingH7891 unto the LORDH3068 a newH2319 

song,H7892 and his praiseH8416 in the 

congregationH6951 of saints.H2623 
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Slm_149:9  To executeH6213 upon them the 

judgmentH4941 written:H3789 thisH1931 

honourH1926 have allH3605 his saints.H2623 

PraiseH1984 ye the LORD.H3050 

 

Slm_150:1  PraiseH1984 ye the LORD.H3050 

PraiseH1984 GodH410 in his sanctuary:H6944 

praiseH1984 him in the firmamentH7549 of his 

power.H5797 

 

Slm_150:6  Let everyH3605 thing that hath 

breathH5397 praiseH1984 the LORD.H3050 

PraiseH1984 ye the LORD.H3050 

 

Isa_12:2  Behold,H2009 GodH410 is my 

salvation;H3444 I will trust,H982 and notH3808 be 

afraid:H6342 forH3588 the LORDH3050 

JEHOVAHH3068 is my strengthH5797 and my 

song;H2176 he also is becomeH1961 my 

salvation.H3444 
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Isa_26:4  TrustH982 ye in the LORDH3068 for 

ever:H5704 H5703 forH3588 in the LORDH3050 

JEHOVAHH3068 is everlastingH5769 

strength:H6697 

 

Isa_38:11  I said,H559 I shall notH3808 seeH7200 

the LORD,H3050 even the LORD,H3050 in the 

landH776 of the living:H2416 I shall beholdH5027 

manH120 noH3808 moreH5750 withH5973 the 

inhabitantsH3427 of the world.H2309 

 

45 versos encontrados, 49 ocorrências 

 

Êxodo 2 versos encontrados 2 ocorrências 

Salmos 40 versos encontrados 43 

ocorrências 

Isaías 3 versos encontrados 4 ocorrências 
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Abaixo listarei todas 49 as ocorrências de YAH 

(H3050) da versão HOT+, uma vez que não é possível 

localizar essas ocorrências em português, e para 

comparar com a King James. 

 

 

  Êxo_15:2עזי H5797 וזמרת H2176 יה  H3050

  H410אלי  H2088זה  H3444ועהליש  לי  H1961ויהי
   H7311וארממנהו׃  H1אבי  H430אלהי  H5115ואנוהו

 

  Êxo_17:16ויאמר H559 כי H3588 יד H3027 

 H4421 מלחמהH3050  יה H3676 כס H5921 על

   H1755דר׃  H1755מדר  H6002בעמלק  H3068ליהוה

 

 (68:5)   Slm_68:4ירוש H7891 לאלהים H430 

  H7392לרכב  H5549סלו  H8034מוש  H2167זמרו
 H5937 ועלזו H8034 מושH3050  ביה H6160 בערבות

   H6440לפניו׃

 

 (68:19)   Slm_68:18עלית H5927 למרום H4791 

  H4979מתנות  H3947לקחת  H7628ביש  H7617ביתש
  H7931כןלש  H5637סוררים  H637ואף  H120באדם

  H430 אלהים׃H3050  יה
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 (77:12)   Slm_77:11אזכיר H2142 מעללי H4611 

 H6924 מקדם H2142 אזכרה H3588 כיH3050  יה

   H6382פלאך׃

 

 (89:9)   Slm_89:8יהוה H3068 אלהי H430 

  H2626חסין  H3644כמוך  H4310מי  H6635צבאות
  H5439 סביבותיך׃ H530 ואמונתךH3050  יה

 

  Slm_94:7ויאמרו H559 לא H3808 יראה H7200 

 H430 אלהי H995 יבין H3808 ולאH3050  יה

   H3290יעקב׃

 

  Slm_94:12ריאש H835 הגבר H1397 ראש H834 

 H8451 ומתורתךH3050  יה H3256 תיסרנו

   H3925תלמדנו׃

 

 (102:19)   Slm_102:18תכתב H3789 זאת H2063 

  H1254נברא  H5971ועם  H314אחרון  H1755לדור
 H3050  יה׃ H1984 יהלל
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  Slm_104:35יתמו H8552 חטאים H2400 מן H4480 

  H369אינם  H5750עוד  H7563עיםורש  H776הארץ
  H3068יהוה  H853את  H5315ינפש  H1288ברכי
 H3050  יה׃ H1984 הללו

 

  Slm_105:45בעבור H5668 מרויש H8104 חקיוH2706 

 H3050  יה׃ H1984 הללו H5341 ינצרו H8451 ותורתיו 

 

  Slm_106:48ברוך H1288 יהוה H3068 אלהי H430 

  H5704ועד  H5769העולם  H4480מן  H3478ראליש
  H5971העם  H3605כל  H559ואמר  H5769העולם

 H3050  יה׃ H1984 הללו H543 אמן

 

  Slm_111:1הללו H1984 יה  H3050אודה H3034 

  H5475בסוד  H3824לבב  H3605בכל  H3068יהוה
   H5712ועדה׃  H3477ריםיש

 

  Slm_112:1הללו H1984 יה  H3050ריאש H835 

  H3068יהוה  H853את  H3372ירא  H376איש
   H3966מאד׃  H2654חפץ  H4687במצותיו
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  Slm_113:1הללו H1984 יה  H3050הללו H1984 

  H853את  H1984הללו  H3068יהוה  H5650עבדי
   H3068יהוה׃  H8034םש

 

  Slm_113:9יבימוש H3427 עקרת H6135 הבית H1004 

  H1984הללו  H8056מחהש  H1121הבנים  H517אם
 H3050  יה׃

 

  Slm_115:17לא H3808 המתים H4191 יהללו H1984 

 H3381 ירדי H3605 כל H3808 ולאH3050  יה

   H1745דומה׃

 

  Slm_115:18ואנחנו H587 נברך H1288 יה  H3050

  H1984הללו  H5769עולם  H5704ועד  H6258מעתה
 H3050  יה׃

 

  Slm_116:19בחצרות H2691 בית H1004 יהוהH3068 

H3050 יה׃ H1984 הללו H3389 לםירוש H8432 בתוככי 

  

 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  803 
 

  Slm_117:2כי H3588 גבר H1396 עלינו H5921 

  H5769לעולם  H3068יהוה  H571ואמת  H2617חסדו
 H3050  יה׃ H1984 הללו

 

  Slm_118:5מן H4480 המצר H4712 קראתי H7121 

 H3050  יה׃ H4800 במרחב H6030 ענניH3050  יה

 

  Slm_118:14עזי H5797 וזמרת H2176 יה  H3050

   H3444ועה׃ליש  לי  H1961ויהי

 

  Slm_118:17לא H3808 אמות H4191 כי H3588 

 H3050  יה׃ H4639 ימעש H5608 ואספר H2421 אחיה

 

  Slm_118:18יסר H3256 יסרני H3256 יה  H3050

   H5414נתנני׃  H3808לא  H4194ולמות

 

  Slm_118:19פתחו H6605 עריש  לי H8179 

 H3050  יה׃ H3034 אודה  בם H935 אבא H6664 צדק

 

  Slm_122:4שםש H8033 עלו H5927 בטיםש H7626 

 H3478 ראלליש H5715 עדותH3050  יה H7626 בטיש

   H3068יהוה׃  H8034םלש  H3034להדות
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  Slm_130:3אם H518 עונות H5771 מרתש H8104 

  H5975 יעמד׃ H4310 מי H136 אדניH3050  יה

 

  Slm_135:1הללו H1984 יה  H3050הללו H1984 

  H1984הללו  H3068יהוה  H8034םש  H853את
   H3068יהוה׃  H5650עבדי

 

  Slm_135:3הללו H1984 יה  H3050כי H3588 

  H8034מולש  H2167זמרו  H3068יהוה  H2896טוב
   H5273נעים׃  H3588כי

 

  Slm_135:4כי H3588 יעקב H3290 בחר H977 לו  
  H5459 לסגלתו׃ H3478 ראלישH3050  יה

 

  Slm_135:21ברוך H1288 יהוה H3068 מציון H6726 

 H3050  יה׃ H1984 הללו H3389 לםירוש H7931 כןש

 

  Slm_146:1הללו H1984 יה  H3050הללי H1984 

   H3068יהוה׃  H853את  H5315ינפש

 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  805 
 

  Slm_146:10ימלך H4427 יהוה H3068 לעולם H5769 

  H1755ודר  H1755לדר  H6726ציון  H430אלהיך
 H3050  יה׃ H1984 הללו

 

  Slm_147:1הללו H1984 יה  H3050כי H3588 

  H3588כי  H430אלהינו  H2167זמרה  H2896טוב
   H8416תהלה׃  H5000נאוה  H5273נעים

 

  Slm_147:20לא H3808 העש H6213 כן H3651 

  H1077בל  H4941פטיםומש  H1471גוי  H3605לכל
 H3050  יה׃ H1984 הללו H3045 ידעום

 

  Slm_148:1הללו H1984 יה  H3050הללו H1984 

  H8064מיםהש  H4480מן  H3068יהוה  H853את
   H4791במרומים׃  H1984הללוהו

 

  Slm_148:14וירם H7311 קרן H7161 לעמו H5971 

  H1121לבני  H2623חסידיו  H3605לכל  H8416תהלה
  H1984הללו  H7138קרבו  H5971עם  H3478ראליש
 H3050  יה׃

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  806 
 

  Slm_149:1הללו H1984 יה  H3050ירוש H7891 

  H8416תהלתו  H2319חדש  H7892ירש  H3068ליהוה
   H2623חסידים׃  H6951בקהל

 

  Slm_149:9ותלעש H6213 פטמש  בהם H4941 

  H3605לכל  H1931הוא  H1926הדר  H3789כתוב
 H3050  יה׃ H1984 הללו H2623 חסידיו

 

  Slm_150:1הללו H1984 יה  H3050הללו H1984 

  H7549ברקיע  H1984הללוהו  H6944ובקדש  H410אל
   H5797עזו׃

 

  Slm_150:6כל H3605 מההנש H5397 תהלל H1984 

 H3050  יה׃ H1984 הללוH3050  יה

 

  Isa_12:2הנה H2009 אל H410 ועתייש H3444 

  H3588כי  H6342אפחד  H3808ולא  H982אבטח
 H3068 יהוהH3050  יה H2176 וזמרת H5797 עזי

   H3444ועה׃ליש  לי  H1961ויהי
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  Isa_26:4בטחו H982 ביהוה H3068 עדי H5704 

 H3068 יהוהH3050  ביה H3588 כי H5703 עד

   H5769עולמים׃  H6697צור

 

  Isa_38:11אמרתי H559 לא H3808 אראה H7200 

 H2416 החיים H776 בארץH3050  יהH3050  יה

  H5750עוד  H120אדם  H5027אביט  H3808לא
   H2309חדל׃  H3427בייוש  H5973עם
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Abaixo listarei todas as ocorrências com “jah” (em 

hebraico, H3050, Yod+hê) na versão da Bíblia King 

James. Você perceberá que a maioria está como sufixo e 

prefixo de nomes hebraicos.  

 

São 209 ocorrências encontradas nessa versão em 

inglês e que não seriam identificados em português por 

causa da tradução/transliteração incorreta: 
 

 

Gên_36:24  And theseH428 are the childrenH1121 

of Zibeon;H6649 both Ajah,H345 and Anah:H6034 

thisH1931 was that AnahH6034 thatH834 

foundH4672 (H853) the mulesH3222 in the 

wilderness,H4057 as he fedH7462 (H853) the 

assesH2543 of ZibeonH6649 his father.H1 

 

Gên_46:14  And the sonsH1121 of Zebulun;H2074 

Sered,H5624 and Elon,H356 and Jahleel.H3177 

 

Gên_46:24  And the sonsH1121 of Naphtali;H5321 

Jahzeel,H3183 and Guni,H1476 and Jezer,H3337 

and Shillem.H8006 
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Núm_21:23  And SihonH5511 would notH3808 

sufferH5414 (H853) IsraelH3478 to passH5674 

through his border:H1366 but SihonH5511 

gathered all his people together,H622 (H853) 

H3605 H5971 and went outH3318 againstH7125 

IsraelH3478 into the wilderness:H4057 and he 

cameH935 to Jahaz,H3096 and foughtH3898 

against Israel.H3478 

 

Núm_26:26  Of the sonsH1121 of ZebulunH2074 

after their families:H4940 of Sered,H5624 the 

familyH4940 of the Sardites:H5625 of Elon,H356 

the familyH4940 of the Elonites:H440 of 

Jahleel,H3177 the familyH4940 of the 

Jahleelites.H3178 

 

Núm_26:48  Of the sonsH1121 of NaphtaliH5321 

after their families:H4940 of Jahzeel,H3183 the 

familyH4940 of the Jahzeelites:H3184 of 

Guni,H1476 the familyH4940 of the Gunites:H1477 
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Deu_2:32  Then SihonH5511 came outH3318 

againstH7125 us, heH1931 and allH3605 his 

people,H5971 to fightH4421 at Jahaz.H3096 

 

Jos_13:18  And Jahazah,H3096 and 

Kedemoth,H6932 and Mephaath,H4158 

 

Jos_15:28  And Hazarshual,H2705 and 

Beersheba,H884 and Bizjothjah,H964 

 

Jos_21:36  And out of the tribeH4480 H4294 of 

Reuben,H7205 (H853) BezerH1221 withH854 her 

suburbs,H4054 and JahazahH3096 withH854 her 

suburbs,H4054 

 

Jzs_11:20  But SihonH5511 trustedH539 notH3808 

(H853) IsraelH3478 to passH5674 through his 

coast:H1366 but SihonH5511 gathered all his 

people together,H622 (H853) H3605 H5971 and 

pitchedH2583 in Jahaz,H3096 and foughtH3898 

againstH5973 Israel.H3478 
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2Sm_3:4  And the fourth,H7243 AdonijahH138 the 

sonH1121 of Haggith;H2294 and the fifth,H2549 

ShephatiahH8203 the sonH1121 of Abital;H37 

 

1Rs_1:5  Then AdonijahH138 the sonH1121 of 

HaggithH2294 exalted himself,H4984 saying,H559 

IH589 will be king:H4427 and he preparedH6213 

him chariotsH7393 and horsemen,H6571 and 

fiftyH2572 menH376 to runH7323 beforeH6440 
him. 

 

1Rs_1:7  And he conferredH1697 withH5973 

JoabH3097 the sonH1121 of Zeruiah,H6870 and 

withH5973 AbiatharH54 the priest:H3548 and they 

followingH310 AdonijahH138 helpedH5826 him. 

 

1Rs_1:8  But ZadokH6659 the priest,H3548 and 

BenaiahH1141 the sonH1121 of Jehoiada,H3077 

and NathanH5416 the prophet,H5030 and 

Shimei,H8096 and Rei,H7472 and the mighty 

menH1368 whichH834 belonged to David,H1732 

wereH1961 notH3808 withH5973 Adonijah.H138 
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1Rs_1:9  And AdonijahH138 slewH2076 

sheepH6629 and oxenH1241 and fat cattleH4806 

byH5973 the stoneH68 of Zoheleth,H2120 

whichH834 is byH681 Enrogel,H5883 and 

calledH7121 (H853) allH3605 his brethrenH251 the 

king'sH4428 sons,H1121 and allH3605 the 

menH376 of JudahH3063 the king'sH4428 

servants:H5650 

 

1Rs_1:11  Wherefore NathanH5416 spakeH559 

untoH413 BathshebaH1339 the motherH517 of 

Solomon,H8010 saying,H559 Hast thou notH3808 

heardH8085 thatH3588 AdonijahH138 the 

sonH1121 of HaggithH2294 doth reign,H4427 and 

DavidH1732 our lordH113 knowethH3045 it 

not?H3808 
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1Rs_1:13  GoH1980 and get thee inH935 untoH413 

kingH4428 David,H1732 and sayH559 untoH413 

him, Didst notH3808 thou,H859 my lord,H113 O 

king,H4428 swearH7650 unto thine 

handmaid,H519 saying,H559 AssuredlyH3588 

SolomonH8010 thy sonH1121 shall reignH4427 

afterH310 me, and heH1931 shall sitH3427 

uponH5921 my throne?H3678 whyH4069 then doth 

AdonijahH138 reign?H4427 

 

1Rs_1:18  And now,H6258 behold,H2009 

AdonijahH138 reigneth;H4427 and now,H6258 my 

lordH113 the king,H4428 thou knowestH3045 it 

not:H3808 

 

1Rs_1:24  And NathanH5416 said,H559 My 

lord,H113 O king,H4428 hast thouH859 said,H559 

AdonijahH138 shall reignH4427 afterH310 me, and 

heH1931 shall sitH3427 uponH5921 my 

throne?H3678 
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1Rs_1:25  ForH3588 he is gone downH3381 this 

day,H3117 and hath slainH2076 oxenH7794 and 

fat cattleH4806 and sheepH6629 in 

abundance,H7230 and hath calledH7121 allH3605 

the king'sH4428 sons,H1121 and the 

captainsH8269 of the host,H6635 and AbiatharH54 

the priest;H3548 and, behold,H2009 they eatH398 

and drinkH8354 beforeH6440 him, and say,H559 

God saveH2421 kingH4428 Adonijah.H138 

 

1Rs_1:41  And AdonijahH138 and allH3605 the 

guestsH7121 thatH834 were withH854 him 

heardH8085 it as theyH1992 had made an 

endH3615 of eating.H398 And when JoabH3097 

heardH8085 (H853) the soundH6963 of the 

trumpet,H7782 he said,H559 WhereforeH4069 is 

this noiseH6963 of the cityH7151 being in an 

uproar?H1993 

 

 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  815 
 

1Rs_1:42  And while he yetH5750 spake,H1696 

behold,H2009 JonathanH3129 the sonH1121 of 

AbiatharH54 the priestH3548 came:H935 and 

AdonijahH138 saidH559 unto him, Come in;H935 

forH3588 thouH859 art a valiantH2428 man,H376 

and bringest good tidings.H2896 H1319 

 

1Rs_1:43  And JonathanH3129 answeredH6030 

and saidH559 to Adonijah,H138 VerilyH61 our 

lordH113 kingH4428 DavidH1732 hath made 

Solomon king.H4427 (H853) H8010 

 

1Rs_1:49  And allH3605 the guestsH7121 

thatH834 were with AdonijahH138 were 

afraid,H2729 and rose up,H6965 and wentH1980 

every manH376 his way.H1870 

 

1Rs_1:50  And AdonijahH138 fearedH3372 

becauseH4480 H6440 of Solomon,H8010 and 

arose,H6965 and went,H1980 and caught 

holdH2388 on the hornsH7161 of the altar.H4196 
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1Rs_1:51  And it was toldH5046 Solomon,H8010 

saying,H559 Behold,H2009 AdonijahH138 

fearethH3372 (H853) kingH4428 Solomon:H8010 

for, lo,H2009 he hath caught holdH270 on the 

hornsH7161 of the altar,H4196 saying,H559 Let 

kingH4428 SolomonH8010 swearH7650 unto me to 

dayH3117 that he will notH518 slayH4191 (H853) 

his servantH5650 with the sword.H2719 

 

1Rs_2:13  And AdonijahH138 the sonH1121 of 

HaggithH2294 cameH935 toH413 BathshebaH1339 

the motherH517 of Solomon.H8010 And she 

said,H559 ComestH935 thou peaceably?H7965 And 

he said,H559 Peaceably.H7965 

 

1Rs_2:19  BathshebaH1339 therefore wentH935 

untoH413 kingH4428 Solomon,H8010 to 

speakH1696 unto him forH5921 Adonijah.H138 And 

the kingH4428 rose upH6965 to meetH7122 her, 

and bowed himselfH7812 unto her, and sat 

downH3427 onH5921 his throne,H3678 and caused 

a seatH3678 to be setH7760 for the king'sH4428 

mother;H517 and she satH3427 on his right 

hand.H3225 
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1Rs_2:21  And she said,H559 Let(H853) 

AbishagH49 the ShunammiteH7767 be givenH5414 

to AdonijahH138 thy brotherH251 to wife.H802 

 

1Rs_2:22  And kingH4428 SolomonH8010 

answeredH6030 and saidH559 unto his 

mother,H517 And whyH4100 dost thouH859 

askH7592 (H853) AbishagH49 the 

ShunammiteH7767 for Adonijah?H138 askH7592 

for him(H853) the kingdomH4410 also; forH3588 

heH1931 is mineH4480 elderH1419 brother;H251 

even for him, and for AbiatharH54 the priest,H3548 

and for JoabH3097 the sonH1121 of Zeruiah.H6870 

 

1Rs_2:23  Then kingH4428 SolomonH8010 

swareH7650 by the LORD,H3068 saying,H559 

GodH430 doH6213 soH3541 to me, and 

moreH3254 also,H3541 ifH3588 AdonijahH138 

have not spokenH1696 (H853) thisH2088 

wordH1697 against his own life.H5315 
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1Rs_2:24  NowH6258 therefore, as the 

LORDH3068 liveth,H2416 whichH834 hath 

establishedH3559 me, and setH3427 me onH5921 

the throneH3678 of DavidH1732 my father,H1 and 

whoH834 hath madeH6213 me an house,H1004 

asH834 he promised,H1696 AdonijahH138 shall be 

put to deathH4191 this day.H3117 

 

1Rs_2:28  Then tidingsH8052 cameH935 toH5704 

Joab:H3097 forH3588 JoabH3097 had turnedH5186 

afterH310 Adonijah,H138 though he turnedH5186 

notH3808 afterH310 Absalom.H53 And JoabH3097 

fledH5127 untoH413 the tabernacleH168 of the 

LORD,H3068 and caught holdH2388 on the 

hornsH7161 of the altar.H4196 

 

1Rs_11:29  And it came to passH1961 at 

thatH1931 timeH6256 when JeroboamH3379 went 

outH3318 of Jerusalem,H4480 H3389 that the 

prophetH5030 AhijahH281 the ShiloniteH7888 

foundH4672 him in the way;H1870 and heH1931 

had clad himselfH3680 with a newH2319 

garment;H8008 and they twoH8147 were 

aloneH905 in the field:H7704 
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1Rs_11:30  And AhijahH281 caughtH8610 the 

newH2319 garmentH8008 thatH834 was onH5921 

him, and rentH7167 it in twelveH8147 H6240 

pieces:H7168 

 

1Rs_12:15  Wherefore the kingH4428 

hearkenedH8085 notH3808 untoH413 the 

people;H5971 forH3588 the causeH5438 

wasH1961 fromH4480 H5973 the LORD,H3068 

thatH4616 he might performH6965 (H853) his 

saying,H1697 whichH834 the LORDH3068 

spakeH1696 byH3027 AhijahH281 the 

ShiloniteH7888 untoH413 JeroboamH3379 the 

sonH1121 of Nebat.H5028 

 

1Rs_14:1  At thatH1931 timeH6256 AbijahH29 the 

sonH1121 of JeroboamH3379 fell sick.H2470 
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1Rs_14:2  And JeroboamH3379 saidH559 to his 

wife,H802 Arise,H6965 I pray thee,H4994 and 

disguise thyself,H8138 thatH3588 thouH859 be 

notH3808 knownH3045 to be the wifeH802 of 

Jeroboam;H3379 and getH1980 thee to 

Shiloh:H7887 behold,H2009 thereH8033 is 

AhijahH281 the prophet,H5030 whichH1931 

toldH1696 H5921 me that I should be kingH4428 

overH5921 thisH2088 people.H5971 

 

1Rs_14:4  And Jeroboam'sH3379 wifeH802 

didH6213 so,H3651 and arose,H6965 and 

wentH1980 to Shiloh,H7887 and cameH935 to the 

houseH1004 of Ahijah.H281 But AhijahH281 

couldH3201 notH3808 see;H7200 forH3588 his 

eyesH5869 were setH6965 by reason of his 

age.H4480 H7869 
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1Rs_14:5  And the LORDH3068 saidH559 

untoH413 Ahijah,H281 Behold,H2009 the wifeH802 

of JeroboamH3379 comethH935 to askH1875 a 

thingH1697 ofH4480 H5973 thee forH413 her 

son;H1121 forH3588 heH1931 is sick:H2470 

thusH2090 and thusH2088 shalt thou sayH1696 

untoH413 her: for it shall be,H1961 when she 

cometh in,H935 that sheH1931 shall feign herself 

to be anotherH5234 woman.H5234 

 

1Rs_14:6  And it wasH1961 so, when AhijahH281 

heardH8085 (H853) the soundH6963 of her 

feet,H7272 as she came inH935 at the door,H6607 

that he said,H559 Come in,H935 thou wifeH802 of 

Jeroboam;H3379 whyH4100 H2088 feignest thou 

thyself to be another?H5234 H859 for IH595 am 

sentH7971 toH413 thee with heavyH7186 tidings. 

 

1Rs_14:18  And they buriedH6912 him; and 

allH3605 IsraelH3478 mournedH5594 for him, 

according to the wordH1697 of the LORD,H3068 

whichH834 he spakeH1696 by the handH3027 of 

his servantH5650 AhijahH281 the prophet.H5030 
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1Rs_15:27  And BaashaH1201 the sonH1121 of 

Ahijah,H281 of the houseH1004 of Issachar,H3485 

conspiredH7194 againstH5921 him; and 

BaashaH1201 smoteH5221 him at 

Gibbethon,H1405 whichH834 belonged to the 

Philistines;H6430 for NadabH5070 and allH3605 

IsraelH3478 laid siegeH6696 toH5921 

Gibbethon.H1405 

 

1Rs_15:29  And it came to pass,H1961 when he 

reigned,H4427 that he smoteH5221 (H853) 

allH3605 the houseH1004 of Jeroboam;H3379 he 

leftH7604 notH3808 to JeroboamH3379 anyH3605 

that breathed,H5397 untilH5704 he had 

destroyedH8045 him, according unto the 

sayingH1697 of the LORD,H3068 whichH834 he 

spakeH1696 byH3027 his servantH5650 

AhijahH281 the Shilonite:H7888 
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1Rs_15:33  In the thirdH7969 yearH8141 of 

AsaH609 kingH4428 of JudahH3063 began 

BaashaH1201 the sonH1121 of AhijahH281 to 

reignH4427 overH5921 allH3605 IsraelH3478 in 

Tirzah,H8656 twentyH6242 and fourH702 

years.H8141 

 

1Rs_17:1  And ElijahH452 the Tishbite,H8664 who 

was of the inhabitantsH4480 H8453 of 

Gilead,H1568 saidH559 untoH413 Ahab,H256 As 

the LORDH3068 GodH430 of IsraelH3478 

liveth,H2416 beforeH6440 whomH834 I 

stand,H5975 there shall notH518 beH1961 

dewH2919 nor rainH4306 theseH428 years,H8141 

butH3588 H518 accordingH6310 to my 

word.H1697 

 

1Rs_17:13  And ElijahH452 saidH559 untoH413 

her, FearH3372 not;H408 goH935 and doH6213 as 

thou hast said:H1697 butH389 makeH6213 me 

thereofH4480 H8033 a littleH6996 cakeH5692 

first,H7223 and bringH3318 it unto me, and 

afterH314 makeH6213 for thee and for thy 

son.H1121 
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1Rs_17:15  And she wentH1980 and didH6213 

according to the sayingH1697 of Elijah:H452 and 

she,H1931 and he,H1931 and her house,H1004 did 

eatH398 many days.H3117 

 

1Rs_17:16  And the barrelH3537 of mealH7058 

wastedH3615 not,H3808 neitherH3808 did the 

cruseH6835 of oilH8081 fail,H2637 according to the 

wordH1697 of the LORD,H3068 whichH834 he 

spakeH1696 byH3027 Elijah.H452 

 

1Rs_17:18  And she saidH559 untoH413 

Elijah,H452 WhatH4100 have I to do with thee, O 

thou manH376 of God?H430 art thou comeH935 

untoH413 me to call(H853) my sinH5771 to 

remembrance,H2142 and to slayH4191 (H853) my 

son?H1121 

 

1Rs_17:22  And the LORDH3068 heardH8085 the 

voiceH6963 of Elijah;H452 and the soulH5315 of 

the childH3206 came into him again,H7725 H5921 
H7130 and he revived.H2421 
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1Rs_17:23  And ElijahH452 tookH3947 (H853) the 

child,H3206 and brought him downH3381 out 

ofH4480 the chamberH5944 into the house,H1004 

and deliveredH5414 him unto his mother:H517 and 

ElijahH452 said,H559 See,H7200 thy sonH1121 

liveth.H2416 

 

1Rs_17:24  And the womanH802 saidH559 toH413 

Elijah,H452 NowH6258 by thisH2088 I knowH3045 

thatH3588 thouH859 art a manH376 of God,H430 

and that the wordH1697 of the LORDH3068 in thy 

mouthH6310 is truth.H571 

 

1Rs_18:1  And it came to passH1961 after 

manyH7227 days,H3117 that the wordH1697 of 

the LORDH3068 cameH1961 toH413 ElijahH452 in 

the thirdH7992 year,H8141 saying,H559 Go,H1980 

shew thyselfH7200 untoH413 Ahab;H256 and I will 

sendH5414 rainH4306 uponH5921 H6440 the 

earth.H127 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  826 
 

1Rs_18:2  And ElijahH452 wentH1980 to shew 

himselfH7200 untoH413 Ahab.H256 And there was 

a soreH2389 famineH7458 in Samaria.H8111 

 

1Rs_18:7  And as ObadiahH5662 wasH1961 in the 

way,H1870 behold,H2009 ElijahH452 metH7122 

him: and he knewH5234 him, and fellH5307 

onH5921 his face,H6440 and said,H559 Art 

thouH859 thatH2088 my lordH113 Elijah?H452 

 

1Rs_18:8  And he answeredH559 him, IH589 am: 

go,H1980 tellH559 thy lord,H113 Behold,H2009 

ElijahH452 is here. 

 

1Rs_18:11  And nowH6258 thouH859 sayest,H559 

Go,H1980 tellH559 thy lord,H113 Behold,H2009 

ElijahH452 is here. 

 

1Rs_18:14  And nowH6258 thouH859 sayest,H559 

Go,H1980 tellH559 thy lord,H113 Behold,H2009 

ElijahH452 is here: and he shall slayH2026 me. 
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1Rs_18:15  And ElijahH452 said,H559 As the 

LORDH3068 of hostsH6635 liveth,H2416 

beforeH6440 whomH834 I stand,H5975 I will 

surelyH3588 shew myselfH7200 untoH413 him to 

day.H3117 

 

1Rs_18:16  So ObadiahH5662 wentH1980 to 

meetH7122 Ahab,H256 and toldH5046 him: and 

AhabH256 wentH1980 to meetH7122 Elijah.H452 

 

1Rs_18:17  And it came to pass,H1961 when 

AhabH256 sawH7200 (H853) Elijah,H452 that 

AhabH256 saidH559 untoH413 him, Art thouH859 

he thatH2088 troublethH5916 Israel?H3478 

 

1Rs_18:21  And ElijahH452 cameH5066 untoH413 

allH3605 the people,H5971 and said,H559 How 

longH5704 H4970 haltH6452 yeH859 

betweenH5921 twoH8147 opinions?H5587 ifH518 

the LORDH3068 be God,H430 followH1980 H310 

him: but ifH518 Baal,H1168 then followH1980 
H310 him. And the peopleH5971 answeredH6030 

him notH3808 a word.H1697 
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1Rs_18:22  Then saidH559 ElijahH452 untoH413 

the people,H5971 I,H589 even I only,H905 

remainH3498 a prophetH5030 of the LORD;H3068 

but Baal'sH1168 prophetsH5030 are fourH702 

hundredH3967 and fiftyH2572 men.H376 

 

1Rs_18:25  And ElijahH452 saidH559 unto the 

prophetsH5030 of Baal,H1168 ChooseH977 you 

oneH259 bullockH6499 for yourselves, and 

dressH6213 it first;H7223 forH3588 yeH859 are 

many;H7227 and callH7121 on the nameH8034 of 

your gods,H430 but putH7760 noH3808 fireH784 

under. 

 

1Rs_18:27  And it came to passH1961 at 

noon,H6672 that ElijahH452 mockedH2048 them, 

and said,H559 CryH7121 aloud:H6963 H1419 

forH3588 heH1931 is a god;H430 eitherH3588 he 

is talking,H7879 orH3588 he is pursuing,H7873 

orH3588 he is in a journey,H1870 or 

peradventureH194 heH1931 sleepeth,H3463 and 

must be awaked.H3364 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  829 
 

1Rs_18:30  And ElijahH452 saidH559 unto 

allH3605 the people,H5971 Come nearH5066 

untoH413 me. And allH3605 the peopleH5971 

came nearH5066 untoH413 him. And he 

repairedH7495 (H853) the altarH4196 of the 

LORDH3068 that was broken down.H2040 

 

1Rs_18:31  And ElijahH452 tookH3947 

twelveH8147 H6240 stones,H68 according to the 

numberH4557 of the tribesH7626 of the sonsH1121 

of Jacob,H3290 untoH413 whomH834 the 

wordH1697 of the LORDH3068 came,H1961 

saying,H559 IsraelH3478 shall beH1961 thy 

name:H8034 
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1Rs_18:36  And it came to passH1961 at the time 

of the offeringH5927 of the evening sacrifice,H4503 

that ElijahH452 the prophetH5030 came 

near,H5066 and said,H559 LORDH3068 GodH430 

of Abraham,H85 Isaac,H3327 and of Israel,H3478 

let it be knownH3045 this dayH3117 thatH3588 

thouH859 art GodH430 in Israel,H3478 and that 

IH589 am thy servant,H5650 and that I have 

doneH6213 (H853) allH3605 theseH428 

thingsH1697 at thy word.H1697 

 

1Rs_18:40  And ElijahH452 saidH559 unto them, 

TakeH8610 (H853) the prophetsH5030 of 

Baal;H1168 let notH408 oneH376 of themH4480 

escape.H4422 And they tookH8610 them: and 

ElijahH452 brought them downH3381 toH413 the 

brookH5158 Kishon,H7028 and slewH7819 them 

there.H8033 

 

1Rs_18:41  And ElijahH452 saidH559 unto 

Ahab,H256 Get thee up,H5927 eatH398 and 

drink;H8354 forH3588 there is a soundH6963 of 

abundanceH1995 of rain.H1653 
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1Rs_18:42  So AhabH256 went upH5927 to 

eatH398 and to drink.H8354 And ElijahH452 went 

upH5927 toH413 the topH7218 of Carmel;H3760 

and he cast himself downH1457 upon the 

earth,H776 and putH7760 his faceH6440 

betweenH996 his knees,H1290 

 

1Rs_18:46  And the handH3027 of the LORDH3068 

wasH1961 onH413 Elijah;H452 and he girded 

upH8151 his loins,H4975 and ranH7323 

beforeH6440 AhabH256 toH5704 the entranceH935 

of Jezreel.H3157 

 

1Rs_19:1  And AhabH256 toldH5046 JezebelH348 

(H853) allH3605 thatH834 ElijahH452 had 

done,H6213 and withalH3605 howH834 he had 

slainH2026 (H853) allH3605 the prophetsH5030 

with the sword.H2719 
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1Rs_19:2  Then JezebelH348 sentH7971 a 

messengerH4397 untoH413 Elijah,H452 

saying,H559 SoH3541 let the godsH430 doH6213 

to me, and moreH3254 also,H3541 ifH3588 I 

makeH7760 not(H853) thy lifeH5315 as the 

lifeH5315 of oneH259 ofH4480 them by to 

morrowH4279 about this time.H6256 

 

1Rs_19:9  And he cameH935 thitherH8033 

untoH413 a cave,H4631 and lodgedH3885 

there;H8033 and, behold,H2009 the wordH1697 of 

the LORDH3068 came toH413 him, and he 

saidH559 unto him, WhatH4100 doest thou 

here,H6311 Elijah?H452 

 

1Rs_19:13  And it wasH1961 so, when ElijahH452 

heardH8085 it, that he wrappedH3874 his 

faceH6440 in his mantle,H155 and went out,H3318 

and stoodH5975 in the entering inH6607 of the 

cave.H4631 And, behold,H2009 there came a 

voiceH6963 untoH413 him, and said,H559 

WhatH4100 doest thou here,H6311 Elijah?H452 
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1Rs_19:19  So he departedH1980 thence,H4480 

H8033 and foundH4672 (H853) ElishaH477 the 

sonH1121 of Shaphat,H8202 whoH1931 was 

plowingH2790 with twelveH8147 H6240 

yokeH6776 of oxen beforeH6440 him, and 

heH1931 with the twelfth:H8147 H6240 and 

ElijahH452 passedH5674 byH413 him, and 

castH7993 his mantleH155 uponH413 him. 

 

1Rs_19:20  And he leftH5800 (H853) the 

oxen,H1241 and ranH7323 afterH310 Elijah,H452 

and said,H559 Let me, I pray thee,H4994 

kissH5401 my fatherH1 and my mother,H517 and 

then I will followH1980 H310 thee. And he 

saidH559 unto him, GoH1980 back again:H7725 

forH3588 whatH4100 have I doneH6213 to thee? 
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1Rs_19:21  And he returned backH7725 

fromH4480 H310 him, and tookH3947 (H853) a 

yokeH6776 of oxen,H1241 and slewH2076 them, 

and boiledH1310 their fleshH1320 with the 

instrumentsH3627 of the oxen,H1241 and 

gaveH5414 unto the people,H5971 and they did 

eat.H398 Then he arose,H6965 and wentH1980 

afterH310 Elijah,H452 and ministeredH8334 unto 

him. 

 

1Rs_21:17  And the wordH1697 of the LORDH3068 

cameH1961 toH413 ElijahH452 the Tishbite,H8664 

saying,H559 

 

1Rs_21:20  And AhabH256 saidH559 toH413 

Elijah,H452 Hast thou foundH4672 me, O mine 

enemy?H341 And he answered,H559 I have 

foundH4672 thee: becauseH3282 thou hast 

soldH4376 thyself to workH6213 evilH7451 in the 

sightH5869 of the LORD.H3068 
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1Rs_21:22  And will makeH5414 (H853) thine 

houseH1004 like the houseH1004 of 

JeroboamH3379 the sonH1121 of Nebat,H5028 and 

like the houseH1004 of BaashaH1201 the 

sonH1121 of Ahijah,H281 forH413 the 

provocationH3708 wherewithH834 thou hast 

provoked me to anger,H3707 and made Israel to 

sin.H2398 (H853) H3478 

 

1Rs_21:28  And the wordH1697 of the LORDH3068 

cameH1961 toH413 ElijahH452 the Tishbite,H8664 

saying,H559 

 

2Rs_1:3  But the angelH4397 of the LORDH3068 

saidH1696 toH413 ElijahH452 the Tishbite,H8664 

Arise,H6965 go upH5927 to meetH7125 the 

messengersH4397 of the kingH4428 of 

Samaria,H8111 and sayH1696 untoH413 them, Is 

it not becauseH4480 H1097 there is notH369 a 

GodH430 in Israel,H3478 that ye 

H859 goH1980 to enquireH1875 of 

BaalzebubH1176 the godH430 of Ekron?H6138 
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2Rs_1:4  Now thereforeH3651 thusH3541 

saithH559 the LORD,H3068 Thou shalt notH3808 

come downH3381 fromH4480 that bedH4296 on 

whichH834 H8033 thou art gone up,H5927 

butH3588 shalt surely die.H4191 H4191 And 

ElijahH452 departed.H1980 

 

2Rs_1:8  And they answeredH559 H413 him, He 

was an hairy man,H376 H1167 H8181 and 

girtH247 with a girdleH232 of leatherH5785 about 

his loins.H4975 And he said,H559 ItH1931 is 

ElijahH452 the Tishbite.H8664 

 

2Rs_1:10  And ElijahH452 answeredH6030 and 

saidH1696 toH413 the captainH8269 of fifty,H2572 

IfH518 IH589 be a manH376 of God,H430 then let 

fireH784 come downH3381 fromH4480 

heaven,H8064 and consumeH398 thee and thy 

fifty.H2572 And there came downH3381 fireH784 

fromH4480 heaven,H8064 and consumedH398 him 

and his fifty.H2572 
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2Rs_1:12  And ElijahH452 answeredH6030 and 

saidH1696 untoH413 them, IfH518 IH589 be a 

manH376 of God,H430 let fireH784 come 

downH3381 fromH4480 heaven,H8064 and 

consumeH398 thee and thy fifty.H2572 And the 

fireH784 of GodH430 came downH3381 fromH4480 

heaven,H8064 and consumedH398 him and his 

fifty.H2572 

 

2Rs_1:13  And he sentH7971 againH7725 a 

captainH8269 of the thirdH7992 fiftyH2572 with his 

fifty.H2572 And the thirdH7992 captainH8269 of 

fiftyH2572 went up,H5927 and cameH935 and 

fellH3766 onH5921 his kneesH1290 beforeH5048 

Elijah,H452 and besoughtH2603 H413 him, and 

saidH1696 untoH413 him, O manH376 of 

God,H430 I pray thee,H4994 let my life,H5315 and 

the lifeH5315 of theseH428 fiftyH2572 thy 

servants,H5650 be preciousH3365 in thy 

sight.H5869 
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2Rs_1:15  And the angelH4397 of the LORDH3068 

saidH1696 untoH413 Elijah,H452 Go downH3381 

withH854 him: be not afraidH408 H3372 ofH4480 
H6440 him. And he arose,H6965 and went 

downH3381 withH854 him untoH413 the 

king.H4428 

 

2Rs_1:17  So he diedH4191 according to the 

wordH1697 of the LORDH3068 whichH834 

ElijahH452 had spoken.H1696 And JehoramH3088 

reignedH4427 in his steadH8478 in the 

secondH8147 yearH8141 of JehoramH3088 the 

sonH1121 of JehoshaphatH3092 kingH4428 of 

Judah;H3063 becauseH3588 he hadH1961 

noH3808 son.H1121 

 

2Rs_2:1  And it came to pass,H1961 when the 

LORDH3068 would take upH5927 (H853) 

ElijahH452 into heavenH8064 by a 

whirlwind,H5591 that ElijahH452 wentH1980 with 

ElishaH477 fromH4480 Gilgal.H1537 
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2Rs_2:2  And ElijahH452 saidH559 untoH413 

Elisha,H477 TarryH3427 here,H6311 I pray 

thee;H4994 forH3588 the LORDH3068 hath 

sentH7971 me toH5704 Bethel.H1008 And 

ElishaH477 saidH559 unto him, As the LORDH3068 

liveth,H2416 and as thy soulH5315 liveth,H2416 I 

will notH518 leaveH5800 thee. So they went 

downH3381 to Bethel.H1008 

 

2Rs_2:4  And ElijahH452 saidH559 unto him, 

Elisha,H477 tarryH3427 here,H6311 I pray 

thee;H4994 forH3588 the LORDH3068 hath 

sentH7971 me to Jericho.H3405 And he said,H559 

As the LORDH3068 liveth,H2416 and as thy 

soulH5315 liveth,H2416 I will notH518 leaveH5800 

thee. So they cameH935 to Jericho.H3405 

 

2Rs_2:6  And ElijahH452 saidH559 unto him, 

Tarry,H3427 I pray thee,H4994 here;H6311 

forH3588 the LORDH3068 hath sentH7971 me to 

Jordan.H3383 And he said,H559 As the 

LORDH3068 liveth,H2416 and as thy soulH5315 

liveth,H2416 I will notH518 leaveH5800 thee. And 

they twoH8147 went on.H1980 
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2Rs_2:8  And ElijahH452 tookH3947 (H853) his 

mantle,H155 and wrapped it together,H1563 and 

smoteH5221 (H853) the waters,H4325 and they 

were dividedH2673 hitherH2008 and thither,H2008 

so that they twoH8147 went overH5674 on dry 

ground.H2724 

 

2Rs_2:9  And it came to pass,H1961 when they 

were gone over,H5674 that ElijahH452 saidH559 

untoH413 Elisha,H477 AskH7592 whatH4100 I 

shall doH6213 for thee, beforeH2962 I be taken 

awayH3947 fromH4480 H5973 thee. And 

ElishaH477 said,H559 I pray thee,H4994 let a 

doubleH8147 portionH6310 of thy spiritH7307 

beH1961 uponH413 me. 

 

2Rs_2:11  And it came to pass,H1961 as 

theyH1992 still went on,H1980 and talked,H1696 

that, behold,H2009 there appeared a chariotH7393 

of fire,H784 and horsesH5483 of fire,H784 and 

partedH6504 them bothH8147 asunder;H996 and 

ElijahH452 went upH5927 by a whirlwindH5591 

into heaven.H8064 
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2Rs_2:13  He took upH7311 also(H853) the 

mantleH155 of ElijahH452 thatH834 fellH5307 

fromH4480 H5921 him, and went back,H7725 and 

stoodH5975 byH5921 the bankH8193 of 

Jordan;H3383 

 

2Rs_2:14  And he tookH3947 (H853) the 

mantleH155 of ElijahH452 thatH834 fellH5307 

fromH4480 H5921 him, and smoteH5221 (H853) 

the waters,H4325 and said,H559 WhereH346 is the 

LORDH3068 GodH430 of Elijah?H452 and when 

heH1931 alsoH637 had smittenH5221 (H853) the 

waters,H4325 they partedH2673 hitherH2008 and 

thither:H2008 and ElishaH477 went over.H5674 

 

2Rs_2:15  And when the sonsH1121 of the 

prophetsH5030 whichH834 were to viewH4480 
H5048 at JerichoH3405 sawH7200 him, they 

said,H559 The spiritH7307 of ElijahH452 doth 

restH5117 onH5921 Elisha.H477 And they 

cameH935 to meetH7125 him, and bowed 

themselvesH7812 to the groundH776 before him. 
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2Rs_3:11  But JehoshaphatH3092 said,H559 Is 

there notH369 hereH6311 a prophetH5030 of the 

LORD,H3068 that we may enquireH1875 of(H853) 

the LORDH3068 byH4480 H854 him? And oneH259 

of the kingH4428 of Israel's servantsH4480 H5650 
H3478 answeredH6030 and said,H559 HereH6311 

is ElishaH477 the sonH1121 of Shaphat,H8202 

whichH834 pouredH3332 waterH4325 onH5921 the 

handsH3027 of Elijah.H452 

 

2Rs_9:9  And I will makeH5414 (H853) the 

houseH1004 of AhabH256 like the houseH1004 of 

JeroboamH3379 the sonH1121 of Nebat,H5028 and 

like the houseH1004 of BaashaH1201 the 

sonH1121 of Ahijah:H281 

 

2Rs_9:36  Wherefore they came again,H7725 and 

toldH5046 him. And he said,H559 ThisH1931 is the 

wordH1697 of the LORD,H3068 whichH834 he 

spakeH1696 byH3027 his servantH5650 ElijahH452 

the Tishbite,H8664 saying,H559 In the 

portionH2506 of JezreelH3157 shall dogsH3611 

eatH398 (H853) the fleshH1320 of Jezebel:H348 
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2Rs_10:10  KnowH3045 nowH645 thatH3588 there 

shall fallH5307 unto the earthH776 nothingH3808 

of the wordH4480 H1697 of the LORD,H3068 

whichH834 the LORDH3068 spakeH1696 

concerningH5921 the houseH1004 of Ahab:H256 

for the LORDH3068 hath doneH6213 (H853) that 

whichH834 he spakeH1696 byH3027 his 

servantH5650 Elijah.H452 

 

2Rs_10:17  And when he cameH935 to 

Samaria,H8111 he slewH5221 (H853) allH3605 

that remainedH7604 unto AhabH256 in 

Samaria,H8111 tillH5704 he had destroyedH8045 

him, according to the sayingH1697 of the 

LORD,H3068 whichH834 he spakeH1696 toH413 

Elijah.H452 
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2Rs_16:10  And kingH4428 AhazH271 wentH1980 

to DamascusH1834 to meetH7122 

TiglathpileserH8407 kingH4428 of Assyria,H804 

and sawH7200 (H853) an altarH4196 thatH834 

was at Damascus:H1834 and kingH4428 AhazH271 

sentH7971 toH413 UrijahH223 the priestH3548 

(H853) the fashionH1823 of the altar,H4196 and 

the patternH8403 of it, according to allH3605 the 

workmanshipH4639 thereof. 

 

2Rs_16:11  And UrijahH223 the priestH3548 

builtH1129 (H853) an altarH4196 according to 

allH3605 thatH834 kingH4428 AhazH271 had 

sentH7971 from Damascus:H4480 H1834 soH3651 

UrijahH223 the priestH3548 madeH6213 it 

againstH5704 kingH4428 AhazH271 cameH935 

from Damascus.H4480 H1834 
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2Rs_16:15  And kingH4428 AhazH271 

commandedH6680 (H853) UrijahH223 the 

priest,H3548 saying,H559 UponH5921 the 

greatH1419 altarH4196 burnH6999 (H853) the 

morningH1242 burnt offering,H5930 and the 

eveningH6153 meat offering,H4503 and the 

king'sH4428 burnt sacrifice,H5930 and his meat 

offering,H4503 with the burnt offeringH5930 of 

allH3605 the peopleH5971 of the land,H776 and 

their meat offering,H4503 and their drink 

offerings;H5262 and sprinkleH2236 uponH5921 it 

allH3605 the bloodH1818 of the burnt 

offering,H5930 and allH3605 the bloodH1818 of the 

sacrifice:H2077 and the brasenH5178 altarH4196 

shall beH1961 for me to enquireH1239 by. 

 

2Rs_16:16  Thus didH6213 UrijahH223 the 

priest,H3548 according to allH3605 thatH834 

kingH4428 AhazH271 commanded.H6680 

 

1Cr_2:25  And the sonsH1121 of JerahmeelH3396 

the firstbornH1060 of HezronH2696 were,H1961 

RamH7410 the firstborn,H1060 and Bunah,H946 

and Oren,H767 and Ozem,H684 and Ahijah.H281 
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1Cr_2:47  And the sonsH1121 of Jahdai;H3056 

Regem,H7276 and Jotham,H3147 and 

Geshan,H1529 and Pelet,H6404 and Ephah,H5891 

and Shaaph.H8174 

 

1Cr_3:2  The third,H7992 AbsalomH53 the 

sonH1121 of MaachahH4601 the daughterH1323 of 

TalmaiH8526 kingH4428 of Geshur:H1650 the 

fourth,H7243 AdonijahH138 the sonH1121 of 

Haggith:H2294 

 

1Cr_4:2  And ReaiahH7211 the sonH1121 of 

ShobalH7732 begatH3205 (H853) Jahath;H3189 

and JahathH3189 begatH3205 (H853) 

Ahumai,H267 and Lahad.H3855 TheseH428 are the 

familiesH4940 of the Zorathites.H6882 
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1Cr_4:18  And his wifeH802 JehudijahH3057 

bareH3205 (H853) JeredH3382 the fatherH1 of 

Gedor,H1446 and HeberH2268 the fatherH1 of 

Socho,H7755 and JekuthielH3354 the fatherH1 of 

Zanoah.H2182 And theseH428 are the sonsH1121 

of BithiahH1332 the daughterH1323 of 

Pharaoh,H6547 whichH834 MeredH4778 

took.H3947 

 

1Cr_5:14  TheseH428 are the childrenH1121 of 

AbihailH32 the sonH1121 of Huri,H2359 the 

sonH1121 of Jaroah,H3386 the sonH1121 of 

Gilead,H1568 the sonH1121 of Michael,H4317 the 

sonH1121 of Jeshishai,H3454 the sonH1121 of 

Jahdo,H3163 the sonH1121 of Buz;H938 

 

1Cr_5:24  And theseH428 were the headsH7218 of 

the houseH1004 of their fathers,H1 even 

Epher,H6081 and Ishi,H3469 and Eliel,H447 and 

Azriel,H5837 and Jeremiah,H3414 and 

Hodaviah,H1938 and Jahdiel,H3164 mightyH1368 

menH376 of valour,H2428 famousH8034 

men,H376 and headsH7218 of the houseH1004 of 

their fathers.H1 
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1Cr_6:20  Of Gershom;H1648 LibniH3845 his 

son,H1121 JahathH3189 his son,H1121 

ZimmahH2155 his son,H1121 

 

1Cr_6:43  The sonH1121 of Jahath,H3189 the 

sonH1121 of Gershom,H1648 the sonH1121 of 

Levi.H3878 

 

1Cr_6:78  And on the other sideH4480 H5676 

JordanH3383 by Jericho,H3405 on the east 

sideH4217 of Jordan,H3383 were given them out of 

the tribeH4480 H4294 of Reuben,H7205 (H853) 

BezerH1221 in the wildernessH4057 with her 

suburbs,H4054 and JahzahH3096 with her 

suburbs,H4054 
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1Cr_7:2  And the sonsH1121 of Tola;H8439 

Uzzi,H5813 and Rephaiah,H7509 and Jeriel,H3400 

and Jahmai,H3181 and Jibsam,H3005 and 

Shemuel,H8050 headsH7218 of their father'sH1 

house,H1004 

to wit, of Tola:H8439 they were valiant menH1368 

of mightH2428 in their generations;H8435 whose 

numberH4557 was in the daysH3117 of 

DavidH1732 twoH8147 and twentyH6242 

thousandH505 and sixH8337 hundred.H3967 

 

1Cr_7:13  The sonsH1121 of Naphtali;H5321 

Jahziel,H3185 and Guni,H1476 and Jezer,H3337 

and Shallum,H7967 the sonsH1121 of 

Bilhah.H1090 

 

1Cr_8:24  And Hananiah,H2608 and Elam,H5867 

and Antothijah,H6070 

 

1Cr_9:8  And IbneiahH2997 the sonH1121 of 

Jeroham,H3395 and ElahH425 the sonH1121 of 

Uzzi,H5813 the sonH1121 of Michri,H4381 and 

MeshullamH4918 the sonH1121 of 
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Shephathiah,H8203 the sonH1121 of Reuel,H7467 

the sonH1121 of Ibnijah;H2998 

 

1Cr_9:12  And AdaiahH5718 the sonH1121 of 

Jeroham,H3395 the sonH1121 of Pashur,H6583 the 

sonH1121 of Malchijah,H4441 and MaasiaiH4640 

the sonH1121 of Adiel,H5717 the sonH1121 of 

Jahzerah,H3170 the sonH1121 of 

Meshullam,H4918 the sonH1121 of 

Meshillemith,H4921 the sonH1121 of Immer;H564 

 

1Cr_11:36  HepherH2660 the Mecherathite,H4382 

AhijahH281 the Pelonite,H6397 

 

1Cr_12:4  And IsmaiahH3460 the Gibeonite,H1393 

a mighty manH1368 among the thirty,H7970 and 

overH5921 the thirty;H7970 and Jeremiah,H3414 

and Jahaziel,H3166 and Johanan,H3110 and 

JosabadH3107 the Gederathite,H1452 
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1Cr_16:6  BenaiahH1141 also and JahazielH3166 

the priestsH3548 with trumpetsH2689 

continuallyH8548 beforeH6440 the arkH727 of the 

covenantH1285 of God.H430 

 

1Cr_23:10  And the sonsH1121 of ShimeiH8096 

were, Jahath,H3189 Zina,H2126 and Jeush,H3266 

and Beriah.H1283 TheseH428 fourH702 were the 

sonsH1121 of Shimei.H8096 

 

1Cr_23:11  And JahathH3189 wasH1961 the 

chief,H7218 and ZizahH2125 the second:H8145 

but JeushH3266 and BeriahH1283 had not 

manyH7235 H3808 sons;H1121 therefore they 

wereH1961 in oneH259 reckoning,H6486 according 

to their father'sH1 house.H1004 

 

1Cr_23:19  Of the sonsH1121 of Hebron;H2275 

JeriahH3404 the first,H7218 AmariahH568 the 

second,H8145 JahazielH3166 the third,H7992 and 

JekameamH3360 the fourth.H7243 
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1Cr_24:9  The fifthH2549 to Malchijah,H4441 the 

sixthH8345 to Mijamin,H4326 

 

1Cr_24:10  The seventhH7637 to Hakkoz,H6976 

the eighthH8066 to Abijah,H29 

 

1Cr_24:22  Of the Izharites;H3325 

Shelomoth:H8013 of the sonsH1121 of 

Shelomoth;H8013 Jahath.H3189 

 

1Cr_24:23  And the sonsH1121 of Hebron; 

JeriahH3404 the first, AmariahH568 the 

second,H8145 JahazielH3166 the third,H7992 

JekameamH3360 the fourth.H7243 

 

1Cr_26:20  And of the Levites,H3881 AhijahH281 

was overH5921 the treasuresH214 of the 

houseH1004 of God,H430 and over the 

treasuresH214 of the dedicated things.H6944 
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1Cr_26:31  Among the HebronitesH2276 was 

JerijahH3404 the chief,H7218 even among the 

Hebronites,H2276 according to the 

generationsH8435 of his fathers.H1 In the 

fortiethH705 yearH8141 of the reignH4438 of 

DavidH1732 they were sought for,H1875 and there 

were foundH4672 among them mighty menH1368 

of valourH2428 at JazerH3270 of Gilead.H1568 

 

2Cr_9:29  Now the restH7605 of the actsH1697 of 

Solomon,H8010 firstH7223 and last,H314 are 

theyH1992 notH3808 writtenH3789 inH5921 the 

bookH1697 of NathanH5416 the prophet,H5030 

and inH5921 the prophecyH5016 of AhijahH281 the 

Shilonite,H7888 and in the visionsH2378 of 

IddoH3260 the seerH2374 againstH5921 

JeroboamH3379 the sonH1121 of Nebat?H5028 
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2Cr_10:15  So the kingH4428 hearkenedH8085 

notH3808 untoH413 the people:H5971 forH3588 

the causeH5252 wasH1961 ofH4480 H5973 

God,H430 thatH4616 the LORDH3068 might 

performH6965 (H853) his word,H1697 whichH834 

he spakeH1696 by the handH3027 of AhijahH281 

the ShiloniteH7888 toH413 JeroboamH3379 the 

sonH1121 of Nebat.H5028 

 

2Cr_11:20  And afterH310 her he tookH3947 

(H853) MaachahH4601 the daughterH1323 of 

Absalom;H53 which bareH3205 him(H853) 

Abijah,H29 and Attai,H6262 and Ziza,H2124 and 

Shelomith.H8019 

 

2Cr_11:22  And RehoboamH7346 madeH5975 

(H853) AbijahH29 the sonH1121 of MaachahH4601 

the chief,H7218 to be rulerH5057 among his 

brethren:H251 forH3588 he thought to make him 

king.H4427 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  855 
 

2Cr_12:16  And RehoboamH7346 sleptH7901 

withH5973 his fathers,H1 and was buriedH6912 in 

the cityH5892 of David:H1732 and AbijahH29 his 

sonH1121 reignedH4427 in his stead.H8478 

 

2Cr_13:1  Now in the eighteenthH8083 H6240 

yearH8141 of kingH4428 JeroboamH3379 began 

AbijahH29 to reignH4427 overH5921 Judah.H3063 

 

2Cr_13:2  He reignedH4427 threeH7969 

yearsH8141 in Jerusalem.H3389 His mother'sH517 

nameH8034 also was MichaiahH4322 the 

daughterH1323 of UrielH222 ofH4480 

Gibeah.H1390 And there wasH1961 warH4421 

betweenH996 AbijahH29 and Jeroboam.H3379 
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2Cr_13:3  And AbijahH29 setH631 (H853) the 

battleH4421 in array with an armyH2428 of valiant 

menH1368 of war,H4421 even fourH702 

hundredH3967 thousandH505 chosenH977 

men:H376 JeroboamH3379 also set the battle in 

arrayH6186 H4421 againstH5973 him with 

eightH8083 hundredH3967 thousandH505 

chosenH977 men,H376 being mighty menH1368 of 

valour.H2428 

 

2Cr_13:4  And AbijahH29 stood upH6965 

uponH4480 H5921 mountH2022 Zemaraim,H6787 

whichH834 is in mountH2022 Ephraim,H669 and 

said,H559 HearH8085 me, thou Jeroboam,H3379 

and allH3605 Israel;H3478 

 

2Cr_13:15  Then the menH376 of JudahH3063 

gave a shout:H7321 and as the menH376 of 

JudahH3063 shouted,H7321 it came to pass,H1961 

that GodH430 smoteH5062 (H853) 

JeroboamH3379 and allH3605 IsraelH3478 

beforeH6440 AbijahH29 and Judah.H3063 
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2Cr_13:17  And AbijahH29 and his peopleH5971 

slewH5221 them with a greatH7227 

slaughter:H4347 so there fell downH5307 

slainH2491 of IsraelH4480 H3478 fiveH2568 

hundredH3967 thousandH505 chosenH977 

men.H376 

 

2Cr_13:19  And AbijahH29 pursuedH7291 

afterH310 Jeroboam,H3379 and tookH3920 

citiesH5892 fromH4480 him,(H853) BethelH1008 

withH854 the townsH1323 thereof, and 

JeshanahH3466 withH854 the townsH1323 thereof, 

and EphrainH6085 with the townsH1323 thereof. 

 

2Cr_13:20  NeitherH3808 did JeroboamH3379 

recoverH6113 strengthH3581 againH5750 in the 

daysH3117 of Abijah:H29 and the LORDH3068 

struckH5062 him, and he died.H4191 
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2Cr_13:21  But AbijahH29 waxed mighty,H2388 

and marriedH5375 fourteenH702 H6240 

wives,H802 and begatH3205 twentyH6242 and 

twoH8147 sons,H1121 and sixteenH8337 H6240 

daughters.H1323 

 

2Cr_13:22  And the restH3499 of the actsH1697 of 

Abijah,H29 and his ways,H1870 and his 

sayings,H1697 are writtenH3789 in the storyH4097 

of the prophetH5030 Iddo.H5714 

 

2Cr_14:1  So AbijahH29 sleptH7901 withH5973 his 

fathers,H1 and they buriedH6912 him in the 

cityH5892 of David:H1732 and AsaH609 his 

sonH1121 reignedH4427 in his stead.H8478 In his 

daysH3117 the landH776 was quietH8252 

tenH6235 years.H8141 
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2Cr_17:8  And withH5973 them he sent 

Levites,H3881 even Shemaiah,H8098 and 

Nethaniah,H5418 and Zebadiah,H2069 and 

Asahel,H6214 and Shemiramoth,H8070 and 

Jehonathan,H3083 and Adonijah,H138 and 

Tobijah,H2900 and Tobadonijah,H2899 

Levites;H3881 and withH5973 them ElishamaH476 

and Jehoram,H3088 priests.H3548 

 

2Cr_20:14  Then uponH5921 JahazielH3166 the 

sonH1121 of Zechariah,H2148 the sonH1121 of 

Benaiah,H1141 the sonH1121 of Jeiel,H3273 the 

sonH1121 of Mattaniah,H4983 a LeviteH3881 

ofH4480 the sonsH1121 of Asaph,H623 

cameH1961 the SpiritH7307 of the LORDH3068 in 

the midstH8432 of the congregation;H6951 
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2Cr_21:12  And there cameH935 a writingH4385 

toH413 him from ElijahH4480 H452 the 

prophet,H5030 saying,H559 ThusH3541 saithH559 

the LORDH3068 GodH430 of DavidH1732 thy 

father,H1 BecauseH8478 H834 thou hast notH3808 

walkedH1980 in the waysH1870 of 

JehoshaphatH3092 thy father,H1 nor in the 

waysH1870 of AsaH609 kingH4428 of Judah,H3063 

 

2Cr_29:1  HezekiahH3169 began to reignH4427 

when he was fiveH2568 and twentyH6242 

yearsH8141 old,H1121 and he reignedH4427 

nineH8672 and twentyH6242 yearsH8141 in 

Jerusalem.H3389 And his mother'sH517 

nameH8034 was Abijah,H29 the daughterH1323 of 

Zechariah.H2148 
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2Cr_34:12  And the menH376 didH6213 the 

workH4399 faithfully:H530 and the 

overseersH5329 ofH5921 them were JahathH3189 

and Obadiah,H5662 the Levites,H3881 ofH4480 the 

sonsH1121 of Merari;H4847 and ZechariahH2148 

and Meshullam,H4918 ofH4480 the sonsH1121 of 

the Kohathites,H6956 to set it forward;H6485 and 

other of the Levites,H3881 allH3605 that could 

skillH995 of instrumentsH3627 of musick.H7892 

 

Esd_8:5  Of the sonsH4480 H1121 of 

Shechaniah;H7935 the sonH1121 of 

Jahaziel,H3166 and withH5973 him threeH7969 

hundredH3967 males.H2145 

 

Esd_10:15  OnlyH389 JonathanH3083 the 

sonH1121 of AsahelH6214 and JahaziahH3167 the 

sonH1121 of TikvahH8616 were employedH5975 

aboutH5921 thisH2063 matter: and 

MeshullamH4918 and ShabbethaiH7678 the 

LeviteH3881 helpedH5826 them. 
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Esd_10:21  And of the sonsH4480 H1121 of 

Harim;H2766 Maaseiah,H4641 and Elijah,H452 and 

Shemaiah,H8098 and Jehiel,H3171 and 

Uzziah.H5818 

 

Esd_10:25  Moreover of Israel:H4480 H3478 of the 

sonsH4480 H1121 of Parosh;H6551 Ramiah,H7422 

and Jeziah,H3150 and Malchiah,H4441 and 

Miamin,H4326 and Eleazar,H499 and 

Malchijah,H4441 and Benaiah.H1141 

 

Esd_10:31  And of the sonsH1121 of Harim;H2766 

Eliezer,H461 Ishijah,H3449 Malchiah,H4441 

Shemaiah,H8098 Shimeon,H8095 

 

Nee_3:4  And nextH3027 untoH5921 them 

repairedH2388 MeremothH4822 the sonH1121 of 

Urijah,H223 the sonH1121 of Koz.H6976 And 

nextH3027 untoH5921 them repairedH2388 

MeshullamH4918 the sonH1121 ofBerechiah,H1296 

the sonH1121 of Meshezabeel.H4898 And 

nextH3027 untoH5921 them repairedH2388 

ZadokH6659 the sonH1121 of Baana.H1196 
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Nee_3:11  MalchijahH4441 the sonH1121 of 

Harim,H2766 and HashubH2815 the sonH1121 of 

Pahathmoab,H6355 repairedH2388 the otherH8145 

piece,H4060 and the towerH4026 of the 

furnaces.H8574 

 

Nee_3:21  AfterH310 him repairedH2388 

MeremothH4822 the sonH1121 of UrijahH223 the 

sonH1121 of KozH6976 anotherH8145 piece,H4060 

from the doorH4480 H6607 of the houseH1004 of 

EliashibH475 even toH5704 the endH8503 of the 

houseH1004 of Eliashib.H475 
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Nee_8:4  And EzraH5830 the scribeH5608 

stoodH5975 uponH5921 a pulpitH4026 of 

wood,H6086 whichH834 they had madeH6213 for 

the purpose;H1697 and besideH681 him 

stoodH5975 Mattithiah,H4993 and Shema,H8087 

and Anaiah,H6043 and Urijah,H223 and 

Hilkiah,H2518 and Maaseiah,H4641 onH5921 his 

right hand;H3225 and on his left hand,H4480 

H8040 Pedaiah,H6305 and Mishael,H4332 and 

Malchiah,H4441 and Hashum, 

H2828 and Hashbadana,H2806 Zechariah,H2148 

and Meshullam.H4918 

 

Nee_8:7  Also Jeshua,H3442 and Bani,H1137 and 

Sherebiah,H8274 Jamin,H3226 Akkub,H6126 

Shabbethai,H7678 Hodijah,H1941 Maaseiah,H4641 

Kelita,H7042 Azariah,H5838 Jozabad,H3107 

Hanan,H2605 Pelaiah,H6411 and the 

Levites,H3881 caused(H853) the peopleH5971 to 

understandH995 the law:H8451 and the 

peopleH5971 stood inH5921 their place.H5977 
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Nee_9:5  Then the Levites,H3881 Jeshua,H3442 

and Kadmiel,H6934 Bani,H1137 Hashabniah,H2813 

Sherebiah,H8274 Hodijah,H1941 Shebaniah,H7645 

and Pethahiah,H6611 said,H559 Stand upH6965 

and blessH1288 (H853) the LORDH3068 your 

GodH430 for everH4480 H5769 andH5704 

ever:H5769 and blessedH1288 be thy 

gloriousH3519 name,H8034 which is exaltedH7311 

aboveH5921 allH3605 blessingH1293 and 

praise.H8416 

 

Nee_10:1  Now those that sealedH2856 H5921 

were, Nehemiah,H5166 the Tirshatha,H8660 the 

sonH1121 of Hachaliah,H2446 and Zidkijah,H6667 

 

Nee_10:3  Pashur,H6583 Amariah,H568 

Malchijah,H4441 

 

Nee_10:7  Meshullam,H4918 Abijah,H29 

Mijamin,H4326 
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Nee_10:10  And their brethren,H251 

Shebaniah,H7645 Hodijah,H1941 Kelita,H7042 

Pelaiah,H6411 Hanan,H2605 

 

Nee_10:13  Hodijah,H1941 Bani,H1137 

Beninu.H1148 

 

Nee_10:16  Adonijah,H138 Bigvai,H902 

Adin,H5720 

 

Nee_10:17  Ater,H333 Hizkijah,H2396 

Azzur,H5809 

 

Nee_10:18  Hodijah,H1941 Hashum,H2828 

Bezai,H1209 

 

Nee_10:26  And Ahijah,H281 Hanan,H2605 

Anan,H6052 

 

Nee_12:4  Iddo,H5714 Ginnetho,H1599 Abijah,H29 
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Nee_12:17  Of Abijah,H29 Zichri;H2147 of 

Miniamin,H4509 of Moadiah,H4153 Piltai;H6408 

 

Nee_12:42  And Maaseiah,H4641 and 

Shemaiah,H8098 and Eleazar,H499 and Uzzi,H5813 

and Jehohanan,H3076 and Malchijah,H4441 and 

Elam,H5867 and Ezer.H5829 And the singersH7891 

sang loud,H8085 with JezrahiahH3156 their 

overseer.H6496 

 

Slm_68:4  SingH7891 unto God,H430 sing 

praisesH2167 to his name:H8034 extolH5549 him 

that ridethH7392 upon the heavensH6160 by his 

nameH8034 JAH,H3050 and rejoiceH5937 

beforeH6440 him. 

 

Isa_15:4  And HeshbonH2809 shall cry,H2199 and 

Elealeh:H500 their voiceH6963 shall be 

heardH8085 even untoH5704 Jahaz:H3096 

thereforeH5921 H3651 the armed soldiersH2502 of 

MoabH4124 shall cry out;H7321 his lifeH5315 shall 

be grievousH3415 unto him. 
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Jer_26:20  And there wasH1961 alsoH1571 a 

manH376 that prophesiedH5012 in the nameH8034 

of the LORD,H3068 UrijahH223 the sonH1121 of 

ShemaiahH8098 of Kirjathjearim,H4480 H7157 

who prophesiedH5012 againstH5921 thisH2063 

cityH5892 and againstH5921 thisH2063 landH776 

according to allH3605 the wordsH1697 of 

Jeremiah:H3414 

 

Jer_26:21  And when JehoiakimH3079 the 

king,H4428 with allH3605 his mighty men,H1368 

and allH3605 the princes,H8269 heardH8085 

(H853) his words,H1697 the kingH4428 

soughtH1245 to put him to death:H4191 but when 

UrijahH223 heardH8085 it, he was afraid,H3372 

and fled,H1272 and went intoH935 Egypt;H4714 

 

Jer_26:23  And they fetched forthH3318 (H853) 

UrijahH223 out of Egypt,H4480 H4714 and 

broughtH935 him untoH413 JehoiakimH3079 the 

king;H4428 who slewH5221 him with the 

sword,H2719 and castH7993 (H853) his dead 

bodyH5038 intoH413 the gravesH6913 of the 

commonH1121 people.H5971 
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Jer_37:13  And when heH1931 wasH1961 in the 

gateH8179 of Benjamin,H1144 a captainH1167 of 

the wardH6488 was there,H8033 whose 

nameH8034 was Irijah,H3376 the sonH1121 of 

Shelemiah,H8018 the sonH1121 of 

Hananiah;H2608 and he tookH8610 (H853) 

JeremiahH3414 the prophet,H5030 saying,H559 

ThouH859 fallest awayH5307 toH413 the 

Chaldeans.H3778 

 

Jer_37:14  Then saidH559 Jeremiah,H3414 It is 

false;H8267 I fallH5307 notH369 away toH5921 

the Chaldeans.H3778 But he hearkenedH8085 

notH3808 toH413 him: so IrijahH3376 tookH8610 

Jeremiah,H3414 and broughtH935 him toH413 the 

princes.H8269 

 

Jer_48:21  And judgmentH4941 is comeH935 

uponH413 the plainH4334 country;H776 uponH413 

Holon,H2473 and uponH413 Jahazah,H3096 and 

uponH5921 Mephaath,H4158 
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Jer_48:34  From the cryH4480 H2201 of 

HeshbonH2809 even untoH5704 Elealeh,H500 and 

even untoH5704 Jahaz,H3096 have they 

utteredH5414 their voice,H6963 from ZoarH4480 

H6820 even untoH5704 Horonaim,H2773 as an 

heiferH5697 of three years old:H7992 forH3588 

the watersH4325 alsoH1571 of NimrimH5249 shall 

beH1961 desolate.H4923 

 

Zac_6:10  TakeH3947 ofH4480 H854 them of the 

captivity,H1473 even of Heldai,H4480 H2469 

ofH4480 H854 Tobijah,H2900 and ofH4480 H854 

Jedaiah,H3048 whichH834 are comeH935 from 

Babylon,H4480 H894 and comeH935 thouH859 the 

sameH1931 day,H3117 and goH935 into the 

houseH1004 of JosiahH2977 the sonH1121 of 

Zephaniah;H6846 

 

Zac_6:14  And the crownsH5850 shall beH1961 to 

Helem,H2494 and to Tobijah,H2900 and to 

Jedaiah,H3048 and to HenH2581 the sonH1121 of 

Zephaniah,H6846 for a memorialH2146 in the 

templeH1964 of the LORD.H3068 
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Mal_4:5  Behold,H2009 IH595 will sendH7971 

you(H853) ElijahH452 the prophetH5030 

beforeH6440 the comingH935 of the greatH1419 

and dreadfulH3372 dayH3117 of the LORD:H3068 

 

 

195 versos encontrados, 209 ocorrências 
 

Gênesis 3 versos encontrados 3 ocorrências 

Números 3 versos encontrados 5 ocorrências 

Deuteronômio 1 verso encontrado 1 ocorrência 

Josué 3 versos encontrados 3 ocorrências 

Juízes 1 verso encontrado 1 ocorrência 

2 Samuel 1 verso encontrado 1 ocorrência 

1 Reis 73 versos encontrados 78 ocorrências 

2 Reis 27 versos encontrados 30 ocorrências 

1 Crônicas 27 versos encontrados 29 ocorrências 

2 Crônicas 21 versos encontrados 23 ocorrências 

Esdras 5 versos encontrados 5 ocorrências 

Neemias 18 versos encontrados 18 ocorrências 

Salmos 1 verso encontrado 1 ocorrência 

Isaías 1 verso encontrado 1 ocorrência 

Jeremias 7 versos encontrados 7 ocorrências 

Zacarias 2 versos encontrados 2 ocorrências 

Malaquias 1 verso encontrado 1 ocorrência 
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Abaixo, segue uma lista de 276 ocorrências de 

palavras com “shua” encontradas na versão da Bíblia 

King James, e que não conseguiríamos identificar na 

versão em português pois todas eliminaram o som de 

“X”: 
 

 

Gên_25:2  And she bareH3205 him(H853) 

Zimran,H2175 and Jokshan,H3370 and 

Medan,H4091 and Midian,H4080 and Ishbak,H3435 

and Shuah.H7744 

 

Gên_38:2  And JudahH3063 sawH7200 thereH8033 

a daughterH1323 of a certainH376 

Canaanite,H3669 whose nameH8034 was 

Shuah;H7770 and he tookH3947 her, and went 

inH935 untoH413 her. 
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Gên_38:12  And in process of timeH7235 H3117 

the daughterH1323 of ShuahH7770 Judah'sH3063 

wifeH802 died;H4191 and JudahH3063 was 

comforted,H5162 and went upH5927 untoH5921 

his sheepshearersH1494 H6629 to Timnath,H8553 

heH1931 and his friendH7453 HirahH2437 the 

Adullamite.H5726 

 

Gên_46:17  And the sonsH1121 of Asher;H836 

Jimnah,H3232 and Ishuah,H3438 and Isui,H3440 

and Beriah,H1283 and SerahH8294 their 

sister:H269 and the sonsH1121 of Beriah;H1283 

Heber,H2268 and Malchiel.H4439 

 

Êxo_17:9  And MosesH4872 saidH559 untoH413 

Joshua,H3091 Choose us outH977 men,H376 and 

go out,H3318 fightH3898 with Amalek:H6002 to 

morrowH4279 IH595 will standH5324 onH5921 the 

topH7218 of the hillH1389 with the rodH4294 of 

GodH430 in mine hand.H3027 
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Êxo_17:10  So JoshuaH3091 didH6213 asH834 

MosesH4872 had saidH559 to him, and 

foughtH3898 with Amalek:H6002 and Moses,H4872 

Aaron,H175 and HurH2354 went upH5927 to the 

topH7218 of the hill.H1389 

 

Êxo_17:13  And JoshuaH3091 discomfitedH2522 

(H853) AmalekH6002 and his peopleH5971 with 

the edgeH6310 of the sword.H2719 

 

Êxo_17:14  And the LORDH3068 saidH559 

untoH413 Moses,H4872 WriteH3789 thisH2063 for 

a memorialH2146 in a book,H5612 and 

rehearseH7760 it in the earsH241 of Joshua:H3091 

forH3588 I will utterly put outH4229 H4229 (H853) 

the remembranceH2143 of AmalekH6002 from 

underH4480 H8478 heaven.H8064 

 

Êxo_24:13  And MosesH4872 rose up,H6965 and 

his ministerH8334 Joshua:H3091 and MosesH4872 

went upH5927 intoH413 the mountH2022 of 

God.H430 
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Êxo_32:17  And when JoshuaH3091 heardH8085 

(H853) the noiseH6963 of the peopleH5971 as they 

shouted,H7452 he saidH559 untoH413 

Moses,H4872 There is a noiseH6963 of warH4421 

in the camp.H4264 

 

Êxo_33:11  And the LORDH3068 spakeH1696 

untoH413 MosesH4872 faceH6440 toH413 

face,H6440 asH834 a manH376 speakethH1696 

untoH413 his friend.H7453 And he turned 

againH7725 intoH413 the camp:H4264 but his 

servantH8334 Joshua,H3091 the sonH1121 of 

Nun,H5126 a young man,H5288 departedH4185 

notH3808 out ofH4480 H8432 the tabernacle.H168 

 

Núm_11:28  And JoshuaH3091 the sonH1121 of 

Nun,H5126 the servantH8334 of Moses,H4872 one 

of his young men,H4480 H979 answeredH6030 and 

said,H559 My lordH113 Moses,H4872 forbidH3607 
them. 
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Núm_13:16  TheseH428 are the namesH8034 of 

the menH376 whichH834 MosesH4872 sentH7971 

to spy outH8446 (H853) the land.H776 And 

MosesH4872 calledH7121 OsheaH1954 the 

sonH1121 of NunH5126 Jehoshua.H3091 

 

Núm_14:6  And JoshuaH3091 the sonH1121 of 

Nun,H5126 and CalebH3612 the sonH1121 of 

Jephunneh,H3312 which were ofH4480 them that 

searchedH8446 (H853) the land,H776 rentH7167 

their clothes:H899 

 

Núm_14:30  DoubtlessH518 yeH859 shall not 

comeH935 intoH413 the land,H776 concerning 

whichH834 I swareH5375 (H853) H3027 to make 

you dwellH7931 therein, saveH3588 H518 

CalebH3612 the sonH1121 of Jephunneh,H3312 

and JoshuaH3091 the sonH1121 of Nun.H5126 
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Núm_14:38  But JoshuaH3091 the sonH1121 of 

Nun,H5126 and CalebH3612 the sonH1121 of 

Jephunneh,H3312 which were ofH4480 the 

menH376 that wentH1980 to searchH8446 (H853) 

the land,H776 livedH2421 still. 

 

Núm_26:65  ForH3588 the LORDH3068 had 

saidH559 of them, They shall surely dieH4191 

H4191 in the wilderness.H4057 And there was 

notH3808 leftH3498 a manH376 ofH4480 them, 

saveH3588 H518 CalebH3612 the sonH1121 of 

Jephunneh,H3312 and JoshuaH3091 the sonH1121 

of Nun.H5126 

 

Núm_27:18  And the LORDH3068 saidH559 

untoH413 Moses,H4872 TakeH3947 thee(H853) 

JoshuaH3091 the sonH1121 of Nun,H5126 a 

manH376 in whomH834 is the spirit,H7307 and 

layH5564 (H853) thine handH3027 uponH5921 
him; 
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Núm_27:22  And MosesH4872 didH6213 asH834 

the LORDH3068 commandedH6680 him: and he 

tookH3947 (H853) Joshua,H3091 and setH5975 

him beforeH6440 EleazarH499 the priest,H3548 

and beforeH6440 allH3605 the congregation:H5712 

 

Núm_32:12  SaveH1115 CalebH3612 the 

sonH1121 of JephunnehH3312 the Kenezite,H7074 

and JoshuaH3091 the sonH1121 of Nun:H5126 

forH3588 they have whollyH4390 followedH310 the 

LORD.H3068 

 

Núm_32:28  So concerning them MosesH4872 

commandedH6680 (H853) EleazarH499 the 

priest,H3548 and JoshuaH3091 the sonH1121 of 

Nun,H5126 and the chiefH7218 fathersH1 of the 

tribesH4294 of the childrenH1121 of Israel:H3478 

 

Núm_34:17  TheseH428 are the namesH8034 of 

the menH376 whichH834 shall divideH5157 (H853) 

the landH776 unto you: EleazarH499 the 

priest,H3548 and JoshuaH3091 the sonH1121 of 

Nun.H5126 
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Deu_1:38  But JoshuaH3091 the sonH1121 of 

Nun,H5126 which standethH5975 beforeH6440 

thee, heH1931 shall go inH935 thither:H8033 

encourageH2388 him: forH3588 heH1931 shall 

cause(H853) IsraelH3478 to inheritH5157 it. 

 

Deu_3:21  And I commandedH6680 JoshuaH3091 

at thatH1931 time,H6256 saying,H559 Thine 

eyesH5869 have seenH7200 (H853) allH3605 

thatH834 the LORDH3068 your GodH430 hath 

doneH6213 unto theseH428 twoH8147 

kings:H4428 soH3651 shall the LORDH3068 

doH6213 unto allH3605 the kingdomsH4467 

whitherH834 H8033 thouH859 passest.H5674 

 

Deu_3:28  But chargeH6680 (H853) Joshua,H3091 

and encourageH2388 him, and strengthenH553 

him: forH3588 heH1931 shall go overH5674 

beforeH6440 thisH2088 people,H5971 and 

heH1931 shall cause them to inheritH5157 (H853) 

the landH776 whichH834 thou shalt see.H7200 
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Deu_31:3  The LORDH3068 thy God,H430 

heH1931 will go overH5674 beforeH6440 thee, and 

heH1931 will destroyH8045 (H853) theseH428 

nationsH1471 from beforeH4480 H6440 thee, and 

thou shalt possessH3423 them: and Joshua,H3091 

heH1931 shall go overH5674 beforeH6440 thee, 

asH834 the LORDH3068 hath said.H1696 

 

Deu_31:7  And MosesH4872 calledH7121 unto 

Joshua,H3091 and saidH559 untoH413 him in the 

sightH5869 of allH3605 Israel,H3478 Be 

strongH2388 and of a good courage:H553 

forH3588 thouH859 must goH935 withH854 

thisH2088 peopleH5971 untoH413 the landH776 

whichH834 the LORDH3068 hath swornH7650 unto 

their fathersH1 to giveH5414 them; and thouH859 

shalt cause them to inheritH5157 it. 
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Deu_31:14  And the LORDH3068 saidH559 

untoH413 Moses,H4872 Behold,H2005 thy 

daysH3117 approachH7126 that thou must 

die:H4191 callH7121 (H853) Joshua,H3091 and 

present yourselvesH3320 in the tabernacleH168 of 

the congregation,H4150 that I may give him a 

charge.H6680 And MosesH4872 and JoshuaH3091 

went,H1980 and presented themselvesH3320 in 

the tabernacleH168 of the congregation.H4150 

 

Deu_31:23  And he gaveH6680 (H853) 

JoshuaH3091 the sonH1121 of NunH5126 a charge, 

and said,H559 Be strongH2388 and of a good 

courage:H553 forH3588 thouH859 shalt bringH935 

(H853) the childrenH1121 of IsraelH3478 intoH413 

the landH776 whichH834 I swareH7650 unto them: 

and IH595 will beH1961 withH5973 thee. 
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Deu_34:9  And JoshuaH3091 the sonH1121 of 

NunH5126 was fullH4392 of the spiritH7307 of 

wisdom;H2451 forH3588 MosesH4872 had 

laidH5564 (H853) his handsH3027 uponH5921 

him: and the childrenH1121 of IsraelH3478 

hearkenedH8085 untoH413 him, and didH6213 

asH834 the LORDH3068 commandedH6680 (H853) 

Moses.H4872 

 

Jos_1:1  Now afterH310 the deathH4194 of 

MosesH4872 the servantH5650 of the LORDH3068 

it came to pass,H1961 that the LORDH3068 

spakeH559 untoH413 JoshuaH3091 the sonH1121 

of Nun,H5126 Moses'H4872 minister,H8334 

saying,H559 

 

Jos_1:10  Then JoshuaH3091 commandedH6680 
(H853) the officersH7860 of the people,H5971 

saying,H559 
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Jos_1:12  And to the Reubenites,H7206 and to the 

Gadites,H1425 and to halfH2677 the tribeH7626 of 

Manasseh,H4519 spakeH559 Joshua,H3091 

saying,H559 

 

Jos_1:16  And they answeredH6030 (H853) 

Joshua,H3091 saying,H559 AllH3605 thatH834 

thou commandestH6680 us we will do,H6213 and 

whithersoeverH413 H3605 H834 thou 

sendestH7971 us, we will go.H1980 

 

Jos_2:1  And JoshuaH3091 the sonH1121 of 

NunH5126 sentH7971 out ofH4480 ShittimH7851 

twoH8147 menH376 to spyH7270 secretly,H2791 

saying,H559 GoH1980 viewH7200 (H853) the 

land,H776 even Jericho.H3405 And they 

went,H1980 and came intoH935 an harlot'sH802 
H2181 house,H1004 namedH8034 Rahab,H7343 

and lodgedH7901 there.H8033 
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Jos_2:23  So the twoH8147 menH376 

returned,H7725 and descendedH3381 from the 

mountain,H4480 H2022 and passed over,H5674 

and cameH935 toH413 JoshuaH3091 the sonH1121 

of Nun,H5126 and toldH5608 him(H853) allH3605 

things that befellH4672 them: 

 

Jos_2:24  And they saidH559 untoH413 

Joshua,H3091 TrulyH3588 the LORDH3068 hath 

deliveredH5414 into our handsH3027 (H853) 

allH3605 the land;H776 for evenH1571 allH3605 

the inhabitantsH3427 of the countryH776 do 

faintH4127 because ofH4480 H6440 us. 

 

Jos_3:1  And JoshuaH3091 rose earlyH7925 in the 

morning;H1242 and they removedH5265 from 

Shittim,H4480 H7851 and cameH935 toH5704 

Jordan,H3383 heH1931 and allH3605 the 

childrenH1121 of Israel,H3478 and lodgedH3885 

thereH8033 beforeH2962 they passed over.H5674 
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Jos_3:5  And JoshuaH3091 saidH559 untoH413 the 

people,H5971 Sanctify yourselves:H6942 forH3588 

to morrowH4279 the LORDH3068 will doH6213 

wondersH6381 amongH7130 you. 

 

Jos_3:6  And JoshuaH3091 spakeH559 untoH413 

the priests,H3548 saying,H559 Take upH5375 

(H853) the arkH727 of the covenant,H1285 and 

pass overH5674 beforeH6440 the people.H5971 

And they took upH5375 (H853) the arkH727 of the 

covenant,H1285 and wentH1980 beforeH6440 the 

people.H5971 

 

Jos_3:7  And the LORDH3068 saidH559 untoH413 

Joshua,H3091 ThisH2088 dayH3117 will I 

beginH2490 to magnifyH1431 thee in the 

sightH5869 of allH3605 Israel,H3478 thatH834 

they may knowH3045 that,H3588 asH834 I 

wasH1961 withH5973 Moses,H4872 so I will 

beH1961 withH5973 thee. 
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Jos_3:9  And JoshuaH3091 saidH559 untoH413 the 

childrenH1121 of Israel,H3478 ComeH5066 

hither,H2008 and hearH8085 (H853) the 

wordsH1697 of the LORDH3068 your God.H430 

 

Jos_3:10  And JoshuaH3091 said,H559 

HerebyH2063 ye shall knowH3045 thatH3588 the 

livingH2416 GodH410 is amongH7130 you, and 

that he will without fail drive outH3423 H3423 from 

beforeH4480 H6440 you(H853) the 

Canaanites,H3669 and the Hittites,H2850 and the 

Hivites,H2340 

and the Perizzites,H6522 and the 

Girgashites,H1622 and the Amorites,H567 and the 

Jebusites.H2983 

 

Jos_4:1  And it came to pass,H1961 whenH834 

allH3605 the peopleH1471 were cleanH8552 

passed overH5674 (H853) Jordan,H3383 that the 

LORDH3068 spakeH559 untoH413 Joshua,H3091 

saying,H559 
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Jos_4:4  Then JoshuaH3091 calledH7121 H413 the 

twelveH8147 H6240 men,H376 whomH834 he had 

preparedH3559 of the childrenH4480 H1121 of 

Israel,H3478 out of every tribe a man:H376 H259 

H376 H259 H4480 H7626 

 

Jos_4:5  And JoshuaH3091 saidH559 unto them, 

Pass overH5674 beforeH6440 the arkH727 of the 

LORDH3068 your GodH430 intoH413 the 

midstH8432 of Jordan,H3383 and take ye upH7311 

every manH376 of you aH259 stoneH68 

uponH5921 his shoulder,H7926 according unto the 

numberH4557 of the tribesH7626 of the 

childrenH1121 of Israel:H3478 
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Jos_4:8  And the childrenH1121 of IsraelH3478 

didH6213 soH3651 asH834 JoshuaH3091 

commanded,H6680 and took upH5375 

twelveH8147 H6240 stonesH68 out of the 

midstH4480 H8432 of Jordan,H3383 asH834 the 

LORDH3068 spakeH1696 untoH413 Joshua,H3091 

according to the numberH4557 of the tribesH7626 

of the childrenH1121 of Israel,H3478 and carried 

them overH5674 withH5973 them untoH413 the 

place where they lodged,H4411 and laid them 

downH5117 there.H8033 

 

Jos_4:9  And JoshuaH3091 set upH6965 

twelveH8147 H6240 stonesH68 in the midstH8432 

of Jordan,H3383 in the placeH8478 where the 

feetH7272 of the priestsH3548 which bareH5375 

the arkH727 of the covenantH1285 stood:H4673 

and they areH1961 thereH8033 untoH5704 

thisH2088 day.H3117 
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Jos_4:10  For the priestsH3548 which bareH5375 

the arkH727 stoodH5975 in the midstH8432 of 

Jordan,H3383 untilH5704 every thingH3605 H1697 

was finishedH8552 thatH834 the LORDH3068 

commandedH6680 (H853) JoshuaH3091 to 

speakH1696 untoH413 the people,H5971 according 

to allH3605 thatH834 MosesH4872 

commandedH6680 (H853) Joshua:H3091 and the 

peopleH5971 hastedH4116 and passed over.H5674 

 

Jos_4:14  On thatH1931 dayH3117 the 

LORDH3068 magnifiedH1431 (H853) JoshuaH3091 

in the sightH5869 of allH3605 Israel;H3478 and 

they fearedH3372 him, asH834 they fearedH3372 

(H853) Moses,H4872 allH3605 the daysH3117 of 

his life.H2416 

 

Jos_4:15  And the LORDH3068 spakeH559 

untoH413 Joshua,H3091 saying,H559 

 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  890 
 

Jos_4:17  JoshuaH3091 therefore 

commandedH6680 (H853) the priests,H3548 

saying,H559 Come ye upH5927 out ofH4480 

Jordan.H3383 

 

Jos_4:20  And thoseH428 twelveH8147 H6240 

stones,H68 whichH834 they tookH3947 out 

ofH4480 Jordan,H3383 did JoshuaH3091 

pitchH6965 in Gilgal.H1537 

 

Jos_5:2  At thatH1931 timeH6256 the LORDH3068 

saidH559 untoH413 Joshua,H3091 MakeH6213 

thee sharpH6864 knives,H2719 and 

circumciseH4135 againH7725 (H853) the 

childrenH1121 of IsraelH3478 the secondH8145 
time. 

 

Jos_5:3  And JoshuaH3091 madeH6213 him 

sharpH6864 knives,H2719 and circumcisedH4135 

(H853) the childrenH1121 of IsraelH3478 atH413 

the hillH1389 of the foreskins.H6190 
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Jos_5:4  And thisH2088 is the causeH1697 

whyH834 JoshuaH3091 did circumcise:H4135 

AllH3605 the peopleH5971 that came outH3318 of 

Egypt,H4480 H4714 that were males,H2145 even 

allH3605 the menH376 of war,H4421 diedH4191 in 

the wildernessH4057 by the way,H1870 after they 

came outH3318 of Egypt.H4480 H4714 

 

Jos_5:7  And their children,H1121 whom he raised 

upH6965 in their stead,H8478 them JoshuaH3091 

circumcised:H4135 forH3588 they wereH1961 

uncircumcised,H6189 becauseH3588 they had 

notH3808 circumcisedH4135 them by the 

way.H1870 

 

Jos_5:9  And the LORDH3068 saidH559 untoH413 

Joshua,H3091 This dayH3117 have I rolled 

awayH1556 (H853) the reproachH2781 of 

EgyptH4714 from offH4480 H5921 you. Wherefore 

the nameH8034 of the placeH4725 is calledH7121 

GilgalH1537 untoH5704 thisH2088 day.H3117 
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Jos_5:13  And it came to pass,H1961 when 

JoshuaH3091 wasH1961 by Jericho,H3405 that he 

lifted upH5375 his eyesH5869 and looked,H7200 

and, behold,H2009 there stoodH5975 a manH376 

over againstH5048 him with his swordH2719 

drawnH8025 in his hand:H3027 and JoshuaH3091 

wentH1980 unto him,H413 and saidH559 unto him, 

Art thouH859 for us, orH518 for our 

adversaries?H6862 

 

Jos_5:14  And he said,H559 Nay;H3808 butH3588 

as captainH8269 of the hostH6635 of the 

LORDH3068 am IH589 nowH6258 come.H935 And 

JoshuaH3091 fellH5307 onH413 his faceH6440 to 

the earth,H776 and did worship,H7812 and 

saidH559 unto him, WhatH4100 saithH1696 my 

lordH113 untoH413 his servant?H5650 
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Jos_5:15  And the captainH8269 of the 

LORD'SH3068 hostH6635 saidH559 untoH413 

Joshua,H3091 LooseH5394 thy shoeH5275 from 

offH4480 H5921 thy foot;H7272 forH3588 the 

placeH4725 whereonH834 H5921 thouH859 

standestH5975 is holy.H6944 And JoshuaH3091 

didH6213 so.H3651 

 

Jos_6:2  And the LORDH3068 saidH559 untoH413 

Joshua,H3091 See,H7200 I have givenH5414 into 

thine handH3027 (H853) Jericho,H3405 and the 

kingH4428 thereof, and the mightyH1368 men of 

valour.H2428 

 

Jos_6:6  And JoshuaH3091 the sonH1121 of 

NunH5126 calledH7121 H413 the priests,H3548 

and saidH559 untoH413 them, Take upH5375 
(H853) the arkH727 of the covenant,H1285 and 

letH5375 sevenH7651 priestsH3548 bearH5375 

sevenH7651 trumpetsH7782 of rams' hornsH3104 

beforeH6440 the arkH727 of the LORD.H3068 
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Jos_6:8  And it came to pass,H1961 when 

JoshuaH3091 had spokenH559 untoH413 the 

people,H5971 that the sevenH7651 priestsH3548 

bearingH5375 the sevenH7651 trumpetsH7782 of 

rams' hornsH3104 passed onH5674 beforeH6440 

the LORD,H3068 and blewH8628 with the 

trumpets:H7782 and the arkH727 of the 

covenantH1285 of the LORDH3068 followedH1980 

H310 them. 

 

Jos_6:10  And JoshuaH3091 had 

commandedH6680 the people,H5971 saying,H559 

Ye shall notH3808 shout,H7321 norH3808 make 

any noiseH8085 withH854 your voice,H6963 

neitherH3808 shall any wordH1697 proceed 

outH3318 of your mouth,H4480 H6310 untilH5704 

the dayH3117 I bidH559 you shout;H7321 then 

shall ye shout.H7321 

 

Jos_6:12  And JoshuaH3091 rose earlyH7925 in 

the morning,H1242 and the priestsH3548 took 

upH5375 (H853) the arkH727 of the LORD.H3068 
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Jos_6:16  And it came to passH1961 at the 

seventhH7637 time,H6471 when the priestsH3548 

blewH8628 with the trumpets,H7782 JoshuaH3091 

saidH559 untoH413 the people,H5971 

Shout;H7321 forH3588 the LORDH3068 hath 

givenH5414 you(H853) the city.H5892 

 

Jos_6:22  But JoshuaH3091 had saidH559 unto the 

twoH8147 menH376 that had spied outH7270 
(H853) the country,H776 Go intoH935 the 

harlot'sH802 H2181 house,H1004 and bring 

outH3318 thenceH4480 H8033 (H853) the 

woman,H802 and allH3605 thatH834 she hath, 

asH834 ye swareH7650 unto her. 

 

Jos_6:25  And JoshuaH3091 savedH2421 

RahabH7343 the harlotH2181 alive, and her 

father'sH1 household,H1004 and allH3605 

thatH834 she had; and she dwellethH3427 inH7130 

IsraelH3478 even untoH5704 thisH2088 

day;H3117 becauseH3588 she hidH2244 (H853) 

the messengers,H4397 whichH834 JoshuaH3091 

sentH7971 to spy outH7270 (H853) Jericho.H3405 
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Jos_6:26  And JoshuaH3091 adjuredH7650 them at 

thatH1931 time,H6256 saying,H559 CursedH779 

be the manH376 beforeH6440 the LORD,H3068 

thatH834 riseth upH6965 and buildethH1129 

(H853) thisH2063 cityH5892 (H853) Jericho:H3405 

he shall lay the foundationH3245 thereof in his 

firstborn,H1060 and in his youngestH6810 son 

shall he set upH5324 the gatesH1817 of it. 

 

Jos_6:27  So the LORDH3068 wasH1961 withH854 

Joshua;H3091 and his fameH8089 wasH1961 

noised throughout allH3605 the country.H776 

 

Jos_7:2  And JoshuaH3091 sentH7971 menH376 

from JerichoH4480 H3405 to Ai,H5857 whichH834 

is besideH5973 Bethaven,H1007 on the east 

sideH4480 H6924 of Bethel,H1008 and spakeH559 

untoH413 them, saying,H559 Go upH5927 and 

viewH7270 (H853) the country.H776 And the 

menH376 went upH5927 and viewedH7270 (H853) 

Ai.H5857 
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Jos_7:3  And they returnedH7725 toH413 

Joshua,H3091 and saidH559 untoH413 him, Let 

notH408 allH3605 the peopleH5971 go up;H5927 

but let about twoH505 orH176 threeH7969 

thousandH505 menH376 go upH5927 and 

smiteH5221 (H853) Ai;H5857 and make notH408 

(H853) allH3605 the peopleH5971 to labourH3021 

thither;H8033 forH3588 theyH1992 are but 

few.H4592 

 

Jos_7:6  And JoshuaH3091 rentH7167 his 

clothes,H8071 and fellH5307 to the earthH776 

uponH5921 his faceH6440 beforeH6440 the 

arkH727 of the LORDH3068 untilH5704 the 

eventide,H6153 heH1931 and the eldersH2205 of 

Israel,H3478 and putH5927 dustH6083 uponH5921 

their heads.H7218 
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Jos_7:7  And JoshuaH3091 said,H559 Alas,H162 O 

LordH136 GOD,H3069 whereforeH4100 hast thou 

at all broughtH5674 H5674 (H853) thisH2088 

peopleH5971 overH5674 (H853) Jordan,H3383 to 

deliverH5414 us into the handH3027 of the 

Amorites,H567 to destroyH6 us? would to 

GodH3863 we had been content,H2974 and 

dweltH3427 on the other sideH5676 Jordan!H3383 

 

Jos_7:10  And the LORDH3068 saidH559 untoH413 

Joshua,H3091 Get thee up;H6965 whereforeH4100 

liestH5307 thouH859 thusH2088 uponH5921 thy 

face?H6440 

 

Jos_7:16  So JoshuaH3091 rose up earlyH7925 in 

the morning,H1242 and broughtH7126 (H853) 

IsraelH3478 by their tribes;H7626 and the 

tribeH7626 of JudahH3063 was taken:H3920 
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Jos_7:19  And JoshuaH3091 saidH559 untoH413 

Achan,H5912 My son,H1121 give,H7760 I pray 

thee,H4994 gloryH3519 to the LORDH3068 

GodH430 of Israel,H3478 and makeH5414 

confessionH8426 unto him; and tellH5046 me 

nowH4994 whatH4100 thou hast done;H6213 

hideH3582 it notH408 fromH4480 me. 

 

Jos_7:20  And AchanH5912 answeredH6030 
(H853) Joshua,H3091 and said,H559 IndeedH546 

IH595 have sinnedH2398 against the LORDH3068 

GodH430 of Israel,H3478 and thusH2063 and 

thusH2063 have I done:H6213 

 

Jos_7:22  So JoshuaH3091 sentH7971 

messengers,H4397 and they ranH7323 unto the 

tent;H168 and, behold,H2009 it was hidH2934 in 

his tent,H168 and the silverH3701 underH8478 it. 
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Jos_7:23  And they tookH3947 them out of the 

midstH4480 H8432 of the tent,H168 and 

broughtH935 them untoH413 Joshua,H3091 and 

untoH413 allH3605 the childrenH1121 of 

Israel,H3478 and laid them outH3332 beforeH6440 

the LORD.H3068 

 

Jos_7:24  And Joshua,H3091 and allH3605 

IsraelH3478 withH5973 him, tookH3947 (H853) 

AchanH5912 the sonH1121 of Zerah,H2226 and 

the silver,H3701 and the garment,H155 and the 

wedgeH3956 of gold,H2091 and his sons,H1121 

and his daughters,H1323 and his oxen,H7794 and 

his asses,H2543 and his sheep, 

H6629 and his tent,H168 and allH3605 thatH834 

he had: and they broughtH5927 them unto the 

valleyH6010 of Achor.H5911 
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Jos_7:25  And JoshuaH3091 said,H559 WhyH4100 

hast thou troubledH5916 us? the LORDH3068 shall 

troubleH5916 thee thisH2088 day.H3117 And 

allH3605 IsraelH3478 stonedH5619 him with 

stones,H68 and burnedH8313 them with fire,H784 

after they had stonedH7275 them with stones.H68 

 

Jos_8:1  And the LORDH3068 saidH559 untoH413 

Joshua,H3091 FearH3372 not,H408 neitherH408 be 

thou dismayed:H2865 takeH3947 (H853) allH3605 

the peopleH5971 of warH4421 withH5973 thee, 

and arise,H6965 go upH5927 to Ai:H5857 

see,H7200 I have givenH5414 into thy handH3027 
(H853) the kingH4428 of Ai,H5857 and his 

people,H5971 and his city,H5892 and his 

land:H776 

 

Jos_8:3  So JoshuaH3091 arose,H6965 and 

allH3605 the peopleH5971 of war,H4421 to go 

upH5927 against Ai:H5857 and JoshuaH3091 chose 

outH977 thirtyH7970 thousandH505 mightyH1368 

menH376 of valour,H2428 and sent them 

awayH7971 by night.H3915 
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Jos_8:9  JoshuaH3091 therefore sent them 

forth:H7971 and they wentH1980 toH413 lie in 

ambush,H3993 and abodeH3427 betweenH996 

BethelH1008 and Ai,H5857 on the west sideH4480 

H3220 of Ai:H5857 but JoshuaH3091 lodgedH3885 

thatH1931 nightH3915 amongH8432 the 

people.H5971 

 

Jos_8:10  And JoshuaH3091 rose up earlyH7925 in 

the morning,H1242 and numberedH6485 (H853) 

the people,H5971 and went up,H5927 heH1931 

and the eldersH2205 of Israel,H3478 beforeH6440 

the peopleH5971 to Ai.H5857 

 

Jos_8:13  And when they had setH7760 the 

people,H5971 even(H853) allH3605 the hostH4264 

thatH834 was on the northH4480 H6828 of the 

city,H5892 and their liers in waitH6119 on the 

westH4480 H3220 of the city,H5892 JoshuaH3091 

wentH1980 thatH1931 nightH3915 into the 

midstH8432 of the valley.H6010 
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Jos_8:15  And JoshuaH3091 and allH3605 

IsraelH3478 made as if they were beatenH5060 

beforeH6440 them, and fledH5127 by the 

wayH1870 of the wilderness.H4057 

 

Jos_8:16  And allH3605 the peopleH5971 thatH834 

were in AiH5857 were called togetherH2199 to 

pursueH7291 afterH310 them: and they 

pursuedH7291 afterH310 Joshua,H3091 and were 

drawn awayH5423 fromH4480 the city.H5892 

 

Jos_8:18  And the LORDH3068 saidH559 untoH413 

Joshua,H3091 Stretch outH5186 the spearH3591 

thatH834 is in thy handH3027 towardH413 

Ai;H5857 forH3588 I will giveH5414 it into thine 

hand.H3027 And JoshuaH3091 stretched outH5186 

the spearH3591 thatH834 he had in his handH3027 

towardH413 the city.H5892 
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Jos_8:21  And when JoshuaH3091 and allH3605 

IsraelH3478 sawH7200 thatH3588 the 

ambushH693 had takenH3920 (H853) the 

city,H5892 and thatH3588 the smokeH6227 of the 

cityH5892 ascended,H5927 then they turned 

again,H7725 and slewH5221 (H853) the menH376 

of Ai.H5857 

 

Jos_8:23  And the kingH4428 of AiH5857 they 

tookH8610 alive,H2416 and broughtH7126 him 

toH413 Joshua.H3091 

 

Jos_8:26  For JoshuaH3091 drewH7725 notH3808 

his handH3027 back, wherewithH834 he stretched 

outH5186 the spear,H3591 untilH5704 H834 he 

had utterly destroyedH2763 (H853) allH3605 the 

inhabitantsH3427 of Ai.H5857 

 

Jos_8:27  OnlyH7535 the cattleH929 and the 

spoilH7998 of thatH1931 cityH5892 IsraelH3478 

took for a preyH962 unto themselves, according 

unto the wordH1697 of the LORDH3068 whichH834 

he commandedH6680 (H853) Joshua.H3091 
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Jos_8:28  And JoshuaH3091 burntH8313 (H853) 

Ai,H5857 and madeH7760 it an heapH8510 for 

ever,H5769 even a desolationH8077 untoH5704 

thisH2088 day.H3117 

 

Jos_8:29  And the kingH4428 of AiH5857 he 

hangedH8518 onH5921 a treeH6086 untilH5704 

eventide:H6256 H6153 and as soon as the 

sunH8121 was down,H935 JoshuaH3091 

commandedH6680 that they should take his 

carcase downH3381 (H853) H5038 fromH4480 the 

tree,H6086 and castH7993 it atH413 the 

enteringH6607 of the gateH8179 of the city,H5892 

and raiseH6965 thereonH5921 a greatH1419 

heapH1530 of stones,H68 that remaineth 

untoH5704 thisH2088 day.H3117 

 

Jos_8:30  ThenH227 JoshuaH3091 builtH1129 an 

altarH4196 unto the LORDH3068 GodH430 of 

IsraelH3478 in mountH2022 Ebal,H5858 
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Jos_8:35  There wasH1961 notH3808 a wordH1697 

of allH4480 H3605 thatH834 MosesH4872 

commanded,H6680 whichH834 JoshuaH3091 

readH7121 notH3808 beforeH5048 allH3605 the 

congregationH6951 of Israel,H3478 with the 

women,H802 and the littleH2945 ones, and the 

strangersH1616 that were conversantH1980 

amongH7130 them. 

 

Jos_9:2  That they gathered themselvesH6908 

together,H3162 to fightH3898 withH5973 

JoshuaH3091 and withH5973 Israel,H3478 with 

oneH259 accord.H6310 

 

Jos_9:3  And when the inhabitantsH3427 of 

GibeonH1391 heardH8085 (H853) whatH834 

JoshuaH3091 had doneH6213 unto JerichoH3405 

and to Ai,H5857 
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Jos_9:6  And they wentH1980 toH413 

JoshuaH3091 untoH413 the campH4264 at 

Gilgal,H1537 and saidH559 untoH413 him, and 

toH413 the menH376 of Israel,H3478 We be 

comeH935 from a far country:H4480 H776 H7350 

nowH6258 therefore makeH3772 ye a 

leagueH1285 with us. 

 

Jos_9:8  And they saidH559 untoH413 

Joshua,H3091 WeH587 are thy servants.H5650 

And JoshuaH3091 saidH559 untoH413 them, 

WhoH4310 are ye?H859 and from whenceH4480 

H370 comeH935 ye? 

 

Jos_9:15  And JoshuaH3091 madeH6213 

peaceH7965 with them, and madeH6213 a 

leagueH1285 with them, to let them live:H2421 

and the princesH5387 of the congregationH5712 

swareH7650 unto them. 
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Jos_9:22  And JoshuaH3091 calledH7121 for them, 

and he spakeH1696 untoH413 them, saying,H559 

WhereforeH4100 have ye beguiledH7411 us, 

saying,H559 WeH587 are veryH3966 farH7350 

fromH4480 you; when yeH859 dwellH3427 

amongH7130 us? 

 

Jos_9:24  And they answeredH6030 (H853) 

Joshua,H3091 and said,H559 BecauseH3588 it was 

certainly toldH5046 H5046 thy servants,H5650 

(H853) how thatH834 the LORDH3068 thy 

GodH430 commandedH6680 his servantH5650 

(H853) MosesH4872 to giveH5414 you allH3605 

the land,H776 and to destroyH8045 (H853) 

allH3605 the inhabitantsH3427 of the landH776 

from beforeH4480 H6440 you, therefore we were 

soreH3966 afraidH3372 of our livesH5315 because 

ofH4480 H6440 you, and have doneH6213 (H853) 

thisH2088 thing.H1697 
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Jos_9:27  And JoshuaH3091 madeH5414 them 

thatH1931 dayH3117 hewersH2404 of woodH6086 

and drawersH7579 of waterH4325 for the 

congregation,H5712 and for the altarH4196 of the 

LORD,H3068 even untoH5704 thisH2088 

day,H3117 inH413 the placeH4725 whichH834 he 

should choose.H977 

 

Jos_10:1  Now it came to pass,H1961 when 

AdonizedekH139 kingH4428 of JerusalemH3389 

had heardH8085 howH3588 JoshuaH3091 had 

takenH3920 (H853) Ai,H5857 and had utterly 

destroyedH2763 it; asH834 he had doneH6213 to 

JerichoH3405 and her king,H4428 soH3651 he had 

doneH6213 to AiH5857 and her king;H4428 and 

howH3588 the inhabitantsH3427 of GibeonH1391 

had made peaceH7999 withH854 Israel,H3478 and 

wereH1961 amongH7130 them; 

 

Jos_10:4  Come upH5927 untoH413 me, and 

helpH5826 me, that we may smiteH5221 (H853) 

Gibeon:H1391 forH3588 it hath made peaceH7999 

withH854 JoshuaH3091 and withH854 the 

childrenH1121 of Israel.H3478 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  910 
 

Jos_10:6  And the menH376 of GibeonH1391 

sentH7971 untoH413 JoshuaH3091 toH413 the 

campH4264 to Gilgal,H1537 saying,H559 

SlackH7503 notH408 thy handH3027 from thy 

servants;H4480 H5650 come upH5927 toH413 us 

quickly,H4120 and saveH3467 us, and helpH5826 

us: forH3588 allH3605 the kingsH4428 of the 

AmoritesH567 that dwellH3427 in the 

mountainsH2022 are gathered togetherH6908 

againstH413 us. 

 

Jos_10:7  So JoshuaH3091 ascendedH5927 

fromH4480 Gilgal,H1537 he,H1931 and allH3605 

the peopleH5971 of warH4421 withH5973 him, and 

allH3605 the mighty menH1368 of valour.H2428 

 

Jos_10:8  And the LORDH3068 saidH559 untoH413 

Joshua,H3091 FearH3372 them not:H408 forH3588 

I have deliveredH5414 them into thine hand;H3027 

there shall notH3808 a manH376 ofH4480 them 

standH5975 beforeH6440 thee. 
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Jos_10:9  JoshuaH3091 therefore cameH935 

untoH413 them suddenly,H6597 and went 

upH5927 fromH4480 GilgalH1537 allH3605 

night.H3915 

 

Jos_10:12  ThenH227 spakeH1696 JoshuaH3091 to 

the LORDH3068 in the dayH3117 when the 

LORDH3068 delivered upH5414 (H853) the 

AmoritesH567 beforeH6440 the childrenH1121 of 

Israel,H3478 and he saidH559 in the sightH5869 of 

Israel,H3478 Sun,H8121 stand thou stillH1826 

upon Gibeon;H1391 and thou, Moon,H3394 in the 

valleyH6010 of Ajalon.H357 

 

Jos_10:15  And JoshuaH3091 returned,H7725 and 

allH3605 IsraelH3478 withH5973 him, untoH413 

the campH4264 to Gilgal.H1537 

 

Jos_10:17  And it was toldH5046 Joshua,H3091 

saying,H559 The fiveH2568 kingsH4428 are 

foundH4672 hidH2244 in a caveH4631 at 

Makkedah.H4719 
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Jos_10:18  And JoshuaH3091 said,H559 RollH1556 

greatH1419 stonesH68 uponH413 the mouthH6310 

of the cave,H4631 and setH6485 menH376 

byH5921 it for to keepH8104 them: 

 

Jos_10:20  And it came to pass,H1961 when 

JoshuaH3091 and the childrenH1121 of 

IsraelH3478 had made an endH3615 of 

slayingH5221 them with a veryH3966 greatH1419 

slaughter,H4347 tillH5704 they were 

consumed,H8552 that the restH8300 which 

remainedH8277 ofH4480 them enteredH935 

intoH413 fencedH4013 cities.H5892 

 

Jos_10:21  And allH3605 the peopleH5971 

returnedH7725 toH413 the campH4264 toH413 

JoshuaH3091 at MakkedahH4719 in peace:H7965 

noneH3808 movedH2782 (H853) his tongueH3956 

against anyH376 of the childrenH1121 of 

Israel.H3478 
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Jos_10:22  Then saidH559 Joshua,H3091 

OpenH6605 (H853) the mouthH6310 of the 

cave,H4631 and bring outH3318 (H853) thoseH428 

fiveH2568 kingsH4428 untoH413 me out ofH4480 

the cave.H4631 

 

Jos_10:24  And it came to pass,H1961 when they 

brought outH3318 (H853) thoseH428 kingsH4428 

untoH413 Joshua,H3091 that JoshuaH3091 

calledH7121 forH413 allH3605 the menH376 of 

Israel,H3478 and saidH559 untoH413 the 

captainsH7101 of the menH376 of warH4421 which 

wentH1980 withH854 him, Come near,H7126 

putH7760 (H853) your feetH7272 uponH5921 the 

necksH6677 of theseH428 kings.H4428 And they 

came near,H7126 and putH7760 (H853) their 

feetH7272 uponH5921 the necksH6677 of them. 
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Jos_10:25  And JoshuaH3091 saidH559 untoH413 

them, FearH3372 not,H408 norH408 be 

dismayed,H2865 be strongH2388 and of good 

courage:H553 forH3588 thusH3602 shall the 

LORDH3068 doH6213 to allH3605 your 

enemiesH341 against whomH834 (H853) yeH859 

fight.H3898 

 

Jos_10:26  And afterwardH310 H3651 

JoshuaH3091 smoteH5221 them, and slewH4191 

them, and hangedH8518 them onH5921 fiveH2568 

trees:H6086 and they wereH1961 hangingH8518 

uponH5921 the treesH6086 untilH5704 the 

evening.H6153 
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Jos_10:27  And it came to passH1961 at the 

timeH6256 of the going downH935 of the 

sun,H8121 that JoshuaH3091 commanded,H6680 

and they took them downH3381 off the 

trees,H4480 H5921 H6086 and castH7993 them 

intoH413 the caveH4631 whereinH834 H8033 they 

had been hid,H2244 and laidH7760 greatH1419 

stonesH68 inH5921 the cave'sH4631 mouth,H6310 

which remain untilH5704 thisH2088 veryH6106 

day.H3117 

 

Jos_10:28  And thatH1931 dayH3117 JoshuaH3091 

tookH3920 Makkedah,H4719 and smoteH5221 it 

with the edgeH6310 of the sword,H2719 and the 

kingH4428 thereof he utterly destroyed,H2763 

them, and allH3605 the soulsH5315 thatH834 were 

therein; he letH7604 noneH3808 remain:H8300 

and he didH6213 to the kingH4428 of 

MakkedahH4719 asH834 he didH6213 unto the 

kingH4428 of Jericho.H3405 
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Jos_10:29  Then JoshuaH3091 passedH5674 from 

Makkedah,H4480 H4719 and allH3605 IsraelH3478 

withH5973 him, unto Libnah,H3841 and 

foughtH3898 againstH5973 Libnah:H3841 

 

Jos_10:31  And JoshuaH3091 passedH5674 from 

Libnah,H4480 H3841 and allH3605 IsraelH3478 

withH5973 him, unto Lachish,H3923 and 

encampedH2583 againstH5921 it, and 

foughtH3898 against it: 

 

Jos_10:33  ThenH227 HoramH2036 kingH4428 of 

GezerH1507 came upH5927 to helpH5826 (H853) 

Lachish;H3923 and JoshuaH3091 smoteH5221 him 

and his people,H5971 untilH5704 he had leftH7604 

him noneH1115 remaining.H8300 

 

Jos_10:34  And from LachishH4480 H3923 

JoshuaH3091 passedH5674 unto Eglon,H5700 and 

allH3605 IsraelH3478 withH5973 him; and they 

encampedH2583 againstH5921 it, and 

foughtH3898 againstH5921 it: 
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Jos_10:36  And JoshuaH3091 went upH5927 from 

Eglon,H4480 H5700 and allH3605 IsraelH3478 

withH5973 him, unto Hebron;H2275 and they 

foughtH3898 againstH5921 it: 

 

Jos_10:38  And JoshuaH3091 returned,H7725 and 

allH3605 IsraelH3478 withH5973 him, to 

Debir;H1688 and foughtH3898 againstH5921 it: 

 

Jos_10:40  So JoshuaH3091 smoteH5221 (H853) 

allH3605 the countryH776 of the hills,H2022 and of 

the south,H5045 and of the vale,H8219 and of the 

springs,H794 and allH3605 their kings:H4428 he 

leftH7604 noneH3808 remaining,H8300 but utterly 

destroyedH2763 allH3605 that breathed,H5397 

asH834 the LORDH3068 GodH430 of IsraelH3478 

commanded.H6680 

 

Jos_10:41  And JoshuaH3091 smoteH5221 them 

from KadeshbarneaH4480 H6947 even untoH5704 

Gaza,H5804 and allH3605 the countryH776 of 

Goshen,H1657 even untoH5704 Gibeon.H1391 
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Jos_10:42  And allH3605 theseH428 kingsH4428 

and their landH776 did JoshuaH3091 takeH3920 at 

oneH259 time,H6471 becauseH3588 the 

LORDH3068 GodH430 of IsraelH3478 foughtH3898 

for Israel.H3478 

 

Jos_10:43  And JoshuaH3091 returned,H7725 and 

allH3605 IsraelH3478 withH5973 him, untoH413 

the campH4264 to Gilgal.H1537 

 

Jos_11:6  And the LORDH3068 saidH559 untoH413 

Joshua,H3091 Be notH408 afraidH3372 because 

ofH4480 H6440 them: forH3588 to morrowH4279 

about thisH2063 timeH6256 will IH595 deliver 

them upH5414 (H853) allH3605 slainH2491 

beforeH6440 Israel:H3478 thou shalt houghH6131 

(H853) their horses,H5483 and burnH8313 their 

chariotsH4818 with fire.H784 
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Jos_11:7  So JoshuaH3091 came,H935 and 

allH3605 the peopleH5971 of warH4421 withH5973 

him, againstH5921 them byH5921 the 

watersH4325 of MeromH4792 suddenly;H6597 and 

they fellH5307 upon them. 

 

Jos_11:9  And JoshuaH3091 didH6213 unto them 

asH834 the LORDH3068 badeH559 him: he 

houghedH6131 (H853) their horses,H5483 and 

burntH8313 their chariotsH4818 with fire.H784 

 

Jos_11:10  And JoshuaH3091 at thatH1931 

timeH6256 turned back,H7725 and tookH3920 

(H853) Hazor,H2674 and smoteH5221 the 

kingH4428 thereof with the sword:H2719 forH3588 

HazorH2674 beforetimeH6440 was the headH7218 

of allH3605 thoseH428 kingdoms.H4467 
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Jos_11:12  And allH3605 the citiesH5892 of 

thoseH428 kings,H4428 and allH3605 the 

kingsH4428 of them, did JoshuaH3091 take,H3920 

and smoteH5221 them with the edgeH6310 of the 

sword,H2719 and he utterly destroyedH2763 them, 

asH834 MosesH4872 the servantH5650 of the 

LORDH3068 commanded.H6680 

 

Jos_11:13  ButH7535 as for the citiesH5892 that 

stood stillH5975 inH5921 their strength,H8510 

IsraelH3478 burnedH8313 noneH3808 of them, 

saveH2108 (H853) HazorH2674 only;H905 that did 

JoshuaH3091 burn.H8313 

 

Jos_11:15  AsH834 the LORDH3068 

commandedH6680 (H853) MosesH4872 his 

servant,H5650 soH3651 did MosesH4872 

commandH6680 (H853) Joshua,H3091 and 

soH3651 didH6213 Joshua;H3091 he left nothing 

undoneH3808 H5493 H1697 of allH4480 H3605 

thatH834 the LORDH3068 commandedH6680 
(H853) Moses.H4872 
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Jos_11:16  So JoshuaH3091 tookH3947 (H853) 

allH3605 thatH2063 land,H776 the hills,H2022 and 

allH3605 the south country,H5045 and allH3605 

the landH776 of Goshen,H1657 and the 

valley,H8219 and the plain,H6160 and the 

mountainH2022 of Israel,H3478 and the 

valleyH8219 of the same; 

 

Jos_11:18  JoshuaH3091 madeH6213 warH4421 a 

longH7227 timeH3117 withH854 allH3605 

thoseH428 kings.H4428 

 

Jos_11:21  And at thatH1931 timeH6256 

cameH935 Joshua,H3091 and cut offH3772 (H853) 

the AnakimsH6062 fromH4480 the 

mountains,H2022 fromH4480 Hebron,H2275 

fromH4480 Debir,H1688 fromH4480 Anab,H6024 

and from allH4480 H3605 the mountainsH2022 of 

Judah,H3063 and from allH4480 H3605 the 

mountainsH2022 of Israel:H3478 JoshuaH3091 

destroyedH2763 them utterly withH5973 their 

cities.H5892 
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Jos_11:23  So JoshuaH3091 tookH3947 (H853) the 

wholeH3605 land,H776 according to allH3605 

thatH834 the LORDH3068 saidH1696 untoH413 

Moses;H4872 and JoshuaH3091 gaveH5414 it for 

an inheritanceH5159 unto IsraelH3478 according to 

their divisionsH4256 by their tribes.H7626 And the 

landH776 restedH8252 from war.H4480 H4421 

 

Jos_12:7  And theseH428 are the kingsH4428 of 

the countryH776 whichH834 JoshuaH3091 and the 

childrenH1121 of IsraelH3478 smoteH5221 on this 

sideH5676 JordanH3383 on the west,H3220 from 

BaalgadH4480 H1171 in the valleyH1237 of 

LebanonH3844 even untoH5704 the mountH2022 

Halak,H2510 that goeth upH5927 to Seir;H8165 

which JoshuaH3091 gaveH5414 unto the 

tribesH7626 of IsraelH3478 for a possessionH3425 

according to their divisions;H4256 
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Jos_13:1  Now JoshuaH3091 was oldH2204 and 

strickenH935 in years;H3117 and the LORDH3068 

saidH559 untoH413 him, ThouH859 art oldH2204 

and strickenH935 in years,H3117 and there 

remainethH7604 yet veryH3966 muchH7235 

landH776 to be possessed.H3423 

 

Jos_14:1  And theseH428 are the countries 

whichH834 the childrenH1121 of IsraelH3478 

inheritedH5157 in the landH776 of Canaan,H3667 

whichH834 EleazarH499 the priest,H3548 and 

JoshuaH3091 the sonH1121 of Nun,H5126 and the 

headsH7218 of the fathersH1 of the tribesH4294 of 

the childrenH1121 of Israel,H3478 distributed for 

inheritanceH5157 to them. 
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Jos_14:6  Then the childrenH1121 of JudahH3063 

cameH5066 untoH413 JoshuaH3091 in 

Gilgal:H1537 and CalebH3612 the sonH1121 of 

JephunnehH3312 the KeneziteH7074 saidH559 

untoH413 him, ThouH859 knowestH3045 (H853) 

the thingH1697 thatH834 the LORDH3068 

saidH1696 untoH413 MosesH4872 the manH376 of 

GodH430 concerningH5921 H182 me and thee in 

Kadeshbarnea.H6947 

 

Jos_14:13  And JoshuaH3091 blessedH1288 him, 

and gaveH5414 unto CalebH3612 the sonH1121 of 

JephunnehH3312 (H853) HebronH2275 for an 

inheritance.H5159 

 

Jos_15:13  And unto CalebH3612 the sonH1121 of 

JephunnehH3312 he gaveH5414 a partH2506 

amongH8432 the childrenH1121 of Judah,H3063 

accordingH413 to the commandmentH6310 of the 

LORDH3068 to Joshua,H3091 even(H853) the 

cityH7151 of ArbaH704 the fatherH1 of 

Anak,H6061 whichH1931 city is Hebron.H2275 
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Jos_15:28  And Hazarshual,H2705 and 

Beersheba,H884 and Bizjothjah,H964 

 

Jos_17:4  And they came nearH7126 beforeH6440 

EleazarH499 the priest,H3548 and beforeH6440 

JoshuaH3091 the sonH1121 of Nun,H5126 and 

beforeH6440 the princes,H5387 saying,H559 The 

LORDH3068 commandedH6680 (H853) 

MosesH4872 to giveH5414 us an inheritanceH5159 

amongH8432 our brethren.H251 Therefore 

accordingH413 to the commandmentH6310 of the 

LORDH3068 he gaveH5414 them an 

inheritanceH5159 amongH8432 the brethrenH251 

of their father.H1 

 

Jos_17:14  And the childrenH1121 of JosephH3130 

spakeH1696 untoH854 (H853) Joshua,H3091 

saying,H559 WhyH4069 hast thou givenH5414 me 

but oneH259 lotH1486 and oneH259 portionH2256 

to inherit,H5159 seeing IH589 am a greatH7227 

people,H5971 forasmuchH5704 as the LORDH3068 

hath blessedH1288 me hitherto?H834 H5704 

H3541 
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Jos_17:15  And JoshuaH3091 answeredH559 H413 

them, IfH518 thouH859 be a greatH7227 

people,H5971 then get thee upH5927 to the 

woodH3293 country, and cut downH1254 for 

thyself thereH8033 in the landH776 of the 

PerizzitesH6522 and of the giants,H7497 ifH3588 

mountH2022 EphraimH669 be too narrowH213 for 
thee. 

 

Jos_17:17  And JoshuaH3091 spakeH559 

untoH413 the houseH1004 of Joseph,H3130 even 

to EphraimH669 and to Manasseh,H4519 

saying,H559 ThouH859 art a greatH7227 

people,H5971 and hast greatH1419 power:H3581 

thou shalt notH3808 haveH1961 oneH259 lotH1486 
only: 

 

Jos_18:3  And JoshuaH3091 saidH559 untoH413 

the childrenH1121 of Israel,H3478 How longH5704 
H575 are yeH859 slackH7503 to goH935 to 

possessH3423 (H853) the land,H776 whichH834 

the LORDH3068 GodH430 of your fathersH1 hath 

givenH5414 you? 
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Jos_18:8  And the menH376 arose,H6965 and 

went away:H1980 and JoshuaH3091 chargedH6680 

(H853) them that wentH1980 to describeH3789 
(H853) the land,H776 saying,H559 GoH1980 and 

walkH1980 through the land,H776 and 

describeH3789 it, and come againH7725 toH413 

me, that I may hereH6311 castH7993 lotsH1486 

for you beforeH6440 the LORDH3068 in 

Shiloh.H7887 

 

Jos_18:9  And the menH376 wentH1980 and 

passed throughH5674 the land,H776 and 

describedH3789 it by citiesH5892 into sevenH7651 

partsH2506 inH5921 a book,H5612 and cameH935 

again toH413 JoshuaH3091 toH413 the hostH4264 

at Shiloh.H7887 

 

Jos_18:10  And JoshuaH3091 castH7993 lotsH1486 

for them in ShilohH7887 beforeH6440 the 

LORD:H3068 and thereH8033 JoshuaH3091 

dividedH2505 (H853) the landH776 unto the 

childrenH1121 of IsraelH3478 according to their 

divisions.H4256 
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Jos_19:3  And Hazarshual,H2705 and Balah,H1088 

and Azem,H6107 

 

Jos_19:49  When they had made an endH3615 of 
dividing the land for inheritance 

H5157 (H853) H776 by their coasts,H1367 the 

childrenH1121 of IsraelH3478 gaveH5414 an 

inheritanceH5159 to JoshuaH3091 the sonH1121 of 

NunH5126 amongH8432 them: 

 

Jos_19:51  TheseH428 are the inheritances,H5159 

whichH834 EleazarH499 the priest,H3548 and 

JoshuaH3091 the sonH1121 of Nun,H5126 and the 

headsH7218 of the fathersH1 of the tribesH4294 of 

the childrenH1121 of Israel,H3478 divided for an 

inheritanceH5157 by lotH1486 in ShilohH7887 

beforeH6440 the LORD,H3068 at the doorH6607 of 

the tabernacleH168 of the congregation.H4150 So 

they made an endH3615 of dividingH4480 H2505 

(H853) the country.H776 

 

Jos_20:1  The LORDH3068 also spakeH1696 

untoH413 Joshua,H3091 saying,H559 
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Jos_21:1  Then came nearH5066 the headsH7218 

of the fathersH1 of the LevitesH3881 untoH413 

EleazarH499 the priest,H3548 and untoH413 

JoshuaH3091 the sonH1121 of Nun,H5126 and 

untoH413 the headsH7218 of the fathersH1 of the 

tribesH4294 of the childrenH1121 of Israel;H3478 

 

Jos_22:1  ThenH227 JoshuaH3091 calledH7121 the 

Reubenites,H7206 and the Gadites,H1425 and the 

halfH2677 tribeH4294 of Manasseh,H4519 

 

Jos_22:6  So JoshuaH3091 blessedH1288 them, 

and sent them away:H7971 and they  

wentH1980 untoH413 their tents.H168 
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Jos_22:7  Now to the one halfH2677 of the 

tribeH7626 of ManassehH4519 MosesH4872 had 

givenH5414 possession in Bashan:H1316 but unto 

the other halfH2677 thereof gaveH5414 

JoshuaH3091 amongH5973 their brethrenH251 on 

this sideH5676 JordanH3383 westward.H3220 And 

whenH3588 JoshuaH3091 sent them awayH7971 

alsoH1571 untoH413 their tents,H168 then he 

blessedH1288 them, 

 

Jos_23:1  And it came to passH1961 a longH7227 

timeH4480 H3117 afterH310 thatH834 the 

LORDH3068 had given restH5117 unto IsraelH3478 

from allH4480 H3605 their enemiesH341 round 

about,H4480 H5439 that JoshuaH3091 waxed 

oldH2204 and strickenH935 in age.H3117 

 

Jos_23:2  And JoshuaH3091 calledH7121 for 

allH3605 Israel,H3478 and for their elders,H2205 

and for their heads,H7218 and for their 

judges,H8199 and for their officers,H7860 and 

saidH559 untoH413 them, IH589 am oldH2204 and 

strickenH935 in age:H3117 
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Jos_24:1  And JoshuaH3091 gatheredH622 (H853) 

allH3605 the tribesH7626 of IsraelH3478 to 

Shechem,H7927 and calledH7121 for the 

eldersH2205 of Israel,H3478 and for their 

heads,H7218 and for their judges,H8199 and for 

their officers;H7860 and they presented 

themselvesH3320 beforeH6440 God.H430 

 

Jos_24:2  And JoshuaH3091 saidH559 untoH413 

allH3605 the people,H5971 ThusH3541 saithH559 

the LORDH3068 GodH430 of Israel,H3478 Your 

fathersH1 dweltH3427 on the other sideH5676 of 

the floodH5104 in old time,H4480 H5769 even 

Terah,H8646 the fatherH1 of Abraham,H85 and the 

fatherH1 of Nachor:H5152 and they servedH5647 

otherH312 gods.H430 

 

Jos_24:19  And JoshuaH3091 saidH559 untoH413 

the people,H5971 Ye cannotH3808 H3201 

serveH5647 (H853) the LORD:H3068 forH3588 

heH1931 is an holyH6918 God;H430 heH1931 is a 

jealousH7072 God;H410 he will notH3808 

forgiveH5375 your transgressionsH6588 nor your 

sins.H2403 
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Jos_24:21  And the peopleH5971 saidH559 

untoH413 Joshua,H3091 Nay;H3808 butH3588 we 

will serveH5647 (H853) the LORD.H3068 

 

Jos_24:22  And JoshuaH3091 saidH559 untoH413 

the people,H5971 YeH859 are witnessesH5707 

against yourselves thatH3588 yeH859 have 

chosenH977 you(H853) the LORD,H3068 to 

serveH5647 him. And they said,H559 We are 

witnesses.H5707 

 

Jos_24:24  And the peopleH5971 saidH559 

untoH413 Joshua,H3091 (H853) The LORDH3068 

our GodH430 will we serve,H5647 and his 

voiceH6963 will we obey.H8085 

 

Jos_24:25  So JoshuaH3091 madeH3772 a 

covenantH1285 with the peopleH5971 thatH1931 

day,H3117 and setH7760 them a statuteH2706 and 

an ordinanceH4941 in Shechem.H7927 
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Jos_24:26  And JoshuaH3091 wroteH3789 

theseH428 (H853) wordsH1697 in the  

bookH5612 of the lawH8451 of God,H430 and 

tookH3947 a greatH1419 stone,H68 and set it 

upH6965 thereH8033 underH8478 an oak,H427 

thatH834 was by the sanctuaryH4720 of the 

LORD.H3068 

 

Jos_24:27  And JoshuaH3091 saidH559 untoH413 

allH3605 the people,H5971 Behold,H2009 

thisH2063 stoneH68 shall beH1961 a witnessH5713 

unto us; forH3588 itH1931 hath heardH8085 
(H853) allH3605 the wordsH561 of the LORDH3068 

whichH834 he spakeH1696 untoH5973 us: it shall 

beH1961 therefore a witnessH5713 unto you, 

lestH6435 ye denyH3584 your God.H430 

 

Jos_24:28  So JoshuaH3091 let(H853) the 

peopleH5971 depart,H7971 every manH376 unto 

his inheritance.H5159 
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Jos_24:29  And it came to passH1961 afterH310 

theseH428 things,H1697 that JoshuaH3091 the 

sonH1121 of Nun,H5126 the servantH5650 of the 

LORD,H3068 died,H4191 being an hundredH3967 

and tenH6235 years old.H8141 

 

Jos_24:31  And IsraelH3478 servedH5647 (H853) 

the LORDH3068 allH3605 the daysH3117 of 

Joshua,H3091 and allH3605 the daysH3117 of the 

eldersH2205 thatH834 overlivedH748 H3117 H310 

Joshua,H3091 and whichH834 had knownH3045 
(H853) allH3605 the worksH4639 of the 

LORD,H3068 thatH834 he had doneH6213 for 

Israel.H3478 

 

Jzs_1:1  Now afterH310 the deathH4194 of 

JoshuaH3091 it came to pass,H1961 that the 

childrenH1121 of IsraelH3478 askedH7592 the 

LORD,H3068 saying,H559 WhoH4310 shall go 

upH5927 for us againstH413 the CanaanitesH3669 

first,H8462 to fightH3898 against them? 
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Jzs_2:6  And when JoshuaH3091 had let(H853) the 

peopleH5971 go,H7971 the childrenH1121 of 

IsraelH3478 wentH1980 every manH376 unto his 

inheritanceH5159 to possessH3423 (H853) the 

land.H776 

 

Jzs_2:7  And the peopleH5971 servedH5647 

(H853) the LORDH3068 allH3605 the daysH3117 of 

Joshua,H3091 and allH3605 the daysH3117 of the 

eldersH2205 thatH834 outlivedH748 H3117 H310 

Joshua,H3091 whoH834 had seenH7200 (H853) 

allH3605 the greatH1419 worksH4639 of the 

LORD,H3068 thatH834 he didH6213 for 

Israel.H3478 

 

Jzs_2:8  And JoshuaH3091 the sonH1121 of 

Nun,H5126 the servantH5650 of the LORD,H3068 

died,H4191 being an hundredH3967 and tenH6235 

yearsH8141 old.H1121 
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Jzs_2:21  IH589 alsoH1571 will notH3808 

henceforthH3254 drive outH3423 anyH376 from 

beforeH4480 H6440 them ofH4480 the 

nationsH1471 whichH834 JoshuaH3091 leftH5800 

when he died:H4191 

 

Jzs_2:23  Therefore the LORDH3068 leftH5117 

(H853) thoseH428 nations,H1471 withoutH1115 

driving them outH3423 hastily;H4118 

neitherH3808 deliveredH5414 he them into the 

handH3027 of Joshua.H3091 

 

1Sm_6:14  And the cartH5699 cameH935 intoH413 

the fieldH7704 of Joshua,H3091 a 

Bethshemite,H1030 and stoodH5975 there,H8033 

whereH8033 there was a greatH1419 stone:H68 

and they claveH1234 (H853) the woodH6086 of the 

cart,H5699 and offeredH5927 the kineH6510 a 

burnt offeringH5930 unto the LORD.H3068 

 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  937 
 

1Sm_6:18  And the goldenH2091 mice,H5909 

according to the numberH4557 of allH3605 the 

citiesH5892 of the PhilistinesH6430 belonging to 

the fiveH2568 lords,H5633 both of fenced 

cities,H4480 H5892 H4013 and ofH5704 

countryH6521 villages,H3724 even untoH5704 the 

greatH1419 stone of Abel,H59 whereonH834 
H5921 they set downH5117 (H853) the arkH727 of 

the LORD:H3068 which stone remaineth 

untoH5704 thisH2088 dayH3117 in the fieldH7704 

of Joshua,H3091 the Bethshemite.H1030 

 

1Sm_13:17  And the spoilersH7843 came 

outH3318 of the campH4480 H4264 of the 

PhilistinesH6430 in threeH7969 companies:H7218 

oneH259 companyH7218 turnedH6437 untoH413 

the wayH1870 that leadeth to Ophrah,H6084 

untoH413 the landH776 of Shual:H7777 
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1Sm_14:49  Now the sonsH1121 of SaulH7586 

wereH1961 Jonathan,H3083 and Ishui,H3440 and 

Melchishua:H4444 and the namesH8034 of his 

twoH8147 daughtersH1323 were these; the 

nameH8034 of the firstbornH1067 Merab,H4764 

and the nameH8034 of the youngerH6996 

Michal:H4324 

 

1Sm_31:2  And the PhilistinesH6430 followed hard 

uponH1692 (H853) SaulH7586 and upon his 

sons;H1121 and the PhilistinesH6430 slewH5221 
(H853) Jonathan,H3083 and Abinadab,H41 and 

Malchishua,H4444 Saul'sH7586 sons.H1121 

 

2Sm_5:15  IbharH2984 also, and Elishua,H474 and 

Nepheg,H5298 and Japhia,H3309 
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1Rs_16:34  In his daysH3117 did HielH2419 the 

BetheliteH1017 buildH1129 (H853) Jericho:H3405 

he laid the foundationH3245 thereof in AbiramH48 

his firstborn,H1060 and set upH5324 the 

gatesH1817 thereof in his youngestH6810 son 

Segub,H7687 according to the wordH1697 of the 

LORD,H3068 whichH834 he spakeH1696 byH3027 

JoshuaH3091 the sonH1121 of Nun.H5126 

 

2Rs_23:8  And he broughtH935 (H853) allH3605 

the priestsH3548 out of the citiesH4480 H5892 of 

Judah,H3063 and defiledH2930 (H853) the high 

placesH1116 whereH834 H8033 the priestsH3548 

had burned incense,H6999 from GebaH4480 H1387 

toH5704 Beersheba,H884 and brake downH5422 
(H853) the high placesH1116 of the gatesH8179 

thatH834 were in the entering inH6607 of the 

gateH8179 of JoshuaH3091 the governorH8269 of 

the city,H5892 whichH834 were onH5921 a 

man'sH376 left handH8040 at the gateH8179 of 

the city.H5892 
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1Cr_1:32  Now the sonsH1121 of Keturah,H6989 

Abraham'sH85 concubine:H6370 she bareH3205 

(H853) Zimran,H2175 and Jokshan,H3370 and 

Medan,H4091 and Midian,H4080 and Ishbak,H3435 

and Shuah.H7744 And the sonsH1121 of 

Jokshan;H3370 Sheba,H7614 and Dedan.H1719 

 

1Cr_2:3  The sonsH1121 of Judah;H3063 Er,H6147 

and Onan,H209 and Shelah:H7956 which 

threeH7969 were bornH3205 unto him of the 

daughterH4480 H1323 of ShuaH7770 the 

Canaanitess.H3669 And Er,H6147 the 

firstbornH1060 of Judah,H3063 wasH1961 

evilH7451 in the sightH5869 of the LORD;H3068 

and he slewH4191 him. 

 

1Cr_3:5  And theseH428 were bornH3205 unto him 

in Jerusalem;H3389 Shimea,H8092 and 

Shobab,H7727 and Nathan,H5416 and 

Solomon,H8010 four,H702 of BathshuaH1340 the 

daughterH1323 of Ammiel:H5988 
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1Cr_4:11  And ChelubH3620 the brotherH251 of 

ShuahH7746 begatH3205 (H853) Mehir,H4243 

whichH1931 was the fatherH1 of Eshton.H850 

 

1Cr_4:28  And they dweltH3427 at 

Beersheba,H884 and Moladah,H4137 and 

Hazarshual,H2705 

 

1Cr_6:4  EleazarH499 begatH3205 (H853) 

Phinehas,H6372 PhinehasH6372 begatH3205 
(H853) Abishua,H50 

 

1Cr_6:5  And AbishuaH50 begatH3205 (H853) 

Bukki,H1231 and BukkiH1231 begatH3205 (H853) 

Uzzi,H5813 

 

1Cr_6:50  And theseH428 are the sonsH1121 of 

Aaron;H175 EleazarH499 his son,H1121 

PhinehasH6372 his son,H1121 AbishuaH50 his 

son,H1121 
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1Cr_7:27  NonH5126 his son,H1121 

JehoshuaH3091 his son.H1121 

 

1Cr_7:30  The sonsH1121 of Asher;H836 

Imnah,H3232 

and Isuah,H3440 and Ishuai,H3440 and 

Beriah,H1283 and SerahH8294 their sister.H269 

 

1Cr_7:32  And HeberH2268 begatH3205 (H853) 

Japhlet,H3310 and Shomer,H7763 and 

Hotham,H2369 and ShuaH7774 their sister.H269 

 

1Cr_7:36  The sonsH1121 of Zophah;H6690 

Suah,H5477 and Harnepher,H2774 and 

Shual,H7777 and Beri,H1275 and Imrah,H3236 

 

1Cr_8:4  And Abishua,H50 and Naaman,H5283 and 

Ahoah,H265 
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1Cr_8:33  And NerH5369 begatH3205 (H853) 

Kish,H7027 and KishH7027 begatH3205 (H853) 

Saul,H7586 and SaulH7586 begatH3205 (H853) 

Jonathan,H3083 and Malchishua,H4444 and 

Abinadab,H41 and Eshbaal.H792 

 

1Cr_9:39  And NerH5369 begatH3205 (H853) 

Kish;H7027 and KishH7027 begatH3205 (H853) 

Saul;H7586 and SaulH7586 begatH3205 (H853) 

Jonathan,H3083 and Malchishua,H4444 and 

Abinadab,H41 and Eshbaal.H792 

 

1Cr_10:2  And the PhilistinesH6430 followed 

hardH1692 afterH310 Saul,H7586 and afterH310 

his sons;H1121 and the PhilistinesH6430 

slewH5221 (H853) Jonathan,H3129 and 

Abinadab,H41 and Malchishua,H4444 the 

sonsH1121 of Saul.H7586 

 

1Cr_14:5  And Ibhar,H2984 and Elishua,H474 and 

Elpalet,H467 
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1Cr_24:11  The ninthH8671 to Jeshua,H3442 the 

tenthH6224 to Shecaniah,H7935 

 

2Cr_31:15  And nextH5921 H3027 him were 

Eden,H5731 and Miniamin,H4509 and 

Jeshua,H3442 and Shemaiah,H8098 Amariah,H568 

and Shecaniah,H7935 in the citiesH5892 of the 

priests,H3548 in their set office,H530 to giveH5414 

to their brethrenH251 by courses,H4256 as well to 

the greatH1419 as to the small:H6996 

 

Esd_2:2  WhichH834 cameH935 withH5973 

Zerubbabel:H2216 Jeshua,H3442 Nehemiah,H5166 

Seraiah,H8304 Reelaiah,H7480 Mordecai,H4782 

Bilshan,H1114 Mispar,H4558 Bigvai,H902 

Rehum,H7348 Baanah.H1196 The numberH4557 of 

the menH376 of the peopleH5971 of Israel:H3478 

 

Esd_2:6  The childrenH1121 of Pahathmoab,H6355 

of the childrenH1121 of JeshuaH3442 and 

Joab,H3097 two thousandH505 eightH8083 

hundredH3967 and twelve.H8147 H6240 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  945 
 

Esd_2:36  The priests:H3548 the childrenH1121 of 

Jedaiah,H3048 of the houseH1004 of Jeshua,H3442 

nineH8672 hundredH3967 seventyH7657 and 

three.H7969 

 

Esd_2:40  The Levites:H3881 the childrenH1121 of 

JeshuaH3442 and Kadmiel,H6934 of the 

childrenH1121 of Hodaviah,H1938 seventyH7657 

and four.H702 

 

Esd_3:2  Then stood upH6965 JeshuaH3442 the 

sonH1121 of Jozadak,H3136 and his brethrenH251 

the priests,H3548 and ZerubbabelH2216 the 

sonH1121 of Shealtiel,H7597 and his 

brethren,H251 and buildedH1129 (H853) the 

altarH4196 of the GodH430 of Israel,H3478 to 

offerH5927 burnt offeringsH5930 thereon,H5921 as 

it is writtenH3789 in the lawH8451 of MosesH4872 

the manH376 of God.H430 
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Esd_3:8  Now in the secondH8145 yearH8141 of 

their comingH935 untoH413 the houseH1004 of 

GodH430 at Jerusalem,H3389 in the secondH8145 

month,H2320 beganH2490 ZerubbabelH2216 the 

sonH1121 of Shealtiel,H7597 and JeshuaH3442 the 

sonH1121 of Jozadak,H3136 and the 

remnantH7605 of their brethrenH251 the 

priestsH3548 and the Levites,H3881 and allH3605 

they that were comeH935 out of the 

captivityH4480 H7628 unto Jerusalem;H3389 and 

appointedH5975 (H853) the Levites,H3881 from 

twenty years oldH4480 H1121 H6242 H8141 and 

upward,H4605 to setH5329 forwardH5921 the 

workH4399 of the houseH1004 of the LORD.H3068 

 

Esd_3:9  Then stoodH5975 JeshuaH3442 with his 

sonsH1121 and his brethren,H251 KadmielH6934 

and his sons,H1121 the sonsH1121 of Judah,H3063 

together,H259 to setH5329 forwardH5921 the 

workmenH6213 H4399 in the houseH1004 of 

God:H430 the sonsH1121 of Henadad,H2582 with 

their sonsH1121 and their brethrenH251 the 

Levites.H3881 
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Esd_4:3  But Zerubbabel,H2216 and Jeshua,H3442 

and the restH7605 of the chiefH7218 of the 

fathersH1 of Israel,H3478 saidH559 unto them, Ye 

have nothingH3808 to do with us to buildH1129 an 

houseH1004 unto our God;H430 butH3588 we 

ourselvesH587 togetherH3162 will buildH1129 unto 

the LORDH3068 GodH430 of Israel,H3478 asH834 

kingH4428 CyrusH3566 the kingH4428 of 

PersiaH6539 hath commandedH6680 us. 

 

Esd_5:2  ThenH116 rose upH6966 

ZerubbabelH2217 the sonH1247 of Shealtiel,H7598 

and JeshuaH3443 the sonH1247 of Jozadak,H3136 

and beganH8271 to buildH1124 the houseH1005 of 

GodH426 whichH1768 is at Jerusalem:H3390 and 

withH5974 them were the prophetsH5029 ofH1768 

GodH426 helpingH5583 them. 

 

Esd_7:5  The sonH1121 of Abishua,H50 the 

sonH1121 of Phinehas,H6372 the sonH1121 of 

Eleazar,H499 the sonH1121 of AaronH175 the 

chiefH7218 priest:H3548 
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Esd_8:33  Now on the fourthH7243 dayH3117 was 

the silverH3701 and the goldH2091 and the 

vesselsH3627 weighedH8254 in the houseH1004 of 

our GodH430 byH5921 the handH3027 of 

MeremothH4822 the sonH1121 of UriahH223 the 

priest;H3548 and withH5973 him was EleazarH499 

the sonH1121 of Phinehas;H6372 and withH5973 

them was JozabadH3107 the sonH1121 of 

Jeshua,H3442 and NoadiahH5129 the sonH1121 of 

Binnui,H1131 Levites;H3881 

 

Esd_10:18  And among the sonsH4480 H1121 of 

the priestsH3548 there were foundH4672 thatH834 

had takenH3427 strangeH5237 wives:H802 

namely, of the sonsH4480 H1121 of JeshuaH3442 

the sonH1121 of Jozadak,H3136 and his 

brethren;H251 Maaseiah,H4641 and Eliezer,H461 

and Jarib,H3402 and Gedaliah.H1436 
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Nee_3:19  And nextH3027 toH5921 him 

repairedH2388 EzerH5829 the sonH1121 of 

Jeshua,H3442 the rulerH8269 of Mizpah,H4709 

anotherH8145 pieceH4060 over againstH4480 

H5048 the going upH5927 to the armouryH5402 at 

the turningH4740 of the wall. 

 

Nee_7:7  Who cameH935 withH5973 

Zerubbabel,H2216 Jeshua,H3442 Nehemiah,H5166 

Azariah,H5838 Raamiah,H7485 Nahamani,H5167 

Mordecai,H4782 Bilshan,H1114 Mispereth,H4559 

Bigvai,H902 Nehum,H5149 Baanah.H1196 The 

number,H4557 I say, of the menH376 of the 

peopleH5971 of IsraelH3478 was this; 

 

Nee_7:11  The childrenH1121 of 

Pahathmoab,H6355 of the childrenH1121 of 

JeshuaH3442 and Joab,H3097 two thousandH505 

and eightH8083 hundredH3967 and 

eighteen.H8083 H6240 
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Nee_7:39  The priests:H3548 the childrenH1121 of 

Jedaiah,H3048 of the houseH1004 of Jeshua,H3442 

nineH8672 hundredH3967 seventyH7657 and 

three.H7969 

 

Nee_7:43  The Levites:H3881 the childrenH1121 of 

Jeshua,H3442 of Kadmiel,H6934 and of the 

childrenH1121 of Hodevah,H1937 seventyH7657 

and four.H702 

 

Nee_8:7  Also Jeshua,H3442 and Bani,H1137 and 

Sherebiah,H8274 Jamin,H3226 Akkub,H6126 

Shabbethai,H7678 Hodijah,H1941 Maaseiah,H4641 

Kelita,H7042 Azariah,H5838 Jozabad,H3107 

Hanan,H2605 Pelaiah,H6411 and the 

Levites,H3881 caused(H853) the peopleH5971 to 

understandH995 the law:H8451 and the 

peopleH5971 stood inH5921 their place.H5977 
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Nee_8:17  And allH3605 the congregationH6951 of 

them that were come againH7725 out ofH4480 the 

captivityH7628 madeH6213 booths,H5521 and 

satH3427 under the booths:H5521 forH3588 since 

the daysH4480 H3117 of JeshuaH3442 the 

sonH1121 of NunH5126 untoH5704 thatH1931 

dayH3117 had notH3808 the childrenH1121 of 

IsraelH3478 doneH6213 so.H3651 And there 

wasH1961 veryH3966 greatH1419 gladness.H8057 

 

Nee_9:4  Then stood upH6965 uponH5921 the 

stairs,H4608 of the Levites,H3881 Jeshua,H3442 

and Bani,H1137 Kadmiel,H6934 Shebaniah,H7645 

Bunni,H1138 Sherebiah,H8274 Bani,H1137 and 

Chenani,H3662 and criedH2199 with a loudH1419 

voiceH6963 untoH413 the LORDH3068 their 

God.H430 
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Nee_9:5  Then the Levites,H3881 Jeshua,H3442 

and Kadmiel,H6934 Bani,H1137 Hashabniah,H2813 

Sherebiah,H8274 Hodijah,H1941 Shebaniah,H7645 

and Pethahiah,H6611 said,H559 Stand upH6965 

and blessH1288 (H853) the LORDH3068 your 

GodH430 for everH4480 H5769 andH5704 

ever:H5769 and blessedH1288 be thy 

gloriousH3519 name,H8034 which is exaltedH7311 

aboveH5921 allH3605 blessingH1293 and 

praise.H8416 

 

Nee_10:9  And the Levites:H3881 both 

JeshuaH3442 the sonH1121 of Azaniah,H245 

BinnuiH1131 of the sonsH4480 H1121 of 

Henadad,H2582 Kadmiel;H6934 

 

Nee_11:26  And at Jeshua,H3442 and at 

Moladah,H4137 and at Bethphelet,H1046 

 

Nee_11:27  And at Hazarshual,H2705 and at 

Beersheba,H884 and in the villagesH1323 thereof, 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  953 
 

Nee_12:1  Now theseH428 are the priestsH3548 

and the LevitesH3881 thatH834 went upH5927 

withH5973 ZerubbabelH2216 the sonH1121 of 

Shealtiel,H7597 and Jeshua:H3442 Seraiah,H8304 

Jeremiah,H3414 Ezra,H5830 

 

Nee_12:7  Sallu,H5543 Amok,H5987 Hilkiah,H2518 

Jedaiah.H3048 TheseH428 were the chiefH7218 of 

the priestsH3548 and of their brethrenH251 in the 

daysH3117 of Jeshua.H3442 

 

Nee_12:8  Moreover the Levites:H3881 

Jeshua,H3442 Binnui,H1131 Kadmiel,H6934 

Sherebiah,H8274 Judah,H3063 and 

Mattaniah,H4983 which was overH5921 the 

thanksgiving,H1960 heH1931 and his 

brethren.H251 

 

Nee_12:10  And JeshuaH3442 begatH3205 (H853) 

Joiakim,H3113 JoiakimH3113 also begatH3205 

(H853) Eliashib,H475 and EliashibH475 

begatH3205 (H853) Joiada,H3111 
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Nee_12:24  And the chiefH7218 of the 

Levites:H3881 Hashabiah,H2811 Sherebiah,H8274 

and JeshuaH3442 the sonH1121 of Kadmiel,H6934 

with their brethrenH251 over againstH5048 them, 

to praiseH1984 and to give thanks,H3034 

according to the commandmentH4687 of 

DavidH1732 the manH376 of God,H430 wardH4929 

over againstH5980 ward.H4929 

 

Nee_12:26  TheseH428 were in the daysH3117 of 

JoiakimH3113 the sonH1121 of Jeshua,H3442 the 

sonH1121 of Jozadak,H3136 and in the daysH3117 

of NehemiahH5166 the governor,H6346 and of 

EzraH5830 the priest,H3548 the scribe.H5608 
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Age_1:1  In the secondH8147 yearH8141 of 

DariusH1867 the king,H4428 in the sixthH8345 

month,H2320 in the firstH259 dayH3117 of the 

month,H2320 cameH1961 the wordH1697 of the 

LORDH3068 byH3027 HaggaiH2292 the 

prophetH5030 untoH413 ZerubbabelH2216 the 

sonH1121 of Shealtiel,H7597 governorH6346 of 

Judah,H3063 and toH413 JoshuaH3091 the 

sonH1121 of Josedech,H3087 the highH1419 

priest,H3548 saying,H559 

 

Age_1:12  Then ZerubbabelH2216 the sonH1121 of 

Shealtiel,H7597 and JoshuaH3091 the sonH1121 of 

Josedech,H3087 the highH1419 priest,H3548 with 

allH3605 the remnantH7611 of the people,H5971 

obeyedH8085 the voiceH6963 of the LORDH3068 

their God,H430 and the wordsH1697 of 

HaggaiH2292 the prophet,H5030 asH834 the 

LORDH3068 their GodH430 had sentH7971 him, 

and the peopleH5971 did fearH3372 beforeH4480 
H6440 the LORD.H3068 
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Age_1:14  And the LORDH3068 stirred upH5782 

(H853) the spiritH7307 of ZerubbabelH2216 the 

sonH1121 of Shealtiel,H7597 governorH6346 of 

Judah,H3063 and the spiritH7307 of JoshuaH3091 

the sonH1121of Josedech,H3087 the highH1419 

priest,H3548 and the spiritH7307 of allH3605 the 

remnantH7611 of the people;H5971 and they 

cameH935 and didH6213 workH4399 in the 

houseH1004 of the LORDH3068 of hosts,H6635 

their God,H430 

 

Age_2:2  SpeakH559 nowH4994 toH413 

ZerubbabelH2216 the sonH1121 of Shealtiel,H7597 

governorH6346 of Judah,H3063 and toH413 

JoshuaH3091 the sonH1121 of Josedech,H3087 the 

highH1419 priest,H3548 and toH413 the 

residueH7611 of the people,H5971 saying,H559 

 

 

 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  957 
 

Age_2:4  Yet nowH6258 be strong,H2388 O 

Zerubbabel,H2216 saithH5002 the LORD;H3068 

and be strong,H2388 O Joshua,H3091 sonH1121 of 

Josedech,H3087 the highH1419 priest;H3548 and 

be strong,H2388 allH3605 ye peopleH5971 of the 

land,H776 saithH5002 the LORD,H3068 and 

work:H6213 forH3588 IH589 am withH854 you, 

saithH5002 the LORDH3068 of hosts:H6635 

 

Zac_3:1  And he shewedH7200 me(H853) 

JoshuaH3091 the highH1419 priestH3548 

standingH5975 beforeH6440 the angelH4397 of the 

LORD,H3068 and SatanH7854 standingH5975 

atH5921 his right handH3225 to resistH7853 him. 

 

Zac_3:3  Now JoshuaH3091 wasH1961 

clothedH3847 with filthyH6674 garments,H899 and 

stoodH5975 beforeH6440 the angel.H4397 

 

Zac_3:6  And the angelH4397 of the LORDH3068 

protestedH5749 unto Joshua,H3091 saying,H559 
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Zac_3:8  HearH8085 now,H4994 O JoshuaH3091 

the highH1419 priest,H3548 thou,H859 and thy 

fellowsH7453 that sitH3427 beforeH6440 thee: 

forH3588 theyH1992 are menH376 

wonderedH4159 at: for,H3588 behold,H2009 I will 

bring forthH935 (H853) my servantH5650 the 

BRANCH.H6780 

 

Zac_3:9  ForH3588 beholdH2009 the stoneH68 

thatH834 I have laidH5414 beforeH6440 

Joshua;H3091 uponH5921 oneH259 stoneH68 shall 

be sevenH7651 eyes:H5869 behold,H2009 I will 

engraveH6605 the gravingH6603 thereof, 

saithH5002 the LORDH3068 of hosts,H6635 and I 

will removeH4185 (H853) the iniquityH5771 of 

thatH1931 landH776 in oneH259 day.H3117 

 

Zac_6:11  Then takeH3947 silverH3701 and 

gold,H2091 and makeH6213 crowns,H5850 and 

setH7760 them upon the headH7218 of 

JoshuaH3091 the sonH1121 of Josedech,H3087 the 

highH1419 priest;H3548 
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257 versos encontrados, 276 ocorrências 

 

Gênesis 4 versos encontrados 4 ocorrências 

Êxodo 7 versos encontrados 7 ocorrências 

Números 11 versos encontrados 11 
ocorrências 

Deuteronômio 8 versos encontrados 9 ocorrências 

Josué 153 versos encontrados 170 
ocorrências 

Juízes 6 versos encontrados 7 ocorrências 

1 Samuel 5 versos encontrados 5 ocorrências 

2 Samuel 1 verso encontrado 1 ocorrência 

1 Reis 1 verso encontrado 1 ocorrência 

2 Reis 1 verso encontrado 1 ocorrência 

1 Crônicas 18 versos encontrados 18 
ocorrências 

2 Crônicas 1 verso encontrado 1 ocorrência 

Esdras 12 versos encontrados 12 
ocorrências 

Neemias 18 versos encontrados 18 
ocorrências 

Ageu 5 versos encontrados 5 ocorrências 

Zacarias 6 versos encontrados 6 ocorrências 
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30. A revelação do Nome próprio do Criador é pessoal 

 

 

Quando você conhece uma pessoa, normalmente você se 

apresenta dizendo o seu nome e espera que o outro faça 

o mesmo – dizendo o nome dele. Aí acontecem os 

cumprimentos, não é mesmo? 

 

E é desse jeito que eu declaro a você como funciona com 

o Eterno Criador! Claro que Ele já sabe o seu nome e não 

precisa se apresentar, mas o que quero dizer é que você 

deve perguntar a Ele o Seu Nome próprio, pessoal. Saber 

o nome de alguém é uma questão de intimidade. 

 

Mais do que perguntar, como você passou provavelmente 

muito tempo o chamando de “Senhor”, irá precisar de um 

outro tanto de tempo insistindo, orando, estudando as 

Escrituras, até que Ele revele Seu Nome próprio, pessoal. 

 

Foi o que aconteceu comigo. Depois de tomar ciência dos 

fatos, das informações, de estudar as Escrituras, 

pesquisar sobre o idioma hebraico, entendi que realmente 

deveria passar um tempo insistindo em saber Seu Nome. 
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Foi muito impressionante sentir uma paz e uma alegria 

quando obtive dEle a certeza do Seu Nome próprio, Seu 

Nome pessoal. 

 

É por isso que afirmo que a revelação de Seu Nome é 

pessoal. Íntima. Pode levar dias, ou pode levar semanas 

ou meses (como foi comigo), mas compensa muito essa 

espera! Saber a verdade realmente te liberta! 

 

Depois de ver tanta informação, tentar traduzir artigos e 

livros do inglês para o português, o que mais me chamou 

a atenção no final foi a simplicidade da expressção 

idiomática hebraica “Hallelu Yah”!  Que significa “Louvai 

a Yah”.  

 

É tão simples que a gente fica em dúvida no início! 

 

“Yah” é a forma mais simples e lógica de chamar o 

Eterno Criador pelo Seu Nome próprio, pessoal. Yah 

(H3050) é a forma contrata de Yahuh (H3068). E é a 

primeira palavra, ou melhor, Nome, que foi dito pelo 

Eterno Criador no ato da Criação do Mundo, no “Haja luz”! 
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Foi o primeiro som do Universo e para o próprio Universo 

ser formado! 

 

O Eterno Criador disse Seu próprio nome chamando o 

Seu Filho de dentro dEle mesmo para criar  o Universo 

começando pela Luz! Estude a Palavra e insista em 

oração que Ele poderá revelar o Seu nome próprio, 

pessoal, a você.  

 

Você PRECISA responder a pergunta de Provérvios: 

 

(Provérbios 30:4 ARA)  Quem subiu ao céu e 
desceu? Quem encerrou os ventos nos seus 

punhos? Quem amarrou as águas na sua 
roupa? Quem estabeleceu todas as 

extremidades da terra? Qual é o seu 

nome, e qual é o nome de seu filho, se é 
que o sabes? 

 
 

(Isaías 52:6 ACF)  Portanto o meu povo 

saberá o meu nome; pois, naquele dia, 
saberá que sou eu mesmo o que falo: Eis-

me aqui. 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  963 
 

 

PARTE B 

YAHUSHUA: 

O NOME DO FILHO, 

O SALVADOR 
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31. YAHUSHUA: O Filho vem em nome do Pai – 
“Nele estará o Meu Nome” 

 

 
 

 
 
 

É muito provável que você conheça o Salvador do Mundo 
pelo nome de “Jesus” – assim também como eu o 
conheci quando era criança, aceitando-o como único e 
suficiente Salvador da minha vida.  
 
Mas hoje eu sei que naquele momento da minha 
conversão, de minha oração convidando-o para morar em 

meu coração, Yahushua, שועיהו , com seu imenso amor, 

me salvou, e o Espírito Santo de Yah intercedeu por mim 
com gemidos inexprimíveis, direcionando corretamente 
minha oração. 
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(Romanos 8:26 ARA)  Também o Espírito, 

semelhantemente, nos assiste em nossa 
fraqueza; porque não sabemos orar 

como convém, mas o mesmo Espírito 
intercede por nós sobremaneira, com 

gemidos inexprimíveis. 

 
 

Quero deixar claro que foi Yahushua, שועיהו , que me 

salvou embora tivesse usado o nome “Jesus” em minha 
confissão de pecados e oração de conversão.  

 

Há um monergismo em relação a salvação, ou seja, há 
apenas uma energia, uma força no processo de salvação; 
e essa força e energia vem de apenas uma pessoa: 
Yahushua HaMashiach, o Nosso Salvador! 

 

 

Só Yahushua salva, literalmente 

 

Não há nada que eu faça nesse processo pois é realizado 
inteiramente por Ele. Por isso Ele é o Único e suficiente 
Salvador; e nesse processo eu não tive NENHUMA 
participação. E por funcionar assim desse jeito, também 
não há nada que eu possa fazer para PERDER essa 
salvação. Hallelu Yah por isso!!! 
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(Filipenses 2:13 ARA)  porque Yah é quem 

efetua em vós tanto o querer como o 
realizar, segundo a sua boa vontade. 

 

 

(Romanos 15:8 ARA)  Digo, pois, que 

HaMashiach foi constituído ministro da 
circuncisão, em prol da verdade de Yah, 

para confirmar as promessas feitas aos 
nossos pais; 

 

 

(Colossenses 2:11 ARA)  Nele, também 

fostes circuncidados, não por 
intermédio de mãos, mas no 

despojamento do corpo da carne, que é 
a circuncisão de HaMashiach, 

 

 

(Romanos 2:29 ARA)  Porém judeu é aquele 

que o é interiormente, e circuncisão, a 
que é do coração, no espírito, não 

segundo a letra, e cujo louvor não procede 
dos homens, mas de Yah. 
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 (Romanos 8:37 ARA)  Em todas estas 

coisas, porém, somos mais que 

vencedores, por meio daquele que nos 
amou. 

(Romanos 8:38 ARA)  Porque eu estou bem 
certo de que nem a morte, nem a vida, nem 

os anjos, nem os principados, nem as coisas 
do presente, nem do porvir, nem os 

poderes, 
(Romanos 8:39 ARA)  nem a altura, nem a 

profundidade, nem qualquer outra 

criatura poderá separar-nos do amor de 
Yah, que está em Yahushua 

HaMashiach, nosso Senhor. 
 

 
“Nem qualquer outra criatura” – inclusive a própria 
pessoa! Quem realmente foi salvo por Yahushua não 
poderá ser separado do amor de Yah, o Pai, não há como 
perder a Salvação, pois a Salvação não se perde, apenas 
se adquire, se ganha! E quando isso ocorre, há 
transformação! 
 
Se alguém se desviou pelo meio do caminho, pode nunca 
ter sido transformado, efetivamente. Essa é a verdade, 
mas perder a salvação não é possível, pois a própria 
salvação foi impossível! 
 
 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  968 
 

A Salvação é um processo de transformação 
 
 
 

(2 Coríntios 5:17 ARA)  E, assim, se 

alguém está em HaMashiach, é nova 
criatura; as coisas antigas já passaram; eis 

que se fizeram novas. 

 

A Salvação é um processo de transformação, inclusive do 
DNA, e não há possibilidade alguma de se desfazer isso! 
E é Yahushua, somente, quem realiza essa 
transformação completa. 
 
A Salvação é realizada apenas por Yahushua, sem 
participação alguma humana: “não por intermédio de 
mãos” – Colossenses 2:11; “...circuncisão, a que é do 
coração, no espírito... não procede dos homens, mas 
de Yah” – Romanos 2:29. 
 
Gosto de uma frase meio que recorrente do Pr. Ed Renê 
Kivitz que diz mais ou menos assim:  
 
“Não há nada que eu possa fazer para que Yah me 
ame mais, e também não há nada que eu possa fazer 
para que Yah me ame menos” – Hallelu Yah por isso! 
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“Jesus” G2424 e “Josué” H3091 

 

Com uma Bíblia eletrônica você verá que ao consultar o 
nome “Jesus” G2424 no Dicionário Strong, por exemplo, 

corresponde ao nome שועיהו  , “Josué” H3091, e é por 

isso que já coloquei as informações desse nome na capa 
desse capítulo.  

 

À seguir, na íntegra, informações em português e inglês 
do módulo Dicionário Strong da E-Sword Bible sobre 
G2424: 
 

G2424 

 

Ιησους Iesous 

 

de origem hebraica H3091 ישוע; TDNT - 3:284,360; 

n pr m 
Jesus = “Jeová é salvação” 
 
1) Jesus, o filho de Deus, Salvador da humanidade, 
Deus encarnado 
2) Jesus Barrabás era o ladrão cativo que o judeus 
pediram a Pilatos para libertar no lugar de Cristo 
3) Jesus [Josué] era o famoso capitão dos 
israelitas, sucessor de Moisés (Ats_7:45; Heb_4:8) 

4) Jesus [Josué], filho de Eliézer, um dos ancestrais 
de Cristo (Luc_3:29) 
5) Jesus, de sobrenome Justo, um cristão judeu, 
cooperador de Paulo na pregação do evangelho 
(Col_4:11) 
 

G2424 
 

 ησο ς 

  sous 

ee-ay-sooce' 

Of Hebrew origin 

[H3091]; Jesus 

(that is, Jehoshua), 

the name of our 

Lord and two 

(three) other 

Israelites: - Jesus. 

Total KJV 

occurrences: 975 
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À seguir, na íntegra, informações em espanhol do módulo 
Diccionario Expositivo de Palabras Del NT, de W. E. 
Vine, da E-Sword Bible sobre G2424: 
 
 

G2424 

 

iesous (ιησους, G2424), es una transliteración del nombre heb. «Josué», 

significando «Jehová es salvación»; esto es, «es el Salvador»; era «un 
nombre común entre los judíos (p.ej., Éxo_17:9; Luc_3:29; Col_4:11). 

Fue dado al Hijo de Dios en la encarnación como su nombre personal, en 
obediencia a la orden dada por un ángel a José, el marido de su madre, 
María, poco antes de que él naciera (Mat_1:21). Es con este nombre que 
se le designa generalmente en las narraciones evangélicas, pero no sin 
excepciones, como en Mar_16:19; Luc_7:13, y una docena más de 
pasajes en este Evangelio, y en unos pocos lugares en el de Juan. 
 
««Jesucristo» aparece solo en Mat_1:1, Mat_1:18; Mat_16:21, margen; 
Mar_1:1; Jua_1:17; Jua_17:3. En Hechos se halla frecuentemente el 
nombre «Jesús». «Señor Jesús» se usa normalmente, como en 

Hch_8:16; Hch_19:5, Hch_19:17; véase también los relatos de las 
palabras pronunciadas por Esteban (Hch_7:59), por Ananías (Hch_9:17), 
y por Pablo (Hch_16:31); aunque tanto Pedro (Hch_10:36), como Pablo 
(Hch_16:18), usaron también «Jesucristo». 
 
»En las epístolas de Santiago, Pedro, Juan y Judas, el nombre personal 
no se encuentra solo ni una sola vez, pero sí en Apocalipsis, donde se 
encuentra ocho veces (VM, Apo_1:9; Apo_12:17; Apo_14:12; 
Apo_17:6; Apo_19:10, dos veces; Apo_20:4; Apo_22:16). En la RVR se 
exceptúan los dos primeros pasajes, donde aparece el nombre 

compuesto «Jesucristo» (TR). 
 
»En las Epístolas de Pablo, «Jesús» aparece solo únicamente trece 
veces, y en Hebreos ocho veces; en esta última, el titulo «Señor» se 
añade solo una vez (Heb_13:20). En las Epístolas de Santiago, Pedro, 
Juan y Judas, hombres que acompañaron al Señor en los días de su 
carne, «Jesucristo» es el orden invariable (en VM) del nombre y título, 
porque este fue el orden de su experiencia; lo conocieron primero como 
«Jesús», llegando a aprender, finalmente, en su resurrección, que él era 
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el Mesías. Pero Pablo llegó a conocerlo por primera vez en la gloria 
celestial (Hch_9:1-6), y siendo así su experiencia la inversa de la de los 
otros, se halla frecuentemente el orden inverso, «Cristo Jesús», en sus 
epístolas, pero, exceptuando Hch_24:24, no aparece en ningún otro 
lugar de la VM . 
 
»En las cartas de Pablo, el orden siempre está en armonía con el 
contexto. Así, «Cristo Jesús» describe al Excelso que se humilló a sí 
mismo (Flp_2:5), y da testimonio de su pre-existencia; «Jesucristo» 
describe al Menospreciado y Rechazado que fue después glorificado 
(Flp_2:11), y da testimonio de su resurrección. «Cristo Jesús» sugiere su 

gracia; «Jesucristo» sugiere su gloria» (de Notes on Thessalonians, por 
Hogg y Vine, pp. 26, 29).  
 

 

 

O nome próprio, pessoal, do nosso Salvador, שועיהו , 

Yahushua, não é único, exclusivo, mas outras pessoas já 
receberam seu nome antes, durante a história do mundo 
e, no mínimo duas delas, receberam esse nome 
profeticamente - apontando especificamente para o 
Messias que haveria de vir.  
 
São essas o sucessor de Moshé (Moisés), Josué, filho de 
Nun e o Sumo Sacerdote Josué, filho de Jozadaque, 
que também foi Sumo Sacerdote. 
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Transliteração correta de Yahushua 
 

A transliteração correta desse nome do hebraico, שועיהו , 

Josué H3091 ou G2424, é Yahushua (lê-se Iarrushúa ou 
Iarrúshua), o mesmo nome do nosso Salvador que 
derramou Seu precioso sangue num madeiro para nos 
salvar. Hallelu Yah por isso! 
 
 
 
Jerusalém Terrestre e Jerusalém Celestial 
 
Profeticamente, Moshé (Moisés), como um tipo do 
Messias, morre, por causa do pecado; e seu sucessor, 
Yahushua (filho de Nun – o correto é com “n” no final), 
fica como o responsável por levar o povo escolhido a 
Terra Prometida de Canaã, a Jerusalém terrestre. 
 

(Deuteronômio 31:23 ACF)  E ordenou a 
Yahushua, filho de Num, e disse: Esforça-

te e anima-te; porque tu introduzirás os 
filhos de Israel na terra que lhes jurei; 

e eu serei contigo. 

 

(1 Reis 11:36 ACF)  E a seu filho darei uma 

tribo; para que Davi, meu servo, sempre 
tenha uma lâmpada diante de mim em 

Jerusalém, a cidade que escolhi para 
pôr ali o meu nome. 
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Quase dois mil anos depois da promessa de Yah feita a 
Abraão; Yahushua, o Filho Unigênito do Pai, o Messias 
prometido de Yah, é o responsável por levar o povo 
escolhido a Jerusalém Celestial, pelo acesso conquistado 
no madeiro, no Calvário, pelo Seu Sangue.  
 
E agora, com o novo e vivo caminho aberto pelo Seu 
sangue, Sua carne, aguardamos o retorno de Yahushua 
para nos levar, a Sua Igreja, a Sua Noiva, efetivamente, 
fisicamente (todos com novos corpos) a Jerusalém 
Celestial para as Bodas do Cordeiro! Que grande festa 
teremos! 
 
 

(Hebreus 12:22 ACF)  Mas chegastes ao 
monte Sião, e à cidade do Elohim vivo, à 

Jerusalém celestial, e aos muitos milhares 
de anjos; 

(Hebreus 12:23 ACF)  A universal 
assembleia e igreja dos primogênitos, 

que estão inscritos nos céus, e a Yahuh, 
o juiz de todos, e aos espíritos dos justos 

aperfeiçoados; 

(Hebreus 12:24 ACF)  E a Yahushua, o 
Mediador de uma nova aliança, e ao 

sangue da aspersão, que fala melhor do que 
o de Abel. 
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(Hebreus 10:19 ACF)  Tendo, pois, irmãos, 

ousadia para entrar no santuário, pelo 

sangue de Yahushua, 

(Hebreus 10:20 ACF)  Pelo novo e vivo 

caminho que ele nos consagrou, pelo 
véu, isto é, pela sua carne, 

(Hebreus 10:21 ACF)  E tendo um grande 
sacerdote sobre a casa de Yah, 

(Hebreus 10:22 ACF)  Cheguemo-nos com 
verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, 

tendo os corações purificados da má 

consciência, e o corpo lavado com água 
limpa, 

(Hebreus 10:23 ACF)  Retenhamos firmes a 
confissão da nossa esperança; porque fiel é 

o que prometeu. 
 
 

Yahushua (filho de Nun), שועיהו  , sucessor de Moshé 

(Moisés) não se chamava assim originalmente.  

 

No início, apenas Moshé o chamava particularmente de 

Yahushua, mas seu nome público ainda era הושוע, 

Hoshéa ou Hushua (H1954), que significa “Salvação” ou 
“Ele é Salvação”. O nome que conhecemos, 
aportuguesado incorretamente é Oséias. 
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Há muito tempo entre a atuação de Josué como הושוע, 

Hushua (H1954), o guerreiro, e depois como שועיהו , 

Yahushua (H3091), o líder e sucessor de Moshé 
(Moisés).  

 

Repare que o texto abaixo estamos bem no início da 
viagem do povo de Israel a Canaã, bem no início das 
batalhas: 

 

(Êxodo 17:9 ACF)  Por isso disse Moisés a 

Josué (H3091): Escolhe-nos homens, e 
sai, peleja contra Amaleque; amanhã eu 

estarei sobre o cume do outeiro, e a 
vara de Yah estará na minha mão. 

(Êxodo 17:10 ACF)  E fez Josué como 

Moisés lhe dissera, pelejando contra 
Amaleque; mas Moisés, Arão, e Hur 

subiram ao cume do outeiro. 
(Êxodo 17:11 ACF)  E acontecia que, 

quando Moisés levantava a sua mão, 
Israel prevalecia; mas quando ele 

abaixava a sua mão, Amaleque 
prevalecia. 

(Êxodo 17:12 ACF)  Porém as mãos de 

Moisés eram pesadas, por isso tomaram 
uma pedra, e a puseram debaixo dele, para 

assentar-se sobre ela; e Arão e Hur 
sustentaram as suas mãos, um de um lado 
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e o outro do outro; assim ficaram as suas 

mãos firmes até que o sol se pôs. 

(Êxodo 17:13 ACF)  E assim Josué desfez a 
Amaleque e a seu povo, ao fio da espada. 

(Êxodo 17:14 ACF)  Então disse Yahuh a 
Moisés: Escreve isto para memória num 

livro, e relata-o aos ouvidos de Josué; 
que eu totalmente hei de riscar a 

memória de Amaleque de debaixo dos 
céus. 

 
 

Nessa batalha contra Amaleque, Josué ainda era הושוע, 

Oséias, Hushua (H1954), porém Moshé já o preparava 

para o suceder e já o chamava de שועיהו , Yahushua 

(H3091). 

  

A prova do que afirmo é textual, tudo que havia acontecido 
naquele dia, a forma como Yahuh venceu Amaleque 
deveria ser escrito num livro e relatado “aos ouvidos” 
de Josué, por que?  

 

Josué precisava saber que a sua vitória se deu por 
causa de Yahuh e não pela sua bravura, sua estratégia 
de guerra, ou a força do exército que ele mesmo tinha 
escolhido e liderado. 
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(Êxodo 17:11 ACF)  E acontecia que, 

quando Moisés levantava a sua mão, 

Israel prevalecia; mas quando ele 
abaixava a sua mão, Amaleque 

prevalecia. 
 
Ele precisava saber “em segredo”, “aos ouvidos” que 
enquanto Moshé estava com suas mãos levantadas, Israel 
prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, 
Amaleque prevalecia. Josué não sabia disso enquanto 
lutava, mas soube em segredo depois da batalha. 

 

(Êxodo 17:14 ARA)  Então, disse YAHUH a 
Moisés: Escreve isto para memória num 

livro e repete-o a Josué; porque eu hei de 
riscar totalmente a memória de Amaleque 

de debaixo do céu. 

 

Moshé teve de escrever num livro e relatar a 
Josué/Oséias quem foi realmente o verdadeiro vencedor 
da peleja naquele dia contra Amaleque. 

 

E ele ouvia Moshé o chamar de “Yahushua” 
propositadamente pra que ele compreendesse que a 
vitória, a salvação vem somente de Yah e não da força 
dele, Oséias, de Hushua (H1954). Em outras palavras, ele 
precisava entender que somente Yahuh era a Salvação e 
não ele! 
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Hushua (Oséias, H1954) estava sendo preparado por 
Moshé (Moisés) para ser o seu sucessor, o líder que 
levaria o povo de Israel para a Canaã, a Terra Prometida.  

 

E não seria suficiente ele entender que teria vitória sobre 
aqueles povos em Canaã, mas que Yahuh, o YAHUH dos 
Exércitos é quem lhe daria a vitória e não ele, Hushua 
com sua força, sua capacidade, estratégia, experiência 
e/ou seu exército. 

 

Essa peleja contra Amaleque aconteceu bem antes de 
Moshé enviar os espias para a terra de Canaã. Eles ainda 
não haviam nem mesmo chegado ao Monte Sinai! Pode 
conferir!  

 
Todas essas informações reforçam o significado do 
nome Yahushua.  
 

A mudança do nome de Oséias, הושוע, Hushua 

(H1954), para שועיהו , Yahushua (H3091) foi muito 

importante para esclarecer e destacar os significados 
em torno do nome do Messias, do nosso Salvador, 
que haveria de vir. 
 
Veja dados do trajeto desde antes da guerra contra 
Amaleque (7), e uma ideia do tempo percorrido até o envio 
dos espias para investigar as terras de Canaã (12): 
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1. Ramessés: Israel foi tirado do Egito (Êx. 12; Núm. 33:5). 
2. Sucote: Depois que os Hebreus partiram deste primeiro 

local de acampamento, Yahuh os guiou por meio de uma 
nuvem durante o dia e de uma coluna de fogo à noite 
(Êx. 13:20–22). 

3. Pi-Hairote: Israel atravessou o Mar Vermelho (Êx. 
14; Núm. 33:8). 

4. Mara: Yahuh curou as águas de Mara (Êx. 15:23–26). 
5. Elim: Israel acampou junto a 12 fontes de água (Êx. 

15:27). 

https://www.lds.org/scriptures/ot/ex/12?lang=por
https://www.lds.org/scriptures/ot/num/33.5?lang=por#p4
https://www.lds.org/scriptures/ot/ex/13.20-22?lang=por#p19
https://www.lds.org/scriptures/ot/ex/14?lang=por
https://www.lds.org/scriptures/ot/ex/14?lang=por
https://www.lds.org/scriptures/ot/num/33.8?lang=por#p7
https://www.lds.org/scriptures/ot/ex/15.23-26?lang=por#p22
https://www.lds.org/scriptures/ot/ex/15.27?lang=por#p26
https://www.lds.org/scriptures/ot/ex/15.27?lang=por#p26
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6. Deserto de Sim: Yahuh enviou maná e codornizes para 
alimentar Israel (Êx. 16). 

7. Refidim: Israel lutou contra Amaleque (Êx. 17:8–16). 
8. Monte Sinai (Monte Horebe ou Jebel Musa): Yahuh 

revelou os Dez Mandamentos (Êx. 19–20). 
9. Deserto do Sinai: Israel construiu o tabernáculo (Êx. 

25–30). 
10. Acampamentos do Deserto: Setenta anciãos foram 

chamados para ajudar Moisés a governar o povo (Núm. 
11:16–17). 

11. Eziom-Geber: Israel atravessou em paz as terras de 
Esaú e de Amom (Deut. 2). 

12. Cades-Barneia: Moisés enviou espias à terra 
prometida; Israel rebelou-se e não pôde entrar na 
terra; Cades serviu como o principal acampamento 
de Israel por muitos anos (Núm. 13:1–3, 17–
33; 14; 32:8; Deut. 2:14). 

 
>> Essa é a diferença de tempo: do item 7 ao item 12. 
Moshé já chamava Oséias de Josué antes de tornar 
público em Cades-Barneia. 
 
 

(Êxodo 16:1 ACF)  E partindo de Elim, 

toda a congregação dos filhos de Israel veio 

ao deserto de Sim, que está entre Elim e 
Sinai, aos quinze dias do mês segundo, 

depois de sua saída da terra do Egito. 

 

https://www.lds.org/scriptures/ot/ex/16?lang=por
https://www.lds.org/scriptures/ot/ex/17.8-16?lang=por#p7
https://www.lds.org/scriptures/ot/ex/19?lang=por
https://www.lds.org/scriptures/ot/ex/25?lang=por
https://www.lds.org/scriptures/ot/ex/25?lang=por
https://www.lds.org/scriptures/ot/num/11.16-17?lang=por#p15
https://www.lds.org/scriptures/ot/num/11.16-17?lang=por#p15
https://www.lds.org/scriptures/ot/deut/2?lang=por
https://www.lds.org/scriptures/ot/num/13.1-3%2C17-33?lang=por#p1
https://www.lds.org/scriptures/ot/num/13.1-3%2C17-33?lang=por#p1
https://www.lds.org/scriptures/ot/num/14?lang=por
https://www.lds.org/scriptures/ot/num/32.8?lang=por#p7
https://www.lds.org/scriptures/ot/deut/2.14?lang=por#p13
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(Êxodo 17:1 ACF)  Depois toda a 

congregação dos filhos de Israel partiu do 

deserto de Sim pelas suas jornadas, 
segundo o mandamento de Yahuh, e 

acampou em Refidim; e não havia ali 
água para o povo beber. 

 
 

(Êxodo 17:8 ACF)  Então veio Amaleque, 

e pelejou contra Israel em Refidim. 

 
 

(Êxodo 19:1 ACF)  Ao terceiro mês da 

saída dos filhos de Israel da terra do Egito, 

no mesmo dia chegaram ao deserto de 
Sinai, 

 

 

(Números 10:12 ACF)  E os filhos de Israel, 
segundo a ordem de marcha, partiram do 

deserto de Sinai; e a nuvem parou no 
deserto de Parã. 

(Números 13:2 ACF)  Envia homens que 

espiem a terra de Canaã, que eu hei de 
dar aos filhos de Israel; de cada tribo de 

seus pais enviareis um homem, sendo cada 
um príncipe entre eles. 
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Mas em determinado momento, muito tempo depois da 

guerra contra Amaleque, Moshé altera o nome הושוע, 

Hushua (Oséias), H1954, e publicamente o chama de 

שועיהו  , Yahushua, H3091, que significa “Yahuh é a 

Salvação” ou “Salvação de Yahuh”.  

 

Ou seja, ele passou de “Ele é Salvação” para “Yahuh é 
a Salvação” ou “Salvação de Yahuh”! 

 

(Números 13:16 ACF)  Estes são os nomes 

dos homens que Moisés enviou a espiar 
aquela terra; e a Oséias, filho de Num, 

Moisés chamou Josué. 

 
 

(Números 13:16 KJV)  These are the names 
of the men which Moses sent to spy out the 

land. And Moses called Oshea the son of 

Nun Jehoshua. 

 
Interessante perceber como a versão da Bíblia em inglês 
King James preserva um pouco mais a segunda parte do 
nome correto de Josué: Jehoshua é mais próximo de 
Yahushua.  

 

Além disso fica evidente que o “shea” de “Oshea” refere-
se ao shin e não ao “s” aportuguesado de “Oséias”. 
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Por isso eu afirmo, o idioma Grego foi especialmente 
planejado, preparado para não pronunciar o nome do 

Salvador  שועיהו , “Yahushua”, uma vez que não possui 

nenhuma letra com som de “X” como em “chinelo, 
xícara”.  

 

Dessa forma, não é possível uma transliteração correta do 
idioma hebraico para o idioma grego de todos os nomes e 
palavras que contenham a letra shin. 

 
 
 
“Esvaziou-se a si mesmo” 
 
 
Yahushua, nosso Salvador, esvaziou-se a si mesmo, 
tomando a forma de servo, humilhou-se a si mesmo e o 
Pai o exaltou soberanamente dando-lhe um nome que é 
sobre todo o nome! 
 
 

(Filipenses 2:6 ACF)  Que, sendo em forma 
de Elohim, não teve por usurpação ser igual 

a Elohim, 

(Filipenses 2:7 ACF)  Mas esvaziou-se a si 

mesmo, tomando a forma de servo, 
fazendo-se semelhante aos homens; 

(Filipenses 2:8 ACF)  E, achado na forma de 
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homem, humilhou-se a si mesmo, sendo 

obediente até à morte, e morte de cruz. 

(Filipenses 2:9 ACF)  Por isso, também 
Elohim o exaltou soberanamente, e lhe deu 

um nome que é sobre todo o nome; 
(Filipenses 2:10 ACF)  Para que ao nome 

de Yahushua se dobre todo o joelho dos 
que estão nos céus, e na terra, e 

debaixo da terra, 
(Filipenses 2:11 ACF)  E toda a língua 

confesse que Yahushua HaMashiach é 

YAHUH, para glória de Elohim Pai. 
 
 

“Nele estará o Meu Nome” 

 

(Êxodo 23:20 ARA) Eis que eu envio um 
Anjo adiante de ti, para que te guarde 

pelo caminho e te leve ao lugar que tenho 
preparado. 

(Êxodo 23:21 ARA)  Guarda-te diante dele, 

e ouve a sua voz, e não te rebeles contra 
ele, porque não perdoará a vossa 

transgressão; pois nele está o meu 
nome. 

(Êxodo 23:22 ARA)  Mas, se diligentemente 
lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu 
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disser, então, serei inimigo dos teus 

inimigos e adversário dos teus adversários. 

(Êxodo 23:23 ARA)  Porque o meu Anjo 
irá adiante de ti e te levará aos amorreus, 

aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos 
heveus e aos jebuseus; e eu os destruirei. 

 

 

(João 5:43 ACF)  Eu vim em nome de meu 

Pai, e não me aceitais; se outro vier em seu 
próprio nome, a esse aceitareis. 

 

 

(João 6:38 ACF)  Porque eu desci do céu, 

não para fazer a minha vontade, mas a 
vontade daquele que me enviou. 

 

 

(João 17:6 ACF)  Manifestei o teu nome 
aos homens que do mundo me deste; 

eram teus, e tu mos deste, e guardaram a 

tua palavra. 
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(João 17:26 ACF)  E eu lhes fiz conhecer 

o teu nome, e lho farei conhecer mais, para 

que o amor com que me tens amado esteja 
neles, e eu neles esteja. 

 

É evidente que quando  שועיהו , Yahushua, diz que veio 

em nome do Pai dEle, יהוה, Ele quer dizer que veio ao 

mundo na autoridade do Pai.  

 

Porém, se levarmos em consideração a literalidade do 

texto veremos que também é verdade, Ele veio no Nome 

do Pai dEle, ou seja, Yahuh, o Pai, Yahushua, o Filho, 

obedecendo a orientação de Números 6:27 para 

colocarem o nome יהוה Yahuh nos filhos de Israel, שועיהו  

Yahushua tinha, então, Yahu יהו como sufixo em seu 

nome pessoal: 

 

(Números 6:27 ACF)  Assim porão o meu 

nome sobre os filhos de Israel, e eu os 
abençoarei. 
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Qual o nome que Yahushua, o Salvador, fez 
conhecido? 
 

 
(João 17:25 ARA)  Pai justo, o mundo não 

te conheceu; eu, porém, te conheci, e 
também estes compreenderam que tu me 

enviaste. 

(João 17:26 ARA)  Eu lhes fiz conhecer o 
teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de 

que o amor com que me amaste esteja 
neles, e eu neles esteja. 
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É claro que שועיהו  Yahushua manifestou e fez conhecido 

o Nome do Pai, יהוה Yahuh e agora pergunto: Onde é 

que você encontra o Tetragrama, o Nome do Eterno 
Criador no Novo Testamento? Resposta: não 
encontra.  
 
Além do texto que temos estar em grego, o inimigo tratou 
de ocultar por completo o nome próprio, pessoal do Eterno 
Criador, YAHUH. 
 
 
 
O Filho veio em nome do Pai 
 
 

(Lucas 4:17 ARA)  Então, lhe deram o livro 

do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou 
o lugar onde estava escrito: 

(Lucas 4:18 ARA)  O Espírito do Senhor 
está sobre mim, pelo que me ungiu para 

evangelizar os pobres; enviou-me para 

proclamar libertação aos cativos e 
restauração da vista aos cegos, para pôr em 

liberdade os oprimidos, 
(Lucas 4:19 ARA)  e apregoar o ano 

aceitável do Senhor. 
(Lucas 4:20 ARA)  Tendo fechado o livro, 

devolveu-o ao assistente e sentou-se; e 
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todos na sinagoga tinham os olhos fitos 

nele. 
 

 

(Isaías 61:1 ARA1993+)  ¶ O Espírito 
H7307 de YAHUH H3069 o Senhor H136 

está sobre mim, porque YAHUH H3068 me 

ungiu H4886 [H8804] para pregar boas-

novas H1319 [H8763] aos quebrantados, 

H6035 enviou-me H7971 [H8804] a curar 
H2280 [H8800] os quebrantados H7665 

[H8737] de coração, H3820 a proclamar 
H7121 [H8800] libertação H1865 aos 

cativos H7617 [H8803] e a pôr em liberdade 
H6495 os algemados; H631 [H8803] 

(Isaías 61:2 ARA1993+)  a apregoar 
H7121 [H8800] o ano H8141 aceitável 

H7522 de YAHUH H3068 (...) 

 
Yahushua leu um trecho do profeta Isaías que 
continha o Tetragrama (H3068 e H3069), o Nome 
próprio e pessoal do Eterno Criador, mas... onde está 
no Novo Testamento grego? Como é possível 
identificar ou melhor, por que não é possível 
identificar o Tetragrama? 
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(João 5:43 ARA)  Eu vim em nome de 

meu Pai, e não me recebeis; se outro vier 

em seu próprio nome, certamente, o 
recebereis. 

 
 
 
O Filho declarou que o Pai deu o Seu próprio Nome 

 

 

(João 17:11 ARA)  Já não estou no mundo, 

mas eles continuam no mundo, ao passo 

que eu vou para junto de ti. Pai santo, 
guarda-os em teu nome, que me deste, 

para que eles sejam um, assim como nós. 

(João 17:12 ARA)  Quando eu estava com 

eles, guardava-os no teu nome, que me 
deste, e protegi-os, e nenhum deles se 

perdeu, exceto o filho da perdição, para que 
se cumprisse a Escritura. 

 
 

 

(João 17:11 NVI)  Não ficarei mais no 

mundo, mas eles ainda estão no mundo, e 
eu vou para ti. Pai santo, protege-os em 

teu nome, o nome que me deste, para 
que sejam um, assim como somos um. 
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(João 17:12 NVI)  Enquanto estava com 

eles, eu os protegi e os guardei pelo 

nome que me deste. Nenhum deles se 
perdeu, a não ser aquele que estava 

destinado à perdição, para que se cumprisse 
a Escritura. 

 

 

O Filho, שועיהו  Yahushua, literalmente recebeu o 

Nome do Pai, יהוה Yahuh, pois Seu nome é formado 

pelo sufixo יהו Yahu (H3068) + שוע Shua 

(H3467) que significa Salvação, portanto, 
Yahushua é a Salvação de Yahuh! 

 
 

(Efésios 3:14 ARA)  Por esta causa, me 
ponho de joelhos diante do Pai, 

(Efésios 3:15 ARA)  de quem toma o 
nome toda família, tanto no céu como 

sobre a terra, 
 
 

(Filipenses 2:9 ARA)  Pelo que também 
Elohim o exaltou sobremaneira e lhe deu o 

nome que está acima de todo nome, 

(Filipenses 2:10 ARA)  para que ao nome 
de Yahushua se dobre todo joelho, nos 
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céus, na terra e debaixo da terra, 

(Filipenses 2:11 ARA)  e toda língua 

confesse que Yahushua HaMashiach é 
Senhor, para glória de Elohim Pai. 

 
 

Com tudo que já estudei e aprendi com o Espírito 
Santo de Yah sobre a questão do nome, sobre os 
atributos de Yah, o fato da tradução grega do Novo 
Testamento ter simplesmente excluído o Tetragrama 
(pela conspiração dos Reis da terra – Salmos 2), o 
Nome próprio e pessoal do Eterno Criador, a melhor 
tradução desse texto, do fundo do meu coração, 
diante do Pai, seria: “e toda língua confesse que 
Yahushua HaMashiach é Yahuh, para Glória de Elohim 
Pai”. 

 

 

(Isaías 45:22 ARA)  Olhai para mim e 
sede salvos, vós, todos os limites da 

terra; porque eu sou Elohim, e não há 
outro. 

(Isaías 45:23 ARA)  Por mim mesmo tenho 
jurado; da minha boca saiu o que é justo, e 

a minha palavra não tornará atrás. Diante 
de mim se dobrará todo joelho, e jurará 

toda língua. 

(Isaías 45:24 ARA)  De mim se dirá: Tão-
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somente em YAHUH há justiça e força; até 

ele virão e serão envergonhados todos os 

que se irritarem contra ele. 
(Isaías 45:25 ARA)  Mas em YAHUH será 

justificada toda a descendência de Israel e 
nele se gloriará. 

 

 

(Isaías 43:11 ARA)  Eu, eu sou YAHUH, e 
fora de mim não há salvador. 

 

Yahuh, o Pai, não declara que fora dEle não há 
salvação, mas salvador! E aí, como fica? 

 

(Isaías 49:26 ARA)  Sustentarei os teus 

opressores com a sua própria carne, e com 

o seu próprio sangue se embriagarão, como 
com vinho novo. Todo homem saberá que 

eu sou YAHUH, o teu Salvador e o teu 
Redentor, o Poderoso de Jacó. 

 

Todo homem, não apenas os judeus, mas todo homem 
da terra saberá que Ele é Yahuh, o Salvador, o 
Redentor! E que fora de Yahuh, não há Salvador, pois 
Yahushua é a Salvação de Yahuh, é a imagem exata de 
Seu ser, Yahushua é Yahuh! Não existe Trindade 
alguma! 
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31.1. YAHUSHUA: A Salvação de YAHUH, O 
HaMashiach prometido! 
 

שועיהו  Yahushua (Josué), filho de Nun, assim como 

שועיהו  Yahushua (“Jesus”), nosso Salvador, receberam 

seus nomes por uma ordem celeste, do próprio Yahuh 
Elohim. O primeiro por intermédio de Moshé (Moisés), e o 
segundo por intermédio de um anjo chamado Gabriel. 
 
 

 

 
 

(Números 13:16 ACF)  Estes são os nomes 

dos homens que Moisés enviou a espiar 
aquela terra; e a Oséias (H1954), filho de 

Num, Moisés chamou Yahushua 

(H3091). 
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(Lucas 1:31 ACF)  E eis que em teu ventre 

conceberás e darás à luz um filho, e pôr-
lhe-ás o nome de Yahushua 

(G2424/H3091). 

 

 

(Mateus 1:21 ACF)  E dará à luz um filho e 

chamarás o seu nome Yahushua; porque 

ele salvará o seu povo dos seus 
pecados. 

 

 

Nós já vimos que Oséias (Josué) teve seu nome alterado 

justamente para que ele (e todo o povo) entendesse que a 

Salvação não era mérito dele, por causa de sua força ou 

capacidade como grande guerreiro, mas que toda a força 

e poder de vitória sobre o inimigo vinha exclusivamente de 

YAHUH. 

 

(Mateus 1:21 ACF)  E dará à luz um filho e 
chamarás o seu nome Yahushua; porque 

ele salvará o seu povo dos seus 
pecados. 
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Nessas palavras do anjo Gabriel deixa bem claro o 
que exatamente o nome do Salvador deveria 
significar, sua etimologia, ou seja, o que as partes do 
nome deveriam significar. 
 

O nome שועיהו  YAHUSHUA (lê-se Iarrúshua ou 

Iarrushúa) procede de H3068 (Yahuh= Aquele que existe 

- o nome próprio do Eterno) + H3467 (Yasha= salvar, ser 

salvo), significando, então, “Yahuh é salvação” ou 

“Salvação de Yahuh” (Referências: Deuteronômio 3:21, 

Juízes 2:7). 

 

Já vimos que o nome שועיהו  YAHUSHUA possui 2 

partes: YAHU + SHUA, devidamente catalogadas no 

Dicionário Strong, יהו YAHU (H3068), o trigrama que 

faz referência ao Tetragrama, o nome próprio e 

pessoal do Eterno Criador e o termo שוע SHUA 

(H3467), uma “desinência” do verbo hebraico YASHA’ 
que significa Salvação. Até aqui está bem tranquilo, 

“ שועיהו  Yahushua, porque ele salvará o seu povo dos 

seus pecados” – Mateus 1:21. 
 
 
Agora, caro leitor, faça a mesma análise para o nome 
“Jesus”. Analise-o como um nome judaico ou grego, o 
que preferir, demonstre os termos dos quais fazem 
parte o nome e seus respectivos significados e veja se 
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confere com as palavras do anjo Gabriel em Mateus 
1:21.  
 
Considere um desafio! Digo um desafio pois há 2000 
anos ninguém conseguiu explicar... e sem falar da 
letra “j” que não existia na época e ter apenas 500 
anos de idade, pois teria surgido por volta do ano 
1500, na Idade Média... 
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31.1.1. Yêshua, Iesous, Iesu, Jesus 
 
 
A transição do nome “Jesus” foi mais ou menos assim, 
sem explicações ou qualquer referência aos termos que o 
compõe e seus significados ou etimologia; tampouco 
respeitando a transliteração correta do nome hebraico, 
original, para outros idiomas: 
 

 

 
 

ANO 
(APROXIMADO) 

 
 

NOME OBSERVAÇÃO 

 
 

ATÉ O ANO 33 
 
 

YAHUSHUA 
Nome correto, original, trazido 

pelo Anjo Gabriel conforme 
Mateus 1:21 

 
 

ANO 60 
 
 

YESHUA 
Abreviado e alterado pelos 

Judeus 
(a abreviação correta seria 

Yahshua) 

 
 

ANO 100 
 
 

IESOUS 
Nome abreviado incorretamente 

e traduzido para o Grego 

 
 

ANO 400 
 
 

IESU 
Nome abreviado incorretamente 

e traduzido para o Latim 

 
 

ANO 1500 
 
 

JESUS 
Nome traduzido do Latim para o 

Português/Inglês (por volta 
dessa época houve o surgimento 

da letra “J”) 
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Mas esse fato do Messias, o Salvador do Mundo ser 
reconhecido mundialmente por outro nome (Jesus) já 
estava devidamente profetizado através da história da 
vida de José do Egito! 
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31.2.    Quadro sinótico: Como se lê e se escreve o 
nome YAHUSHUA? 
 

 

 
 

 

O nome שועיהו  YAHUSHUA (lê-se Iarrúshua ou 

Iarrushúa) procede de H3068 (Yahuh= Aquele que existe 

- o nome próprio do Eterno) + H3467 (Yasha= salva, ser 

salvo), significando, então, “Yahuh é salvação” ou 

“Salvação de Yahuh” (Referências: Deuteronômio 3:21, 

Juízes 2:7). 

 

(João 5:43 ACF)  Eu vim em nome de meu 

Pai, e não me aceitais; se outro vier em seu 

próprio nome, a esse aceitareis. 
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(João 6:38 ACF)  Porque eu desci do céu, 

não para fazer a minha vontade, mas a 

vontade daquele que me enviou. 

 

 

(João 17:6 ACF)  Manifestei o teu nome 

aos homens que do mundo me deste; 
eram teus, e tu mos deste, e guardaram a 

tua palavra. 

 

 

(João 17:26 ACF)  E eu lhes fiz conhecer 
o teu nome, e lho farei conhecer mais, para 

que o amor com que me tens amado esteja 
neles, e eu neles esteja. 
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Como escrever o nome Yahushua nos alfabetos mais 

antigos? 

FONTE 
HEBRAICA 

 
YAHUSHUA 

 
HEBRAICO 
MODERNO שועיהו  
HEBRAICO 

MÉDIO {wfwhy 
HEBRAICO 

ANTIGO/ANCIENT [WFWHY 
 

As fontes utilizadas aqui para os caracteres em hebraico é 

Ezra SIL e o Ancient Hebrew 2 e você poderá baixá-las 

gratuitamente aqui: 

https://software.sil.org/downloads/r/ezra/EzraSIL-2.51.zip 

https://software.sil.org/ezra/ 

https://www.wfonts.com/download/data/2016/04/30/ezra-sil/ezra-sil.zip 

https://www.bibleplaces.com/paleo_hebrew_fonts/ 

https://www.ancient-hebrew.org/learn/how-to-type-in-hebrew.htm 

https://software.sil.org/downloads/r/ezra/EzraSIL-2.51.zip
https://software.sil.org/ezra/
https://www.wfonts.com/download/data/2016/04/30/ezra-sil/ezra-sil.zip
https://www.bibleplaces.com/paleo_hebrew_fonts/
https://www.ancient-hebrew.org/learn/how-to-type-in-hebrew.htm
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Como escrever o nome Yahushua em Hebraico com 

os sinais massoréticos? 

 

HEBRAICO 
SEM SINAIS 

MASSORÉTICOS שועיהו  
HEBRAICO 

COM SINAIS 
MASSORÉTICOS ֵָּּׁ֣וע ֵ֣הֹוי ש   

HEBRAICO 
COM SINAIS 

MASSORÉTICOS 
(INCORRETO) 

ֻש ע  ֵ֣הֹויֵָּׁ֣  
 

OBS: Digo que é “incorreto” pois ocorre a exclusão de 

uma letra das Escrituras, no caso, da letra váv. 
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Com alguma noção de hebraico é possível entender, 

identificar que para ler o nome שועיהו  Yahushua não é 

necessário nenhum sinal diacrítico, não é necessário 

nenhum sinal massorético. É isso mesmo!  

 

Se relembrar da estatística que fizemos dos caracteres 

hebraicos contidos nas Escrituras, no chamado Antigo 

Testamento, perceberemos que justamente as letras do 

Tetragrama participam com 31% das 27 letras do 

alfabeto hebraico (22 letras normais mais as 5 letras 

utilizadas em finais de palavras). 

 

Isso acontece pois as consoantes do Tetragrama יהוה 
também funcionam como vogais, e por isso mesmo que 

estatisticamente a ocorrência dessas letras é bem maior 

que as consoantes normais. 

 

E isso sem contar com as letras que foram excluídas por 

conta dos sinais massoréticos! Uma vez que os sinais 

massoréticos existem para vocalizar as consoantes, 

podemos imaginar a degradação do texto original das 

Escrituras causada por conta disso. 
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É possível identificar essa degradação pelo próprio 

Dicionário Strong, quando ele apresenta palavras, por 

exemplo, sem ou com o váv, pois substituem essa letra 

pelo respectivo sinal massorético. 

 

Veja o exemplo no quadro acima onde mencionei na 1ª. 

coluna da 3ª. linha “INCORRETO”. Aqueles três 

pontinhos abaixo do shin substituem a letra váv com o 

som da vogal “u”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1006 
 

31.3.    A pronúncia da primeira parte do nome: “Yahu” 
 
 

Já vimos que não há dúvidas a respeito da primeira parte 

do nome  ֵ֣שועיהו  Yahushua H3091, יהו “Yahu”, mas 

mesmo assim vamos dar novamente exemplos de nomes 

de pessoas que constam nas Escrituras e que possuem 

 .como sufixo, “Yahu” (lê-se “Iárru”) (yód + hê + váv) יהו

 

Atente que todos esses nomes de judeus possuem uma 

mesma grafia, ou seja, são escritos com as mesmas 

letras para o sufixo יהו “Yahu” e também possuem uma 

mesma pronúncia: 
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NOMES HEBRAICOS 
COM “YAHU” COMO SUFIXO 

 
 

NOME 

 

 

HEBRAICO 
 

TRANSLITERAÇÃO 
 

STRONG / SIGNIFICADO SEQ 

ABIAS יהואב   ‘Abiyahu  H0029 = “Yahuh é pai” 001 

ADONIAS יהואדנ   ‘Adoniyahu H0138 = “Yahuh é meu Senhor” 002 

URIAS יהואור   ‘Uwriyahu H0223 = “Yahuh é minha luz ” 003 

ACAZIAS יהואחז   ‘Achazyahu H0274 = “Posse de Yahuh” 004 

AÍAS יהואח   ‘Achiyahu H0281 = “Irmão de Yahuh” 005 

ELIAS יהואל   ‘Eliyahu H0452 = “Meu El é Yahuh” 006 

AMAZIAS יהואמצ   ‘Amatsyahu H0558 = “Yahuh é poderoso” 007 

AMARIAS יהואמר   ‘Amaryahu H0568 = “Yahuh fala” 008 

AZALIAS יהואצל   ‘Atsalyahu 
H0683 = “Yahuh separou, 
reservou” 

009 

BENAIA יהובנ   Bênayahu H1141 = “Yahuh construiu” 010 

BUQUIAS יהובק   Buqqiyahu H1232 = “Yahuh esvaziou” 011 

BARAQUIAS יהוברכ   Berekyahu H1296 = “Abençoado de Yahuh” 012 

BEREQUIAS יהוברכ   Berekyahu H1296 = “Abençoado de Yahuh” 013 

GEDALIAS יהוגדל   Gêdalyahu H1436 = “Yahuh é grande” 014 

GEMARIAS יהוגמר   Gêmaryahu 
H1587 = “Aperfeiçoado por 
Yahuh” 

015 

DELAÍAS יהודל   Dêlayahu H1806 = “Yahuh tirou” 016 

ZEBADIAS יהוזבד   Zebadyahu H2069 = “Yahuh tem concedido” 017 

ZACARIAS יהוזכר   Zekaryahu H2148 = “Yahuh se lembra” 018 

EZEQUIAS יהוחזק   Chizqiyahu 
H2396 = “Yahuh é a minha 
força” 

019 

EZEQUIAS יהויחזק   Yêchizqiyahu 
H2396 = “Yahuh é a minha 
força” 

020 

HILQUIAS יהוחלק   Chilqiyahu 
H2518 = “Minha porção é 
Yahuh” 

021 

HANANIAS יהוחננ   Chananyahu H2608 = “Yahuh tem favorecido” 022 
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NOMES HEBRAICOS 
COM “YAHU” COMO SUFIXO 

 
 

NOME 

 

 

HEBRAICO 
 

TRANSLITERAÇÃO 
 

STRONG / SIGNIFICADO SEQ 

HASABIAS יהוחשב   Chashabyahu 
H2811 = “Considerado por 
Yahuh” 

023 

TEBALIAS יהוטבל   Tebalyahu H2882 = “Yahuh purifica” 024 

TOBE-ADONIAS יהוטובאדנ   Towb Adoniyahu 
H2899 = “Meu Mestre Yahuh é 
bom” 

025 

TOBIAS יהוטוב   Towbiyahu H2900 = “Yahuh é bom” 026 

JAZANIAS יהויאזנ   Ya’azanyahu H2970 = “Yahuh ouve” 027 

JOSIAS יהויאש   Yo’shiyahu H2977 = “Yahuh cura, sara” 028 

JOSIAS יהויאוש   Yow’shiyahu H2977 = “Yahuh cura, sara” 029 

JEBEREQUIAS יהויברכ   Yêberekyahu H3000 = “Yahuh abençoa” 030 

JIGDALIAS יהויגדל   Yigdalyahu H3012 = “Yahuh é grande” 031 

JEZANIAS יהויזנ   Yêzanyahu H3153 = “Yahuh ouve” 032 

JEDIAS יהויחד   Yechidiyahu H3165 = “Yahuh é um” 033 

EZEQUIAS יהויחזק   Yêchizqiyahu H3169 = “Yahuh é minha força” 034 

JECOLIAS יהויכל   Yêkolyahu H3203 = “Yahuh é capaz” 035 

JECONIAS יהויכנ   Yêkonyahu H3204 = “Yahuh estabelecerá” 036 

JAAZIAS יהויעז   Ya’aziyahu H3269 = “Yahuh fortalece” 037 

JERIAS יהויר   Yêriyahu H3404 = “Ensinado por Yahuh” 038 

JEREMIAS יהוירמ   Yirmeyahu 
H3414 = “A quem Yahuh 
designou” 

039 

ISSIAS יהויש   Yishshiyahu H3449 = “Yahuh emprestará” 040 

ISMAÍAS יהוישמע   Yishmayahu H3460 = “Yahuh ouvirá” 041 

ISAÍAS יהוישע   Yêshayahu H3470 = “Yahuh é salvação” 042 

JESAÍAS יהוישע   Yêshayahu H3470 = “Yahuh é salvação” 043 

CONANIAS יהוכוננ   Kownanyahu H3562 = “Yahuh estabeleceu” 044 
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NOMES HEBRAICOS 
COM “YAHU” COMO SUFIXO 

 
 

NOME 

 

 

HEBRAICO 
 

TRANSLITERAÇÃO 
 

STRONG / SIGNIFICADO SEQ 

CONIAS יהוכנ   Konyahu H3659 = “Yahuh estabelecerá” 045 

QUENANIAS יהוכננ   Kênanyahu H3663 = “Yahuh é firme” 046 

MICAÍAS יהומכ   Mikayahu 
H4321 = “Quem é como 
Yahuh?” 

047 

MICAÍAS יהומיכ   Miykayahu 
H4321 = “Quem é como 
Yahuh?” 

048 

MICAÍAS יהומיכ   Miykayahu 
H4322 = “Quem é como 
Yahuh?” 

049 

MALQUIAS יהומלכ   Malkiyahu H4441 = “Yahuh é meu rei” 050 

MAAZIAS יהומעז   Ma’azyahu H4590 = “Consolo de Yahuh” 051 

MAASÉIAS יהומעש   Ma’aseyahu H4641 = “Obra de Yahuh” 052 

MICNÉIAS יהומקנ   Miqneyahu H4737 = “Possessão de Yahuh” 053 

MESELEMIAS יהומשלמ   Mêshelemyahu 
H4920 = “A quem Yahuh 
retribui” 

054 

MATANIAS יהומתנ   Matthanyahu H4983 = “Presente de Yahuh” 055 

MATITIAS יהומתת   Mattithyahu H4993 = “Presente de Yahuh” 056 

NERIAS יהונר   Neriyahu H5374 = “Lâmpada de Yahuh” 057 

NETANIAS יהונתנ   Nêthanyahu H5418 = “Dado por Yahuh” 058 

SEMAQUIAS יהוסמכ   Sêmakiyahu H5565 = “Yahuh sustentou” 059 

OBADIAS יהועבד   Obadyahu H5662 = “Servo de Yahuh” 060 

ADAÍAS יהועד   Adayahu 
H5718 = “Yahuh enfeitou, 
adornou” 

061 

AZAZIAS יהועזז   Azazyahu H5812 = “Yahuh é forte” 062 

UZIAS יהועז   Azazyahu H5818 = “Minha força é Yahuh” 063 

AZARIAS יהועזר   Azaryahu 
H5838 = “Yahuh ajudou, 
socorreu” 

064 

AZARIAS יהועזר   Azaryahu 
H5839 = “Yahuh ajudou, 
socorreu” 

065 

ATALIAS יהועתל   Athalyahu H6271 = “Limitado por Yahuh” 066 
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NOMES HEBRAICOS 
COM “YAHU” COMO SUFIXO 

 
 

NOME 

 

 

HEBRAICO 
 

TRANSLITERAÇÃO 
 

STRONG / SIGNIFICADO SEQ 

PEDAÍAS יהופד   Pêdayahu H6305 = “Yahuh resgatou” 067 

PELATIAS יהופלט   Pêlatyahu H6410 = “Yahuh livra” 068 

ZEDEQUIAS יהוצדק   Tsidqiyahu 
H6667 = “Yahuh é minha 
justiça” 

069 

SOFONIAS יהוצפנ   Tsêphanyahu 
H6846 = “Yahuh oculta, 
protege” 

070 

CUSAÍAS יהוקוש   Quwshayahu H6984 = “Arco de Yahuh” 071 

REABIAS יהורחב   Rêchabyahu H7345 = “Yahuh alarga, amplia” 072 

REMALIAS יהורמל   Remalyahu H7425 = “Protegido por Yahuh” 073 

SEBANIAS יהושבנ   Shêbanyahu 
H7645 = “Aumentado pelo 
Yahuh” 

074 

SECANIAS יהושכנ   Shêkanyahu 
H7935 = “O que habita com 
Yahuh” 

075 

SELEMIAS יהושלמ   Shelemyahu H8018 = “Yahuh é recompensa” 076 

SEMAÍAS יהושמע   Shêmayahu H8098 = “Yahuh ouviu” 077 

SEMARÍAS יהושמר   Shêmaryahu H8114 = “Yahuh guarda” 078 

SEFATIAS יהושפט   Shêphatyahu H8203 = “Yahuh julgou” 079 

SERAÍAS יהושר   Sêrayahu H8304 = “Guerreiro de Yahuh” 080 

ISMAQUIAS יהויסמכ   Yismakyahu H3253 = “Yahuh sustenta”  081 

DODAVÁ והודוד   Dowdavahu H1735 = “Amado de Yahuh” 082 

HODAVIAS יוהוהוד   Howdayavahu H1939 = “Louvai a Yahuh” 083 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1011 
 

Ouça a pronúncia de alguns nomes com o sufixo 
YAHU 
 
 
Use seu celular, leia o QR-CODE e ouça a pronúncia de 
alguns nomes com sufixo YAHU, como amostras, clicando 
no ícone “som” ou “listen”; ou clique no nome hebraico: 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h3470
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h3470
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h3414
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h3414
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h452
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h452
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https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h2148
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h2148
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h2396
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h2396
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h5662
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h5662
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h6846
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h6846
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Todos esses nomes anteriores foram de profetas que 
tinham em seus próprios nomes o sufixo YAHU além da 
sua etimologia conter o nome próprio do Eterno Criador, 
YAHUH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h223
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h223
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31.4.    A pronúncia da segunda parte do nome: 
“Shua” 

 

 

Eliyshua H474 (Eliseu H477) – Lê-se “Elixúa” 

 

A segunda parte do nome Yahushua, 

 Shua” (lê-se Xúa), significa“,שוע

“salvação”. Segundo o Dicionário 
Strong, essa parte do nome vem do 

termo hebraico ישע , YASHA’ H3467 

que significa “salvar”. 
 
Para confirmar a pronúncia exata de 

 Shua”, vamos analisar o nome do profeta que“,שוע

sucedeu o profeta Elias,  Eliseu H477, אלישע, Eliysha’, 

que é a forma contrata de H474, אלישוע, Eliyshua, que 

significa “Meu El é Salvação”. 

 
Você poderá utilizar o QR CODE acima e ouvir a 

pronúncia de אלישוע Eliyshua H474 diretamente no seu 

celular, bastando apontar o aparelho para o código, à 
partir de um app leitor de QR CODE e depois clicar no 
ícone “som” ou “listen” – ou clicar no QR CODE. 

 
 

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h474
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YAHUSHUA 
H3091 שועיהו  

ELIYSHUA 
H474 שועאלי  

 
 
 
Shua H7769 – Lê-se “Xúa” 
 
 

 
Segundo o Dicionário Strong, o 

nome Eliyshua, אלישוע , é formado 

por El H410 + Shua H7769. 
 
Você poderá utilizar o QR CODE ao 

lado e ouvir a pronúncia de  שוע, 

Shua’ H7769, que significa “salvação, 
grito de socorro”, diretamente no seu celular, bastando 
apontar o aparelho para o código, à partir de um app leitor 
de QR CODE e depois clicar no ícone “som” ou “listen” 
- ou clicar no QR CODE. 
 
 
 

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h7769
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Abiyshua H50 (Abisua) – Lê-se “Abixúa” 

 

 

Agora vamos analisar o nome do filho 

de Finéias, neto de Arão,  Abiyshua 

H50, אבישוע , Abisua, que significa 

“Meu pai é segurança, ou meu pai é 

salvação, ou meu pai é opulência”. 

Você poderá utilizar o QR CODE 

acima e ouvir a pronúncia de אבישוע Abiyshua H50 

diretamente no seu celular, bastando apontar o aparelho 
para o código, à partir de um app leitor de QR CODE e 
depois clicar no ícone “som” ou “listen” - ou clicar no 
QR CODE. 
 
 

YAHUSHUA 
H3091 שועיהו  

ABIYSHUA 
H50 שועאבי  

 
 
 

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h50


Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1017 
 

“Shua” ou “Sha” – Yahushua ou Yahusha? 
 
 
 
 

Há um termo em hebraico que nos ajuda a entender que 
as pronúncias “shua” e “sha” são equivalentes, 
opcionais. Tanto uma quanto a outra está correta.  
 
E isso nos remete diretamente para a pergunta: Qual 
pronúncia é a correta: “Yahushua” ou “Yahusha”? 
Resposta: as duas formas estão corretas, pois 
dependendo do tempo que pronunciamos o “u” de 
“shua”, por exemplo, quanto mais rápido pronunciarmos 
a vogal “u”, mais próximo da pronúncia “sha” nós vamos 
chegar. Mas trataremos detalhadamente disso um pouco 
mais pra frente. 
 

O termo a que me refiro é o שעשע, sha’shua’ H8191, que 

significa “prazer, deleite”. Repare que a palavra é formada 
por quatro caracteres, shin, ayn, shin, ayn, e a pronúncia 
é “xá-xúa”. 
 
Econtramos esse termo de duas formas, uma com os 
sinais massoréticos representando a vogal “u”, 
substituindo pela letra váv, e outra sem os sinais 
massoréticos com a letra váv representando a vogal “u”. 
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sha’shua’  
Salmos 119:24 ֵ֣ ֻשעֵָּׁ֣֗ע ֵ֣ש  

sha’shua’  
Isaías 5:7 ֵ֣ ֵָ֑֣ע ֵ֣ש שּועָּׁ  

 
 
 

(Isaías 5:7 HOT+)  כיH3588  כרםH3754  יהוהH3068 

  H376ואיש  H3478ראליש  H1004בית  H6635צבאות 
 H6960 ויקוH8191  יועשועש H5194 נטע H3063 יהודה

  H4939פחמש  H2009והנה  H4941פטלמש
  H6818צעקה׃  H2009והנה  H6666לצדקה

 

 

(Salmos 119:24 HOT+)  גםH1571  עדתיךH5713  
  H6098עצתי׃ H582 יאנשH8191  יעשעש
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(Isaías 5:7 HSB)  ֵ֣ יִכ H3588 ki For  ֵֶֶּּ֣֜םכ  H3754 רֶּ
Che·rem For the vineyard  ְִֵּ֣֤הי  H3068 Yah·weh of the הוָּׁ

LORD  ְֵ֣אֹות ֵ֣צ  H1004 beit יתב  ֵ֣  H6635 tze·va·'Ot of hosts בָּׁ
[is] the house  ִֵ֣לי א   ישוְֵ֣  H3478 Yis·ra·'El, of Israel ְשרָּׁ  ִא 

H376 ve·'Ish and the men  ְֵ֣הי  H3063 ye·hu·Dah, of הּודָּׁ 

  Judahְֵ֣ענ ָ֖ ֵָ֑֣ש ֵ֣ plant ·Ta'ne H5194  ט   H8191 יוע שּועָּׁ
  his pleasant v;·'a·shu·'Ashaֵ֣ וו ִּ֤  and he  ·Kavvay H6960ְיק 

looked  ְֵ֣ט ֵ֣ל  ִהנ  הוְֵ֣  H4941 le·mish·Pat for judgment ִמְשפָּׁ
H2009 ve·hin·Neh behold  ִֵ֣חמ  H4939 mis·Pach, but ְשפָּׁ 

behold oppression  ִֵ֣הל ָ֖ קָּׁ  H6666 litz·da·Kah for ְצדָּׁ
righteousness  ְֵָ֣֥הו ה׃צְֵ֣  H2009 ve·hin·Neh behold ִהנ  ָּֽ קָּׁ  עָּׁ

H6818 tze·'a·Kah. but behold a cry  סsa·Mek 

 

 

 
(Salmos 119:24 HSB)  ֵָּֽ֣ יָךע  ֵ֣  H1571 gam- also ם־ג   ֹדתֶּ

  Thy testimonies ·do·tei·cha'E H5713ֵ֣ ֻשעֵָּׁ֣֗ש  H8191 יע 
  also [are] my delight i,·'a·shu·'Ashaֵ֣ יא ָ֥  Shei'an H582· ְנש 

another  ֵ֣ י׃ע ִתָּֽ  H6098 'a·tza·Ti. advice צָּׁ
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Shua’ H7770 (Sua) 
 
 

 
Conforme o Dicionário Strong, há 
um outro nome de judeu, o pai da 

esposa de Judá,   שוע , Shua’ H7770, 

Sua, que contribui para confirmação 
da pronúncia da segunda parte do 
nome Yahushua H3091, “Shua”. 
 
Você poderá utilizar o QR CODE ao 

lado e ouvir a pronúncia de  שוע, Shua’ H7770, que 

significa “riqueza”, diretamente no seu celular, bastando 
apontar o aparelho para o código, à partir de um app leitor 
de QR CODE e depois clicar no ícone “som” ou “listen” 
- ou clicar no QR CODE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h7770
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Shua’ H7771 (Soa) 
 
 

 
Conforme o Dicionário Strong, há 

termo,   שוע , Showa’ H7771, Soa, 

que também contribui para 
confirmação da pronúncia da segunda 
parte do nome Yahushua H3091, 
“Shua”. 
 

Você poderá utilizar o QR CODE ao lado e ouvir a 

pronúncia de  שוע, Showa’ H7771, que significa “grito de 

socorro, clamor”, diretamente no seu celular, bastando 
apontar o aparelho para o código, à partir de um app leitor 
de QR CODE e depois clicar no ícone “som” ou “listen” 
- ou clicar no QR CODE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h7771
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Shuwa’a’ H7774 (Suá) 
 
 

 
Conforme o Dicionário Strong, há 
uma asserita, filha de Héber e irmã de 

Jaflete, Somer e Hotão,   שועא , 

Shuwa’a’ H7774, Suá, que também 
contribui para confirmação da 
pronúncia da segunda parte do nome 
Yahushua H3091, “Shua”. 

 
Você poderá utilizar o QR CODE ao lado e ouvir a 

pronúncia de  שועא, Shuwa’a’ H7774, que significa 

“riqueza”, diretamente no seu celular, bastando apontar o 
aparelho para o código, à partir de um app leitor de QR 
CODE e depois clicar no ícone “som” ou “listen” - ou 
clicar no QR CODE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h7774


Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1023 
 

Têshuw’ah H8668 (Salvação, livramento) 
 
 

 
Conforme o Dicionário Strong, há 

um termo hebraico,  תשועה, 

Têshuw’ah H8668, que também 
contribui para confirmação da 
pronúncia da segunda parte do nome 
Yahushua H3091, “Shua”. 
 

Você poderá utilizar o QR CODE ao lado e ouvir a 

pronúncia de  תשועה, Têshuw’ah H8668, que significa 

“salvação, livramento”, diretamente no seu celular, 
bastando apontar o aparelho para o código, à partir de um 
app leitor de QR CODE e depois clicar no ícone “som” 
ou “listen” - ou clicar no QR CODE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h8668
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Shua’ H7772 (Soa) 
 
 

 
Conforme o Dicionário Strong, há 

um termo hebraico,   שוע , Showa’ 

H7772, Soa, que também contribui 
para confirmação da pronúncia da 
segunda parte do nome Yahushua 
H3091, “Shua”. 
 

Você poderá utilizar o QR CODE ao lado e ouvir a 

pronúncia de  שוע, Showa’ H7772,  o mesmo que H7771, 

mas nesse caso, uma tribo de nômades da Mesopotâmia, 
e que significa “grito de socorro, clamor” ou “rico”, 
diretamente no seu celular, bastando apontar o aparelho 
para o código, à partir de um app leitor de QR CODE e 
depois clicar no ícone “som” ou “listen” - ou clicar no 
QR CODE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h7772
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31.5.   “Hosana”: pronúncia, etimologia e significado 

 
 

(Mateus 21:9 ARA1993+)  E G1161 as 

multidões, G3793 tanto as que o precediam 

G4254 [G5723] como G2532 as que o 

seguiam, G190 [G5723] clamavam: G2896 

[G5707] Hosana G5614 ao Filho G5207 de 

Davi! G1138 Bendito G2127 [G5772] o que 

vem G2064 [G5740] em G1722 nome 
G3686 do Senhor! G2962 Hosana G5614 

nas G1722 maiores alturas! G5310 

 
 

(Mateus 21:15 ARA1993+)  Mas, G1161 

vendo G1492 [G5631] os principais 

sacerdotes G749 e G2532 os escribas G1122 

as maravilhas G2297 que G3739 Yahushua 

fazia G4160 [G5656] e G2532 os meninos 

G3816 clamando: G2896 [G5723] Hosana 
G5614 ao Filho G5207 de Davi!, G1138 

indignaram-se G23 [G5656] e G2532 

perguntaram-lhe: G2036 [G5627] G846 
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(Marcos 11:9 ARA1993+)  Tanto G2532 os 

que iam adiante dele G4254 [G5723] como 

G2532 os que vinham depois G190 [G5723] 

clamavam: G2896 [G5707] G3004 [G5723] 

Hosana! G5614 Bendito G2127 [G5772] o 

que vem G2064 [G5740] em G1722 nome 

G3686 do Senhor! G2962 

 
 

(Marcos 11:10 ARA1993+)  Bendito G2127 

[G5772] o reino G932 que vem, G2064 

[G5740] o reino de Davi, G1138 nosso 

G2257 pai! G3962 Hosana, G5614 nas 
G1722 maiores alturas! G5310 

 
(João 12:13 ARA1993+)  tomou G2983 

[G5627] ramos G902 de palmeiras G5404 e 

G2532 saiu G1831 [G5627] ao G1519 seu 
G846 encontro, G5222 clamando: G2896 

[G5707] Hosana! G5614 Bendito G2127 

[G5772] o que vem G2064 [G5740] em 
G1722 nome G3686 do Senhor G2962 e que 

é Rei G935 de Israel! G2474 
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“Hosana” G5614 é a transliteração grega de uma 

expressão idiomática hebraica.  

 

Essa expressão é formada por dois termos 

hebraicos: yasha’ H3467 que significa “salvar” e 
na’ H4994 que significa “agora” ou “eu rogo 

agora” . Então, a expressão significa literalmente: 
“Salva-nos agora!” ou “Salvação agora!” ou 

“Socorro!” 

 

A pronúncia dessa expressão é aproximadamente 

assim: “Hushua na’” ou “Husha na’” ou “Hosha 
na’”. Lê-se, então, respectivamente, “Rúxua ná”, 

“Rúxa ná”, “Rôxa ná”.  

 

Como o idioma grego não possui nenhum caractere 
que possa ser possível o som de “x”, foi 

substituído pela letra grega sigma, que possui som 
de “s”. 

 

Aliás, na maioria das palavras, foram realizadas 
substituições da letra hebraica shin que possui o 

som de “x” pela letra grega sigma que possui o 
som de “s”. 
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Abaixo, a expressão “Hosana” em hebraico: 
 

 הושע נא
 

Abaixo, a expressão “Hosana” em grego: 
 

ωσαννα 
 

 
Curiosamente, a primeira palavra da expressão Hosana, 

“Hushua na’”, הושע, se escreve de forma idêntica ao 

nome de הושע Oséias H1954, filho de Nun, que teve seu 

nome alterado posteriormente para Josué,  יהושוע 
Yahushua H3091, o mesmo nome do Messias, o Nosso 

Salvador! Observação: Na palavra grega “Hosana” 

acima, a segunda letra é a Sigma. 
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“Hosana” G5614 no Antigo Testamento 
 
 
Abaixo seguem duas passagens em que a expressão 
idiomática “Hosana” (H3467+H4994) é encontrada no 
chamado Antigo Testamento: 
 

(Salmos 118:24 ARA1993+)  Este é o dia 

H3117 que o YAHUH H3068 fez; H6213 

[H8804] regozijemo-nos H1523 [H8799] e 

alegremo-nos H8055 [H8799] nele. 

(Salmos 118:25 ARA1993+)  Oh! Salva-

nos, H3467 [H8685] YAHUH, H3068 nós 

te pedimos; H577 oh! H577 YAHUH, H3068 

concede-nos prosperidade! H6743 [H8685] 

(Salmos 118:26 ARA1993+)  Bendito H1288 

[H8803] o que vem H935 [H8802] em nome 

H8034 de YAHUH. H3068 A vós outros da 

Casa H1004 de YAHUH, H3068 nós vos 

abençoamos. H1288 [H8765] 
(2 Reis 19:19 ARA1993+)  Agora, pois, ó 

YAHUH, H3068 nosso Elohim, H430 livra-

nos H3467 [H8685] das suas mãos, 

H3027 para que todos os reinos H4467 da 

terra H776 saibam H3045 [H8799] que só tu 

és o SENHOR H3068 Elohim. H430 
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Nessa versão da ARA1993+ não consta o segundo termo, 
na’ H4994, mas apenas o termo yasha’ H3467. Então 
vamos precisar conferir na Bíblia King James: 
 
 

(Salmos 118:25 KJV+)  SaveH3467 

now,H4994 I beseechH577 thee, O 

LORD:H3068 O LORD,H3068 I beseechH577 

thee, send nowH4994 prosperity.H6743 

 
 

(2 Reis 19:19 KJV+)  NowH6258 therefore, 

O LORDH3068 our God,H430 I beseech 

thee,H4994 saveH3467 thou us out of his 

hand,H4480 H3027 that allH3605 the 

kingdomsH4467 of the earthH776 may 

knowH3045 thatH3588 thouH859 art the 

LORDH3068 God,H430 even thou only.H905 

 
 
Veja que a versão da Bíblia King James com números 
de Strong foi mais fiel que a Bíblia na versão ARA1993+  
e apresentou ambos os termos da expressão idiomática 
“Hosana” G5614. 
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Abaixo, seguem os textos em hebraico para conferir: 
 
 

(Salmos 118:25 HSB)  ֵָּׁ֣נָּׁ אא H577 'an·Na now I beseech 
הְי ֵ֣  ֵָ֥֣הֹו thee O LORD ·uhYah H3068  הוָּׁ יעָּׁ  H3467 הִש 

  Save ·Shi·'Ahhoֵָ֣֑ ֵָּֽ֣ we Na; H4994  אנָּׁ ָ֥אאָּׁ  I  ·Na'an H577נָּׁ
beseech  ֵ֣ הְי הה ֵ֣  H3068 Yah·weh O LORD הוָּׁ֗ ָ֥ יחָּׁ  H6743 ְצִל 

hatz·Li·Chah thee send now prosperity  ֵָּֽ֣  H4994 Na. I א׃נָּׁ
beseech thee 

 

 

(2 Reis 19:19 HSB)  ְֵ֣ה ֵ֣ו ּתָּׁ  הוָּׁ היְֵ֣  H6258 ve·'at·Tah Now ע 
H3068 Yah·uh Now therefore O LORD  ֵ֣ ינּוא  H430 ֹלה  

  our God ·lo·Hei·nu,'eֵָ֥֣הֹו  I  ·shi·'E·nuho H3467נּוִשיע 
  beseech thee saveֵָ֣֖ ֹומִֵ֣ pray na H4994  אנָּׁ דָ֑  H3027 יָּׁ

mi·ya·Do; thou us out of his hand  ְְֵַָּֽֽ֣דעּו ֵ֣ו  H3045 י 
ve·ye·de·'U may know  ֵָּׁ֣ל־כ H3605 kol- all  ֵ֣ ֹותמ  ְמְלכ 

H4467 mam·le·Chot that all the kingdoms  ֵָּׁ֣ץה רֶּ  H776 אָּׁ 
ha·'A·retz, of the earth  ֵָ֣֥יִכ H3588 ki for  ֵ֣ ַ֛הא  H859 ּתָּׁ

'at·Tah O  ְֵָ֣֥הי   H3068 Yah·uh that thou [art] the LORD הוָּׁ
יםא ֵ֣ ָך׃לְֵ֣  H430 E·lo·Him God ֹלִהָ֖ ָּֽ דֶּ  .H905 le·vad·De·cha ב 

you alone  סsa·Mek 
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Obs: As pequenas diferenças na escrita hebraica se dão 
pelas desinências verbais e outras partículas tais como 
pronomes que ficam junto dos verbos às vezes no início o 
no final deles. 
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31.6.   Chibolete e Sibolete: pessoas morreram 
somente por pronunciarem errado? 

 
 
 

(Juízes 12:1 ACF)  Então se convocaram os 

homens de Efraim, e passaram para o norte, 
e disseram a Jefté: Por que passaste a 

combater contra os filhos de Amom, e não 
nos chamaste para ir contigo? Queimaremos 

a fogo a tua casa contigo. 

(Juízes 12:2 ACF)  E Jefté lhes disse: Eu e o 
meu povo tivemos grande contenda com os 

filhos de Amom; e chamei-vos, e não me 
livrastes da sua mão; 

(Juízes 12:3 ACF)  E, vendo eu que não me 
livráveis, arrisquei a minha vida, e passei 

contra os filhos de Amom, e o YAHUH mos 
entregou nas mãos; por que, pois, subistes 

vós hoje, para combater contra mim? 

(Juízes 12:4 ACF)  E ajuntou Jefté a todos 
os homens de Gileade, e combateu contra 

Efraim; e os homens de Gileade feriram a 
Efraim; porque este dissera-lhe: Fugitivos 

sois de Efraim, vós gileaditas que habitais 
entre Efraim e Manassés, 

(Juízes 12:5 ACF)  Porque tomaram os 
gileaditas aos efraimitas os vaus do Jordão; 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1034 
 

e sucedeu que, quando algum dos 

fugitivos de Efraim dizia: Deixai-me 

passar; então os gileaditas 
perguntavam: És tu efraimita? E 

dizendo ele: Não, 
(Juízes 12:6 ACF)  Então lhe diziam: Dize, 

pois, Chibolete; porém ele dizia: 
Sibolete; porque não o podia pronunciar 

bem; então pegavam dele, e o 
degolavam nos vaus do Jordão; e 

caíram de Efraim naquele tempo 

quarenta e dois mil. 
 
 
A questão aqui é que a tribo de Efraim se distanciou do 
resto das tribos de Israel. Quando Jefté, um juiz levantado 
por Yah lhes pediu ajuda para lutar contra Amom, os de 
Efraim não ajudaram. 
 
Esse distanciamento da tribo de Efraim das outras tribos 
de Israel foi tão intenso que chegou a alterar a cultura e 
até o idioma. Sim, como se eles tivessem um dialeto 
dentro do povo de Israel. 
 
Nesse trecho é narrado quando os efraimitas de Gileade 
tentam fugir pelos vaus do Jordão, uma certa região do rio 
que era possível passar a pé e atravessá-lo. 
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Esses efraimitas eram tão comuns como qualquer um do 
povo de Israel, na aparência, porém, eles haviam criado 
um tipo de sotaque que era muito acentuado e se 
destacava, facilitando assim identificá-los diante do 
restante do povo de Israel. 
 
Então, quando os fugitivos tentavam passar o Jordão, os 
soldados perguntavam se eles eram efraimitas e quando 
respondiam “não”, pediam então que dissessem a 
palavra “chibolete”.  
 
Mas por conta do sotaque que haviam desenvolvido 
separado do restante do povo de Israel, não conseguiam 
mais pronunciar “chibolete” mas pronunciavam 
“cibolete” no lugar. 
 
Foi assim que Jefté conseguiu capturar e matar 42.000 
homens fugitivos da tribo de Efraim.  
 
Então, por conta de um sotaque, morreram todos 
degolados pois foram denunciados  por não conseguirem 
proncunciar o som da letra shin da palavra “chibolete”, 
mas no lugar, pronunciaram a letra sâmech, ficando 
“cibolete”. 
 
Assim, os efraimitas não morreram por pronunciarem uma 
palavra errada mas por traírem a todo o povo de Israel, 
se afastando, alterando sua cultura, costumes e até o 
próprio idioma. 
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(Juízes 12:6 ARA1993+)  então, lhe 

tornavam: H559 [H8799] Dize, H559 

[H8798] pois, chibolete; H7641 quando 

dizia H559 [H8799] sibolete, H5451 não 

podendo exprimir H1696 [H8763] bem 
H3559 [H8686] a palavra, então, pegavam 

H270 [H8799] dele e o matavam H7819 

[H8799] nos vaus H4569 do Jordão. H3383 

E caíram H5307 [H8799] de Efraim, H669 

naquele tempo, H6256 quarenta H705 e 

dois H8147 mil. H505 

 

 

CHIBOLETE 
H7641 – “espiga” 

 

בלתש  

CIBOLETE 
H5451 – “espiga” בלתס  

 
 

Tanto בלתש  chibolete H7641 quanto  בלתס  cibolete 

H5451 significam “espiga de cereal ou cacho em 
crescimento”. 
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Nesse episódio, pudemos ver que o “X” da questão para 
vida ou morte daqueles 42.000 homens efraimitas foi 
literalmente o “X”.  
 
Há uma grande chance da cultura grega ter influenciado 
essa tribo alterando então sua cultura, costumes e até o 
idioma. 
 
No Novo Testamento vemos um exemplo registrado em 
dois dos evangelhos que, pela narração, podemos 
perceber como um estilo de vida, o modo de falar e agir 
pode realmente alterar o comportamente de uma pessoa e 
torná-lo em evidência, em destaque, às vezes 
simplesmente por conviver com alguém.  
 
Foi o caso de Pedro, veja: 
 

(Mateus 26:73 ACF)  E, daí a pouco, 
aproximando-se os que ali estavam, 

disseram a Pedro: Verdadeiramente 
também tu és deles, pois a tua fala te 

denuncia. 

 

(Marcos 14:70 ACF)  Mas ele o negou outra 
vez. E pouco depois os que ali estavam 

disseram outra vez a Pedro: 

Verdadeiramente tu és um deles, 
porque és também galileu, e tua fala é 

semelhante. 
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(Mateus 26:73 NVI)  Pouco tempo depois, 

os que estavam por ali chegaram a Pedro e 

disseram: "Certamente você é um deles! 
O seu modo de falar o denuncia". 

 
 

(Mateus 26:73 NTLH)  Pouco depois, os que 

estavam ali chegaram perto de Pedro e 
disseram: —O seu modo de falar mostra 

que, de fato, você também é um deles. 

 
 
 
“Existe um “sotaque” que denuncia as intenções do 
coração 
 
 
“Existe um “sotaque” que denuncia as intenções do 
coração, que mata tal qual água de córrego imunda e 
contaminada. Que não alimenta ninguém de paz, senão 
de guerra. Que exibe espiga, sem fartura de grão, pronta 
para ser levada pelo vento e indo em direções tantas, 
mata como os gileaditas aos efraimitas.  
 
É a língua, descrita por Tiago como: “ pequeno membro 
que põe fogo num grande bosque” Tg 3:5. Esse “sotaque 
sibolete” que caracteriza morte: Destrói, persegue, mente 
e blasfema. 
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Na eleição da graça, “sotaque sibolete” pode ser 
transformado, atravessar o Jordão (onde eram mortos os 
efraimitas) e imergir nas águas em batismo de 
regeneração. No Jordão, o fogo inflamado pela linguagem 
do inferno é apagado dando lugar a uma nova linguagem . 
 
Um novo coração que revela “Chibolete”; a linguagem 
da vida. A mesma linguagem que impactou o mundo com 
testemunho de amor, um poder nascido do Trono da 
Graça, diferente, perfeito, abraçando os condenados à 
morte, à beira do Jordão. Tão perto da Salvação, a 
distância de uma fala, uma pronúncia: YAHUSHUA. Nome 
sobre todo Nome, Universal.  
 
No Jordão: onde João Batista anunciava arrependimento e 
salvação, onde a linguagem “Chibolete” convidava tribos, 
línguas e nações. 
 
E de repente veio do céu um som, como de um vento 
veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que 
estavam assentados. E foram vistas por eles línguas 
repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre 
cada um deles, E todos foram cheios do Espírito Santo, e 
começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito 
Santo lhes concedia que falassem” At 2:2,4 
 
O Espírito Santo de Deus é a linguagem da vida, que 
busca habitar em homens de toda nacionalidade. Quando 
aceitamos a YAHUSHUA HAMASHIACH, confessando O 
como Salvador e Senhor, há libertação. É como um 
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efraimita falando “Chibolete”: Vai em paz, não o 
degolaremos. 
 
“Nunca homem algum falou tal qual esse homem” Jo 7:46, 
diziam os fariseus sobre YAHUSHUA. 
 
O homem que fala a linguagem da vida, pode ser 
perseguido e mesmo morto pelos inimigos. É o que 
acontece com milhões de cristãos diariamente, foi o que 
aconteceu a YAHUSHUA e aos discípulos, mas a moral 
da história, o final, é como um belo filme que deixa os 
telespectadores exultantes de satisfação por ver o triunfo 
do bem sobre o mal: 
 
“Porque se cremos que YAHUSHUA morreu e 
ressuscitou, assim também aos que em YAHUSHUA 
dormem, Deus os tornará a trazer com Ele” I Ts 4:14. Ao 
final, prevalece a mensagem do que clamava no deserto, 
em língua Chibolete . 

 
Fonte: http://sermoesdabiblia.blogspot.com/2012/06/chibolete-linguagem-da-vida.html 

(nome do nosso Salvador alterado para o nome verdadeiro) 

 

 

 

 

 

 

 

http://sermoesdabiblia.blogspot.com/2012/06/chibolete-linguagem-da-vida.html
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31.7.    Literalmente: o “X” da questão 
 
 
 
Nós já vimos anteriormente que o Salmo 119 em seu 
acróstico apresenta exatamente quais são as letras e os 
respectivos sons existentes no idioma hebraico. 
 
 
 

 SHIN (X) ש

 SIN (S) ש

 
 

 
No hebraico moderno, o SHIN com um ponto acima e do 
lado direito tem o som de “X” enquanto que o SHIN (que 
leva o nome de SIN nesse caso) com um ponto acima e 
do lado esquerdo tem o som de “S”. 
 
A questão do SHIN e do SIN é muito séria! Uma das mais 
sérias a meu ver pois no desenvolvimento do alfabeto 
grego foi excluído o som do “X”. Isso fez com que todas 
as palavras, nomes de coisas e de lugares que continham 
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o SHIN, com som de “X” fossem transliterados ou 
traduzidos incorretamente pelo som de “S”. 
 
Isso foi um ataque direto contra o nome do Messias e 
Salvador, YAHUSHUA, pois não seria possível realizar 
corretamente a transliteração desse nome para o 
idioma grego! 
 
 
 
Shibolete e Cibolete 
 
Já disse e retorno a dizer, as Escrituras possuem um 
super SISTEMA DE SEGURANÇA e o seu conteúdo irá 
mostrar o que estiver errado, inclusive alterações 
realizadas nas próprias Escrituras e questões mais 
complexas como essa questão do SHIN e do SIN. 
 
Pense comigo, preste atenção: os sinais massoréticos não 
existiam quando as Escrituras, o chamado Antigo 
Testamento foi escrito, portanto, SHIN era SHIN e era 
utilizado para escrever o som de “X”. Ponto final. Para o 
som de “S” há a letra sâmech. Sempre foi assim. 
 
Se o SHIN realmente já tivesse a possibilidade do som de 
SIN, ou seja, de “S”, eles simplesmente poderiam ter 
mantido a forma de se escrever a palavra shibolete 
H7641 e cibolete H5451 com a mesma letra SHIN, não 
acha?  
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Mas a verdade é que cibolete H5451 é escrito som 
sâmech e não com shin/sin. E isso era simplesmente o 
mais lógico a se fazer naquela época. 
 
Assim, percebemos que as histórias que encontramos nas 
Escrituras sempre possuem múltiplos motivos de estarem 
lá! Isso é realmente incrível! Hallelu Yah por isso! 
 
Existem 16 referências a shibolete H7641 (espiga) nas 
Escrituras e apenas 1 ocorrência de cibolete H5451, 
justamente no relato onde narra que os efraimitas não 
falavam a palavra corretamente! 
 
O que eu consigo deduzir pelas Escrituras é que o SHIN 
originalmente sempre teve o som de “X” e que o SIN 
(SHIN com som de “S”) foi uma degradação que ocorreu 
com o tempo e que não reflete a verdade, além do registro 
da própria degradação humana no que tange a cultura, 
costumes e o próprio idioma – o que inclui sua fisiologia. 
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31.8. 200 Nomes Hebraicos iniciados com SHIN 
transliterados incorretamente com “S” 
 
 
 

 

NOMES HEBRAICOS 
INICIADOS COM A LETRA “SHIN” 

 TRANSLITERADOS INCORRETAMENTE COM “S” 
 

 

NÚMERO 
STRONG 

 

NOME 
ALTERADO 

 

HEBRAICO 
MODERNO 

TRANSLITERAÇÃO 
CORRETA 

SEQ 

H7585 SEOL שאול  Shê’owl 001 

H7586 SAUL שאול  Sha’uwl 002 

H7587 SAULITAS שאולי  Sha’uwliy 
003 

H7594 SEAL שאל  Shê’al 
004 

H7597 SEALTIEL שאלתיאל  Shê’altiy’el 
005 

H7598 SEALTIEL שאלתיאל  Shê’altiy’el  
006 

H7609 SEERÁ שארה  She’erah 
007 

H7610 SEAR-JASUBE ישובֵ֣שאר    Shê’ar Yashuwb 
008 

H7614 SABÁ שבא  Shêba’ 
009 

H7615 SABEUS שבאי  Shêba’iy 
010 

H7619 SEBUEL שבואל  Shêbuw’el 
011 

H7627 SEBATE שבט  Shêbat 
012 

H7629 SOBI שבי  Shobiy 
013 

H7630 SOBAI שבי  Shobay 
014 

H7631 SAQUIAS שביה  Shobyah 
015 

H7643 SIBMA במהש   Sibmah 
016 

H7645 SEBANIAS שבניה  Shêbanyah 
017 

H7645 SEBANIAS בניהוש   Shêbanyahuw 
018 
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NOMES HEBRAICOS 
INICIADOS COM A LETRA “SHIN” 

 TRANSLITERADOS INCORRETAMENTE COM “S” 
 

 

NÚMERO 
STRONG 

 

NOME 
ALTERADO 

 

HEBRAICO 
MODERNO 

TRANSLITERAÇÃO 
CORRETA 

SEQ 

H7652 SEBA שבע  Sheba‘ 
019 

H7656 SEBA שבעה  Shib‘ah 
020 

H7669 SEBER שבר  Sheber 
021 

H7678 SABETAI שבתי  Shabbêthay 
022 

H8781 SAGE שגא  Shage’ 
023 

H7707 SEDEUR שדיאור  Shêdey’uwr 
024 

H7714 SADRAQUE שדרך  Shadrak 
025 

H7715 SADRAQUE שדרך  Shadrak 
026 

H7719 SOÃO שהם  Shoham 
027 

H7724 SEVA שוא  Shêva’ 
028 

H7727 SOBABE שובב  Showbab 
029 

H7731 SOBAQUE שובך  Showbak 
030 

H7732 SOBAL שובל  Showbal 
031 

H7733 SOBEQUE שובק  Showbeq 
032 

H7740 SAVÉ שוה  Shaveh 
033 

H7741 
SAVÉ-

QUIRIATAIM 
קריתיםֵ֣שוה    Shaveh Qiryathayim 

034 

H7744 SUA שוח  Shuwach 
035 

H7746 SUÁ שוחה  Shuwchah 
036 

H7747 SUITA שחי  Shuchiy 
037 

H7748 SUÃO שוחם  Shuwcham 
038 

H7749 SUAMITAS שוחמי  Shuwchamiy 
039 
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NOMES HEBRAICOS 
INICIADOS COM A LETRA “SHIN” 

 TRANSLITERADOS INCORRETAMENTE COM “S” 
 

 

NÚMERO 
STRONG 

 

NOME 
ALTERADO 

 

HEBRAICO 
MODERNO 

TRANSLITERAÇÃO 
CORRETA 

SEQ 

H7759 SULAMITA שולמית  Shuwlammiyth 
040 

H7763 SOMER שומר  Showmer 
041 

H7764 SUNI שוני  Shuwniy 
042 

H7765 SUNITAS שוני  Shuwniy 
043 

H7766 SUNÉM שונם  Shuwnem 
044 

H7767 SUNAMITA שונמית  Shuwnammiyth 
045 

H7770 SUA שוע  Shuwa‘ 
046 

H7772 SOA שוע  Showa‘ 
047 

H7774 SUÁ שועא  Shuwa‘a’ 
048 

H7777 SUAL שועל  Shuw‘al 
049 

H7780 SOFAQUE שופך  Showphak 
050 

H7781 SUFAMITAS שופמי  Shuwphamiy 
051 

H7793 SUR שור  Shuwr 
052 

H7798 SAUSA שושא  Shavsha’ 
053 

H7800 SUSÃ שושן  Shuwshan 
054 

H7801 SUSANQUITAS שושנכי  Shuwshankiy 
055 

H7802 SUSÃ-EDUTE עדותֵ֣שושן    Shuwshan‘ Eduwth 
056 

H7803 SUTELA שותלח  Shuwthelach 
057 

H7831 SAAZIMA שחצום  Shachatsowm 
058 

H7841 SEARIAS שחריה  Shêcharyah 
059 

H7842 SAARIM שחרים  Shacharayim 
060 

H7851 SITIM שטים  Shittiym 
061 
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NOMES HEBRAICOS 
INICIADOS COM A LETRA “SHIN” 

 TRANSLITERADOS INCORRETAMENTE COM “S” 
 

 

NÚMERO 
STRONG 

 

NOME 
ALTERADO 

 

HEBRAICO 
MODERNO 

TRANSLITERAÇÃO 
CORRETA 

SEQ 

H7861 SITRAI שטרי  Shitray 
062 

H7864 SEVA שיא  Shêya’ 
063 

H7866 SIOM שיאון  Shi’yown 
064 

H7877 SIZA שיזא  Shiyza 
065 

H7883 SIOR שיחור  Shiychowr 
066 

H7884 SIOR-LIBNATE לבנתֵ֣שיחור    Shiychowr Libnath 
067 

H7887 SILÓ שילה  Shiyloh 
068 

H7888 SILONITA שילוני  Shiylowniy 
069 

H7889 SIMÃO שימון  Shiymown 
070 

H7894 SISA שישא  Shiysah’ 
071 

H7895 SISAQUE שישק  Shiyshaq 
072 

H7927 SIQUÉM שכם  Shêkem 
073 

H7928 SIQUÉM שכם  Shekem 
074 

H7930 SIQUEMITAS שכמי  Shikmiy 
075 

H7942 SIQUEROM שכרון  Shikkêrown 
076 

H7956 SELÁ שלה  Shelah 
077 

H7935 SECANIAS כניהש   Shêkanyah 
078 

H7935 SECANIAS כניהוש   Shêkanyahuw 
079 

H7968 SALUM שלון  Shalluwn 
080 

H7974 SELÁ שלח  Shelach 
081 

H7975 SILOÉ שלח  Shiloach 
082 

H7977 SILI שלחי  Shilchiy 
083 
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NOMES HEBRAICOS 
INICIADOS COM A LETRA “SHIN” 

 TRANSLITERADOS INCORRETAMENTE COM “S” 
 

 

NÚMERO 
STRONG 

 

NOME 
ALTERADO 

 

HEBRAICO 
MODERNO 

TRANSLITERAÇÃO 
CORRETA 

SEQ 

H7978 SILIM שלחים  Shilchiym 
084 

H7967 SALUM שלום  Shalluwm 
085 

H7996 SALEQUETE שלכת  Shalleketh 
086 

H8004 SALÉM שלם  Shalem 
087 

H8006 SILÉM שלם  Shillem 
088 

H8010 SALOMÃO שלמה  Shêlomoh 
089 

H8013 SELOMITE שלמות  Shêlomowth 
090 

H8015 SELOMI שלמי  Shêlomiy 
091 

H8016 SILEMITAS שלמי  Shillemiy 
092 

H8020 SALMÁ שלמן  Shalman 
093 

H8017 SELUMIEL שלמיאל  Shêlumiy’el 
094 

H8022 SALMANESER שלמנאסר  Shalman’ecer 
095 

H8018 SELEMIAS שלמיה  Shelemyah 
096 

H8018 SELEMIAS למיהוש   Shelemyahuw 
097 

H8019 SELOMITE שמלית  Shêlomiyth 
098 

H8023 SILONITA שלני  Shiloniy 
099 

H8024 SELAÍTAS שלני  Shelaniy 
100 

H8026 SALEFE שלף  Shelaph 
101 

H8028 SELES שלש  Shelesh 
102 

H8030 SILSA שלשה  Shilshah 
103 

H8031 SALISA שלשה  Shalishah 
104 

H8035 SEM שם  Shem 
105 
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NOMES HEBRAICOS 
INICIADOS COM A LETRA “SHIN” 

 TRANSLITERADOS INCORRETAMENTE COM “S” 
 

 

NÚMERO 
STRONG 

 

NOME 
ALTERADO 

 

HEBRAICO 
MODERNO 

TRANSLITERAÇÃO 
CORRETA 

SEQ 

H8037 SAMA שמא  Shamma’ 
106 

H8038 SEMEBER שמאבר  Shem’eber 
107 

H8039 SIMÉIA שמאה  Shim’ah 
108 

H8043 SIMÉIA שמאם  Shim’am 
109 

H8044 SANGAR שמגר  Shamgar 
110 

H8048 SAMÁ שמה  Shammah 
111 

H8049 SAMUTE שמהות  Shamhuwth 
112 

H8050 SAMUEL שמואל  Shêmuw’el 
113 

H8050 SAMUA שמוא  Shammuwa‘ 
114 

H8053 SAMIR שמור  Shamuwr 
115 

H8054 SAMOTE שמות  Shammowth 
116 

H8060 SAMAI שמי  Shammay 
117 

H8061 SEMIDA שמידא  Shêmiyda‘ 
118 

H8062 SEMIDAÍTAS שמידאי  Shêmiyda‘iy 
119 

H8069 SAMIR שמיר  Shamiyr 
120 

H8070 SEMIRAMOTE שמירמות  Shêmiyramowth 
121 

H8073 SANLAI שמלי  Shamlay 
122 

H8087 SEMA שמע  Shema‘ 
123 

H8090 SEMA שמע  Shêma‘ 
124 

H8091 SAMA שמע  Shama‘ 
125 

H8092 SIMÉIA שמעא  Shim‘a’ 
126 

H8093 SIMÉIA שמעה  Shim‘ah 
127 
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NOMES HEBRAICOS 
INICIADOS COM A LETRA “SHIN” 

 TRANSLITERADOS INCORRETAMENTE COM “S” 
 

 

NÚMERO 
STRONG 

 

NOME 
ALTERADO 

 

HEBRAICO 
MODERNO 

TRANSLITERAÇÃO 
CORRETA 

SEQ 

H8094 SEMAÁ שמעה  Shêma‘ah 
128 

H8095 SIMEÃO שמעון  Shim‘own 
129 

H8096 SIMEI שמעי  Shim‘iy 
130 

H8097 SIMEÍTAS שמעי  Shim‘iy 
131 

H8098 SEMAÍAS שמעיה  Shêma‘yah  
132 

H8099 SIMEONITAS שמעני  Shim‘oniy 
133 

H8100 SIMEATE שמעת  Shim‘ath 
134 

H8101 SIMEATITA שמעתי  Shim‘athiy 
135 

H8106 SHEMER שמר  Shemer 
136 

H8110 SINRON שמרון  Shimrown 
137 

H8111 SAMARIA שמרון  Shomêrown 
138 

H8112 
SINROM-
MEROM 

מראוןֵ֣שמרון    Shimrown Mêro’wn 

139 

H8113 SINRI מריש   Shimriy 
140 

H8114 SEMARIAS שמריה  Shêmaryah 
141 

H8114 SEMARIAS מריהוש   Shêmaryahuw 
142 

H8115 SAMARIA שמרין  Shomrayin  
143 

H8116 SINRITE שמרית  Shimriyth 
144 

H8117 SINRONITA שמרני  Shimroniy 
145 

H8118 SAMARITANOS שמרני  Shomêroniy 
146 

H8119 SINRATE שמרת  Shimrath 
147 

H8123 SANSÃO שמשון  Shimshown 
148 
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NOMES HEBRAICOS 
INICIADOS COM A LETRA “SHIN” 

 TRANSLITERADOS INCORRETAMENTE COM “S” 
 

 

NÚMERO 
STRONG 

 

NOME 
ALTERADO 

 

HEBRAICO 
MODERNO 

TRANSLITERAÇÃO 
CORRETA 

SEQ 

H8124 SINSAI שמשי  Shimshay  
149 

H8125 SANSERAI שמשרי  Shamshêray 
150 

H8126 SUMATEUS שמתי  Shumathiy 
151 

H8129 SEM שן  Shen 
152 

H8134 SINABE שנאב  Shin’ab 
153 

H8137 SENAZAR שנצר  Shenatstsar 
154 

H8149 SENIR שניר  Shêniyr 
155 

H8152 SINAR שנער  Shin‘ar 
156 

H8169 SAALABIM שעלבים  Sha‘albiym 
157 

H8170 SAALBONITA שעלבני  Sha‘alboniy 
158 

H8171 SAALIM שעלים  Sha‘aliym 
159 

H8174 SAAFE שעף  Sha‘aph 
160 

H8187 SEARIAS שעריה  Shê‘aryah 
161 

H8188 SEORIM שערים  Sê‘oriym 
162 

H8189 SAARAIM שערים  Sha‘arayim 
163 

H8190 SAASGAZ שעשגז  Sha‘ashgaz 
164 

H8195 SEFÔ שפו  Shêphow 
165 

H8197 SEFUFÁ שפופם  Shêphuwpham 
166 

H8202 SAFATE שפט  Shaphat 
167 

H8203 SEFATIAS שפטיה  Shêphatyah 
168 

H8204 SIFTÃ שפטן  Shiphtan 
169 

H8206 SUPIM שפים  Shuppiym 
170 
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NOMES HEBRAICOS 
INICIADOS COM A LETRA “SHIN” 

 TRANSLITERADOS INCORRETAMENTE COM “S” 
 

 

NÚMERO 
STRONG 

 

NOME 
ALTERADO 

 

HEBRAICO 
MODERNO 

TRANSLITERAÇÃO 
CORRETA 

SEQ 

H8208 SAFIR שפיר  Shaphiyr 
171 

H8221 SEFÃ שפם  Shêpham 
172 

H8223 SAFÃ שפם  Shapham 
173 

H8225 SIFMITA שפמי  Shiphmiy 
174 

H8230 SIFI שפעי  Shiph‘iy 
175 

H8234 SEFER שפר  Shepher 
176 

H8236 SIFRÁ שפרה  Shiphrah 
177 

H8272 SAREZER שרעצר  Shar’etser 
178 

H8274 SEREBIAS שרביה  Sherebyah 
179 

H8287 SARUÉM שרוחן  Sharuwchen 
180 

H8289 SAROM שרון  Sharown 
181 

H8290 SARONITA שרוני  Sharowniy 
182 

H8298 SARAI שרי  Sharay 
183 

H8303 SIRIOM שריון  Shiryown  
184 

H8304 SERAÍAS שריה  Sêrayah 
185 

H8304 SERAÍAS ריהוש   Sêrayahuw 
186 

H8325 SARAR שרר  Sharar 
187 

H8329 SERES שרש  Sheresh 
188 

H8339 SESBAZAR ששבצר  Sheshbatstsar 
189 

H8340 SESBAZAR ששבצר  Sheshbatstsar 
190 

H8343 SASAI ששי  Shashay 
191 

H8344 SESAI ששי  Sheshay 
192 
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NOMES HEBRAICOS 
INICIADOS COM A LETRA “SHIN” 

 TRANSLITERADOS INCORRETAMENTE COM “S” 
 

 

NÚMERO 
STRONG 

 

NOME 
ALTERADO 

 

HEBRAICO 
MODERNO 

TRANSLITERAÇÃO 
CORRETA 

SEQ 

H8347 SESAQUE ששך  Sheshak 
193 

H8348 SESÃ ששן  Sheshan 
194 

H8349 SASAQUE ששק  Shashaq 
195 

H8352 SETE שת  Sheth 
196 

H8364 SUTELAÍTAS שתלחי  Shuthalchiy 
197 

H8369 SETAR שתר  Shethar 
198 

H8370 
SETAR-

BOZENAI 
בוזניֵ֣שתר    Shêthar Bowzênay 

199 

H8387 TAANATE-SILÓ שלהֵ֣תאנת    Ta’anath Shiloh 
200 

 

 

Foram selecionados nesta lista apenas nomes hebraicos 

iniciados com a letra SHIN.  

 

Ocorre que quase todas as palavras e nomes que contém 

a letra SHIN não foram transliteradas corretamente, com 

exceção de dois nomes estrangeiros que consegui 

identificar:  

ARTAXERXES (H783) e 

ARFAXADE (H775). 
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Creio que sendo nomes seculares e historicamente 

importantes, a transliteração foi executada corretamente, 

com “X” provavelmente com o objetivo de não expor a 

conspiração dos nomes, na extinção do fonema SHIN, 

como ataque a cultura, idioma e principalmente, ao nome 

do Salvador, YAHUSHUA.  

 

Outro motivo provável da manutenção do som de “X” 

nesses dois nomes é que eles possuem ocorrências no 

Antigo Testamento, apenas, e não no Novo Testamento. 

 
À seguir, confira alguns de muitos exemplos de Nomes 
Hebraicos conhecidos, que pronunciamos incorretamente 
com o som de “S”, quando o correto seria com o som de 
“X”.  
 
Utilize um app leitor de QR CODE e depois clique no 
ícone “som” ou “listen” ou clique no QR CODE para 
ouvir a pronúncia da transliteração correta de cada nome: 
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Saul 
 
Sha’uwl, H7586  

 שאול
 

 

 
Sabá 
 
Shêbá, H7614   

 שבא

 

 
Sadraque 
 
Shadrak, H7714 

 שדרך
 

 

 
Siom 
 
Shi’yown, H7866 

 שיאון
 

 

 
Siló 
 
Shiyloh, H7887 

 שילה
 

 

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h7586
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h7614
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h7714
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h7866
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h7887
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Simão 
 
Shiymown, H7889  

 שימון
 

 

 
Siloé 
 
Shiloach, H7975   

 שלח

 

 
Salém 
 
Shalem, H8004 

 שלם
 

 

 
Salomão 
 
Shêlomoh, H8010 

 שלמה
 

 

 
Sem 
 
Shem, H8035 

 שם
 

 

 
Samuel 
 
Shêmuw’el, H8050 

 שמואל
 

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h7889
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h7975
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h8004
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h8010
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h8035
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h8050
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Samaria 
 
Shomrayin, H8115  

  שמרין
 

 

 
Sansão 
 
Shimshown, H8123 

 שמשון
 

 

 
Sete 
 
Sheth, H8352 

 שת
 

 

 
Seol 
 
Shê’owl, H7585 

 שאול
 

 

 
Seba 
 
Sheba’, H7652 

 שבע

 

 
Sulamita 
 
Shuwlammiyth, H7759 

 שולמית
 

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h8115
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h8123
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h8352
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h7585
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h7652
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h7759
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31.9.    Yahushua ou Yahusha , Yahshua ou Yahsha: 
variações na fonética/pronúncia 
 

 
 
Antes de tratar propriamente do assunto precisamos fazer 
um resumo que identifique quais as formas de grafia e a 
quantidade de ocorrências que o nome Yahushua se 
apresenta nas Escrituras. 
 
Mas fará muita diferença se eu utilizar uma Bíblia com ou 
sem sinais massoréticos. Primeiramente vou utilizar 
uma versão sem sinais massoréticos para fazer uma 
estatística no Strong H3091 Yahushua: 
 
 

 

H3091 EM HEBRAICO SEM 
SINAIS MASSORÉTICOS 

 

QTDE 

שועיהו  002 

שעיהו  216 
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Se você já fez essa pesquisa, chegou nesse resultado: 2 
ocorrências para Yahushua e 216 ocorrências para 
Yahusha.  
 
 
 

Porém, essa conclusão 
ESTÁ INCORRETA! 

 
 
 

Não entre em pânico que vou explicar. Eu mesmo já havia 
cometido esse erro e a resposta correta nós encontramos 
nas Escrituras em hebraico. 
 
A questão principal aqui é a letra VÁV que funciona como 
a vogal “u”. Seria lógico na segunda opção, onde não há 
o VÁV lermos, então, “YAHUSHA”, porém, o problema 
está no tipo de Dicionário Strong utilizado, que 
normalmente apresenta os nomes SEM SINAIS 
MASSORÉTICOS. 
 
Se você pesquisar cada uma das 216 ocorrências nas 
Escrituras em Hebraico com sinais massoréticos vai 
encontrar o sinal QUBUTS, que indica uma vogal “u” 
breve abaixo da letra SHIN para que essa parte do 
nome seja lido como “SHUA” e não “SHA”.  
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O sinal massorético QUBUTS substitui a função da letra 
VÁV como vogal “u”. Estou bem longe de defender os 
sinais massoréticos, porém, creio que não podemos 
ignorar essa observação da realidade. 
 
Abaixo, de forma abreviada, seguem as 216 referências 
de Josué/Yahushua H3091 sem o VÁV mas com o 
QUBUTS abaixo da letra SHIN, para indicar uma vogal 
“u” breve: 
 

Exo_17:9-10 (2), Exo_17:13-14 (2), Exo_24:13, Exo_32:17, Exo_33:11, 
Num_11:28, Num_13:16, Num_14:6, Num_14:30, Num_14:38, 
Num_26:65, Num_27:18, Num_27:22, Num_32:12, Num_32:28, 
Num_34:17, Deu_1:38, Deu_3:28, Deu_31:3, Deu_31:7, Deu_31:14 (2), 
Deu_31:23, Deu_34:9, Jos_1:1, Jos_1:10, Jos_1:12, Jos_1:16, Jos_2:1, 
Jos_2:23-24 (2), Jos_3:1, Jos_3:5-7 (3), Jos_3:9-10 (2), Jos_4:1, 
Jos_4:4-5 (2), Jos_4:8-10 (5), Jos_4:14-15 (2), Jos_4:17, Jos_4:20, 
Jos_5:2-4 (3), Jos_5:7, Jos_5:9, Jos_5:13-15 (5), Jos_6:2, Jos_6:6, 
Jos_6:8, Jos_6:10, Jos_6:12, Jos_6:16, Jos_6:22, Jos_6:25-27 (4), 
Jos_7:2-3 (2), Jos_7:6-7 (2), Jos_7:10, Jos_7:16, Jos_7:19-20 (2), 
Jos_7:22-25 (4), Jos_8:1, Jos_8:3 (2), Jos_8:9-10 (3), Jos_8:13, 
Jos_8:15-16 (2), Jos_8:18 (2), Jos_8:21, Jos_8:23, Jos_8:26-30 (5), 
Jos_8:35, Jos_9:2-3 (2), Jos_9:6, Jos_9:8 (2), Jos_9:15, Jos_9:22, 
Jos_9:24, Jos_9:27, Jos_10:1, Jos_10:4, Jos_10:6-9 (4), Jos_10:12, 
Jos_10:15, Jos_10:17-18 (2), Jos_10:20-22 (3), Jos_10:24-29 (7), 
Jos_10:31, Jos_10:33-34 (2), Jos_10:36, Jos_10:38, Jos_10:40-43 (4), 
Jos_11:6-7 (2), Jos_11:9-10 (2), Jos_11:12-13 (2), Jos_11:15-16 (3), 
Jos_11:18, Jos_11:21 (2), Jos_11:23 (2), Jos_12:7 (2), Jos_13:1, 
Jos_14:1, Jos_14:6, Jos_14:13, Jos_15:13, Jos_17:4, Jos_17:14-15 (2), 
Jos_17:17, Jos_18:3, Jos_18:8-10 (4), Jos_19:49, Jos_19:51, Jos_20:1, 
Jos_21:1, Jos_22:1, Jos_22:6-7 (3), Jos_23:1-2 (2), Jos_24:1-2 (2), 
Jos_24:19, Jos_24:21-22 (2), Jos_24:24-29 (6), Jos_24:31 (2), Jz_1:1, 
Jz_2:6-8 (3), Jz_2:21, Jz_2:23, 1Sa_6:14, 1Sa_6:18, 1Reis_16:34, 2Reis 
23:8, 1Cro_7:27, Ageu_1:1, Ageu _1:12, Ageu _1:14, Ageu _2:2, Ageu 
_2:4, Zac_3:1, Zac_3:3, Zac_3:6, Zac_3:9, Zac_6:11, Zac_3:8 
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Mas vou ratificar o que já disse antes a respeito de 
YAHUSHA. Eu aceito como correta essa pronúncia pelo 
fato de ser um “u” breve e se você pronunciar 
rapidamente YAHUSHUA (Iarrúshua) vai perceber que 
quanto mais rápido fizer, mais próximo de YAHUSHA vai 
chegar, pois a vogal “u” será de passagem e a vogal “a” 
no final predominará sobre o som de  “u”. É uma questão 
de fonética, de pronúncia, de um leve sotaque. 
 
O que era importante para os que pronunciam YAHUSHA 
é entender que constam 216 ocorrências sem o VÁV é 
que eles soubessem que há o sinal massorético QUBUTS 
que substitui e exclui a letra VÁV do nome mantendo-se a 
pronúncia da segunda parte do nome como “shua”. 
 
Já assisti a alguns vídeos na internet de pessoas que 
adotaram YAHUSHA e não YAHUSHUA simplesmente 
por essa estatística. Optaram pela versão YAHUSHA 
simplesmente pelas 216 ocorrências contra as 2 
ocorrências de YAHUSHUA. 
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À seguir, demonstrarei uma ocorrência de cada livro, 
aleatoriamente, para demonstrar o QUBUTS abaixo do 
SHIN no Strong H3091 Yahushua.  
 
Atente que a questão aqui é a vogal “u”, pois em 
todas essas ocorrências o sinal do YÓD está incorreto 
para “Yê” quando o correto é “Yah”, mas já tratamos 
sobre isso anteriormente. 
 
 

(Êxodo 24:13 HSB)  ֵ֣ םו המֵֹ֣  H6965 vai·Ya·kom rose up יָּׁ ֵ֑קָּׁ  שֶּ 
H4872 mo·Sheh, And Moses  ִֵ֣ע ֵ֣ו  'H3091 vYa·hu·Shu·a יהֹוֻשָ֖

Joshua  ְֵֹ֣ומ ְרתָ֑ לו ֵ֣  H8334 me·sha·re·To; and his minister שָּׁ ָ֥ע   י 
H5927 vai·Ya·'al went up  ֵֹ֣המ ָ֖   H4872 mo·Sheh and Moses שֶּ

ֵָ֥֣  H413 'el- to ל־אֵֶּ֣ ים׃הֵָּׁ֣  H2022 har into the mount רה   H430 א ֹלִהָּֽ
ha·'E·lo·Him. of God 

 

 
 

(Números 11:28 HSB)  ֵ֣ ןו ע    H6030 vai·Ya·'an answered י ֶּ֜
 H1121 bin- the son ן־בִֵ֣  H3091 Ya·hu·Shu·a' And Joshua הֹוֻש ע ֵ֣יְֵ֣
תמְֵ֣  H5126 Nun, of Nun ּוןנֵ֣֗  ָ֥ ר    H8334 me·sha·Ret the servant שָּׁ
ַ֛המֵֹ֣ יומִֵ֣  H4872 mo·Sheh of Moses שֶּ ָ֖  H979 mib·be·chu·Rav ְבֻחרָּׁ

[one] of his young men  ֵ֣ ָ֑רו יא ֵ֣  H559 vai·yo·Mar; and said יֹאמ   ֹדִנָ֥
H113 'a·do·Ni My lord  ֵֹ֣המ ָ֖ ם׃כְֵ֣  H4872 mo·Sheh Moses שֶּ ָּֽ א   לָּׁ

H3607 ke·la·'Em. forbid 
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(Deuteronômio 1:38 HSB)  ְֵ֣הֹוֻשִּ֤ע ֵ֣י H3091 Ya·hu·Shu·a' [But] 
Joshua  ִֵ֣ן־ב H1121 bin- the son  ן ֵ֣נּו H5126 nun of Nun  ֵָֹּׁ֣עמ  דה 

H5975 ha·'o·Med which standeth  ְֵ֣יָךל נֶּ   ,H6440 le·fa·Nei·cha פָּׁ
before  ֵָּ֣֖ואה H1931 hu he  ֵ֣ ָּׁבֹאי H935 Ya·vo thee he shall go in  

ֵָ֣֑ השָּׁ ֹואֵֹ֣  H8033 Sham·mah; there מָּׁ קח ֵ֣  H853 o·To ת   H2388 ז  
chaz·Zek, thither encourage  ִֵ֣י־כ H3588 ki- for  ֵָּ֣֖ואה H1931 hu 

he  ֵ֣ נָּׁהי ָ֥   -H853 'et ת־אֵֶּ֣  H5157 yan·chi·Len·nah to inherit ְנִחלֶּ
ל׃יִֵ֣ ָּֽ א   H3478 Yis·ra·'El. him for he shall cause Israel ְשרָּׁ

 

 

(Josué 1:10 HSB)  ֵ֣ ְיצ  וו H6680 vay·Tzav commanded  ְֵ֣ע ֵ֣י  הֹוֻש 
H3091 ye·ho·Shu·a', Then Joshua  ֵֶּ֣ת־א H853 'et-  ֵֹ֣יש ָ֥  H7860 ְטר 

sho·te·Rei the officers  ֵָָּׁ֣֖םה   H5971 ha·'Am of the people עָּׁ
ר׃ל ֵ֣  H559 le·Mor. saying אֹמָּֽ

 

(Juízes 2:21 HSB)  ֵ֣ ם־ג H1571 gam- also  ֵ֣ ִני ֵ֣א H589 'a·Ni I  ֵ֣ ֹ  אל
H3808 lo will no  יףאֹו  H3254 o·Sif, I also will not henceforth ִס 

ישלְֵ֣    H376 'ish any ישִאֵָ֖֣  H3423 le·ho·Rish drive out הֹוִרָ֥
ָ֑םמִֵ֣  -H4480 min ן־מִֵ֣  H6440 mip·pe·nei·Hem; from before ְפנ יהֶּ

at  ֵ֣ גֹוִיַ֛םה H1471 hag·go·Yim them of the nations  ֵ֣ ר־א  H834 שֶּ
'a·Sher- which  ֵָָּׁ֣֥בע ע ֵ֣יְֵ֣  H5800 'a·Zav left ז   H3091 הֹוֻשָ֖

ye·ho·Shu·a' which Joshua  ֵ֣ ת׃ו ֹמָּֽ  H4191 vai·ya·Mot. when he יָּׁ
died 
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(1 Samuel 6:14 HSB)  ְֵ֣הו גָּׁלָּׁ֡ ע   H5699 ve·ha·'a·ga·Lah And הָּׁ
the cart  ֵ֣ הבָּׁ  השְֵ֣  H413 'el- into ל־אֵֶּ֣  H935 Ba·'ah came אָּׁ ֶׁ֨  ד 

H7704 se·Deh into the field  ְֵ֣הֹוֻשִּ֤ע ֵ֣י H3091 ye·ho·Shu·a' of 
Joshua  ֵָּֽ֣  H1030 hash·shim·Shi a ִשְמִשי ֵ֣ה ֵ֣  -H0 beit ית־ב 

Bethshemite  ֵ֣ דו ֹמ  ע   H8033 םשָּׁ ֵ֣  H5975 vat·ta·'a·Mod and stood ּת 
Sham, there  ְֵ֣םו ָ֖ ןאֶּ ֵ֣  H8033 ve·Sham where שָּׁ  H68 'E·ven stone בֶּ

ָ֑הגְֵ֣    H1419 ge·do·Lah; there where [there was] a great דֹולָּׁ
ַֽ ָּֽ ְקעּו ֵ֣ו   צ  יע ֵ֣  -H853 'et ת־אֵֶּ֣  H1234 vay·vak·ke·'U and they clave ְיב 

H6086 'a·Tzei the wood  ֵָּׁ֣הה גָּׁלָּׁ   H5699 ha·'a·ga·Lah, of the cart ע 
ת־וְֵ֣  ֹותה ֵֶׁ֣֨  H853 ve·'Et אֶּ ר  ּוהֵֶּ֣  H6510 hap·pa·Rot, the kine פָּׁ לָ֥  ע 

H5927 he·'e·Lu and offered  ֵָֹ֣֖הע  H5930 'o·Lah a burnt offering לָּׁ
ָּֽה׃ל ֵ֣   sa·Mekס  H3068 Yah·weh. unto the LORD יהוָּׁ
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(1 Reis 16:34 HSB)  ְֵ֣יוב ָ֥הבֵָּׁ֣  H3117 be·ya·Mav In his days יָּׁמָּׁ   נָּׁ
H1129 ba·Nah build  ִֵַ֣֛לח ֵָ֥֣  H2419 chi·'El did Hiel יא   H0 beit יתב 

יהֵָּׁ֣  ִלָ֖ היְֵ֣  -H853 'et ת־אֵֶּ֣  H1017 ha·'e·Li the Bethelite א   ִריֹחָ֑
H3405 ye·ri·Choh; Jericho  ֵ֣ םב ֶׁ֨ ִבירָּׁ  H48 ba·'a·vi·Ram thereof א 

in Abiram  ְֵֹ֣וב ּהיִֵ֣  H1060 be·cho·Ro his firstborn ֹכרֶּ֜ ֗  H3245 ְסדָּׁ
yis·se·Dah, he laid the foundation  [ִבְשִגיבּוu·vis·giv  כ] (ִבְשגִּּ֤ובּו 

H7687 u·vis·Guv Segub  ִעירֹו ֵ֣צְֵ֣ (ק H6810 tze·'i·Ro thereof in 
his youngest  ִֵ֣יבה יהְֵָּׁ֣דֵ֣  H5324 hitz·Tziv and set up ִצ  תֶּ   H1817 לָּׁ

de·la·Tei·ha, the gates  ְִֵ֣דב  רכ H1697 kid·Var according to the 
word  ְֵ֣הי  H834 'a·Sher שֶּ רא ֵ֣  H3068 Yah·weh, of the LORD הוָּׁ 
which  ֵ֣רִד ָ֖דבְֵ֣  H1696 dib·Ber, which he spake בֶּ   H3027 be·Yad י 

by  ְֵ֣ע ֵ֣י   H1121 bin- the son ן־בִֵ֣  H3091 ye·ho·Shu·a' Joshua הֹוֻשָ֥
 sa·Mekס  H5126 Nun. of Nun ּון׃נֵָּֽ֣
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(2 Reis 23:8 HSB)  ֵ֣ ִּ֤או ב   ת־אֵֶּ֣  H935 vai·ya·Ve And he brought יָּׁ
H853 'et-  ֵָּׁ֣ל־כ H3605 kol- all  ֵ֣ ִנים ֵ֣ה ה   H3548 hak·ko·ha·Nim ֹכָּֽ

all the priests  ֵ֣ ר  ימ היְֵ֣  H5892 me·'a·Rei out of the cities עָּׁ  הּודָּׁ 
H3063 ye·hu·Dah, of Judah  ֵ֣ מ  או  H2930 vay·tam·Me and ְיט 

defiled  ֵֶּ֣ת־א H853 'et-  ֵ֣ ֗מֹותה  H1116 hab·ba·Mot, the high בָּׁ
places  ֵ֣ ִּ֤רא  H6999 kit·te·ru- had ְטרּו־קִֵ֣  H834 'a·Sher which שֶּ

burned incense  ֵ֣ ָּׁה ֵ֣ש יםה ֵ֣  H8033 Sham·mah in it מָּׁ ִנ  ה   H3548 ֹכ 
hak·Ko·ha·Nim, where the priests  ִֵ֣עמ ָ֖ב   'H1387 mig·Ge·va גֶּ

from Geba  ֵ֣ ד־ע H5704 'ad- against  ְֵ֣א  רב H0 be·'Er  ֵָ֣֑ עשָּׁ  H884 ב 
Sha·va'; to Beersheba  ְֵ֣ץו   H5422 ve·na·Tatz and brake down נָּׁת  

ֹותבֵָּׁ֣  -H853 'et ת־אֵֶּ֣ יםה ֵ֣  H1116 ba·Mot the high places מ  ִר֗  ְשעָּׁ
H8179 hash·she·'a·Rim, of the gates  ֵ֣ ר־א  H834 'a·Sher- which שֶּ

חפֵֶֶּּ֣֜  ִֵּ֤֣  H6607 Pe·tach that [were] in the entering in ת  רש   H8179 ע 
Sha·'ar of the gate  ְֵ֣הֹוֻש ע  ֵ֣י H3091 ye·ho·Shu·a' of Joshua  ֵ֣ ר־ש 

H8269 sar- the governor  ֵָּׁ֣ירה ר־א ֵ֣  H5892 ha·'Ir, of the city ִע  ָּֽ  שֶּ
H834 'a·Sher- which  ֵ֣ ל־ע H5921 'al- and  ְֵ֣אולש ָֹ֥  H8040 se·Mol מ

left hand  ֵָ֣֖ישִא H376 'ish which [were] on a man's  ְֵ֣רב ע  ָ֥  H8179 ש 
be·Sha·'ar at the gate  ֵָּׁ֣יר׃ה  H5892 ha·'Ir. of the city ִעָּֽ

 

 

(1 Crônicas 7:27 HSB)  ֵָֹ֣֥וןנ H5126 Non Non  ְֵ֣נָֹ֖וב H1121 
be·No his son  ְֵ֣ע ֵ֣י ֹו׃בְֵ֣  H3091 ye·ho·Shu·a' Jehoshua הֹוֻשָ֥  H1121 נָּֽ
be·No. his son 
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(Ageu 2:2 HSB)  ֵ֣ ר־א  ,H4994 Na אנֵָּׁ֣֗  H559 'e·mor- Speak מָּׁ
now  ֵֶּ֣ל־א H413 'el- to  ְִֵּ֣֤לז בֶּ  H2216 ze·rub·ba·Vel now to ֻרבָּׁ

Zerubbabel  ֵֶּ֣ן־ב H1121 ben- the son  ֵ֣ ל ֵ֣ש  H7597 shal·ti·'El ְלִּתיא 
of Shealtiel  ֵ֣ ח  תפ H6346 pa·Chat governor  ְֵ֣הי  H3063 הּודָּׁ 

ye·hu·Dah, of Judah  ְֵ֣ל־ו ע ֵ֣יְֵ֣  H413 ve·'el- and to אֶּ  H3091 הֹוֻשָ֥
ye·ho·Shu·a' and to Joshua  ֵֶּ֣ן־ב H1121 ben- the son  ְֵ֣קי ָ֖ דָּׁ  הֹוצָּׁ

H3087 ye·ho·tza·Dak of Josedech  ֵ֣ ֹכה  ןה H3548 hak·ko·Hen 
priest  ֵ֣ ֹולה ל־וְֵ֣  H1419 hag·ga·Dol; the high גָּׁדָ֑  -H413 ve·'el אֶּ
and to  ְֵ֣יתש ִרָ֥ ָ֖םהֵָּׁ֣  H7611 she·'e·Rit and to the residue א   H5971 עָּׁ

ha·'Am of the people  ֵ֣ ר׃ל  H559 le·Mor. saying אֹמָּֽ

 

 
 

(Zacarias 3:3 HSB)  ִֵ֣ע ֵ֣ו   H3091 vi·ho·Shu·a' Now Joshua יהֹוֻשָּ֕
ָ֥ההֵָּׁ֣ שלֵָּׁ֣  H1961 ha·Yah become יָּׁ   H3847 la·Vush was clothed ֻבָ֖
יםבְֵ֣ ִד  יםצֹו  H899 be·ga·Dim garments גָּׁ  H6674 tzo·'Im; with ִאָ֑

filthy  ְֵ֣דו ָ֖ ָ֥ילִֵ֣  H5975 ve·'o·Med and stood ֹעמ   H6440 lif·Nei ְפנ 
before  ֵ֣ ְך׃ה ָּֽ ְלאָּׁ  H4397 ham·mal·'Ach. the angel מ 
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O motivo dos sinais massoréticos existirem foi para 
dominar a acentuação vocálica das consoantes hebraicas, 
substituindo e excluindo as letras que possuem a função 
de vogal (ou por qualquer outro motivo).  
 
É um erro simplesmente ignorar os sinais massoréticos 
nesse caso da vogal “u” e optar pela pronúncia de 
YAHUSHA considerando apenas isso.  
 
Creio que as duas ocorrências que restaram para 
YAHUSHUA foram os vestígios da verdade deixadas para 
que seguíssemos a VERDADE! 
 
Abaixo, seguem as duas ocorrências onde constam o 
nome completo ( a forma correta não corrompida, 
excetuando-se os dois pontos abaixo do yód) do nosso 
Messias, Salvador e Redentor YAHUSHUA:  
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(Deuteronômio 3:21 HSB)  ְֵ֣ת־ו ּוע ֵ֣יְֵ֣  H853 ve·'Et אֶּ  הֹוש 
H3091 Ya·hu·Shu·a' Joshua  ִֵ֣יִתיצ  H6680 tziv·Vei·ti, And ּו  

I commanded  ֵָָּׁ֣֥תב ואה ֵ֣  H6256 ba·'Et at that time ע   ִהָ֖
H1931 ha·Hiv he  ֵ֣ רל  ינֶּ יָךע ֵ֣  H559 le·Mor; saying אֹמָ֑

H5869 'ei·Nei·cha Thine eyes  ֵָּׁ֣תה  ,H7200 ha·ro·'Ot ֹרֹא֗
have seen  ֵ֣ ת ֵ֣א H853 'et  ֵָּׁ֣ל־כ H3605 kol- all  ֵ֣ רא  H834 שֶֶּׁ֨

'a·Sher which  ֵָּׁ֣הע ִּ֤היְֵ֣  H6213 'a·Sah hath done שֶָּּׁ֜  H3068 הוָּׁ
Yah·weh all that the LORD  ֵ֣ ם ֵ֣א יכֶּ  H430 ֹלה 

'e·lo·hei·Chem your God  ְִֵ֣שנ י ֵ֣ל H8147 lish·Nei unto these 
two  ֵ֣ יםה ִכ  ההֵָּׁ֣  H4428 ham·me·la·Chim kings ְמלָּׁ לֶּ  H428 א  

ha·'El·leh, to these  ֵָּֽ֣ ִּ֤הי ֵ֣  H3651 ken- so ן־כ  שֶּ  H6213 ע 
ya·'a·Seh do  ְֵ֣ה ֵ֣י   H3068 Yah·weh so shall the LORD הוָּׁ

ל־לְֵ֣ ֹותה ֵ֣  H3605 le·chol to all כָּׁ כ  ְמלָּׁ  H4467 מ 
ham·mam·la·Chot, unto all the kingdoms  ֵ֣ רא ָ֥  H834 שֶּ

'a·Sher which  ֵ֣ הא ָ֖ רעֵֹ֣  H859 'at·Tah you ּתָּׁ ָ֥  H5674 'o·Ver ב 
whither thou passest  ֵָּֽ֣ ה׃שָּׁ  H8033 Sham·mah. in it מָּׁ
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(Juízes 2:7 HSB)  ֵ֣ ּוו ְבדִּ֤ ע    H5647 vai·ya·'av·Du served י 
ם ֵ֣הֵָּׁ֣ היְֵ֣  -H853 'et ת־אֵֶּ֣  H5971 ha·'Am And the people עָּׁ  הוָּׁ 

H3068 Yah·uh, the LORD  ֵָ֣֖לֹכ H3605 kol all  ְֵ֣מ  יי H3117 
ye·Mei all the days  ְֵ֣הֹוֻשָ֑ע ֵ֣י H3091 Ya·hu·Shu·a'; of 

Joshua  ְֵ֣לו  H3117 ye·Mei מ  ייְֵ֣  H3605 ve·Chol and all ׀ ֹכ 
and all the days  ֵ֣ יםה ִנ֗  H2205 haz·ze·ke·Nim, of the ְזק 

elders  ֵ֣ רא יכּוהֵֶּ֣  H834 'a·Sher who שֶֶּׁ֨ ִרִּ֤  H748 he·'e·Ri·chu א 
defer  ִֵָּׁ֣מים ֵ֣י H3117 ya·Mim the days  ֵ֣ ר  יא  H310 ח 

'a·cha·Rei after that  ְֵּ֣וע ֵ֣י  H3091 Ya·hu·Shu·a', Joshua הֹוש 
 H7200 ra·'U, who had seen ֗אּורֵָּׁ֣  H834 'a·Sher who שֶּ רא ֵ֣ 
ִּ֤המ ֵ֣  H3605 kol- all ל־כֵָּׁ֣  H853 'et תא  ֵ֣  ש   H4639 ע 

ma·'a·Seh works  ְֵ֣ה ֵ֣י   H3068 Yah·uh of the LORD הוָּׁ
ֹולה ֵ֣ רא ֵ֣  H1419 hag·ga·Dol, all the great גָּׁד  ָ֥  H834 'a·Sher שֶּ

which  ֵָּׁ֣הע ָ֖ ל׃לְֵ֣  H6213 'a·Sah that he did שָּׁ ָּֽ א   H3478 ִיְשרָּׁ
le·Yis·ra·'El. for Israel 

 

 
 
 
 
 
OBS: Interessante é que nesse último texto aparece as 
duas formas de escrita para H3091. 
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Só lembrando aqui qual é a escrita correta e/ou 
aceitável de YAHUSHUA, com ou sem sinais 
massoréticos: 
 
 

 יֵָּׁ֣הֹוש ֵּ֣וע ֵ֣
 יֵָּׁ֣הֹוֻש ֵ֣ע  ֵ֣
 יהושוע

 
OBS: Considero a opção do meio incorreta pois exclui a letra váv. 
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Alguém pode dizer assim:  
 
“Eu não acredito nos sinais massoréticos, portanto, prefiro 
ficar com YAHUSHA pois é o nome com mais ocorrências 
nas Escrituras”. 
 
Para essas pessoas peço que pense: a letra VÁV também 
tem função de vogal “u” (em outros casos, a vogal “o”). 
Numa época em que não existiam os sinais massoréticos, 
seria mais provável que a pronúncia YAHUSHUA, com a 
vogal VÁV, fosse a mais corrreta - deduzindo que as 
outras 216 ocorrências do nome sem o VÁV não possuem 
justamente o VÁV porque foram substituídas pelos sinais 
massoréticos. 
 
Como já vimos anteriormente nas estatísticas dos 
caracteres do Alfabeto Hebraico nas Escrituras, as letras 
do Tetragrama foram justamente as mais atacadas tanto 
por compor o nome do Eterno Criador, YAHUH, quanto 
por também servirem de vogais para as consoantes 
hebraicas. 
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Yahshua ou Yahsha ou Yêshua? 
 
 
 
Já vimos que a forma “Yê” no início do nome está 
incorreta, e que a correta é a “Yah” – uma vez que essa 
parte inicial do nome faz referência ao Nome do 
Eterno Criador, Yahuh H3068, em sua forma contrata, 
Yah H3050. 
 
Então Yêshua e Yêhoshua estão INCORRETOS por 
esconderem o nome do Eterno, Yah ou Yahuh! 
 
Yahshua, H3442 e H3443, é a forma contrata para 
Yahushua e é encontrada em 2 Strongs: H3442 
(hebraico) e H3443 (aramaico).  
 
Vejamos a estatística de ocorrência para essa forma 
contrata:  
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STRONG 

 
HEBRAICO QTDE 

H3442 
(hebraico) ֵ֣ 029 ש ּוע  ֵ֣י 

H3443 
(aramaico) ֵ֣ ּוע ֵ֣י  001 ש 

 

 
Bem, lembrando que a versão eletrônica da Bíblia que 
copiei (diretamente do texto hebraico, HISB) acredita que 
a primeira parte do nome Yahushua seja “Yê” (incorreta) 
e eles mantem também para a forma contrata H3442 e 
H3443 – são os dois pontos abaixo do YÓD é que estão 
errados.  
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Abaixo, a forma correta com e sem sinais massoréticos da 
forma contrata Yahshua H3442 e H3443: 
 
 

ּוע ֵ֣יֵָּׁ֣ ש   

 ישוע
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Como dito anteriormente, as duas pessoas mais 

importantes nas Escrituras que receberam o nome יהושוע 
YAHUSHUA antes do Messias, nosso Salvador: 
Yahushua (Josué), filho de Nun, sucessor de Moshé 
(Moisés), que levou o povo para a Terra Prometida; e 
Yahushua (Josué/Jesua), filho de Jozadaque, Sumo 
Sacerdote. 
 

Josué, filho de Nun, יהושוע ou ישוע 
 

(Números 11:28 ARA1993+)  Josué, H3091 filho 

H1121 de Num, H5126 servidor H8334 [H8764] 

de Moisés, H4872 um dos seus escolhidos, H979 

respondeu H6030 [H8799] e disse: H559 [H8799] 

Moisés, H4872 meu senhor, H113 proíbe-lho. 

H3607 [H8798] 
 

(Neemias 8:17 ARA1993+)  Toda a congregação 
H6951 dos que tinham voltado H7725 [H8802] do 

cativeiro H7628 fez H6213 [H8799] cabanas H5521 

e nelas H5521 habitou; H3427 [H8799] porque 

nunca fizeram H6213 [H8804] assim os filhos 

H1121 de Israel, H3478 desde os dias H3117 de 

Josué, H3442 filho H1121 de Num, H5126 até 

àquele dia; H3117 e houve mui H3966 grande 
H1419 alegria. H8057 
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Josué/Jesua, filho de Jozadaque, יהושוע ou ישוע 
 

(Ageu 1:1 ARA1993+)  ¶ No segundo H8147 ano 

H8141 do rei H4428 Dario, H1867 no sexto H8345 

mês, H2320 no primeiro H259 dia H3117 do mês, 

H2320 veio a palavra H1697 de YAHUH, H3068 por 

intermédio H3027 do profeta H5030 Ageu, H2292 a 

Zorobabel, H2216 filho H1121 de Salatiel, H7597 

governador H6346 de Judá, H3063 e a Josué, 
H3091 filho H1121 de Jozadaque, H3087 o 

sumo H1419 sacerdote, H3548 dizendo: H559 

[H8800] 

 

(Esdras 3:2 ARA1993+)  Levantou-se H6965 

[H8799] Jesua, H3442 filho H1121 de 

Jozadaque, H3136 e seus irmãos, H251 

sacerdotes, H3548 e Zorobabel, H2216 filho H1121 

de Sealtiel, H7597 e seus irmãos H251 e edificaram 
H1129 [H8799] o altar H4196 do Elohim H430 de 

Israel, H3478 para sobre ele oferecerem H5927 

[H8687] holocaustos, H5930 como está escrito 

H3789 [H8803] na Lei H8451 de Moisés, H4872 

homem H376 de Elohim. H430 
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Essas 4 referências demonstram que tanto Josué, 

filho de Nun, sucessor de Moshé (Moisés), quanto 

Josué/Jesua, filho de Jozadaque, o Sumo Sacerdote 

eram chamados tanto pelo nome na forma completa 

quanto pelo nome na forma contrata, ou seja, 

Yahushua H3091 e Yahshua H3442, יהושוע e ישוע. 

 

YAHUSHUA 

 יהושוע
H3091 

YAHSHUA 

 ישוע
H3442 
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31.10.   “A tua salvação espero”  
 
 

(Mateus 1:21 ACF)  E dará à luz um filho e 

chamarás o seu nome YAHUSHUA; porque 

ele salvará o seu povo dos seus pecados. 

 
 

( sueta 12:1 De Te  er HH)  את־שמו וקראת בן ילדת והיא 
 מחטאתיהם׃ את־עמו יושיע הוא כי ישוע

 

(Lucas 1:31 ACF)  E eis que em teu ventre 

conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-
ás o nome de YAHUSHUA. 

 

 

( tasa 12:1 De Te  er HH)  וקראת בן וילדת הרה והנך 
 ׃ישוע את־שמו

 
 

(Mateus 1:25 ACF)  E não a conheceu até 
que deu à luz seu filho, o primogênito; e 

pôs-lhe por nome YAHUSHUA. 

 
 

( sueta 12:1 De Te  er HH)  בן כי־ילדה עד ידעה ולא 
 ׃ישוע את־שמו ויקרא( את־בכורה)
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Esse é o nome que aparece nas Escrituras nas 
versões hebraicas, ישוע, que seria a versão de H3442 
Yahshua, a versão contrata da versão completa de H3091 
Yahushua. 

 

Não sei até que ponto é válido um Novo Testamento em 
hebraico, uma vez que ele foi traduzido da versão grega 
Septuaginta. Porém, o que quero dizer é que ישוע, yód, 
shin, váv e ayn, é o que consta nos manuscritos dos 
quais a maioria do mundo tem acesso e conhece como 
sendo o nome do Nosso Salvador Yahushua. 

 
Para quem não está familiarizado com a fonte hebraica 

 apenas a – ישוע trata-se das mesmas letras que ,ישוע

fonte é que é outra. 
 
Como já vimos, essa forma de escrita revela uma 
degradação no idioma hebraico, mas a pronúncia se 
mantém como se a primeira parte do nome fosse Yód + 
Hê, Yah – e é por isso que escrevo Yahshua, mesmo 
sabendo que não há a letra Hê, mas considerando isso 
uma degradação, e corrigindo-a. 

שועי  
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Abaixo, segue como deveria ser a escrita correta da forma 
contrata do nome Yahshua, seguindo o padrão de 
centenas de outros nomes que possuem como sufixo e 
prefixo o trigrama e o digrama, ou seja, “Yahu” H3068  e 
“Yah” H3050: 
 

שועיה  
Agora veja alguns nomes hebraicos que possuem o YÓD 

(forma degradada) como parte do nome que corresponde 

ao YAH H3050 e que podemos perceber ou deduzir isso 

da etimologia e significado desses nomes. 

 

 

NOMES HEBRAICOS 
COM “Y” E “YA” NO INÍCIO 

 
 

NOME 

 

 

HEBRAICO 
 

TRANSLITERAÇÃO 
 

STRONG / SIGNIFICADO SEQ 

IBAR בחרי   Ybchar H2984 = “Yahuh escolhe” 300 

JALOM לוןי   Yalown H3210 = “Yahuh aloja” 301 

JESUA שועי   Yashua’ H3442 = “Yahuh é salvação” 302 

JESUA שועי   Yashua’ H3443 = “Yahuh é salvação” 303 

JEÚ הואי   Yahu’ H3058 = “Yah é Ele” 304 
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NOMES HEBRAICOS 
COM “Y” NO FINAL 

 
 

NOME 

 

 

HEBRAICO 
 

TRANSLITERAÇÃO 
 

STRONG / SIGNIFICADO SEQ 

JAMAI ייחמ   Yachmay H3181 = “Yahuh tem protegido” 285 

HIDAÍ יהד   Hidday H1914 = “Para o júbilo de Yahuh” 286 

HELCAI יחלק   Chelkay H2517 = “Minha porção é Yahuh” 287 

JEATERAI ייאתר   Yê’athêray H2979 = “A quem Yahuh guia” 288 

JANAI ייענ   Ya’anay H3285 = “A quem Yahuh responde” 289 

MEBUNAI ימבנ   Mêbunnay H4012 = “Construção de Yahuh” 290 

MATRI ימטר   Matriy H4309 = “Chuva de Yahuh” 291 

MAADAI ימעד   Ma’aday H4572 = “Ornamento de Yahuh” 292 

MATENAI ימתנ   Mattênay H4982 = “Ornamento de Yahuh” 293 

SITRI יסתר   Cithriy H5644 = “Proteção de Yahuh” 294 

ABDI יעבד   Abdiy H5660 = “Servo de Yahuh” 295 

ADLAI יעדל   Adlay H5724 = “Justiça de Yahuh” 296 

UZI יעז   Uzziy H5813 = “Yahuh é fortaleza” 297 

EZRI יעזר   Ezriy H5836 = “Ajuda de Yahuh” 298 

 
 

O intuito de mostrar esses nomes é afirmar que o YÓD 
inicial de Yahshua  corresponde ao YÓD + HÊ, de YAH – 
mas de forma degradada pois não possui o HÊ. Isso pode 
ser percebido na etimologia do nome, que se faz 
referência ao nome do Eterno Criador, Yahuh H3068 
ou H3050. 
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“A tua salvação espero” 
 
 
 
Vou demonstrar a primeira referência profetizando a 
espera de Yahushua/Yahshua. Veja que interessante: 
 
 

(Gênesis 49:1 ARA1993+)  ¶ Depois, 

chamou H7121 [H8799] Jacó H3290 a 

seus filhos H1121 e disse: H559 [H8799] 

Ajuntai-vos, H622 [H8734] e eu vos farei 

saber H5046 [H8686] o que vos há de 

acontecer H7122 [H8799] nos dias H3117 

vindouros: H319 

 
 

(Gênesis 49:18 ARA1993+)  A tua 

salvação H3444 espero, H6960 [H8765] 

ó YAHUH! H3068 

 
 
 

(Gênesis 49:18 HSB)  ְֵָּֽ֣תָךֵָ֖֣ישּועִֵָּׁ֣ל H3444 li·shu·'a·te·Cha 
thy salvation  ִִֵּ֣וָ֥יִתיק H6960 kiv·Vi·ti I have waited for  

ָּֽה׃יְֵ֣  H3068 Yah·uh. O LORD הוָּׁ
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Veja que interessante quem Jacó esperava: ֵָּׁ֣ישּוע 

 

Lembrou o que isso significa?  

 

Isso mesmo, é exatamente como se escreve o nome 
Yahshua! A forma contrata de Yahushua H3091 que 
identifica com o nome do Messias, nosso Salvador 
Yahushua e que consta como nome dele no Novo 
Testamento em Hebraico! 

 

Seria como se Jacó dissesse literalmente: 
 
 
 
 
 
 

“YAHSHUA 
espero, 

 ó YAHUH” 
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(Isaías 25:9 ARA1993+)  ¶ Naquele dia, 

H3117 se dirá: H559 [H8804] Eis que este é 

o nosso Elohim, H430 em quem 

esperávamos, H6960 [H8765] e ele nos 

salvará; H3467 [H8686] este é YAHUH, 

H3068 a quem aguardávamos; H6960 

[H8765] na sua salvação H3444 

exultaremos H1523 [H8799] e nos 

alegraremos. H8055 [H8799] 

 
 

(Isaías 25:9 HSB)  ְֵ֣ר ֵ֣ו מ   H559 ve·'a·Mar And it shall אָּׁ
be said  ֵ֣ י ֹוםב H3117 bai·Yom in that day  ֵ֣ ּואה  H1931 ה 

ha·Hu, he  ִֵ֣הה ינּוא ֵ֣  H2009 hin·Neh Behold נ ֶׁ֨ ָ֥  H430 ֹלה 
'e·lo·Hei·nu Lo this [is] our God  ֵַ֣֛  ִּוָ֥ינּוקִֵ֣  H2088 zeh this הזֶּ

H6960 kiv·Vi·nu we have waited  ֵָֹ֣֖ול H0 lo  ְֵָ֣֑נּוו ֹוִשיע   יָּֽ
H3467 ve·yo·shi·'E·nu; for him and he will save  ִֵּ֣֤  הזֶּ

H2088 zeh This  ְֵ֣ה ֵ֣י  H6960 ִּו ינּוקִֵ֣  H3069 Yah·uh God הוָּׁ
kiv·Vi·nu we have waited  ֵ֣ ֹול H0 lo,  ֵָּׁ֣הנ ילָּׁ  H1523 ִגָ֥

na·Gi·lah for him we will be glad  ְֵ֣הו ָ֖  H8055 ִנְשְמחָּׁ
ve·nis·me·Chah and rejoice  ִֵֹ֣ו׃ישּועֵָּׁ֣ב  H3444 תָּֽ
bia·shu·'a·To. in his salvation 
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Literalmente o profeta Isaías está dizendo assim: 
 
 
 
 
 

“Este é YAHUH, 
 a quem 

aguardáva-mos 
em teu 

YAHSHUA” 
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Dividindo a palavra em três partes para entender melhor 

as partículas de ִֵֹ֣וב תָּֽ ישּועָּׁ : 
 
 
 

ֹו  בִֵ֣ ישּועֵָּׁ֣ תָּֽ
tua Salvação na 

 

 
Ou 

 
 
 

 

ֹו  בִֵ֣ ישּועֵָּׁ֣ תָּֽ
teu Yahshua em 
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(Isaías 12:2 ARA1993+)  Eis que Elohim 

H410 é a minha salvação; H3444 confiarei 
H982 [H8799] e não temerei, H6342 

[H8799] porque YAHUH H3068 YAH 
H3050 é a minha força H5797 e o meu 

cântico; H2176 ele se tornou a minha 

salvação. H3444 

 
 
 
 

(Isaías 12:2 HSB)  ִֵ֣הה  לא ֵ֣֧  H2009 hin·Neh Behold נ ֶׁ֨
H410 'el Behold God  ְֵ֣ישּועֵָּׁ֣י  H3444 ya·shu·'a·Ti [is] my ִתַ֛

salvation  ֵֶָּ֣֖חא אוְֵ֣  H982 'ev·Tach I will trust ְבט   ֹ  H3808 ל
ve·Lo not  ֵֶָּ֣֑דא  י־ִכֵָּֽ֣  H6342 'ef·Chad; and not be afraid ְפחָּׁ

H3588 ki- for  ִֵָּׁ֣זִּ֤יע H5797 'az·Zi [is] my strength  ְֵ֣ת ֵ֣ו  ִזְמרָּׁ
H2176 ve·zim·Rat and [my] song  ֵ֣ ָּּׁהי H3050 yah for the 

LORD  ְֵ֣הי ַֽ  H3068 Yah·uh, JEHOVAH הוָּׁ  ָּֽ  H1961 ְיִהי־ו 
vay·hi- has become  ֵָ֣֖יִל H0 li  ִֵֵָָּּֽֽ֣֣ל  H3444 ה׃ישּועָּׁ

Lia·shu·'Ah. he also is become my salvation 
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 ישוע יהוה יה
YAH YAHUH YAHSHUA 

H3050 H3068 H3444 / H3442 

 
 
 

Literalmente o profeta Isaías está dizendo assim: 
 
 
 
 
 

“Porque 
YAHUH, YAH... 
se tornou meu 
YAHSHUA” 
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(Êxodo 15:2 ARA1993+)  YAHUH H3068 é 

a minha força H5797 e o meu cântico; 

H2176 ele me foi por salvação; H3444 

este H2088 é o meu Elohim; H430 portanto, 

eu o louvarei; H5115 [H8686] ele é o Elohim 
H430 de meu pai; H1 por isso, o exaltarei. 

H7311 [H8787] 
 
 
 
 

(Êxodo 15:2 HSB)  ִֵָּׁ֣זִּ֤יע H5797 'az·Zi [is] my strength  
ת ֵ֣וְֵ֣  H3050 Yah, The ּהיָּׁ ֵ֣  H2176 ve·zim·Rat and song ִזְמרָּׁ

LORD  ַֽ ָּֽ ִֵָ֑֣לֵָּֽ֣  H0 li יִלֵָ֖֣  H1961 vay·hi- has become ־ְיִהיו   הישּועָּׁ
H3444 lia·shu·'Ah; and he is become my salvation  ִֵּ֣֤  הזֶּ

H2088 zeh he  ֵ֣ ִלי ֵ֣א H410 'e·Li [is] my God  ְֵ֣הּוו ְנו    H5115 א 
ve·'an·Ve·hu, and I will prepare him an habitation  ֵ֣ יא ָ֥  ֹלה 

H430 'e·lo·Hei God  ֵָּׁ֣יא ְנהּו׃ו ֵ֣  H1 'a·Vi my father's ִבָ֖ ָּֽ ֹרְממֶּ  א 
H7311 va·'a·ro·me·Men·hu. and I will exalt 
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ּהיָּׁ ֵ֣  ַֽ ָּֽ ְיִהיו   ֵָ֣֑  ישּועָּׁ
YAH TORNOU-SE YAHSHUA 

H3050 H1961 H3444 / H3442 

 
Literalmente Moisés está dizendo assim: 
 
 
 

“YAH 
tornou-se 

meu 
YAHSHUA” 
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(Êxodo 14:13 ARA1993+)  Moisés, H4872 

porém, respondeu H559 [H8799] ao povo: 

H5971 Não temais; H3372 [H8799] 

aquietai-vos H3320 [H8690] e vede 

H7200 [H8798] o livramento H3444 de 

YAHUH H3068 que, hoje, H3117 vos fará; 

H6213 [H8799] porque os egípcios, H4714 

que hoje H3117 vedes, H7200 [H8804] 

nunca mais H5704 H5769 os tornareis 
H3254 [H8686] a ver. H7200 [H8800] 
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(Êxodo 14:13 HSB)  ֵ֣ רו אמֶּ ֶֹׁ֨  שֶּ המֵֹ֣  H559 vai·Yo·mer said י
H4872 mo·Sheh And Moses  ֵֶּ֣ל־א H413 'el- to  ֵָּׁ֣ם ֵ֣ה  עָּׁ
H5971 ha·'Am unto the people  ֵ֣ ל־א H408 'al- not  ִֵ֣אּו ֵּ֣ת  ירָּׁ

H3372 ti·ra·'U Fear  ְֵָּֽ֣תי ְצ֗בּוִה H3320 hit·yatz·Vu, ye not 
stand still  ְראּו ֵּ֣ו H7200 u·re·'U and see  ֵֶּ֣ת־א H853 'et-  

היְֵ֣  H3444 ya·shu·'At the salvation תשּוע  ֵ֣יְֵ֣  H3068 הוָּׁ 
Yah·uh, of the LORD  ֵ֣ ר־א הי ֵ֣  H834 'a·Sher- which שֶּ ָ֥ שֶּ  ע 

H6213 ya·'a·Seh which he will shew  ֵָָּׁ֣֖םל   H0 la·Chem כֶּ
  H3588 Ki, for יכִֵ֣֗  H3117 hai·Yom; to you to day יָֹ֑וםה ֵ֣
רא ֵ֣ ִּ֤םְרֵ֣  H834 'a·Sher whom שֶֶּׁ֨  H7200 re·'i·Tem whom ִאיתֶּ

ye have seen  ֵֶּ֣ת־א H853 'et-  ְִֵ֣צר  ִים ֵ֣מ H4713 mitz·Ra·yim 
Egyptian  ֵ֣ ֹוםה ֵָֹ֥֣  H3117 hai·Yom, to day י   H3808 lo not אל

יפּותֵֹ֣  םלִֵ֣  H3254 to·Si·fu them again ִסַ֛ ָ֥  H7200 ְרֹאתָּׁ
lir·'o·Tam ye shall see  ֵָֹ֣֖ודע H5750 od more  ֵ֣ ד־ע H5704 

'ad- no more for  ם׃עֹו ָּֽ  H5769 o·Lam. ever לָּׁ
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היְֵ֣ הוָּׁ  ְראּו ֵּ֣ו יְֵ֣שּוע  ֵ֣ת   
YAHUH YAHSHUA DE E VÊDE 

H3068 H3444 / H3442 H7200 

 
 
 

Em todos esses casos que mencionei o termo H3444 foi 
traduzido por “Salvação, livramento” mas acontece que 
é a mesma escrita de H3442, YAHSHUA, a forma contrata 
do nome YAHUSHUA H3091.  
 
Achei incrível! E você? Vendo por esse ângulo dá pra 
entender melhor o que o Messias nos disse: 
 
 

(João 5:46 ARA)  Porque, se, de fato, 

crêsseis em Moisés, também creríeis em 

mim; porquanto ele escreveu a meu 
respeito. 
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(Lucas 24:44 ACF)  E disse-lhes: São estas 

as palavras que vos disse estando ainda 

convosco: Que convinha que se cumprisse 
tudo o que de mim estava escrito na lei 

de Moisés, e nos profetas e nos Salmos. 

 

Concluindo essa parte vou citar um versículo bem 

interessante que possui: Yahshua H3444/H3442, Yahuh 

H3068, Yahudah H3063 e Yahushualeim H3389: 

 

(2 Crônicas 20:17 ARA1993+)  Neste H2063 

encontro, não tereis de pelejar; H3898 

[H8736] tomai posição, H3320 [H8690] ficai 

parados H5975 [H8798] e vede H7200 

[H8798] o salvamento H3444 que o 

YAHUH H3068 vos dará, ó Judá H3063 e 

Jerusalém. H3389 Não temais, H3372 

[H8799] nem vos assusteis; H2865 [H8735] 

amanhã, H4279 saí-lhes H3318 [H8798] ao 

encontro, H6440 porque YAHUH H3068 é 

convosco. 
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31.11.   Hosaías: um testemunho para o verdadeiro 
nome do Messias e Salvador 
 
 
 
 

 
 

 
Esse é um nome prá lá de interessante pois é 
praticamente o nome YAHUSHUA com as partes 
invertidas – faltando apenas um váv do lado direito do 
ayin. 
 
É um excelente testemunho para comprovar a etimologia 
e significado e também a pronúncia do nome do Messias, 
nosso Salvador, Yahushua. 
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31.12.   Versículos com Yahuh e Yah no mesmo verso  
 
 

(Êxodo 17:16 ARA1993+)  E disse: H559 [H8799] 

Porquanto YAHUH H3068* jurou, H3027 H3676 

haverá guerra H4421 de YAHUH H3068 contra 

Amaleque H6002 de geração H1755 em geração. 

H1755 
* OBS.: No texto original em hebraico consta YAH 
H3050 e não YAHUH H3068. 

 
 

Slm_89:8  Ó YAHUH, H3068 Deus H430 dos 

Exércitos, H6635 quem é poderoso H2626 como tu 

és, YAH, H3050 com a tua fidelidade H530 ao redor 
H5439 de ti?!  

 

Slm_104:35  Desapareçam H8552 [H8735] da 

terra H776 os pecadores, H2400 e já não 

subsistam os perversos. H7563 Bendize, H1288 

[H8761] ó minha alma, H5315 a YAHUH! H3068 

Hallelu H1984 [H8761] YAH! H3050  
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Slm_106:1  ¶ Hallelu H1984 [H8761] YAH!  H3050 

Rendei graças H3034 [H8685] a YAHUH, H3068 

porque ele é bom; H2896 porque a sua 

misericórdia H2617 dura para sempre. H5769  

 

Slm_106:48  Bendito H1288 [H8803] seja YAHUH, 

H3068 Deus H430 de Israel, H3478 de eternidade 
H5769 a eternidade; H5769 e todo o povo H5971 

diga: H559 [H8804] Assim seja! H543 Hallelu 
H1984 [H8761] YAH! H3050  

 

Slm_111:1  ¶ Hallelu H1984 [H8761] YAH! H3050 

De todo o coração H3824 renderei graças H3034 

[H8686] a YAHUH, H3068 na companhia H5475 

dos justos H3477 e na assembléia. H5712  

 

Slm_112:1  ¶ Hallelu H1984 [H8761] YAH! H3050 

Bem-aventurado H835 o homem H376 que teme 
H3372 [H8804] a YAHUH H3068 e se compraz 

H2654 [H8804] H3966 nos seus mandamentos. 

H4687  
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Slm_113:1  ¶ Hallelu H1984 [H8761] YAH! H3050 

Louvai, H1984 [H8761] servos H5650 de YAHUH, 

H3068 louvai H1984 [H8761] o nome H8034 de 

YAHUH. H3068  

 

Slm_116:19  nos átrios H2691 da Casa H1004 de 

YAHUH, H3068 no meio H8432 de ti, ó Jerusalém. 
H3389 Hallelu H1984 [H8761] YAH! H3050  

 

Slm_117:2  Porque mui grande H1396 [H8804] é a 

sua misericórdia H2617 para conosco, e a 

fidelidade H571 de YAHUH H3068 subsiste para 

sempre. H5769 Hallelu H1984 [H8761] YAH! H3050  

 

Slm_122:4  para onde H8033 sobem H5927 

[H8804] as tribos, H7626 as tribos H7626 de YAH, 
H3050 como convém H5715 a Israel, H3478 para 

renderem graças H3034 [H8687] ao nome H8034 

de YAHUH. H3068  

 

Slm_135:1  ¶ Hallelu H1984 [H8761] YAH!  H3050 

Louvai H1984 [H8761] o nome H8034 de YAHUH; 

H3068 louvai-o, H1984 [H8761] servos H5650 de 

YAHUH, H3068  



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1100 
 

Slm_135:3  Louvai H1984 [H8761] a YAH, H3050 

porque YAHUH H3068 é bom; H2896 cantai 

louvores H2167 [H8761] ao seu nome, H8034 

porque é agradável. H5273  

 

Slm_135:21  Desde Sião H6726 bendito H1288 

[H8803] seja YAHUH, H3068 que habita H7931 

[H8802] em Jerusalém! H3389 Hallelu H1984 

[H8761] YAH H3050  

 

Slm_146:1  ¶ Hallelu H1984 [H8761] YAH H3050 

Louva, H1984 [H8761] ó minha alma, H5315 a 

YAHUH. H3068  

 

Slm_146:10  YAHUH H3068 reina H4427 [H8799] 

para sempre; H5769 o teu Elohim, H430 ó Sião, 
H6726 reina de geração H1755 em geração. H1755 

Hallelu H1984 [H8761] YAH! H3050  

 

Slm_148:1  ¶ Hallelu H1984 [H8761] YAH!  H3050 

Louvai H1984 [H8761] a YAHUH H3068 do alto dos 

céus, H8064 louvai-o H1984 [H8761] nas alturas. 

H4791  
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Slm_149:1  ¶ Hallelu H1984 [H8761] YAH! H3050 

Cantai H7891 [H8798] a YAHUH H3068 um novo 

H2319 cântico H7892 e o seu louvor, H8416 na 

assembléia H6951 dos santos. H2623  

 

Isa_12:2  Eis que ‘El H410 é a minha salvação; 

H3444 confiarei H982 [H8799] e não temerei, 
H6342 [H8799] porque YAHUH H3068 YAH H3050 

é a minha força H5797 e o meu cântico; H2176 ele 

se tornou a minha salvação. H3444  

 

Isa_26:4  Confiai H982 [H8798] em YAHUH H3068 

perpetuamente, H5703 porque o YAHUH H3068 

YAH H3050 é uma rocha H6697 eterna; H5769  
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Abaixo, os mesmos versículos em hebraico para 
verificação: 
 

 

   Êxo_17:16ויאמר  For he said,H559 כיH3588 

Because  ידH3027 hath sworn  עלH5921  כסH3676 
H3068 ליהוה warH4421  מלחמהthe LORD H3050  יה 

the LORD  בעמלקH6002 with Amalek  מדרH1755 

from generation  דר׃H1755 to generation.  

 

   Slm_89:8יהוה  O LORD H3068אלהי  GodH430 

 H3644כמוך  H4310 whoמי  ,H6635 of hostsצבאות

  like unto thee?חסין  a strongH2626 יה LORD H3050

 H5439סביבותיך׃  H530 or to thy faithfulnessואמונתך 

round about  
 

   Slm_104:35יתמו  be consumedH8552 

  H4480 out ofמן  H2400 Let the sinnersחטאים
 H7563 and let theעיםורש  ,H776 the earthהארץ

wicked  עודH5750 more.  אינםH369 be no  
  H853את  .H5315 O my soulינפש  H1288 Blessברכי
 PraiseH1984  הללוthou the LORD, H3068  יהוה

 ye the LORD. H3050 יה׃
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   Slm_106:48ברוך  BlessedH1288 יהוהthe  H3068

LORD  אלהיH430 God  ראלישH3478 of Israel  
 H5704ועד  H5769 everlastingהעולם  H4480 fromמן

to  העולםH5769 everlasting:  ואמרH559 say,  
  H5971 the peopleהעם  H3605 and let allכל
ye  H3050יה׃ PraiseH1984  הללו Amen.H543  אמן

the LORD.  
 

   Slm_111:1הללו  PraiseH1984 יהye the  H3050

  LORD.אודה  I will praiseH3034 יהוהthe  H3068

LORD  בכלH3605 with whole  לבבH3824 heart,  
 H3477 of theריםיש  H5475 in the assemblyבסוד

upright,  ועדה׃H5712 and the congregation.  

 

   Slm_112:1הללו  PraiseH1984 יהye the  H3050

LORD.  ריאשH835 Blessed  אישH376 the man  
the LORD, H3068  יהוהH853  את fearethH3372  ירא

 H2654חפץ  .H4687 in his commandmentsבמצותיו

delighteth  מאד׃H3966 greatly  
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   Slm_113:1הללו  PraiseH1984 יהye the  H3050

LORD.  הללוH1984 Praise,  עבדיH5650 O ye 

  servantsיהוה  of the LORD, H3068הללוH1984 

  praiseאת  H853םש  the nameH8034 יהוה׃of  H3068

the LORD. 

  

   Slm_116:19בחצרות  In the courtsH2691 

of the LORD's H3068  יהוה house,H1004  בית

 H3389 of thee, Oלםירוש  H8432 in the midstבתוככי

  Jerusalem.הללו  PraiseH1984 יה׃ye the  H3050

LORD.  

 

   Slm_117:2כי  ForH3588 גבר  is greatH1396 

 H2617 his mercifulחסדו  H5921 towardעלינו

  kindnessואמת  us: and the truthH571 יהוה H3068

of the LORD  לעולםH5769 forever.  הללוH1984 

  Praiseיה׃ ye the LORD. H3050 
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   Slm_122:4שםש  H8033עלו  go up,H5927 

  H7626 the tribesבטיש  H7626 the tribesבטיםש
 the unto H5715עדותof the LORD, H3050  יה

testimony  ראללישH3478 of Israel,  להדותH3034 to 

  give thanksםלש  unto the nameH8034 יהוה׃ H3068

of the LORD.  
 

 

   Slm_135:1הללו  PraiseH1984 יהye the  H3050

LORD.  הללוH1984 Praise  אתH853  םשH8034 ye 

  the nameיהוה  of the LORD; H3068הללוH1984 

  praiseעבדי  O ye servantsH5650 יהוה׃of  H3068

the LORD.  
 

   Slm_135:3הללו  PraiseH1984 יהthe  H3050

  LORD;כי  forH3588 טוב  good:H2896 יהוה H3068

the LORD  זמרוH2167 sing praises  מולשH8034 unto 

his name;  כיH3588 for  נעים׃H5273 pleasant.  
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   Slm_135:21ברוך  BlessedH1288 יהוהbe  H3068

the LORD  מציוןH6726  כןשH7931 which dwelleth  
  H1984 Praiseהללו  .H3389 at Jerusalemלםירוש
 ye the LORD. H3050 יה׃

 

   Slm_146:1הללו  PraiseH1984 יהye the  H3050

LORD.  הלליH1984 Praise  ינפשH5315 O my soul.  
 the LORD, H3068 יהוה׃H853  את

 

   Slm_146:10ימלך  shall reignH4427 יהוה H3068

The LORD  לעולםH5769 forever,  אלהיךH430 thy 

God,  ציוןH6726 O Zion,  לדרH1755 unto all 

generations.  ודרH1755 unto all generations.  
 ye the LORD. H3050 יה׃ PraiseH1984  הללו

 

   Slm_148:1הללו  PraiseH1984 יהye the  H3050

  LORD.הללו  PraiseH1984 את  H853יהוהye  H3068

the LORD  מןH4480 from  מיםהשH8064 the 

heavens:  הללוהוH1984 praise  במרומים׃H4791 him 

in the heights.  
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   Slm_149:1הללו  PraiseH1984 יהye the  H3050

  LORD.ירוש  SingH7891 ליהוהunto the  H3068

LORD  ירשH7892 song,  חדשH2319 a new  
 H6951 in theבקהל  H8416 his praiseתהלתו

congregation  חסידים׃H2623 of saints.  

 

   Isa_12:2הנה  Behold,H2009 אל  GodH410 

  ,H982 I will trustאבטח  ;H3444 my salvationועתייש
 H3588כי  :H6342 be afraidאפחד  H3808 and notולא

for  עזיH5797 my strength  וזמרתH2176 and song;  
JEHOVAH H3068  יהוהthe LORD H3050  יה

 H3444 myועה׃ליש  לי  H1961 he also is becomeויהי

salvation.  
 

   Isa_26:4בטחו  TrustH982 ביהוהye in the  H3068

LORD  עדיH5704 forever:  עדH5703 forever:  
H3068 יהוהin the LORD H3050  ביה forH3588  כי

JEHOVAH  צורH6697 strength:  עולמים׃H5769 

everlasting  
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32. Yahushua (Josué), o sucessor de Moisés 

 

De acordo com os textos, seria esperado que o povo 
naquela época tivesse entendido que o profeta que seria 
levantado dentre os irmãos, sucessor de Moshé (Moisés), 
seria Josué (Yahushua), porém, nós sabemos que isso 
também foi profético, pois apontava para Yahushua, nosso 
Salvador, que levaria seu povo a Jerusalém Celestinal! 
 
 

(Atos 3:22 ACF)  Porque Moisés disse aos 

pais: YAHUH vosso Elohim levantará de 
entre vossos irmãos um profeta 

semelhante a mim; a ele ouvireis em tudo 
quanto vos disser. 

 
 

(Atos 7:37 ACF)  Este é aquele Moisés que 

disse aos filhos de Israel: O YAHUH vosso 
Elohim vos levantará dentre vossos 

irmãos um profeta como eu; a ele 
ouvireis. 
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(Josué 1:1 ACF)  E sucedeu depois da morte 

de Moisés, servo de YAHUH, que YAHUH 

falou a Josué, filho de Num, servo de 
Moisés, dizendo: 

(Josué 1:2 ACF)  Moisés, meu servo, é 
morto; levanta-te, pois, agora, passa este 

Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu 
dou aos filhos de Israel. 

(Josué 1:3 ACF)  Todo o lugar que pisar a 
planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como 

eu disse a Moisés. 

(Josué 1:4 ACF)  Desde o deserto e do 
Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, 

toda a terra dos heteus, e até o grande mar 
para o poente do sol, será o vosso termo. 

(Josué 1:5 ACF)  Ninguém te poderá 
resistir, todos os dias da tua vida; como 

fui com Moisés, assim serei contigo; 
não te deixarei nem te desampararei. 

(Josué 1:6 ACF)  Esforça-te, e tem bom 

ânimo; porque tu farás a este povo 
herdar a terra que jurei a seus pais lhes 

daria. 
(Josué 1:7 ACF)  Tão-somente esforça-te e 

tem mui bom ânimo, para teres o cuidado 
de fazer conforme a toda a lei que meu 

servo Moisés te ordenou; dela não te 
desvies, nem para a direita nem para a 
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esquerda, para que prudentemente te 

conduzas por onde quer que andares. 

(Josué 1:8 ACF)  Não se aparte da tua boca 
o livro desta lei; antes medita nele dia e 

noite, para que tenhas cuidado de fazer 
conforme a tudo quanto nele está escrito; 

porque então farás prosperar o teu caminho, 
e serás bem sucedido. 

(Josué 1:9 ACF)  Não to mandei eu? 
Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, 

nem te espantes; porque YAHUH teu Elohim 

é contigo, por onde quer que andares. 

(Deuteronômio 18:18 ACF)  Eis lhes 

suscitarei um profeta do meio de seus 
irmãos, como tu, e porei as minhas 

palavras na sua boca, e ele lhes falará 
tudo o que eu lhe ordenar. 

(Deuteronômio 18:19 ACF)  E será que 
qualquer que não ouvir as minhas palavras, 

que ele falar em meu nome, eu o requererei 

dele. 

(Deuteronômio 31:7 ACF)  E chamou Moisés 

a Josué, e lhe disse aos olhos de todo o 
Israel: Esforça-te e anima-te; porque com 

este povo entrarás na terra que YAHUH 
jurou a teus pais lhes dar; e tu os farás 

herdá-la. 

(Deuteronômio 31:8 ACF)  YAHUH, pois, é 
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aquele que vai adiante de ti; ele será 

contigo, não te deixará, nem te 

desamparará; não temas, nem te espantes. 
 

 

(Hebreus 12:21 ACF)  E tão terrível era a 

visão, que Moisés disse: Estou todo 
assombrado, e tremendo. 

(Hebreus 12:22 ACF)  Mas chegastes ao 

monte Sião, e à cidade do Elohim vivo, à 
Jerusalém celestial, e aos muitos 

milhares de anjos; 
(Hebreus 12:23 ACF)  A universal 

assembleia e igreja dos primogênitos, 
que estão inscritos nos céus, e a 

Elohim, o juiz de todos, e aos espíritos 
dos justos aperfeiçoados; 

(Hebreus 12:24 ACF)  E a Yahushua, o 

Mediador de uma nova aliança, e ao sangue 
da aspersão, que fala melhor do que o de 

Abel. 
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(Hebreus 4:8 ACF)  Porque, se Josué lhes 

houvesse dado repouso, não falaria 

depois disso de outro dia. 

(Hebreus 4:9 ACF)  Portanto, resta ainda 

um repouso para o povo de Elohim. 
(Hebreus 4:10 ACF)  Porque aquele que 

entrou no seu repouso, ele próprio repousou 
de suas obras, como Elohim das suas. 

(Hebreus 4:11 ACF)  Procuremos, pois, 
entrar naquele repouso, para que ninguém 

caia no mesmo exemplo de desobediência. 

 

 

(Josué 1:2 ACF)  Moisés, meu servo, é 
morto; levanta-te, pois, agora, passa 

este Jordão, tu e todo este povo, à terra 
que eu dou aos filhos de Israel. 

 
 
É como se Yahuh estivesse falando profeticamente com 
seu próprio Filho Yahushua, logo depois de seu sacrifício 
no madeiro para redenção dos pecados do mundo:  

 

“Levanta-te, ressuscita e passa o Jordão, o Rio da 
Vida, passe para o outro lado e leve este povo à Terra 

Prometida, a Jerusalém Celestial” 
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32.1.   A mudança do nome Hushua (Oséias) para 

Yahushua (Josué) 

 

Yahushua (filho de Nun), שועיהו  , sucessor de Moshé 

(Moisés) não se chamava assim originalmente.  

 

No início, apenas Moshé  o chamava particularmente 
(“aos seus ouvidos”) de Yahushua, mas seu nome público 

ainda era הושוע, Hoshéa ou Hushua (H1954), que 

significa “Salvação” ou “Ele é Salvação”. O nome que 
conhecemos, aportuguesado incorretamente é Oséias. 

 

Há muito tempo entre a atuação de Josué como הושוע, 

Hushua (H1954), o guerreiro, e depois como שועיהו , 

Yahushua (H3091), o líder e sucessor de Moshé 
(Moisés). Repare que o texto abaixo estamos bem no 
início da viagem do povo de Israel a Canaã, bem no início 
das batalhas: 

 

(Êxodo 17:9 ACF)  Por isso disse Moisés a 
Josué (H3091): Escolhe-nos homens, e 

sai, peleja contra Amaleque; amanhã eu 
estarei sobre o cume do outeiro, e a 

vara de Yah estará na minha mão. 

(Êxodo 17:10 ACF)  E fez Josué como 
Moisés lhe dissera, pelejando contra 
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Amaleque; mas Moisés, Arão, e Hur 

subiram ao cume do outeiro. 

(Êxodo 17:11 ACF)  E acontecia que, 
quando Moisés levantava a sua mão, 

Israel prevalecia; mas quando ele 
abaixava a sua mão, Amaleque 

prevalecia. 
(Êxodo 17:12 ACF)  Porém as mãos de 

Moisés eram pesadas, por isso tomaram 
uma pedra, e a puseram debaixo dele, para 

assentar-se sobre ela; e Arão e Hur 

sustentaram as suas mãos, um de um lado 
e o outro do outro; assim ficaram as suas 

mãos firmes até que o sol se pôs. 
(Êxodo 17:13 ACF)  E assim Josué desfez a 

Amaleque e a seu povo, ao fio da espada. 
(Êxodo 17:14 ACF)  Então disse Yahuh a 

Moisés: Escreve isto para memória num 
livro, e relata-o aos ouvidos de Josué; 

que eu totalmente hei de riscar a 

memória de Amaleque de debaixo dos 
céus. 

 
 

Nessa batalha contra Amaleque, Josué ainda era הושוע, 

Oséias, Hushua (H1954), porém Moshé já o preparava 

para o suceder e já o chamava de שועיהו , Yahushua 

(H3091). 
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A prova do que afirmo é textual, tudo que havia acontecido 
naquele dia, a forma como Yahuh venceu Amaleque 
deveria ser escrito num livro e relatado “aos ouvidos” 
de Josué, por que?  

 

Josué precisava saber que a sua vitória se deu por 
causa de Yahuh e não pela sua bravura, sua estratégia 
de guerra, ou a força do exército que ele mesmo tinha 
escolhido e liderado. 

 

(Êxodo 17:11 ACF)  E acontecia que, 

quando Moisés levantava a sua mão, 
Israel prevalecia; mas quando ele 

abaixava a sua mão, Amaleque 
prevalecia. 

 
 
Ele precisava saber “em segredo”, “aos ouvidos” que 
enquanto Moshé estava com suas mãos levantadas, Israel 
prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, 
Amaleque prevalecia. Josué não sabia disso enquanto 
lutava, mas soube em segredo depois da batalha. 

 

(Êxodo 17:14 ARA)  Então, disse YAHUH a 
Moisés: Escreve isto para memória num 

livro e repete-o a Josué; porque eu hei de 

riscar totalmente a memória de Amaleque 
de debaixo do céu. 
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(Êxodo 17:14 ACF)  Então disse o SENHOR a 

Moisés: Escreve isto para memória num 
livro, e relata-o aos ouvidos de Josué; 

que eu totalmente hei de riscar a memória 
de Amaleque de debaixo dos céus. 

 

 

Moshé teve de escrever num livro e relatar a 
Josué/Oséias quem foi realmente o verdadeiro vencedor 
da peleja naquele dia contra Amaleque. 

 

E ele ouvia Moshé o chamar de “Yahushua” 
propositadamente pra que ele compreendesse que a 
vitória, a salvação vem somente de Yah e não da força 
dele, Oséias, de Hushua (H1954). Em outras palavras, ele 
precisava entender que somente Yahuh era a Salvação e 
não ele! 

 

Hushua (Oséias, H1954) estava sendo preparado por 
Moshé (Moisés) para ser o seu sucessor, o líder que 
levaria o povo de Israel para a Canaã, a Terra Prometida.  

 

E não seria suficiente ele entender que teria vitória sobre 
aqueles povos em Canaã, mas que Yahuh, o YAHUH dos 
Exércitos é quem lhe daria a vitória e não ele, Hushua 
com sua força, sua capacidade, estratégia, experiência 
e/ou seu exército. 
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Essa peleja contra Amaleque aconteceu bem antes de 
Moshé enviar os espias para a terra de Canaã. Eles ainda 
não haviam nem mesmo chegado ao Monte Sinai! Pode 
conferir!  

 
Todas essas informações reforçam o significado do 
nome Yahushua.  
 

A mudança do nome de Oséias, ועהוש , Hushua 

(H1954), para שועיהו , Yahushua (H3091) foi muito 

importante para esclarecer e destacar os significados 
em torno do nome do Messias, do nosso Salvador, 
que haveria de vir. 
 
 
Veja dados do trajeto desde antes da guerra contra 
Amaleque (7), e uma ideia do tempo percorrido até o envio 
dos espias para investigar as terras de Canaã (12): 
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01. Ramessés: Israel foi tirado do Egito (Êx. 12; Núm. 

33:5). 
02. Sucote: Depois que os Hebreus partiram deste 

primeiro local de acampamento, Yahuh os guiou por 
meio de uma nuvem durante o dia e de uma coluna 
de fogo à noite (Êx. 13:20–22). 

03. Pi-Hairote: Israel atravessou o Mar Vermelho (Êx. 
14; Núm. 33:8). 

04. Mara: Yahuh curou as águas de Mara (Êx. 15:23–26). 
05. Elim: Israel acampou junto a 12 fontes de água (Êx. 

15:27). 

https://www.lds.org/scriptures/ot/ex/12?lang=por
https://www.lds.org/scriptures/ot/num/33.5?lang=por#p4
https://www.lds.org/scriptures/ot/num/33.5?lang=por#p4
https://www.lds.org/scriptures/ot/ex/13.20-22?lang=por#p19
https://www.lds.org/scriptures/ot/ex/14?lang=por
https://www.lds.org/scriptures/ot/ex/14?lang=por
https://www.lds.org/scriptures/ot/num/33.8?lang=por#p7
https://www.lds.org/scriptures/ot/ex/15.23-26?lang=por#p22
https://www.lds.org/scriptures/ot/ex/15.27?lang=por#p26
https://www.lds.org/scriptures/ot/ex/15.27?lang=por#p26
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06. Deserto de Sim: Yahuh enviou maná e codornizes 
para alimentar Israel (Êx. 16). 

07. Refidim: Israel lutou contra Amaleque (Êx. 17:8–
16). 

08. Monte Sinai (Monte Horebe ou Jebel Musa): Yahuh 
revelou os Dez Mandamentos (Êx. 19–20). 

09. Deserto do Sinai: Israel construiu o tabernáculo (Êx. 
25–30). 

10. Acampamentos do Deserto: Setenta anciãos foram 
chamados para ajudar Moisés a governar o povo 
(Núm. 11:16–17). 

11. Eziom-Geber: Israel atravessou em paz as terras de 
Esaú e de Amom (Deut. 2). 

12. Cades-Barneia: Moisés enviou espias à terra 
prometida; Israel rebelou-se e não pôde entrar na 
terra; Cades serviu como o principal 
acampamento de Israel por muitos anos (Núm. 
13:1–3, 17–33; 14; 32:8; Deut. 2:14). 

 
>> Essa é a diferença de tempo: do item 7 ao item 12. 
Moshé já chamava Oséias de Josué antes de tornar 
público em Cades-Barneia. 
 
 

(Êxodo 16:1 ACF)  E partindo de Elim, 

toda a congregação dos filhos de Israel veio 
ao deserto de Sim, que está entre Elim e 

Sinai, aos quinze dias do mês segundo, 
depois de sua saída da terra do Egito. 

https://www.lds.org/scriptures/ot/ex/16?lang=por
https://www.lds.org/scriptures/ot/ex/17.8-16?lang=por#p7
https://www.lds.org/scriptures/ot/ex/17.8-16?lang=por#p7
https://www.lds.org/scriptures/ot/ex/19?lang=por
https://www.lds.org/scriptures/ot/ex/25?lang=por
https://www.lds.org/scriptures/ot/ex/25?lang=por
https://www.lds.org/scriptures/ot/num/11.16-17?lang=por#p15
https://www.lds.org/scriptures/ot/deut/2?lang=por
https://www.lds.org/scriptures/ot/num/13.1-3%2C17-33?lang=por#p1
https://www.lds.org/scriptures/ot/num/13.1-3%2C17-33?lang=por#p1
https://www.lds.org/scriptures/ot/num/14?lang=por
https://www.lds.org/scriptures/ot/num/32.8?lang=por#p7
https://www.lds.org/scriptures/ot/deut/2.14?lang=por#p13
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(Êxodo 17:1 ACF)  Depois toda a 

congregação dos filhos de Israel partiu do 
deserto de Sim pelas suas jornadas, 

segundo o mandamento de Yahuh, e 
acampou em Refidim; e não havia ali 

água para o povo beber. 

 
 

(Êxodo 17:8 ACF)  Então veio Amaleque, 
e pelejou contra Israel em Refidim. 

 
 

(Êxodo 19:1 ACF)  Ao terceiro mês da 

saída dos filhos de Israel da terra do Egito, 
no mesmo dia chegaram ao deserto de 

Sinai, 

 

 

(Números 10:12 ACF)  E os filhos de Israel, 

segundo a ordem de marcha, partiram do 

deserto de Sinai; e a nuvem parou no 
deserto de Parã. 

(Números 13:2 ACF)  Envia homens que 
espiem a terra de Canaã, que eu hei de 

dar aos filhos de Israel; de cada tribo de 
seus pais enviareis um homem, sendo cada 

um príncipe entre eles. 
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Mas em determinado momento, muito tempo depois da 

guerra contra Amaleque, Moshé altera o nome הושוע, 

Hushua (Oséias), H1954, e publicamente o chama de 

שועיהו  , Yahushua, H3091, que significa “Yahuh é a 

Salvação” ou “Salvação de Yahuh”. Ou seja, ele 
passou de “Ele é Salvação” para “Yahuh é a 
Salvação” ou “Salvação de Yahuh”! 

 

(Números 13:16 ACF)  Estes são os nomes 
dos homens que Moisés enviou a espiar 

aquela terra; e a Oséias, filho de Num, 
Moisés chamou Josué. 

 
 

(Números 13:16 KJV)  These are the names 

of the men which Moses sent to spy out the 
land. And Moses called Oshea the son of 

Nun Jehoshua. 

 
Interessante perceber como a versão da Bíblia em inglês 
King James preserva um pouco mais a segunda parte do 
nome correto de Josué: Jehoshua é mais próximo de 
Yahushua. Além disso fica evidente que o “shea” de 
“Oshea” refere-se ao shin e não ao “s” aportuguesado 
de “Oséias”. 

Por isso eu afirmo, o idioma Grego foi especialmente 
planejado, preparado para não pronunciar o nome do 
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Salvador  שועיהו , “Yahushua”, uma vez que não possui 

nenhuma letra com som de “X” como em “xale, xarope, 
xícara”. Dessa forma, não é possível uma transliteração 
correta do idioma hebraico para o idioma grego de todos 
os nomes e palavras que contenham a letra shin. 

 
 

Hushua 
(Oséias H1954) הושוע 

Yahushua 
(Josué H3091) שועיהו  
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32.2. Yahushua (Josué) como sucessor de Moisés X 

Anjo 

 

(Números 27:12 ACF)  Depois disse YAHUH 

a Moisés: Sobe a este monte de Abarim, e 
vê a terra que tenho dado aos filhos de 

Israel. 

(Números 27:13 ACF)  E, tendo-a visto, 
então serás recolhido ao teu povo, assim 

como foi recolhido teu irmão Arão; 
(Números 27:14 ACF)  Porquanto, no 

deserto de Zim, na contenda da 
congregação, fostes rebeldes ao meu 

mandado de me santificar nas águas diante 
dos seus olhos ( estas são as águas de 

Meribá de Cades, no deserto de Zim ). 

(Números 27:15 ACF)  Então falou Moisés a 
YAHUH, dizendo: 

(Números 27:16 ACF)  YAHUH, Elohim dos 
espíritos de toda a carne, ponha um 

homem sobre esta congregação, 
(Números 27:17 ACF)  Que saia diante 

deles, e que entre diante deles, e que os 
faça sair, e que os faça entrar; para que 

a congregação de YAHUH não seja como 

ovelhas que não têm pastor. 
(Números 27:18 ACF)  Então disse YAHUH 
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a Moisés: Toma a Josué, filho de Num, 

homem em quem há o Espírito, e impõe 

a tua mão sobre ele. 
(Números 27:19 ACF)  E apresenta-o 

perante Eleazar, o sacerdote, e perante 
toda a congregação, e dá-lhe as tuas 

ordens na presença deles. 
(Números 27:20 ACF)  E põe sobre ele da 

tua glória, para que lhe obedeça toda a 
congregação dos filhos de Israel. 

(Números 27:21 ACF)  E apresentar-se-á 

perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele 
consultará, segundo o juízo de Urim, 

perante YAHUH; conforme a sua palavra 
sairão, e conforme a sua palavra entrarão, 

ele e todos os filhos de Israel com ele, e 
toda a congregação. 

(Números 27:22 ACF)  E fez Moisés como 
YAHUH lhe ordenara; porque tomou a Josué, 

e apresentou-o perante Eleazar, o 

sacerdote, e perante toda a congregação; 
(Números 27:23 ACF)  E sobre ele impôs as 

suas mãos, e lhe deu ordens, como YAHUH 
falara por intermédio de Moisés. 
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Oséias/Josué teve seu nome mudado de 

“Salvação” (Hushua H1954) para “Yahuh é 

Salvação” (Yahushua H3091) , assim, recebeu 
novas funções, atribuições, tarefas, um novo 

trabalho, uma nova responsabilidade. 
 

(Números 13:16 ACF)  Estes são os nomes 
dos homens que Moisés enviou a espiar 

aquela terra; e a Oséias, filho de Num, 
Moisés chamou Josué. 

 

É muito importante ler o último texto com os que 
colocarei à seguir. Parece ambíguo, talvez se você 

estivesse vivendo naquela época entenderia que o 
Anjo, o Mensageiro que seguiria a frente na 

batalha, fosse o próprio Josué, sucessor de Moisés. 
 

Por nós termos uma ideia do termo “anjo” bem 
diferente do que realmente significa no hebraico 

alguns podem não entenderem o que estou 

querendo falar aqui. 
 

Hoje, lendo os textos e contextos, sabemos que se 
trata de um texto profético que faz alusão ao 

Messias, a Yahushua nosso Salvador, mas naquela 
época, creio que os judeus os relacionaram com o 

próprio Yahushua (Josué), e isso faz todo sentido 
nesse estudo dos nomes verdadeiros, 
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principalmente profetizando o nome próprio e 

pessoal do Messias que viria. 

 
 

(Êxodo 23:20 ACF)  Eis que eu envio um 
anjo diante de ti, para que te guarde 

pelo caminho, e te leve ao lugar que te 
tenho preparado. 

(Êxodo 23:21 ACF)  Guarda-te diante 
dele, e ouve a sua voz, e não o 

provoques à ira; porque não perdoará a 

vossa rebeldia; porque o meu nome 
está nele. 

(Êxodo 23:22 ACF)  Mas se diligentemente 
ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu 

disser, então serei inimigo dos teus 
inimigos, e adversário dos teus adversários. 

(Êxodo 23:23 ACF)  Porque o meu anjo 
irá adiante de ti, e te levará aos 

amorreus, e aos heteus, e aos perizeus, 

e aos cananeus, heveus e jebuseus; e 
eu os destruirei. 
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(Êxodo 33:11 ACF)  E falava YAHUH a 

Moisés face a face, como qualquer fala com 

o seu amigo; depois tornava-se ao arraial; 
mas o seu servidor, o jovem Josué, filho 

de Num, nunca se apartava do meio da 
tenda. 

 
 

(Deuteronômio 31:7 ACF)  E chamou Moisés 
a Josué, e lhe disse aos olhos de todo o 

Israel: Esforça-te e anima-te; porque 

com este povo entrarás na terra que 
YAHUH jurou a teus pais lhes dar; e tu 

os farás herdá-la. 

 

(Deuteronômio 34:9 ACF)  E Josué, filho de 
Num, foi cheio do espírito de sabedoria, 

porquanto Moisés tinha posto sobre ele as 
suas mãos; assim os filhos de Israel lhe 

deram ouvidos, e fizeram como YAHUH 

ordenara a Moisés. 

 

(Josué 8:35 ACF)  Palavra nenhuma 
houve, de tudo o que Moisés ordenara, 

que Josué não lesse perante toda a 
congregação de Israel, e as mulheres, e 

os meninos, e os estrangeiros, que 
andavam no meio deles. 
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(Josué 11:15 ACF)  Como ordenara YAHUH a 

Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a 

Josué; e assim Josué o fez; nem uma só 
palavra tirou de tudo o que YAHUH 

ordenara a Moisés. 

 

 
 

(Josué 11:23 ACF)  Assim Josué tomou 
toda esta terra, conforme a tudo o que 

YAHUH tinha dito a Moisés; e Josué a 

deu em herança aos filhos de Israel, 
conforme as suas divisões, segundo as suas 

tribos; e a terra descansou da guerra. 

 

 
(Deuteronômio 18:15 ACF)  YAHUH teu 

Elohim te levantará um profeta do meio 
de ti, de teus irmãos, como eu; a ele 

ouvireis; 

(Deuteronômio 18:16 ACF)  Conforme a 
tudo o que pediste ao SENHOR teu Deus em 

Horebe, no dia da assembléia, dizendo: Não 
ouvirei mais a voz de YAHUH teu Elohim, 

nem mais verei este grande fogo, para que 
não morra. 

(Deuteronômio 18:17 ACF)  Então YAHUH 
me disse: Falaram bem naquilo que 
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disseram. 

(Deuteronômio 18:18 ACF)  Eis lhes 

suscitarei um profeta do meio de seus 
irmãos, como tu, e porei as minhas 

palavras na sua boca, e ele lhes falará 
tudo o que eu lhe ordenar. 

(Deuteronômio 18:19 ACF)  E será que 
qualquer que não ouvir as minhas 

palavras, que ele falar em meu nome, 
eu o requererei dele. 

 

 
Os textos parecem que se confundem 

propositadamente pois são proféticos tanto para 
aquela época com Yahushua (Josué) quanto para 

muitos anos depois com Yahushua (o Messias, 
nosso Salvador). 

 

(Atos 3:21 ACF)  O qual convém que o céu 

contenha até aos tempos da restauração de 

tudo, dos quais Deus falou pela boca de 
todos os seus santos profetas, desde o 

princípio. 

(Atos 3:22 ACF)  Porque Moisés disse aos 

pais: YAHUH vosso Elohim levantará de 
entre vossos irmãos um profeta 

semelhante a mim; a ele ouvireis em 
tudo quanto vos disser. 
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(Atos 3:23 ACF)  E acontecerá que toda a 

alma que não escutar esse profeta será 

exterminada dentre o povo. 
 

 
(João 1:45 ACF)  Filipe achou Natanael, e 

disse-lhe: Havemos achado aquele de 
quem Moisés escreveu na lei, e os 

profetas: Yahushua de Nazaré, filho de 
José. 

 

 

(Atos 7:13 ACF)  E na segunda vez foi 

José conhecido por seus irmãos, e a sua 
linhagem foi manifesta a Faraó. 

 
 

(Hebreus 4:3 ACF)  Porque nós, os que 
temos crido, entramos no repouso, tal 

como disse: Assim jurei na minha ira Que 

não entrarão no meu repouso; embora as 
suas obras estivessem acabadas desde a 

fundação do mundo. 

(Hebreus 4:4 ACF)  Porque em certo lugar 

disse assim do dia sétimo: E repousou 
Elohim de todas as suas obras no sétimo 

dia. 
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(Hebreus 4:5 ACF)  E outra vez neste lugar: 

Não entrarão no meu repouso. 

(Hebreus 4:6 ACF)  Visto, pois, que resta 
que alguns entrem nele, e que aqueles a 

quem primeiro foram pregadas as boas 
novas não entraram por causa da 

desobediência, 
(Hebreus 4:7 ACF)  Determina outra vez um 

certo dia, Hoje, dizendo por Davi, muito 
tempo depois, como está dito: Hoje, se 

ouvirdes a sua voz, Não endureçais os 

vossos corações. 
(Hebreus 4:8 ACF)  Porque, se Josué lhes 

houvesse dado repouso, não falaria 
depois disso de outro dia. 

(Hebreus 4:9 ACF)  Portanto, resta ainda 
um repouso para o povo de Elohim. 

(Hebreus 4:10 ACF)  Porque aquele que 
entrou no seu repouso, ele próprio repousou 

de suas obras, como Deus das suas. 

(Hebreus 4:11 ACF)  Procuremos, pois, 
entrar naquele repouso, para que ninguém 

caia no mesmo exemplo de desobediência. 
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32.3.   Josué citado no Novo Testamento com o 

mesmo Strong de “Jesus” G2424  

 

(Atos 7:45 ARA1993+)  O qual G3739 

também G2532 nossos G2257 pais, G3962 

com G3326 Josué, G2424 tendo-o 

recebido, G1237 [G5666] o levaram, 
G1521 [G5627] quando G1722 tomaram 

posse G2697 das nações G1484 que 
G3739 Elohim G2316 expulsou G1856 

[G5656] da G575 presença G4383 deles, 
G2257 G3962 até G2193 aos dias G2250 de 

Davi. G1138 

 

Veja abaixo, no mesmo capítulo, o Strong G2424 

traduzido por “Jesus”: 

 

(Atos 7:55 ARA1993+)  Mas G1161 Estêvão, 

cheio G5225 [G5723] G4134 do Espírito 

G4151 Santo, G40 fitou os olhos G816 

[G5660] no G1519 céu G3772 e viu G1492 

[G5627] a glória G1391 de Deus G2316 e 
G2532 Jesus, G2424 que estava G2476 

[G5761] à G1537 sua G2316 direita, G1188 
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(Hebreus 4:8 ARA1993+)  Ora, G1063 se 

G1487 Josué G2424 lhes G846 

houvesse dado descanso, G2664 

[G5656] G302 não G3756 falaria, G2980 

[G5707] posteriormente, G3326 G5023 a 

respeito de G4012 outro G243 dia. G2250 

 

 

Veja abaixo, no mesmo capítulo, o Strong G2424 

traduzido por “Jesus”: 

 

(Hebreus 4:14 ARA1993+)  Tendo, G2192 

[G5723] pois, G3767 a Jesus, G2424 o 

Filho G5207 de Deus, G2316 como grande 

G3173 sumo sacerdote G749 que penetrou 
G1330 [G5756] os céus, G3772 

conservemos firmes G2902 [G5725] a nossa 

confissão. G3671 
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32.4.   Versículo com nome errado na maioria das 

Bíblias em português 

 

(Deuteronômio 32:44 ARA1993+)  ¶ Veio 

H935 [H8799] Moisés H4872 e falou H1696 

[H8762] todas as palavras H1697 deste 

cântico H7892 aos ouvidos H241 do povo, 
H5971 ele e Josué, H1954 filho H1121 de 

Num. H5126 

 

 

(Deuteronômio 32:44 ACF)  E veio Moisés, e 
falou todas as palavras deste cântico aos 

ouvidos do povo, ele e Josué, filho de 
Num. 

 

(Deuteronômio 32:44 NVI)  Moisés veio com 
Josué, filho de Num, e recitou todas as 

palavras desta canção na presença do povo. 

 

(Deuteronômio 32:44 NTLH)  Moisés e 

Josué, filho de Num, recitaram essa 
canção inteira na presença do povo. 
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(Deuteronômio 32:44 CATOLICA)  Moisés foi 

com Josué, filho de Nun, e recitou esse 

cântico inteiro na presença do povo. 

 

(Deuteronômio 32:44 KJV+)  And 

MosesH4872 cameH935 and spakeH1696 

(H853) allH3605 the wordsH1697 of 

thisH2063 songH7892 in the earsH241 of 

the people,H5971 he,H1931 and 

HosheaH1954 the sonH1121 of 

Nun.H512 

 

(Deuteronômio 32:44 HSB)  ֵ֣ או  ֹ ב  H935 vai·ya·Vo יָּׁ
came  ֵֹ֣המ ַ֛רו ֵ֣  H4872 mo·Sheh, And Moses שֶּ֗ ב   H1696 ְיד 

vay·dab·Ber and spake  ֵֶּ֣ת־א H853 'et-  ֵָּׁ֣ל־כ H3605 kol- 
all  ֵ֣יִד ָ֥ ה־ה ֵ֣  H1697 div·Rei all the words ְבר  ָּֽ  H7892 ִשירָּׁ

hash·shi·rah- of this song  ֵ֣ ָֹ֖אתה ְזנ  יבְֵ֣  H2063 haz·Zot in ז  אָּׁ
H241 be·'a·ze·Nei in the ears  ֵָָּׁ֣֑םה  H5971 ha·'Am; of the עָּׁ

  peopleֵָּ֣֖ואה  he hu H1931 ְֵ֣ע ֵ֣ו ָ֥  he  ·ho·She·a've H1954הֹוש 
  Hoshea andִֵ֣ן־ב  the son -bin H1121 ֵָּּֽ֣ון׃נof  Nun. H5126 

Nun 
 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1136 
 

Pelo que verifiquei, apenas a ARC – Almeida Revista e 
Corrigida e a PJFA - João Ferreira de Aleimda Atualizada 
estão corretas, pois, como no original é o nome de Oséias 
H1954 que consta no texto hebraico original, e não Josué 
H3091: 

 

 

(Deuteronômio 32:44 PJFA)  Veio, pois, 
Moisés, e proferiu todas as palavras deste 

cântico na presença do povo, ele e Oséias, 
filho de Num. 

 

 

(Deuteronômio 32:44 ARC)  E veio Moisés e 

falou todas as palavras deste cântico aos 
ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de 

Num. 

 
 

Parece um erro comum, sem valor, mas não é. Identificar 
o momento em que o povo conheceu Oséias por Josué é 
muito importante para entender a questão envolvida na 
mudança do nome. 

 

Curioso o erro ser recorrente em várias versões 
diferentes... até parece que um copiou o erro do outro. 
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32.5.   Genealogia de Yahushua (Josué) e Yahushua 

(Nosso Salvador) 

 

 

Muito interessante é verificar que na linha genealogia de 

Yahushua, nosso Salvador, há Jacó, José e Yahushua. E 

que também na linha genealógica de Yahushua (Josué) 

também há a mesma sequência: Jacó, José e Yahushua 

(Josué): 
 

 

JACÓ 

 

JOSÉ 

 

YAHUSHUA 

 

 

 

 

Genealogia de Yahushua, Nosso Salvador 

 

(Mateus 1:16 ARA1993+)  E G1161 Jacó 

G2384 gerou G1080 [G5656] a José, 
G2501 marido G435 de Maria, G3137 da 

G1537 qual G3739 nasceu G1080 [G5681] 

Yahushua, G2424 que G3588 se chama 

G3004 [G5746] o Cristo. G5547 
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Genealogia de Yahushua, Josué, sucessor de Moisés 

 

 

(Gênesis 47:7 ARA1993+)  Trouxe H935 

[H8686] José H3130 a Jacó, H3290 seu 

pai, H1 e o apresentou H5975 [H8686] a 

H6440 Faraó; H6547 e Jacó H3290 

abençoou H1288 [H8762] a Faraó. H6547 

 

 

(Gênesis 46:20 ARA1993+)  Nasceram 
H3205 [H8735] a José H3130 na terra 

H776 do Egito H4714 Manassés H4519 e 

Efraim, H669 que lhe deu à luz H3205 

[H8804] Asenate, H621 filha H1323 de 

Potífera, H6319 sacerdote H3548 de Om. 
H204 

 

(1 Crônicas 7:20 ARA1993+)  ¶ Era filho 
H1121 de Efraim H669 Sutela, H7803 de 

quem foi filho H1121 Berede, H1260 de 

quem foi filho H1121 Taate, H8480 de quem 

foi filho H1121 Eleada, H497 de quem foi 

filho H1121 Taate, H8480 
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(1 Crônicas 7:21 ARA1993+)  de quem foi 

filho H1121 Zabade, H2066 de quem foi 

filho H1121 Sutela; H7803 e ainda Ézer 
H5827 e Eleade, H496 mortos H2026 

[H8804] pelos homens H582 de Gate, 
H1661 naturais H3205 [H8737] da terra, 

H776 pois eles desceram H3381 [H8804] 

para roubar H3947 [H8800] o gado H4735 

destes. 
(1 Crônicas 7:22 ARA1993+)  Pelo que por 

muitos H7227 dias H3117 os chorou H56 

[H8691] Efraim, H669 seu pai, H1 cujos 

irmãos H251 vieram H935 [H8799] para o 

consolar. H5162 [H8763] 
(1 Crônicas 7:23 ARA1993+)  Depois, 

coabitou H935 [H8799] com sua mulher, 
H802 e ela concebeu H2029 [H8799] e teve 

H3205 [H8799] um filho, H1121 a quem ele 

chamou H7121 [H8799] Berias, H1283 

porque as coisas iam mal H7451 na sua 

casa. H1004 
(1 Crônicas 7:24 ARA1993+)  Sua filha 

H1323 foi Seerá, H7609 que edificou H1129 

[H8799] a Bete-Horom, H1032 a de baixo 

H8481 e a de cima, H5945 como também a 

Uzém-Seerá. H242 
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(1 Crônicas 7:25 ARA1993+)  O filho H1121 

de Berias foi Refa, H7506 de quem foi filho 

Resefe, H7566 de quem foi filho H1121 Tela, 
H8520 de quem foi filho H1121 Taã, H8465 

(1 Crônicas 7:26 ARA1993+)  de quem foi 

filho H1121 Ladã, H3936 de quem foi filho 

H1121 Amiúde, H5989 de quem foi filho 
H1121 Elisama, H476 

(1 Crônicas 7:27 ARA1993+)  de quem foi 

filho H1121 Num, H5126 de quem foi filho 

H1121 Josué. H3091 
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33. Yahshua/Yahushua (Josué/Jesua): coroado como 

Sacerdote e Rei? 

 

Sacerdotes e Sumo Sacerdotes não usam coroas, pois 
isso são apetrechos para monarcas, reis e não para 
sacerdotes. Mas nós vamos ver um fato profético curioso 
que ocorreu nas Escrituras que apontam para alguém que 
seria tanto Rei como Sumo Sacerdote. Vejamos: 
 
 

(Esdras 3:2 ARA1993+)  Levantou-se H6965 

[H8799] Jesua, H3442 filho H1121 de 

Jozadaque, H3136 e seus irmãos, H251 

sacerdotes, H3548 e Zorobabel, H2216 filho 
H1121 de Sealtiel, H7597 e seus irmãos 

H251 e edificaram H1129 [H8799] o altar 
H4196 do Elohim H430 de Israel, H3478 

para sobre ele oferecerem H5927 [H8687] 

holocaustos, H5930 como está escrito 
H3789 [H8803] na Lei H8451 de Moisés, 

H4872 homem H376 de Elohim. H430 
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(Zacarias 6:11 ARA1993+)  Recebe, H3947 

[H8804] digo, prata H3701 e ouro, H2091 e 

faze H6213 [H8804] coroas, H5850 e põe-

nas H7760 [H8804] na cabeça H7218 de 

Josué, H3091 filho H1121 de 

Jozadaque, H3087 o sumo H1419 

sacerdote. H3548 

 
Esses dois textos acima querem demonstrar, inicialmente, 

que ישוע Jesua (H3442), filho de Jozadaque (H3136) é o 

mesmo יהושוע Josué (H3091), filho de Jozadaque 

(H3087). 

 

Dessa vez, conforme o contexto, podemos constatar que 
não se trata de Josué, filho de Nun, sucessor de Moshé 
(Moisés), embora possua exatamente o mesmo nome 
dele. 
 

 

JESUA 
H3442 / H3443 

YAHSHUA 

שועי  

JOSUÉ 
H3091 

YAHUSHUA 

שועיהו  
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 Jesua (H3442), Yahshua, é a forma contrata de ישוע

  .Josué (H3091), Yahushua יהושוע

 

Abaixo, veja os Strongs H3442 e H3091 do Dicionário 
Strong Hebraico e Grego – BDB, Thayer e TVM Módulo 
para Bíblia Eletrônica e-Sword: 
 

H3442 

 

 ‘Yahshuwa ישוע

 
para H3091; 
 
Jesua = “ele está salvo” n pr m 
 
1) filho de Num, da tribo de Efraim, 
e sucessor de Moisés como o líder 
dos filhos de Israel; liderou a 
conquista de Canaã 
2) filho de Jozadaque e sumo 
sacerdote depois da restauração 
3) um sacerdote na época de Davi 
encarregado do 9o. turno 
4) um levita no reinado de Ezequias 
5) líder de uma casa levítica que 
retornou do cativeiro na Babilônia 
6) pai de um construtor do muro de 
Jerusalém na época de Neemias n 

pr loc 
7) uma cidade ao sul de Judá 
reabitada pelo povo de Judá após o 
retorno do cativeiro 

H3091 

 

 ‘Yahushuwa יהושוע

ou עיהוש  Yahushu‘a 

 
procedente de H3068 e H3467, 
grego G2424 Ιησους e G919 

βαριησους; 

 
Josué = “Javé é salvação” n pr m 

 
1) filho de Num, da tribo de Efraim, 
e sucessor de Moisés como o líder 
dos filhos de Israel; liderou a 
conquista de Canaã 
2) um habitante de Bete-Semes em 
cuja terra a arca de aliança foi 
parar depois que os filisteus a 
devolveram 
3) filho de Jeozadaque e sumo 

sacerdote depois da restauração 
4) governador de Jerusalém sob o 
rei Josias o qual colocou o seu 
nome em um portão da cidade de 
Jerusalém  

Obs: Transliteração corrigida de “Ye” para “Yah” conforme a expressão “Hallelu Yah”, e “Yehow” para “Yahu”. 
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Agora que já sabemos de quem estamos falando vamos 
aos textos: 

 

 

(Zacarias 6:11 ACF)  Toma, digo, prata e 

ouro, e faze coroas, e põe-nas na 
cabeça do sumo sacerdote Josué, filho 

de Jozadaque. 

(Zacarias 6:12 ACF)  E fala-lhe, dizendo: 

Assim diz Yahuh dos Exércitos: Eis aqui o 
homem cujo nome é RENOVO; ele 

brotará do seu lugar, e edificará o 
templo de Yahuh. 

(Zacarias 6:13 ACF)  Ele mesmo edificará o 

templo de Yahuh, e ele levará a glória; 
assentar-se-á no seu trono e dominará, 

e será sacerdote no seu trono, e 
conselho de paz haverá entre ambos os 

ofícios. 
 

 
A ordem foi fazer coroas de ouro e prata e coroar o sumo 
sacerdote Josué. Atente que nessa época havia rei em 
Israel, Zorobabel, entretanto, o texto diz que ele se 
assentaria em seu trono, dominaria e seria sacerdote no 
seu trono, o que é totalmente original, estranho a tudo o 
que aconteceu na história de Israel. 
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Diz também que o nome dele seria RENOVO (H6780), ou 
melhor, que RENOVO seria o nome dele, e que ele 
edificaria o templo de Yahuh! Em outras palavras, o texto 

profético está dizendo que יהושוע Yahushua (Josué) 

seria o nome do RENOVO (H6780) que edificaria o templo 
de Yahuh! 
 

           RENOVO: YAHUSHUA 
               RENOVO: YAHSHUA 
 
 

Vamos recapitular essa figura profética: um sumo 
sacerdote sendo coroado rei, assentando-se em seu trono 
para dominar, reinar, e ao mesmo exercer o ofício de 
sacerdote, fazendo paz entre ambos os ofícios, ou seja, 
exercendo perfeitamente o papel de REI e SUMO 
SACERDOTE.  
 
E mais, o nome dele seria RENOVO e seria ele quem 
edificaria o templo de Yahuh! Acontece que o texto está 
falando de Yahushua, o sumo sacerdote, ou seja, o nome 

do RENOVO é יהושוע “Yahushua”, o nome do Messias 

deveria ser יהושוע “Yahushua”! 

 
Como isso é maravilhosamente fantástico! Uma profecia 
que declara o nome do Messias prometido, que seria ao 
mesmo tempo Rei e Sumo Sacerdote! 
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Antes de acontecer essa ordem de coroação do sumo 
sacerdote, as Escrituras explicam alguns capítulos 
antes que isso seria um tipo de representação 
profética. Veja:  
 

 
(Zacarias 3:8 ACF)  Ouve, pois, Josué, 

sumo sacerdote, tu e os teus 
companheiros que se assentam diante 

de ti, porque são homens portentosos; 
eis que eu farei vir o meu servo, o 

RENOVO. 

 

(Zacarias 3:8 NVI)  " ‘Ouçam bem, sumo 

sacerdote Josué e seus companheiros 
sentados diante de você, homens que 

prefiguram coisas que virão: Vou trazer o 
meu servo, o Renovo. 

 

(Zacarias 3:8 ARA1993+)  ¶ Ouve, H8085 

[H8798] pois, Josué, H3091 sumo H1419 

sacerdote, H3548 tu e os teus companheiros 

H7453 que se assentam H3427 [H8802] 

diante H6440 de ti, porque são homens 
H582 de presságio; H4159 eis que eu 

farei vir H935 [H8688] o meu servo, H5650 

o Renovo. H6780 
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As Escrituras narram que Josué foi avisado antes da 
ordem de sua coroação que ele e seus companheiros 
serviriam de “homens que prefiguram coisas que 
virão” pois Yahuh iria trazer o servo dEle, o RENOVO, 

 !Yahushua יהושוע

 

Veja três outros exemplos de textos em que o termo 
hebraico traduzido aqui por “presságio” (H4159) é 
utilizado para ficar claro sua etimologia e significado: 

 

(2 Crônicas 32:24 ARA1993+)  ¶ Naqueles 

dias, H3117 adoeceu H2470 [H8804] 

Ezequias H3169 mortalmente; H4191 

[H8800] então, orou H6419 [H8691] a 

Yahuh, H3068 que lhe falou H559 [H8799] e 

lhe deu H5414 [H8804] um sinal. H4159 

 

 

(Ezequiel 12:11 ARA1993+)  Dize: H559 

[H8798] Eu sou o vosso sinal. H4159 

Como eu fiz, H6213 [H8804] assim se lhes 

fará H6213 [H8735] a eles; irão H3212 

[H8799] para o exílio, H7628 para o 

cativeiro. H1473 
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(1 Reis 13:3 ARA1993+)  Deu, H5414 

[H8804] naquele mesmo dia, H3117 um 

sinal, H4159 dizendo: H559 [H8800] Este 

é o sinal H4159 de que Yahuh H3068 

falou: H1696 [H8765] Eis que o altar H4196 

se fenderá, H7167 [H8738] e se derramará 

H8210 [H8738] a cinza H1880 que há sobre 
ele. 

 

 

O Sumo sacerdote יהושוע Yahushua (Josué) e seus 

companheiros serviriam de “presságio”, “um sinal”, 
“um exemplo”, “uma representação”, seriam “homens 
que prefigurariam coisas que ainda viriam acontecer”. 

 

E isso seria em referência a toda a simbologia de 
coroação do sumo sacerdote, uma espécie de teatro para 
demonstrar entre outras coisas, que o futuro Messias de 
Israel seria tanto Rei quanto Sumo Sacerdote, que Ele 
seria responsável pela edificação do futuro e verdadeiro 
Templo de Yahuh, a Igreja de Yahushua!  

 

E também que יהושוע “Yahushua” seria o nome do 

RENOVO (H6780) que ainda viria, o Messias 
prometido! 
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Agora vamos ver mais informações nas Escrituras sobre 
esse tal RENOVO (H6780): 

 

 

(Isaías 4:2 ARA1993+)  ¶ Naquele dia, 

H3117 o Renovo H6780 de Yahuh H3068 

será de beleza H6643 e de glória; H3519 e o 

fruto H6529 da terra, H776 orgulho H1347 e 

adorno H8597 para os de Israel H3478 que 

forem salvos. H6413 

 

 

(Jeremias 23:5 ARA1993+)  Eis que vêm 
H935 [H8802] dias, H3117 diz H5002 

[H8803] Yahuh, H3068 em que levantarei 
H6965 [H8689] a Davi H1732 um Renovo 

H6780 justo; H6662 e, rei H4428 que é, 

reinará, H4427 [H8804] e agirá sabiamente, 
H7919 [H8689] e executará H6213 [H8804] 

o juízo H4941 e a justiça H6666 na terra. 
H776 
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(Jeremias 33:15 ARA1993+)  Naqueles dias 

H3117 e naquele tempo, H6256 farei brotar 
H6779 [H8686] a Davi H1732 um Renovo 

H6780 de justiça; H6666 ele executará 
H6213 [H8804] juízo H4941 e justiça H6666 

na terra. H776 

 

 

 

Reis e Sacerdotes, Reino Sacerdotal, Sacerdócio Real 

 

 

(Êxodo 19:6 ACF)  E vós me sereis um 
reino sacerdotal e o povo santo. Estas são 

as palavras que falarás aos filhos de Israel. 

 

 

(1 Pedro 2:9 ACF)  Mas vós sois a geração 

eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o 

povo adquirido, para que anuncieis as 
virtudes daquele que vos chamou das trevas 

para a sua maravilhosa luz; 
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(Apocalipse 1:6 ACF)  E nos fez reis e 

sacerdotes para Elohim e seu Pai; a ele 

glória e poder para todo o sempre. Que 
assim seja. 

 

 

(Apocalipse 5:10 ACF)  E para o nosso 
Elohim os fizeste reis e sacerdotes; e 

eles reinarão sobre a terra. 
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34. Yahuceph (José do Egito): um modelo profético do 

Messias YAHUSHUA 
 

 
 
 

A transliteração correta desse nome do hebraico é יוסף 
Yowceph (H3130), lê-se “Iúcéfi”. Acreditamos que essa 
forma é uma corrupção (digrama “yod” + “vav”) da 
forma completa (“yod + “hê” + “vav”), utilizando o 
mesmo prefixo “Yahu” de tantos outros nomes teofóricos. 
Há uma referência em Salmos de José do Egito escrito 
com a forma correta, veja: 

 

(Salmos 81:5 ACF)  Ordenou-o em José por 

testemunho, quando saíra pela terra do 
Egito, onde ouvi uma língua que não 

entendia. 
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(Salmos 81:5 HOT+)  (81:6)  עדותH5715  
 H5921 על H3318 בצאתו H7760 מושH3084  יהוסףב

  H3808לא  H8193פתש  H4714מצרים  H776ארץ
  H8085מע׃אש  H3045ידעתי

 

 

 

 

Entendemos que o “Yow” (digrama) foi uma corrupção de 
“Yahu” (trigrama), mais uma tentativa de apagar e 
corromper o nome do Eterno Criador, Yahuh.  

 

Mas como pode perceber, as próprias Escrituras 
conseguem apontar erros provocados pelo inimigo. É 
como se fosse um sistema de segurança! 
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Confira que a etimologia dos nomes referentes aos 2 
Strongs H3130 e H3084 (José do Egito) são idênticas bem 

como o significado do nome: יהוסף Yahuceph significa 

“Yahuh adiciona, aumenta (prole)” ou “Yahuh 
adicionou”. 
 
Existem outros nomes com o prefixo YOW (Lê-se “Iôu” 
ou “Iú”) que é um tipo de forma degradada do prefixo 
YAHU.  
 

Dessa forma, יוסף Yowceph (H3130), lê-se “Iúcéfi”, é a 

forma contrata e/ou degradada de יהוסף Yahuceph 

(H3084), lê-se “Iarrucéfi”. 
 

YAHUCEPH 
H3084 סףיהו  

YOWCEPH 
H3130 סףיו  

 
 
 
 

À seguir, vamos ver uma lista de nomes hebraicos que 
possuem o prefixo YOW e que em sua etimologia e 
significado contém referência ao Tetragrama, o Nome do 
Eterno Criador, Yahuh H3068 e/ou H3050. 
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NOMES HEBRAICOS 
COM “YOW” COMO PREFIXO 

 
 

NOME 

 

 

HEBRAICO 
 

TRANSLITERAÇÃO 
 

STRONG / 
SIGNIFICADO 

SEQ 

JOABE אביו   Yow’ab H3097 = “Yahuh é pai” 252 

JOÁ אחיו   Yow’ach H3098 = “Yahuh é irmão” 253 

JOACAZ אחזיו   Yow’achaz H3099 = “Possessão de 
Yahuh” 

254 

JOEL אליו   Yow’el H3100 = “Yahuh é El” 255 

JOÁS אשיו   Yow’ash H3101 = “Dado por Yahuh” 256 

JOSADABE זבדיו   Yowzabad H3107 = “Yahuh concede 
dom” 

257 

JOSACAR זכריו   Yowzakar H3108 = “Yahuh concede dom 258 

JOÁ חאיו   Yowcha’ H3109 = “Yahuh dá vida” 259 

JOANÃ חנןיו   Yowchanan H3110 = “Yahuh agraciou” 260 

JOIADA ידעיו   Yowyada’ H3111 = “Yahuh sabe ou 
conhece” 

261 

JOAQUIM יכיןיו   Yowyakiyn’ H3112 = “Yahuh estabelece” 262 

JEOAQUIM יקיםיו   Yowyaqiym H3113 = “Yahuh levanta, 
ergue” 

263 

JEOIARIBE יריביו   Yowyariyb H3114 = “Yahuh luta” 264 

JOQUEBEDE יכבדיו   Yowkebed H3115 = “Yahuh é glória”   265 

JUCAL כליו   Yowkal H3116 = “Yahuh é capaz” 266 

JONADABE נדביו   Yownadab H3122 = “Yahuh está 
disposto” 

267 

JÔNATAS נתןיו   Yownathan H3129 = “Yahuh deu, 
presenteou” 

268 

JOSÉ סףיו   Yowceph H3130 = “Yahuh adiciona” 269 
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NOMES HEBRAICOS 
COM “YOW” COMO PREFIXO 

 
 

NOME 

 

 

HEBRAICO 
 

TRANSLITERAÇÃO 
 

STRONG / 
SIGNIFICADO 

SEQ 

JOSIFIAS ספיהיו   Yowciphyah H3131 = “Yahuh adiciona” 270 

JOEDE עדיו   Yow’ed H3133 = “Yahuh é 
testemunha” 

271 

JOEZER עזריו   Yow’ezer H3134 = “Yahuh é ajuda, 
socorro” 

272 

JOÁS עשיו   Yow’ash H3135 = “Yahuh se apressa” 273 

JOZADAQUE צדקיו   Yowtsadaq H3136 = “Yahuh é justo” 274 

JOQUIM קיםיו   Yowqiym H3137 = “Yahuh levanta, 
ergue” 

275 

JORAI רייו   Yowray H3140 = “Yahuh me ensinou” 276 

JORÃO רםיו   Yowram H3141 = “Yahuh é alto 
(exaltado)” 

277 

JOSIBIAS שביהיו   Yowshibyah H3143 = “Yahuh concede um 
abrigo” 

278 

JOSA שהיו   Yowshah H3144 = “Yahuh torna igual” 279 

JOSAVIAS שויהיו   Yowshavyah H3145 = “Yahuh torna igual” 280 

JOSAFÁ שפטיו   Yowshaphat H3146 = “Yahuh julgou” 281 

JOTÃO תםיו   Yowtham H3147 = “Yahuh é perfeito” 282 

ELIOENAI עינייואל   ‘Elyow’eynay H0454 = “Meus olhos são para 
Yah” 

283 

ELIOENAI ענייואל   ‘Elyow’enay H0454 = “Meus olhos são para 
Yah” 

284 
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A história de José do Egito também é um tipo do Messias 
que viria. Trata-se de uma história que aconteceu de 
verdade e também uma profecia do que aconteceria 
milênios depois na vida de Yahushua, nosso Salvador. 
 

Quando יהוסף Yahuceph (José) interpretou o sonho do 

Faraó, das vacas magras e das vacas gordas, resolveu 
colocá-lo como responsável pelo projeto de armazenagem 
dos alimentos durante os 7 anos de fartura para enfrentar 
os outros 7 anos de escassez tanto no Egito como no 
mundo inteiro. 
 

Acontece que Faraó conhecia יהוסף Yahuceph e sabia 

muito bem que a etimologia de seu nome revelava o nome 

do Elohim (Deus) que יהוסף Yahuceph adorava: יהוה 
Yahuh.  
 
Portanto, ao nomeá-lo como responsável por todo o seu 
reino, preocupou-se logo em alterar seu nome para 
Zafenate-Panéia, H6847, que significa uma espécie de 
“Salvador do Mundo” em egícpio, mas com etimologia e 
raízes relacionadas aos deuses pagãos dos quais o Egito 
adorava naquela época. 
 

(Gênesis 41:45 ACF)  E Faraó chamou a 
José de Zafenate-Panéia, e deu-lhe por 

mulher a Azenate, filha de Potífera, 
sacerdote de Om; e saiu José por toda a 

terra do Egito. 
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Dessa forma, quando chegaram os 7 anos de vacas 
magras, em que não havia alimento em nenhum lugar do 
mundo, Zafenate-Panéia (Yahuceph), foi quem VENDEU 
alimento tanto para o povo egípcio, o povo de Israel e a 
todas as nações do mundo, que vinham de todos os 
lugares para comprar alimento no Egito. 
 
O mundo todo daquela época veio comprar pão com 
Zafenate-Panéia. 
 
O mundo todo conhecia aquele que vendeu PÃO como 
Zafenate-Panéia, e não como Yahuceph.  
 
Essa é a beleza profética da história de José do Egito, 
Yahushua é conhecido pelo mundo todo por “Jesus”, o 
“Salvador do Mundo”, e mesmo assim os escolhidos 
desde o Pentecoste tem sido salvos pelo Sangue precioso 
do Filho Unigênito de Yah: Yahushua! 
 
Pergunto a você: a mulher de José, Azenate, sabia seu 
verdadeiro nome? É claro que sim, ela o conhecia muito 
bem, e sabia que ele era um judeu com o nome hebraico 
de Yahuceph, e conheceu o Elohim (Deus) de Israel por 
meio do seu marido. Portanto, a noiva do Salvador 
conhece o Seu Nome.  
 
O Faraó preparou bem sua apresentação, e fez questão 
de mostrar Zafenate-Panéia para todos, fazendo-o passar 
a percorrer por todo o Egito. Assim, todos passaram a 
conhecê-lo por esse outro nome: Zafenate-Panéia. 
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(Gênesis 41:40 ACF)  Tu estarás sobre a 

minha casa, e por tua boca se governará 

todo o meu povo, somente no trono eu serei 
maior que tu. 

 
 

(Gênesis 41:41 ACF)  Disse mais Faraó a 

José: Vês aqui te tenho posto sobre toda 
a terra do Egito. 

(Gênesis 41:42 ACF)  E tirou Faraó o anel da 
sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez 

vestir de roupas de linho fino, e pôs um 
colar de ouro no seu pescoço. 

(Gênesis 41:43 ACF)  E o fez subir no 
segundo carro que tinha, e clamavam 

diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre 

toda a terra do Egito. 
 
 

(Gênesis 41:46 ACF)  (...) E saiu José da 

presença de Faraó e passou por toda a 
terra do Egito. 
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Profeticamente Yahuceph (José)  iniciou seu trabalho 
com 30 anos, assim como Yahushua (Jesus) que 
começou seu ministério aqui na terra com cerca de 30 
anos: 
 
 

(Gênesis 41:46 ACF)  E José era da idade 

de trinta anos quando se apresentou a 
Faraó, rei do Egito... 

 
 

(Lucas 3:23 ACF)  E o mesmo Yahushua 

começava a ser de quase trinta anos, 
sendo ( como se cuidava ) filho de José, e 

José de Heli, 

 
Profeticamente Yahuceph (José) teve um nascimento 
milagroso, pois Jacó tinha 90 anos e Raquel era estéril. As 
Escrituras dizem que Yah se lembrou de Raquel e abriu a 
sua madre. Com Yahushua (Jesus), Maria, sua mãe, era 
virgem, e achou-se ter concebido do Espírito Santo: 
 
 

(Gênesis 37:3 ACF)  E Israel amava a 
José mais do que a todos os seus filhos, 

porque era filho da sua velhice; e fez-lhe 
uma túnica de várias cores. 
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(Gênesis 30:22 ACF)  E lembrou-se Yah 

de Raquel; e Yah a ouviu, e abriu a sua 

madre. 

(Gênesis 30:23 ACF)  E ela concebeu, e deu 

à luz um filho, e disse: Tirou-me Yah a 
minha vergonha. 

(Gênesis 30:24 ACF)  E chamou-lhe José, 
dizendo: Yahuh me acrescente outro filho. 

 
 
 

(Mateus 1:18 ACF)  Ora, o nascimento de 
Yahushua HaMashiach foi assim: Estando 

Maria, sua mãe, desposada com José, antes 

de se ajuntarem, achou-se ter 
concebido do Espírito Santo. 
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Profeticamente, Yahuceph (José) falou a verdade em 
expor o comportamento pecaminoso dos outros irmãos 
sabendo que ele seria odiado, assim como Yahushua 
(Jesus) fez: 
 
 

(Gênesis 37:2 ACF)  Estas são as gerações 

de Jacó. Sendo José de dezessete anos, 
apascentava as ovelhas com seus irmãos; 

sendo ainda jovem, andava com os filhos de 

Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de 
seu pai; e José trazia más notícias deles 

a seu pai. 

 
 

(Mateus 15:12 ACF)  Então, acercando-se 
dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes 

que os fariseus, ouvindo essas palavras, se 
escandalizaram? 

(Mateus 15:13 ACF)  Ele, porém, 
respondendo, disse: Toda a planta, que 

meu Pai celestial não plantou, será 
arrancada. 

(Mateus 15:14 ACF)  Deixai-os; são 

condutores cegos. Ora, se um cego 
guiar outro cego, ambos cairão na cova. 
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(Mateus 23:1 ACF)  Então falou Yahushua à 

multidão, e aos seus discípulos, 

(Mateus 23:2 ACF)  Dizendo: Na cadeira 
de Moisés estão assentados os escribas 

e fariseus. 
(Mateus 23:3 ACF)  Todas as coisas, pois, 

que vos disserem que observeis, observai-as 
e fazei-as; mas não procedais em 

conformidade com as suas obras, 
porque dizem e não fazem; 

(Mateus 23:4 ACF)  Pois atam fardos 

pesados e difíceis de suportar, e os põem 
aos ombros dos homens; eles, porém, nem 

com o dedo querem movê-los; 
(Mateus 23:5 ACF)  E fazem todas as obras 

a fim de serem vistos pelos homens; pois 
trazem largos filactérios, e alargam as 

franjas das suas vestes, 
(Mateus 23:6 ACF)  E amam os primeiros 

lugares nas ceias e as primeiras cadeiras 

nas sinagogas, 
(Mateus 23:7 ACF)  E as saudações nas 

praças, e o serem chamados pelos homens; 
Rabi, Rabi. 
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(Lucas 20:19 ACF)  E os principais dos 

sacerdotes e os escribas procuravam 

lançar mão dele naquela mesma hora; 
mas temeram o povo; porque entenderam 

que contra eles dissera esta parábola. 

 

 
Profeticamente, Yahuceph (José) era pastor de ovelhas e 
Yahushua (Jesus) também: 

 

 

(Gênesis 37:2 ACF)  Estas são as gerações 
de Jacó. Sendo José de dezessete anos, 

apascentava as ovelhas com seus 
irmãos; sendo ainda jovem, andava com os 

filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, 

mulheres de seu pai; e José trazia más 
notícias deles a seu pai. 

 

(João 10:11 ACF)  Eu sou o bom Pastor; o 

bom Pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 
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Profeticamente, Yahuceph (José) era o filho mais amado 
e seu pai, que era rico, assim como Yahushua (Jesus): 

 
 

(Gênesis 37:3 ACF)  E Israel amava a 

José mais do que a todos os seus filhos... 

 
 

(Mateus 3:17 ACF)  E eis que uma voz dos 

céus dizia: Este é o meu Filho amado, em 

quem me comprazo. 

 

 

Profeticamente, Yahuceph (José) foi odiado pelos seus 
irmãos sem uma causa, assim como Yahushua (Jesus): 

 
 

(Gênesis 37:4 ACF)  Vendo, pois, seus 
irmãos que seu pai o amava mais do que a 

todos eles, odiaram-no, e não podiam 

falar com ele pacificamente. 

(Gênesis 37:5 ACF)  Teve José um sonho, 

que contou a seus irmãos; por isso o 
odiaram ainda mais. 

(Gênesis 37:6 ACF)  E disse-lhes: Ouvi, 
peço-vos, este sonho, que tenho sonhado: 

(Gênesis 37:7 ACF)  Eis que estávamos 
atando molhos no meio do campo, e eis que 
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o meu molho se levantava, e também ficava 

em pé, e eis que os vossos molhos o 

rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. 
(Gênesis 37:8 ACF)  Então lhe disseram 

seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás 
sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre 

nós? Por isso ainda mais o odiavam por 
seus sonhos e por suas palavras. 

(João 7:5 ACF)  Porque nem mesmo seus 
irmãos criam nele. 

 
 

(João 15:25 ACF)  Mas é para que se 

cumpra a palavra que está escrita na 
sua lei: Odiaram-me sem causa. 

 
 

(Marcos 3:22 ACF)  E os escribas, que 

tinham descido de Jerusalém, diziam: Tem 
Belzebu, e pelo príncipe dos demônios 

expulsa os demônios. 
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Profeticamente, Yahuceph (José) viveu com o pai antes 
de ser enviado em uma missão de resgate de seus 
irmãos, assim como Yahushua (Jesus): 

 
 

(Gênesis 37:13 ACF)  Disse, pois, Israel a 
José: Não apascentam os teus irmãos junto 

de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E 
ele respondeu: Eis-me aqui. 

(Gênesis 37:14 ACF)  E ele lhe disse: Ora 
vai, vê como estão teus irmãos, e como 

está o rebanho, e traze-me resposta. 

Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi a 
Siquém. 

 
 

(João 17:5 ACF)  E agora glorifica-me tu, ó 

Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória 
que tinha contigo antes que o mundo 

existisse. 
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Profeticamente, Yahuceph (José) foi despojado de seu 
manto/túnica, assim como Yahushua (Jesus): 

 

(Gênesis 37:23 ACF)  E aconteceu que, 

chegando José a seus irmãos, tiraram de 

José a sua túnica, a túnica de várias 
cores, que trazia. 

 
 

(João 19:23 ACF)  Tendo, pois, os soldados 
crucificado a Jesus, tomaram as suas 

vestes, e fizeram quatro partes, para cada 

soldado uma parte; e também a túnica. A 
túnica, porém, tecida toda de alto a 

baixo, não tinha costura. 

(João 19:24 ACF)  Disseram, pois, uns aos 

outros: Não a rasguemos, mas lancemos 
sortes sobre ela, para ver de quem será. 

Para que se cumprisse a Escritura que diz: 
Repartiram entre si as minhas vestes, E 

sobre a minha vestidura lançaram 

sortes. 
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Profeticamente, Yahuceph (José) foi traído por seu irmão 
Judá (Yahudah), vendido por 20 moedas de prata, assim 
como Yahushua (Jesus), pois Judas (G2455) em grego é 
Yahudah (H3063) em hebraico, nome idêntico, que o 
traiu e o vendeu por 30 moedas de prata: 

 

(Gênesis 37:26 ACF)  Então Judá disse 

aos seus irmãos: Que proveito haverá que 
matemos a nosso irmão e escondamos o seu 

sangue? 

 

 

(Gênesis 37:27 ACF)  Vinde e vendamo-lo 
a estes ismaelitas, e não seja nossa mão 

sobre ele; porque ele é nosso irmão, nossa 

carne. E seus irmãos obedeceram. 
(Gênesis 37:28 ACF)  Passando, pois, os 

mercadores midianitas, tiraram e alçaram a 
José da cova, e venderam José por vinte 

moedas de prata, aos ismaelitas, os quais 
levaram José ao Egito. 

 

 

(Mateus 27:3 ACF)  Então Judas, o que o 

traíra, vendo que fora condenado, trouxe, 
arrependido, as trinta moedas de prata 

aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, 
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Historicamente, o valor de um escravo na época de 

Yahuceph (José) era de 20 moedas de prata, mas 

posteriormente, um escravo passou a valer 30 moedas de 

prata (talvez uma inflação?): 

 

(Zacarias 11:13 ACF)  Yahuh, pois, disse-
me: Arroja isso ao oleiro, esse belo preço 

em que fui avaliado por eles. E tomei as 

trinta moedas de prata, e as arrojei ao 
oleiro, na casa de Yahuh. 

 

(Mateus 27:3 ACF)  Então Judas, o que o 

traíra, vendo que fora condenado, 
trouxe, arrependido, as trinta moedas 

de prata aos príncipes dos sacerdotes e 
aos anciãos, 

(Mateus 27:4 ACF)  Dizendo: Pequei, traindo 

o sangue inocente. Eles, porém, disseram: 
Que nos importa? Isso é contigo. 

(Mateus 27:5 ACF)  E ele, atirando para o 
templo as moedas de prata, retirou-se e foi-

se enforcar. 
(Mateus 27:6 ACF)  E os príncipes dos 

sacerdotes, tomando as moedas de prata, 
disseram: Não é lícito colocá-las no cofre 

das ofertas, porque são preço de sangue. 

(Mateus 27:7 ACF)  E, tendo deliberado em 
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conselho, compraram com elas o campo de 

um oleiro, para sepultura dos estrangeiros. 

(Mateus 27:8 ACF)  Por isso foi chamado 
aquele campo, até ao dia de hoje, Campo de 

Sangue. 
(Mateus 27:9 ACF)  Então se realizou o 

que vaticinara o profeta Jeremias: 
Tomaram as trinta moedas de prata, 

preço do que foi avaliado, que certos 
filhos de Israel avaliaram, 

(Mateus 27:10 ACF)  E deram-nas pelo 

campo do oleiro, segundo o que o 
Senhor determinou. 

 

 

Profeticamente, Yahuceph (José) foi levado jovem ao 
Egito, escapando da morte, assim como Yahushua 
(Jesus), seus pais, fugindo de Herodes que queria matar 
todos os meninos, levaram-no ao Egito:  

 

(Gênesis 37:26 ACF)  Então Judá disse aos 

seus irmãos: Que proveito haverá que 
matemos a nosso irmão e escondamos 

o seu sangue? 

(Gênesis 37:28 ACF)  Passando, pois, os 

mercadores midianitas, tiraram e alçaram a 
José da cova, e venderam José por vinte 
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moedas de prata, aos ismaelitas, os quais 

levaram José ao Egito. 

 

(Mateus 2:12 ACF)  E, sendo por divina 

revelação avisados em sonhos para que 
não voltassem para junto de Herodes, 

partiram para a sua terra por outro 

caminho. 

(Mateus 2:13 ACF)  E, tendo eles se 

retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu 
a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, e 

toma o menino e sua mãe, e foge para o 
Egito, e demora-te lá até que eu te diga; 

porque Herodes há de procurar o menino 
para o matar. 

(Mateus 2:14 ACF)  E, levantando-se ele, 

tomou o menino e sua mãe, de noite, e 
foi para o Egito. 

(Mateus 2:15 ACF)  E esteve lá, até à morte 
de Herodes, para que se cumprisse o que foi 

dito da parte do Senhor pelo profeta, que 
diz: Do Egito chamei o meu Filho. 
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Profeticamente, Yahuceph (José) tornou-se um servo, 
passando a ter uma vida bem diferente de quando vivia 
com seu pai, que era muito rico. Assim aconteceu com 
Yahushua (Jesus): 

 

(Gênesis 39:1 ACF)  E José foi levado ao 
Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da 

guarda, homem egípcio, comprou-o da 
mão dos ismaelitas que o tinham levado 

lá. 

(Gênesis 39:2 ACF)  E Yahuh estava com 

José, e foi homem próspero; e estava na 

casa de seu senhor egípcio. 
 

 

(Mateus 20:28 ACF)  Bem como o Filho do 

homem não veio para ser servido, mas 

para servir, e para dar a sua vida em 
resgate de muitos. 

 

 

(Filipenses 2:7 ACF)  Mas esvaziou-se a si 

mesmo, tomando a forma de servo, 
fazendo-se semelhante aos homens; 
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Profeticamente, Yahuceph (José) foi tentado por várias 
vezes mas não pecou nenhuma vez, assim aconteceu 
com Yahushua (Jesus): 

  

(Gênesis 39:6 ACF)  E deixou tudo o que 

tinha na mão de José, de maneira que nada 
sabia do que estava com ele, a não ser do 

pão que comia. E José era formoso de 
porte, e de semblante. 

(Gênesis 39:7 ACF)  E aconteceu depois 
destas coisas que a mulher do seu senhor 

pôs os seus olhos em José, e disse: 
Deita-te comigo. 

(Gênesis 39:8 ACF)  Porém ele recusou, e 

disse à mulher do seu senhor: Eis que o 
meu senhor não sabe do que há em casa 

comigo, e entregou em minha mão tudo o 
que tem; 

(Gênesis 39:9 ACF)  Ninguém há maior do 
que eu nesta casa, e nenhuma coisa me 

vedou, senão a ti, porquanto tu és sua 
mulher; como pois faria eu tamanha 

maldade, e pecaria contra Yah? 

(Gênesis 39:10 ACF)  E aconteceu que, 
falando ela cada dia a José, e não lhe 

dando ele ouvidos, para deitar-se com ela, 
e estar com ela, 

(Gênesis 39:11 ACF)  Sucedeu num certo 
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dia que ele veio à casa para fazer seu 

serviço; e nenhum dos da casa estava ali; 

(Gênesis 39:12 ACF)  E ela lhe pegou pela 
sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E 

ele deixou a sua roupa na mão dela, e 
fugiu, e saiu para fora. 

(Gênesis 39:13 ACF)  E aconteceu que, 
vendo ela que deixara a sua roupa em 

sua mão, e fugira para fora, 
(Gênesis 39:14 ACF)  Chamou aos homens 

de sua casa, e falou-lhes, dizendo: Vede, 

meu marido trouxe-nos um homem hebreu 
para escarnecer de nós; veio a mim para 

deitar-se comigo, e eu gritei com grande 
voz; 

(Gênesis 39:15 ACF)  E aconteceu que, 
ouvindo ele que eu levantava a minha voz e 

gritava, deixou a sua roupa comigo, e fugiu, 
e saiu para fora. 

(Gênesis 39:16 ACF)  E ela pôs a sua roupa 

perto de si, até que o seu senhor voltou à 
sua casa. 

(Gênesis 39:17 ACF)  Então falou-lhe 
conforme as mesmas palavras, dizendo: 

Veio a mim o servo hebreu, que nos 
trouxeste, para escarnecer de mim; 

(Gênesis 39:18 ACF)  E aconteceu que, 
levantando eu a minha voz e gritando, ele 
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deixou a sua roupa comigo, e fugiu para 

fora. 

(Gênesis 39:19 ACF)  E aconteceu que, 
ouvindo o seu senhor as palavras de sua 

mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme a 
estas mesmas palavras me fez teu servo, a 

sua ira se acendeu. 
(Gênesis 39:20 ACF)  E o senhor de José o 

tomou, e o entregou na casa do cárcere, 
no lugar onde os presos do rei estavam 

encarcerados; assim esteve ali na casa do 

cárcere. 
 

(Hebreus 4:15 ACF)  Porque não temos um 
sumo sacerdote que não possa compadecer-

se das nossas fraquezas; porém, um que, 
como nós, em tudo foi tentado, mas sem 

pecado. 
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Profeticamente, Yahuceph (José) foi acusado falsamente 
ma guardou silêncio não se defendendo, assim aconteceu 
com Yahushua (Jesus): 

 

 

(Gênesis 39:14 ACF)  Chamou aos homens 
de sua casa, e falou-lhes, dizendo: Vede, 

meu marido trouxe-nos um homem 
hebreu para escarnecer de nós; veio a 

mim para deitar-se comigo, e eu gritei 
com grande voz; 

 

(Mateus 26:59 ACF)  Ora, os príncipes dos 

sacerdotes, e os anciãos, e todo o conselho, 

buscavam falso testemunho contra 
Jesus, para poderem dar-lhe a morte; 

(Mateus 26:60 ACF)  E não o achavam; 
apesar de se apresentarem muitas 

testemunhas falsas, não o achavam. 
Mas, por fim chegaram duas 

testemunhas falsas, 
(Mateus 26:61 ACF)  E disseram: Este disse: 

Eu posso derrubar o templo de Yah, e 

reedificá-lo em três dias. 
(Mateus 26:62 ACF)  E, levantando-se o 

sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes 
coisa alguma ao que estes depõem contra 

ti? 
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(Mateus 26:63 ACF)  Yahushua, porém, 

guardava silêncio. E, insistindo o sumo 

sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus 
vivo que nos digas se tu és o HaMashiach, o 

Filho de Yah. 
 

 

Profeticamente, Yahuceph (José) ao contrário de muitos 
personagens das Escrituras, até mesmo utilizados como 
um tipo profético do Messias, não foi registrado nenhum 
pecado dele; assim aconteceu com Yahushua (Jesus), 
que foi verdadeiramente sem pecado algum: 

 

(Isaías 53:9 ACF)  E puseram a sua 

sepultura com os ímpios, e com o rico na 
sua morte; ainda que nunca cometeu 

injustiça, nem houve engano na sua 

boca. 

 

(1 Pedro 2:22 ACF)  O qual não cometeu 
pecado, nem na sua boca se achou 

engano. 

 

(2 Coríntios 5:21 ACF)  Àquele que não 

conheceu pecado, o fez pecado por nós; 
para que nele fôssemos feitos justiça de 

Yah. 
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Profeticamente, Yahuceph (José) foi confinado, preso em 
custódia numa prisão; assim aconteceu com Yahushua 
(Jesus): 

 

(Gênesis 39:20 ACF)  E o senhor de José o 

tomou, e o entregou na casa do cárcere, 
no lugar onde os presos do rei estavam 

encarcerados; assim esteve ali na casa do 
cárcere. 

 

(Gênesis 37:24 ACF)  E tomaram-no, e 

lançaram-no na cova; porém a cova 

estava vazia, não havia água nela. 

 

(Gênesis 40:15 ACF)  Porque, de fato, fui 
roubado da terra dos hebreus; e tampouco 

aqui nada tenho feito para que me 
pusessem nesta cova. 

 

(Mateus 27:2 ACF)  E maniatando-o, o 
levaram e entregaram ao presidente Pôncio 

Pilatos. 

 

(João 18:12 ACF)  Então a coorte, e o 

tribuno, e os servos dos judeus prenderam 
a Yahushua e o maniataram. 

 

Obs: Maniatar significar prender, amarrar, encarcerar 
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Profeticamente, Yahuceph (José) foi inspirado pelo 
Espírito Santo de Yah; assim aconteceu com Yahushua 
(Jesus): 

 

(Gênesis 40:8 ACF)  E eles lhe disseram: 

Tivemos um sonho, e ninguém há que o 
interprete. E José disse-lhes: Não são de 

Yah as interpretações? Contai-mo, 
peço-vos. 

 

(Gênesis 41:38 ACF)  E disse Faraó a seus 
servos: Acharíamos um homem como 

este em quem haja o espírito de Yah? 

 

(Lucas 4:18 ACF)  O Espírito de Yahuh é 

sobre mim, Pois que me ungiu para 
evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os 

quebrantados do coração, 
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Profeticamente, Yahuceph (José) foi preso com 2 
condenados, sendo que um foi salvo e outro perdido; 
assim aconteceu com Yahushua (Jesus) no madeiro, 
durante a crucificação, um criminoso se arrependeu mas o 
outro não, então um foi salvo, o outro se perdeu: 

 

 

(Gênesis 40:1 ACF)  E aconteceu, depois 

destas coisas, que o copeiro do rei do Egito, 
e o seu padeiro, ofenderam o seu senhor, o 

rei do Egito. 

(Gênesis 40:2 ACF)  E indignou-se Faraó 

muito contra os seus dois oficiais, 
contra o copeiro-mor e contra o 

padeiro-mor. 
(Gênesis 40:3 ACF)  E entregou-os à 

prisão, na casa do capitão da guarda, na 

casa do cárcere, no lugar onde José 
estava preso. 

 

 

(Gênesis 40:20 ACF)  E aconteceu ao 

terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, 
que fez um banquete a todos os seus 

servos; e levantou a cabeça do copeiro-mor, 
e a cabeça do padeiro-mor, no meio dos 

seus servos. 

(Gênesis 40:21 ACF)  E fez tornar o 
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copeiro-mor ao seu ofício de copeiro, e 

este deu o copo na mão de Faraó. 

(Gênesis 40:22 ACF)  Mas ao padeiro-mor 
enforcou, como José havia interpretado. 

 

 

(Lucas 23:32 ACF)  E também conduziram 

outros dois, que eram malfeitores, para 
com ele serem mortos. 

(Lucas 23:33 ACF)  E, quando chegaram ao 
lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, 

e aos malfeitores, um à direita e outro à 
esquerda. 

 

 

(Lucas 23:39 ACF)  E um dos malfeitores 

que estavam pendurados blasfemava dele, 
dizendo: Se tu és o HaMashiach, salva-te 

a ti mesmo, e a nós. 

(Lucas 23:40 ACF)  Respondendo, porém, 

o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem 
ainda temes a Yah, estando na mesma 

condenação? 

(Lucas 23:41 ACF)  E nós, na verdade, com 
justiça, porque recebemos o que os nossos 

feitos mereciam; mas este nenhum mal fez. 
(Lucas 23:42 ACF)  E disse a Yahushua: 

Senhor, lembra-te de mim, quando 
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entrares no teu reino. 

(Lucas 23:43 ACF)  E disse-lhe Yahushua: 

Em verdade te digo que hoje estarás 
comigo no Paraíso. 
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Profeticamente, Yahuceph (José) foi exaltado depois de 
sofrer muito, assim como Yahushua (Jesus): 

 
 

(Gênesis 41:41 ACF)  Disse mais Faraó a 
José: Vês aqui te tenho posto sobre toda 

a terra do Egito. 

(Gênesis 41:42 ACF)  E tirou Faraó o anel da 
sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez 

vestir de roupas de linho fino, e pôs um 
colar de ouro no seu pescoço. 

(Gênesis 41:43 ACF)  E o fez subir no 
segundo carro que tinha, e clamavam diante 

dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a 
terra do Egito. 

(Gênesis 41:44 ACF)  E disse Faraó a José: 

Eu sou Faraó; porém sem ti ninguém 
levantará a sua mão ou o seu pé em 

toda a terra do Egito. 
 

 
(Lucas 24:26 ACF)  Porventura não 

convinha que HaMashiach padecesse 

estas coisas e entrasse na sua glória? 

(Lucas 24:27 ACF)  E, começando por 

Moisés, e por todos os profetas, explicava-
lhes o que dele se achava em todas as 

Escrituras. 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1185 
 

(Filipenses 2:9 ACF)  Por isso, também Yah 

o exaltou soberanamente, e lhe deu um 

nome que é sobre todo o nome; 

(Filipenses 2:10 ACF)  Para que ao nome 

de Yahushua se dobre todo o joelho dos 
que estão nos céus, e na terra, e 

debaixo da terra, 
(Filipenses 2:11 ACF)  E toda a língua 

confesse que Yahushua HaMashiach é o 
Senhor, para glória de Elohim Pai. 

 

 
Profeticamente, todos prestaram homenagens e se 
ajoelharam diante de Yahuceph (José), assim está 
profetizado acontecer a respeito de Yahushua (Jesus): 

 

(Gênesis 41:43 ACF)  E o fez subir no 
segundo carro que tinha, e clamavam diante 

dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a 
terra do Egito. 

 
(Filipenses 2:10 ACF)  Para que ao nome 

de Yahushua se dobre todo o joelho dos 

que estão nos céus, e na terra, e debaixo da 
terra, 

(Hebreus 1:6 ACF)  E outra vez, quando 
introduz no mundo o primogênito, diz: E 

todos os anjos de Yah o adorem. 
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Profeticamente, todos foram até Yahuceph (José) por 
pão, assim acontece com o nosso Salvador Yahushua 
(Jesus), o pão vivo que desceu do céu: 

 

(Gênesis 41:55 ACF)  E tendo toda a terra 

do Egito fome, clamou o povo a Faraó por 
pão; e Faraó disse a todos os egípcios: Ide a 

José; o que ele vos disser, fazei. 

(Gênesis 41:56 ACF)  Havendo, pois, fome 

sobre toda a terra, abriu José tudo em 
que havia mantimento, e vendeu aos 

egípcios; porque a fome prevaleceu na 

terra do Egito. 
(Gênesis 41:57 ACF)  E de todas as terras 

vinham ao Egito, para comprar de José; 
porquanto a fome prevaleceu em todas 

as terras. 
 

 

(Gênesis 42:6 ACF)  José, pois, era o 
governador daquela terra; ele vendia a todo 

o povo da terra; e os irmãos de José 
chegaram e inclinaram-se a ele, com o 

rosto em terra. 
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(João 6:35 ACF)  E Yahushua lhes disse: Eu 

sou o pão da vida; aquele que vem a 

mim não terá fome, e quem crê em mim 
nunca terá sede. 

 
(João 6:51 ACF)  Eu sou o pão vivo que 

desceu do céu; se alguém comer deste 
pão, viverá para sempre; e o pão que eu 

der é a minha carne, que eu darei pela vida 
do mundo. 

 
 

Profeticamente, Yahuceph (José) não foi reconhecido 
pelos seus irmãos por conta própria, mas ele teve de se 
apresentar, teve que mostrar quem ele realmente era, 
assim aconteceu com Yahushua (Jesus): 

 

(Gênesis 42:8 ACF)  José, pois, conheceu os 
seus irmãos; mas eles não o 

conheceram. 

 

(João 1:11 ACF)  Veio para o que era seu, e 

os seus não o receberam. 

(João 1:31 ACF)  E eu não o conhecia; 

mas, para que ele fosse manifestado a 
Israel, vim eu, por isso, batizando com 
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água. 

(João 1:32 ACF)  E João testificou, 

dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu 
como pomba, e repousar sobre ele. 

(João 1:33 ACF)  E eu não o conhecia, 
mas o que me mandou a batizar com água, 

esse me disse: Sobre aquele que vires 
descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse 

é o que batiza com o Espírito Santo. 
(João 1:34 ACF)  E eu vi, e tenho 

testificado que este é o Filho de Yah. 
 

(Lucas 24:16 ACF)  Mas os olhos deles 

estavam como que fechados, para que o 
não conhecessem. 

 

(João 14:8 ACF)  Disse-lhe Filipe: Senhor, 
mostra-nos o Pai, o que nos basta. 

(João 14:9 ACF)  Disse-lhe Yahushua: 
Estou há tanto tempo convosco, e não 

me tendes conhecido, Filipe? Quem me 
vê a mim vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-

nos o Pai? 
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Profeticamente, 10 dos irmãos de Yahuceph (José) foram 
presos mas libertados ao 3º. dia, assim acontece com 
todos que creem em Yahushua (Jesus): são crucificados 
com Ele e também ressuscitam com Ele ao 3º. Dia, livres 
do pecado! 

 

(Gênesis 42:17 ACF)  E pô-los juntos, em 

prisão, três dias. 

(Gênesis 42:18 ACF)  E ao terceiro dia 
disse-lhes José: Fazei isso, e vivereis; 

porque eu temo a Yah. 
 

 

(Atos 10:39 ACF)  E nós somos testemunhas 
de todas as coisas que fez, tanto na terra da 

Judéia como em Jerusalém; ao qual 
mataram, pendurando-o num madeiro. 

(Atos 10:40 ACF)  A este ressuscitou Yah 
ao terceiro dia, e fez que se 

manifestasse, 

(Atos 10:41 ACF)  Não a todo o povo, mas 
às testemunhas que Deus antes ordenara; a 

nós, que comemos e bebemos juntamente 
com ele, depois que ressuscitou dentre os 

mortos. 
(Atos 10:42 ACF)  E nos mandou pregar ao 

povo, e testificar que ele é o que por Yah 
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foi constituído juiz dos vivos e dos 

mortos. 

(Atos 10:43 ACF)  A este dão testemunho 
todos os profetas, de que todos os que nele 

crêem receberão o perdão dos pecados pelo 
seu nome. 

 

(2 Coríntios 13:4 ACF)  Porque, ainda que 
foi crucificado por fraqueza, vive, contudo, 

pelo poder de Deus. Porque nós também 
somos fracos nele, mas viveremos com 

ele pelo poder de Deus em vós. 

 

(Gálatas 2:19 ACF)  Porque eu, pela lei, 

estou morto para a lei, para viver para 
Deus. 

 

 

(Romanos 6:6 ACF)  Sabendo isto, que o 

nosso homem velho foi com ele 
crucificado, para que o corpo do pecado 

seja desfeito, para que não sirvamos mais 
ao pecado. 
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Profeticamente, 10 dos irmãos de Yahuceph (José) 
sentiram-se culpados e com remorso em relação a traição, 
incluindo seu irmão Yahudah (Judá), H3063, que havia 
vendido seu irmão por moedas; assim aconteceu com 
Yahudah (Judas), G2455, o traidor de Yahushua (Jesus), 
pois ambos possuem exatamente o mesmo nome 
hebraico:  

 

 

(Gênesis 42:21 ACF)  Então disseram uns 

aos outros: Na verdade, somos culpados 
acerca de nosso irmão, pois vimos a 

angústia da sua alma, quando nos 
rogava; nós porém não ouvimos, por isso 

vem sobre nós esta angústia. 

 

 

(Mateus 27:3 ACF)  Então Judas, o que o 
traíra, vendo que fora condenado, 

trouxe, arrependido, as trinta moedas de 
prata aos príncipes dos sacerdotes e aos 

anciãos, 
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Profeticamente, Yahuceph (José) chorou pelos seus 
irmãos, ímpios e traidores, assim aconteceu com 
Yahushua (Jesus):  

 

(Gênesis 45:2 ACF)  E levantou a sua voz 

com choro, de maneira que os egípcios o 
ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. 

 

(Lucas 19:41 ACF)  E, quando ia chegando, 

vendo a cidade, chorou sobre ela, 

 

 

Profeticamente, Yahuceph (José) devolveu o dinheiro da 
comida paga pelos seus irmãos, assim acontece com 
Yahushua (Jesus), que oferece Graça  surpreendente aos 
ímpios, que oferece a Salvação por Graça e não por 
merecimento nosso, e esse tipo de amor realmente nos 
constrange:  

 

(Gênesis 42:26 ACF)  E carregaram o seu 

trigo sobre os seus jumentos e partiram 
dali. 

(Gênesis 42:27 ACF)  E, abrindo um deles 
o seu saco, para dar pasto ao seu 

jumento na estalagem, viu o seu 
dinheiro; porque eis que estava na boca 

do seu saco. 
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(Gênesis 42:28 ACF)  E disse a seus irmãos: 

Devolveram o meu dinheiro, e ei-lo 

também aqui no saco. Então lhes desfaleceu 
o coração, e pasmavam, dizendo um ao 

outro: Que é isto que Yah nos tem feito? 
 

(Romanos 5:6 ACF)  Porque HaMashiach, 

estando nós ainda fracos, morreu a seu 
tempo pelos ímpios. 

(Romanos 5:7 ACF)  Porque apenas alguém 
morrerá por um justo; pois poderá ser que 

pelo bom alguém ouse morrer. 
(Romanos 5:8 ACF)  Mas Yah prova o seu 

amor para conosco, em que HaMashiach 
morreu por nós, sendo nós ainda 

pecadores. 

(Romanos 5:9 ACF)  Logo muito mais agora, 
tendo sido justificados pelo seu sangue, 

seremos por ele salvos da ira. 
(Romanos 5:10 ACF)  Porque se nós, sendo 

inimigos, fomos reconciliados com Yah pela 
morte de seu Filho, muito mais, tendo sido 

já reconciliados, seremos salvos pela sua 
vida. 

(Romanos 5:11 ACF)  E não somente isto, 

mas também nos gloriamos em Yah por 
nosso Senhor Yahushua HaMashiach, pelo 

qual agora alcançamos a reconciliação. 
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(Efésios 2:8 ACF)  Porque pela graça sois 

salvos, por meio da fé; e isto não vem 
de vós, é dom de Yah. 

 

(Efésios 2:5 ACF)  Estando nós ainda mortos 
em nossas ofensas, nos vivificou juntamente 

com HaMashiach (pela graça sois salvos), 

 

 

Profeticamente, Yahuceph (José) perdoou a seus irmãos 
que o ofenderam, assim como Yahushua (Jesus), que 
perdoa os nossos pecados e ofensas:  

 
(Gênesis 45:4 ACF)  E disse José a seus 

irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E 
chegaram-se; então disse ele: Eu sou 

José vosso irmão, a quem vendestes 
para o Egito. 

(Gênesis 45:14 ACF)  E lançou-se ao 

pescoço de Benjamim seu irmão, e 
chorou; e Benjamim chorou também ao seu 

pescoço. 

(Gênesis 45:15 ACF)  E beijou a todos os 

seus irmãos, e chorou sobre eles; e 
depois seus irmãos falaram com ele. 
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(Lucas 23:34 ACF)  E dizia Yahushua: Pai, 

perdoa-lhes, porque não sabem o que 

fazem. E, repartindo as suas vestes, 
lançaram sortes. 

 
 

Profeticamente, Yahuceph (José) sofreu e cumpriu com 
sua missão de acordo com um plano predeterminado por 
Yah para a salvação do mundo, assim como Yahushua 
(Jesus):  

 

 

(Gênesis 45:5 ACF)  Agora, pois, não vos 
entristeçais, nem vos pese aos vossos 

olhos por me haverdes vendido para cá; 
porque para conservação da vida, Yah 

me enviou adiante de vós. 

(Gênesis 45:6 ACF)  Porque já houve dois 

anos de fome no meio da terra, e ainda 

restam cinco anos em que não haverá 
lavoura nem sega. 

(Gênesis 45:7 ACF)  Pelo que Yah me 
enviou adiante de vós, para conservar 

vossa sucessão na terra, e para 
guardar-vos em vida por um grande 

livramento. 
 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1196 
 

(Atos 2:23 ACF)  A este que vos foi 

entregue pelo determinado conselho e 

presciência de Yah, prendestes, 
crucificastes e matastes pelas mãos de 

injustos; 

 

(Atos 3:18 ACF)  Mas Yah assim cumpriu 
o que já dantes pela boca de todos os 

seus profetas havia anunciado; que 
HaMashiach havia de padecer. 

 

(Efésios 3:11 ACF)  Segundo o eterno 
propósito que fez em Yahushua 

HaMashiach nosso Senhor, 

 

 

Profeticamente, a notícia de que Yahuceph (José) estava 
vivo foi desacreditada por Jacó, seu pai, assim aconteceu 
com seus discípulos que não acreditaram em Maria que 
Yahushua (Jesus) estava vivo:  

 

 

(Gênesis 45:26 ACF)  Então lhe anunciaram, 

dizendo: José ainda vive, e ele também é 
regente em toda a terra do Egito. E o seu 

coração desmaiou, porque não os 
acreditava. 
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(Lucas 24:10 ACF)  E eram Maria Madalena, 

e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras 

que com elas estavam, as que diziam estas 
coisas aos apóstolos. 

(Lucas 24:11 ACF)  E as suas palavras 
lhes pareciam como desvario, e não as 

creram. 
 

 

(Marcos 16:9 ACF)  E Yahushua, tendo 

ressuscitado na manhã do primeiro dia da 

semana, apareceu primeiramente a Maria 
Madalena, da qual tinha expulsado sete 

demônios. 

(Marcos 16:10 ACF)  E, partindo ela, 

anunciou-o àqueles que tinham estado com 
ele, os quais estavam tristes, e chorando. 

(Marcos 16:11 ACF)  E, ouvindo eles que 
vivia, e que tinha sido visto por ela, não 

o creram. 
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Profeticamente, todo o mal que acontecera a Yahuceph 
(José), se transformara em bênção não só para sua 
família, para o povo no Egito, como para o mundo inteiro, 
assim aconteceu com Yahushua (Jesus):  

 

(Gênesis 50:20 ACF)  Vós bem intentastes 
mal contra mim; porém Yah o intentou 

para bem, para fazer como se vê neste 
dia, para conservar muita gente com 

vida. 

 

 

(1 Pedro 2:24 ACF)  Levando ele mesmo em 

seu corpo os nossos pecados sobre o 

madeiro, para que, mortos para os 
pecados, pudéssemos viver para a 

justiça; e pelas suas feridas fostes 
sarados. 

 

 

(Romanos 5:20 ACF)  Veio, porém, a lei 
para que a ofensa abundasse; mas, onde o 

pecado abundou, superabundou a 

graça; 
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Profeticamente, Yahuceph (José), consolou, confortou 
aqueles que o traíram e sentiram culpa e estavam com 
medo, assim aconteceu com Yahushua (Jesus), após a 
ressurreição:  

 

 

(Gênesis 50:21 ACF)  Agora, pois, não 

temais; eu vos sustentarei a vós e a 
vossos filhos. Assim os consolou, e 

falou segundo o coração deles. 

 

(João 20:19 ACF)  Chegada, pois, a tarde 
daquele dia, o primeiro da semana, e 

cerradas as portas onde os discípulos, com 

medo dos judeus, se tinham ajuntado, 
chegou Yahushua, e pôs-se no meio, e 

disse-lhes: Paz seja convosco. 

(João 20:20 ACF)  E, dizendo isto, mostrou-

lhes as suas mãos e o lado. De sorte que os 
discípulos se alegraram, vendo o Senhor. 
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Dessa forma, podemos perceber a riqueza de detalhes 

proféticos e a importância da vida de Yahuceph (José do 

Egito) que apontam diretamente para Yahushua, nosso 

Messias, o Salvador do Mundo! 

 

Nada aconteceu por acaso, e para o nosso caso em 

relação ao Nome do Eterno, destaco, então, o fato do 

mundo inteiro ter conhecido Yahuceph por Zafenate-

Panéia e não pelo seu verdadeiro nome transliterado do 

hebraico.  

 

Atente que a pessoa é a mesma, ou seja, quem estava 

ALIMENTANDO o mundo era Yahuceph, porém, todos o 

conheciam por outro nome, aquele que Faraó havia 

dado, para ocultar o nome do Eterno Criador - mas isso 

não o impediu de distribuir pão, alimento a todos, e de 

salvar o mundo inteiro daquela época da extrema fome 

que passavam. 

 

Assim é Yahushua hoje, Ele é o Pão Vivo que desceu do 

Céu, Ele é o Pão da Vida, Ele é quem salva o pecador, 

mesmo conhecido por “Jesus Cristo”, operando 

Salvação em cada um, lhe concedendo as primícias do 
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Espírito Santo, garantindo assim um novo corpo quando 

da 1ª. Ressurreição e Arrebatamento da Igreja. 

 

Interessante que Yahuceph (José), um tipo profético do 

Messias Yahushua, que viria muitos anos depois, era filho 

de Jacó. Yahushua (Jesus) era filho de Yahuceph 

(José), que também era filho de Jacó, assim como José 

do Egito: 

 

(Mateus 1:16 ACF)  E Jacó gerou a José, 

marido de Maria, da qual nasceu Yahushua, 

que se chama o Cristo. 
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35. Por que José, Daniel e seus amigos foram 

obrigados a trocar de nomes? 

 

 

 

José do Egito, Yahuceph, יהוסף 
H3130 / H3084  H6847 Zafenate-Panéia, צפנת פענח 

 

 

José do Egito, יוסף Yowceph (H3130), lê-se “Iúcéfi”, é a 

forma contrata e/ou degradada de יהוסף Yahuceph 

(H3084), que se lê “Iárrucéfi” e significa “Yahuh adiciona, 
aumenta (prole)” ou “Yahuh adicionou”. 
 
Depois da revelação do sonho das vacas magras e 
vacas gordas, após o Faraó ter colocado José do Egito 
sobre todo o seu reino, com exceção do seu próprio trono, 
e antes de apresentá-lo a todo o povo egípcio e ao 
mundo, ele resolveu alterar o nome de Yahuceph pois 
esse nome continha o nome do Elohim de Yahuceph, o 
Elohim de Israel, Yahuh, e esse não era um dos deuses 
que o Egito adorava. 

 

Então, não querendo que o povo egípcio e o mundo inteiro 
conhecesse YAHUH, o verdadeiro nome do Elohim de 

Israel, o Faraó alterou o nome de יהוסף Yahuceph para 
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 Zafenate-Panéia H6847, provavelmente para צפנת פענח

fazer referência a um deus egípcio (deusa Nate?).  
 
A tradução, o significado do nome Zafenate-Panéia 
H6847 é meio incerto mas o mais próximo seria 
“Salvador do Mundo”.  
 
Alguns dicionários bíblicos traduzem essse nome para 
“tesouro do repouso glorioso” ou ainda “descobridor das 
coisas ocultas” (na tradição judaica). 
 
São Jerônimo, em seus estudos de Gênesis conclui que a 
tradução do nome Zafenate-Panéia é, em latim, “Salvator 
mundi”, que significa “Salvador do Mundo”. 
 
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Zaphnath-Paaneah 
 

Segundo o Dicionário Strong BDB, Thayer e TVM com 

números de Strong a transliteração do nome צפנת פענח  

Zafenate-Panéia H6847 é meio complicado, veja: 
 

 

“Tsophnath Pa‘neach” 

ou 

 “pah-nay’-akh” 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zaphnath-Paaneah
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Segundo o Wikipédia, a transliteração do nome פענח 

 :Zafenate-Panéia H6847 do hebraico padrão é צפנת
 

 

“Tzáfnat panéach” 
 

 

 

E também segundo o Wikipédia, a transliteração do nome 

 Zafenate-Panéia H6847 do hebraico tiberiano צפנת פענח

é: 
 

 

“Ṣāp  ənaṯ paʿănēªḥ” 
 

 

 

 

(Gênesis 41:45 ARA1993+)  E a José 

H3130 chamou H7121 [H8799] H8034 

Faraó H6547 de Zafenate-Panéia H6847 e 

lhe deu H5414 [H8799] por mulher H802 a 

Asenate, H621 filha H1323 de Potífera, 

H6319 sacerdote H3548 de Om; H204 e 

percorreu H3318 [H8799] José H3130 toda 

a terra H776 do Egito. H4714 
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Uma boa pista para perseguir na  buca a respeito do 
significado do nome Zafenate-Panéia H6847 tem a ver 
com o nome mulher que Faraó lhe dera por esposa, 
Asenate H621, filha de Potífera, que significa “aquele a 
quem Rá deu” sacerdote de Om H204, uma cidade que 
era o centro da adoração ao Sol. 

 

O curioso é que no meso versículo que o Faraó muda o 
nome de Yahuceph ele dá Asenate como sua esposa e as 
Escrituras tem o capricho de dar detalhes do pai da noiva, 
sua profissão e cidade onde trabalhava como sacerdote. 
Certamente não sem motivo... 

 

A transliteração do nome אסנת Asenate H621, é ‘Acenath 

e significa “pertencente a deusa Nate”. Zafenate e 

Asenate possuem o mesmo final: צפנת e אסנת, podendo 

muito bem ter sido esse o motivo da mudança do nome de 
Yahuceph: relacioná-lo a própria deusa Nate (Sol).  
 

ZAFENATE 
H6847 צפנת 

ASENATE 
H621 אסנת 
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Nate ou Neite era a deusa “Dom ou 
presente do Deus-Sol”, pois seu pai, 
Potifar, era sacerdote da cidade do sol ou 
Heliópolis, que ficava na margem oriental do 
Rio Nilo. “Neite (em grego clássico: Νηΐθ; 
transl.: Neith; em egípcio: nt) é a deusa da 
guerra e da caça, criadora de Deuses e 
homens, divindade funerária e deusa 
inventora. 
 

Neite, também chamada Tehenut, é uma antiga Deusa 
egípcia cujo culto provém do período pré-dinástico, na 
qual tinha forma de escaravelho, depois foi deusa da 
guerra, da caça e deusa inventora. Platão afirmou que em 
Saís, Atena fundia-se com Neite, pelos atributos da guerra 
e da tecelagem, e tinham um mesmo animal simbólico, a 
coruja.[1] - Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Neite 
 

 
 

Zafenate-Panéia H6847 
 
Você poderá utilizar o QR CODE ao lado 

e ouvir a pronúncia de  צפנת פענח, 

Zafenate-Panéia H6847,  que significa 
“Salvador do Mundo”, o nome dado por 
Faraó a Yahuceph H3084, quando o 
colocou como governador sobre todo 

Egito, após ter revelado o sonho do Faraó. Ouça a pronúncia 
desse nome diretamente no seu celular, bastando apontar o 
aparelho para o código, à partir de um app leitor de QR CODE e 
depois clicar no ícone “som” ou “listen”. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Neite
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h6847
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Daniel, Dani’el, דניאל  

H1840  H1095 / H1096 (aramaico)  

Beltessazar, בלטשאצר  

 

 

Daniel, דניאל Dani’el (H1840), lê-se ”Daniel”. Esse nome 

é formado pelos termos hebraicos  דן Dan (H1835), que 

significa “juiz” e אל El (H410) que significa “Poderoso, 

Altíssimo”. Dessa forma, Daniel significa “El é meu 
Juíz”. 
 
 

 

 דנ י אל
EL MEU JUIZ 

 
 

Tanto os termos hebraicos/semíticos אל El (H410), אלוה 

Eloah (H433) e אלהים Elohim (H430) eram termos 

exclusivos, pelo menos durante uma época, ao Elohim de 
Israel.  
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O povo de Israel se destacava dos outros povos pois era 
monoteísta, ou seja, adorava um único Elohim, de modo 
que ficou famoso tanto o povo quanto os títulos utilizados 
El, Eloah e Elohim; bem como o próprio nome Yahuh. 
 
O termo hebraico dan (H1835), que significa “juiz” e 

procede da raiz דין diyn (H1777) que significa “julgar, 

contender, pleitear” no sentido de “defender, proteger 
da injustiça”. 
 
Dessa forma, para entender melhor o significado do nome 
Daniel seria “El é meu Juíz, meu defensor, meu 
protetor” – normalmente a ideia de juiz é aquele que nos 
defenderá da injustiça e que assegurará que a lei 
prevaleça, portanto, o papel do juiz está ligado a defesa 
e a proteção.  
 
Veja os textos abaixo para verificarem a relação de “juiz” 
com “proteção e livramento”: 

 

(Juízes 2:18 ACF)  E, quando YAHUH lhes 
levantava juízes, YAHUH era com o juiz, e 

os livrava da mão dos seus inimigos, 

todos os dias daquele juiz; porquanto 
YAHUH se compadecia deles pelo seu 

gemido, por causa dos que os oprimiam e 
afligiam. 
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(1 Samuel 24:15 ACF)  YAHUH, porém, 

será juiz, e julgará entre mim e ti, e verá, 

e advogará a minha causa, e me 
defenderá da tua mão. 

  

 

(Isaías 33:22 ACF)  Porque YAHUH é o 
nosso Juiz; YAHUH é o nosso legislador; 

YAHUH é o nosso rei, ele nos salvará. 

  

 

Para contrariar o que exatamente queria dizer o nome de 
Daniel, o chefe dos eunicos lhe mudou para o nome 

 :Beltessazar (H1095) בלטשאצר

 

(Daniel 1:7 ARA1993+)  O chefe H8269 dos 

eunucos H5631 lhes pôs H7760 [H8799] 

outros nomes, H8034 a saber: a Daniel, 
H1840 o de Beltessazar; H1095 a 

Hananias, H2608 o de Sadraque; H7714 a 

Misael, H4332 o de Mesaque; H4335 e a 

Azarias, H5838 o de Abede-Nego. H5664 

  

O nome בלטשאצר Beltessazar (H1095), Beltêsha’tstsar, 

lê-se “Béltexatzár” é de derivação estrangeira e pode ter 

sido formado pelos termos em hebraicos/semíticos בעל 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1210 
 

Ba’al (H1168 / H1169), a divindade masculina suprema 

dos cananeus e fenícios, אצר ‘atsar (H686) que significa 

“guardar,  poupar”. 
 

Dessa forma, podemos concluir que o nome בלטשאצר 

Beltessazar (H1095) significa “Bel protege”, pois é o 
mesmo significado do nome do filho do rei da Babilônia 

Nabucodonozor, בלשאצר Belssazar (H1113), que 

significa, então, o mesmo: “Bel protege”.  
 
A única diferença entre os nomes é a letra têt, não 
traduzível. 

 

BELTESSAZAR 
H1095 בלטשאצר 

BELSSAZAR 
H1112 / H1113 בלשאצר 

 

Assim, podemos perceber como o nome da Daniel 
incomodava os babilônicos. Eles não quiseram manter o 
nome Daniel pois representaria que El era o Juíz e 
protegia Daniel. Mas em lugar disso, eles trocaram por 
Beltessazar para significar que Bel era quem protegia 
Daniel. Ironia. 
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Você poderá utilizar o QR CODE ao lado e 

ouvir a pronúncia de  בלטשאצר  

Beltessazar (H1095) que significa “Bel 
protege”, o nome dado a Daniel pelos 
babilônicos. 

 
Ouça a pronúncia desse nome diretamente no seu celular, 
bastando apontar o aparelho para o código, à partir de um 
app leitor de QR CODE e depois clicar no ícone “som” 
ou “listen” – ou clique no QR CODE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h1095
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Hananias, Chananyah, חנניה  

H2608  H7714 Sadraque, שדרך  

 

 

O nome חנניה Hananias H2608, Chananyah, lê-se 

“Rananiá” e é formado pelos termos hebraicos חנן chanan 

H2603 e o termo יה Yah H3050, que é a forma contrata do 

nome do Eterno Criador, Yahuh.  
 
O nome Hananias significa “Yahuh é gracioso, 
misericordioso” ou “Yahuh é clemente”. 

 

(Daniel 1:7 ARA1993+)  O chefe H8269 dos 

eunucos H5631 lhes pôs H7760 [H8799] 

outros nomes, H8034 a saber: a Daniel, 
H1840 o de Beltessazar; H1095 a 

Hananias, H2608 o de Sadraque; H7714 

a Misael, H4332 o de Mesaque; H4335 e a 

Azarias, H5838 o de Abede-Nego. H5664 

  

Os babilônicos alteraram o nome de חנניה Hananias 

H2608 para שדרך Sadraque H7714, Shadrak, lê-se 

“Xadrák”. O nome Sadraque é provavelmente de origem 

estrangeira. Do persa, significa “decreto do deus Lua 

(AKU)” ou “pequeno amigo do rei”.  
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Do babilônico, significa “Servo de AKU”. Enquanto o 

nome de Hananias significava que ele servia a um Elohim 

clemente, misericordioso e gracioso, agora ele teria de 

suportar o nome Sadraque que significava que ele era 

servo do deus Lua, Aku. 
 

 

Hananias H2608 

 
Você poderá utilizar o QR CODE ao lado e 

ouvir a pronúncia de  חנניה  Hananias 

H2608 que significa “Yahuh é gracioso, 
misericordioso”. 
 

 

Sadraque H7714 

 
Você poderá utilizar o QR CODE ao lado e 

ouvir a pronúncia de  שדרך Sadraque 

H7714 que significa “Servo de Aku”, o 
nome dado a Hananias pelos babilônicos. 
 

Ouça a pronúncia desses nomes diretamente no seu 
celular, bastando apontar o aparelho para o código, à 
partir de um app leitor de QR CODE e depois clicar no 
ícone “som” ou “listen” – ou clique no QR CODE. 
 
 

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h2608
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h7714
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Misael, Miysha’el, מישאל  

H4332  H4335 Mesaque, מישך  

 
 

 

O nome מישאל Misael H4332, Miysha’el, lê-se “Mixaél” e 

é formado pelos termos hebraicos מי miy H4310, que 

significa “quem” e termo אל El (H410) que significa 

“Poderoso, Altíssimo”.  
 
Então, o nome Misael significa “Quem é como El?” 
 
 

(Daniel 1:7 ARA1993+)  O chefe H8269 dos 

eunucos H5631 lhes pôs H7760 [H8799] 

outros nomes, H8034 a saber: a Daniel, 

H1840 o de Beltessazar; H1095 a Hananias, 
H2608 o de Sadraque; H7714 a Misael, 

H4332 o de Mesaque; H4335 e a Azarias, 

H5838 o de Abede-Nego. H5664 

  

O nome מישך Mesaque H4335, Meyshak, lê-se “Meixák”, 

e é formado pelo termo מי miy H4310, que significa 

“quem” e um termo estrangeiro que significa “Aku, o 
deus lua”.  
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Dessa forma, Mesaque significa “Quem é como Aku?” – 
uma afronta direta para Misael e o El de Misael, Yahuh.  
 
No mínimo foi uma ironia trocar o sujeito que merece todo 
o louvor! 
 
 
 

 

Misael H4332 

 
Você poderá utilizar o QR CODE ao lado e 

ouvir a pronúncia de  מישאל Misael H4332 

que significa “Quem é como El?”. 
 

 

 

Mesaque H4335 

 
Você poderá utilizar o QR CODE ao lado e 

ouvir a pronúncia de  מישך Mesaque H4335 

que significa “Quem é como Aku?”, o 
nome dado a Misael pelos babilônicos. 
 

Ouça a pronúncia desses nomes diretamente no seu 
celular, bastando apontar o aparelho para o código, à 
partir de um app leitor de QR CODE e depois clicar no 
ícone “som” ou “listen” – ou clique no QR CODE. 
 

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h4332
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h4335
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Azarias, Azariyah, עזריה  

H5838  H5664 Abede-Nego, עבדֵ֣נגו  
 
 

O nome עזריה Azarias H5838, Azariyah, lê-se “Azariá” e 

é formado pelos termos em hebraicos עזר ‘azar H5826, 

que significa “ajudar, socorrer” e o termo יה Yah H3050, 

que é a forma contrata do nome do Eterno Criador, Yahuh.  
 
O nome Azarias significa, então, “Yah é fortaleza”. 
 

(Daniel 1:7 ARA1993+)  O chefe H8269 dos 

eunucos H5631 lhes pôs H7760 [H8799] 

outros nomes, H8034 a saber: a Daniel, 

H1840 o de Beltessazar; H1095 a Hananias, 

H2608 o de Sadraque; H7714 a Misael, 
H4332 o de Mesaque; H4335 e a Azarias, 

H5838 o de Abede-Nego. H5664 

  

O nome  עבדֵ֣נגו Abede-Nego H5664, ‘Abed Nêgow, lê-se 

“Abédi Nêgou” e é formado pelo termo hebraico עבד 

‘abad H5647 , que significa “servo” e o termo estrangeiro 
Nebo ou Nego, uma divindade babilônica.  
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Dessa forma, Abede-Nego significa “Servo de Nego”.  
 
Mais uma afronta foi feita com a mudança do nome 
Azarias, que significa “Yah é fortaleza”, reduzido a 
Abede-Nego, um “Servo de Nêgo”. 
 

 

Azarias H5838 

 
Você poderá utilizar o QR CODE ao lado e 

ouvir a pronúncia de  עזריה Azarias 

H5838 que significa “Yah é fortaleza”. 
 

 

Abede-Nego H5664 

 
Você poderá utilizar o QR CODE ao lado e 

ouvir a pronúncia de  ֵ֣נגו -Abede עבד

Nego H5664 que significa “Servo de 
Nêgo”, o nome dado a Azarias pelos 
babilônicos. 

 
Ouça a pronúncia desses nomes diretamente no seu 
celular, bastando apontar o aparelho para o código, à 
partir de um app leitor de QR CODE e depois clicar no 
ícone “som” ou “listen” – ou clique no QR CODE. 
 

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h5838
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=h5664
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Abaixo, segue uma tabela com um resumo dos nomes 
alterados que vimos até agora: 
 

 
NOMES 

VERDADEIROS 
 

 
NOMES 

ALTERADOS 

 
JOSÉ H3130 / H3084 

Yahuceph 

 יהוסף
“Yahuh acrescenta ou adicionou” 

 

 
ZAFENATE-PANÉIA H6847 

Tsophnath Pa‘neach 

 צפנת פענח

“Salvador do Mundo” 

 
DANIEL H1840 

Dani’el 

 דניאל
“El é meu juiz, meu protetor” 

 

 
BELTESSAZAR H1095 

Beltêsha’tstsar 

 בלטשאצר
“Bel protege” 

 
HANANIAS H2608 

Chananyah 

 חנניה
“Yah é misericordioso, clemente” 

 

 
SADRAQUE 

Shadrak 

 שדרך
“Servo de Aku” 

 
MISAEL H4332 

Miysha’el 

 מישאל
“Quem é como El?” 

 

 
MESAQUE H4335 

Meyshak 

 מישך
“Quem é como Aku?” 

 
AZARIAS H5838 

Azariyah 

 עזריה
“Yah é fortaleza” 

 

 
ABEDE-NEGO H5664 

‘Abed Nêgow 

נגו עבד  

“Servo de Nêgo” 
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36. Evidências que os termos Deus, Dios, Sous e Sus 

tem origens em Zeus (Júpiter) 

 

Se a referência  a outros deuses está infiltrada em nosso 

idioma, devemos tomar cuidado com isso, entendendo 

que foi proposital, e que no mundo espiritual isso tem 

muito valor, uma vez que o sistema de identificação e 

conexão de seres espirituais se dá através do NOME – do 

endereçamento. 

 

(Êxodo 23:13 ARA)  Em tudo o que vos 
tenho dito, andai apercebidos; do nome 

de outros deuses nem vos lembreis, 
nem se ouça de vossa boca. 
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36.1.   A evidência do nome Eliyshua/Eliysha (Eliseu) 

no Novo Testamento 

 

O nome do profeta que sucedeu o profeta Elias,  Eliseu 

H477, אלישע, Eliysha’, que é a forma contrata de H474, 

 ”Eliyshua, que significa “Meu El é Salvação ,אלישוע

aparece no Novo Testamento: 
 

(Lucas 4:27 ARA1993+)  Havia G2258 

[G5713] também G2532 muitos G4183 

leprosos G3015 em G1722 Israel G2474 nos 

dias G1909 do profeta G4396 Eliseu, 

G1666 e G2532 nenhum G3762 deles G846 

foi purificado, G2511 [G5681] senão G1508 

Naamã, G3497 o siro. G4948 

  

O Nome Eliseu H477, que deriva de אלישוע Eliyshua 

H474, e pode ser subdividido em 3 termos hebraicos: 
 

 אל י שוע
SALVAÇÃO MEU EL 

 
 

“Meu El é Salvação” 
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(Lucas 4:27 KJV+)  AndG2532 manyG4183 

lepersG3015 wereG2258 inG1722 

IsraelG2474 in the timeG1909 of 

EliseusG1666 theG3588 prophet;G4396 

andG2532 noneG3762 of themG846 was 

cleansed,G2511 savingG1508 

NaamanG3497 theG3588 Syrian.G4948 

  
 

ELIYSHUA 
ELISEU 

 
 
 

Na transliteração do nome Eliyshua, “Elishua” do hebraico 
para o grego, mantiveram o som do termo “El”, 
mantiveram o som do termo “iy” (meu) mas substituíram 
o termo “Shua” (salvação) por “Seu” com som de “Zeu”.  
 
A versão da Bíblia King James translitera por “Seus” com 
som de “Zeus” – verifique no texto acima. 
 
Isso é muito importante pois “Shua” é exatamente uma 
das partes do nome do nosso Salvador  Yahushua, 
portanto, se fosse seguir na mesma lógica, então seria 
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“YahuZEUS”? Isso seria uma profanação do nome! 
 
Veja como o Dicionário Strong Hebraico e Grego – BDB, 
Thayer e TVM Módulo para Bíblia Eletrônica e-Sword 
define Eliseu G1666: 
 

 

G1666 

 

ελισσαιος Elissaios 

 

de origem hebraica H477 אלישע; n pr m 

Eliseu ou Elisha = “Deus é a sua salvação” 
1) destacado profeta do AT, discípulo, 
companheiro, e sucessor de Elias  
 

 

G1666 

 

          

Elissaios 
el-is-sah'-yos 

Of Hebrew origin [H477]; 
Elissaeus, an Israelite: - 
Elissus. 

 

 

OBS: Tente pronunciar “Elissaeus” e verá que é bem próximo de “EliZEUS”. 
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36.2.   A evidência do nome do navio “Castor e Pólux”, 

emblema: Dioscuris / Dioscuros 

 

 

(Atos 28:11 ARA1993+)  ¶ Ao cabo G3326 

de três G5140 meses, G3376 embarcamos 
G321 [G5681] num G1722 navio G4143 

alexandrino, G222 que invernara G3914 

[G5761] na G1722 ilha G3520 e tinha por 

emblema G3902 Dióscuros. G1359 

  

 

(Atos 28:11 ACF)  E três meses depois 
partimos num navio de Alexandria que 

invernara na ilha, o qual tinha por insígnia 
Castor e Pólux. 

  

 

(Atos 28:11 NVI)  Passados três meses, 

embarcamos num navio que tinha passado o 
inverno na ilha; era um navio alexandrino, 

que tinha por emblema os deuses gêmeos 
Castor e Pólux. 
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(Atos 28:11 BIB)  Μετὰ After δὲ then τρε   

three μῆν   months, ἀνήχθημεν we sailed ἐν in 

π  ίῳ a ship π ρ κεχε μ κότ  having wintered 

ἐν in τῇ the νή ῳ, island, Ἀ εξ νδρ νῷ, 

Alexandrian, π ρ  ήμῳ with a figurehead of 

Δ   κ ύρ   . the Dioscuri. b 

  
 

 

Διοσκούροις 
G1359 

Δ    κ ύρ    
Dios Kourois 

“Deus/Zeus” “Filhos” 
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Dioskourois significa “Filhos de Dios” ou “Filhos de 
Zeus” ou “Filhos de Deus”.  

 

Veja como o Dicionário Strong Hebraico e Grego – BDB, 
Thayer e TVM Módulo para Bíblia Eletrônica e-Sword 
define Dióscuros G1359: 
 

 

 

G1359 

 

διοσκουροι  

Dioskouroi 
 
 
do substituto de G2203 
e uma forma da raíz de 
G2877; n pr m 

 
1) Castor e Pólux, 
eram filhos gêmeos de 
Júpiter e Leda, e eram 
considerados 
divindades tutelares 
dos marinheiros 

 

G2203 

 

Ζευς  

Zeus 
 
 
de afinidade incerta; n 
pr m 
Júpiter ou Zeus = “pai 

do socorro” 
 
1) deus nacional dos 
gregos, que 
corresponde ao Júpiter 
romano 

 

G1359 

 

Δι σκουροι 

Dioskouroi 

 

dee-os'-koo-roy 

 

From the alternate of 
G2203 and a form of 
the base of G2877; 
sons of Jupiter, that is, 
the twins Dioscuri: - 
Castor and Pollux. 

 

O Dicionário Strong Hebraico e Grego está afirmando que 

a primeira parte do termo grego διοσκουροι , Dioskouroi, 
διοσ , Dios, é um substituto de G2203 que correspnde ao 

termo grego Ζευς , Zeus.  
 
E que por sua vez é o mesmo termo para Júpiter. 
Portanto: 
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Δι σ = Ζευς 

Dios = Zeus 

Júpiter = Zeus 

Deus = Zeus 
 

 

(Atos 14:12 ARA1993+)  A G2564 Barnabé 

G921 chamavam G2564 [G5707] Júpiter, 

G2203 e G1161 a Paulo, G3972 Mercúrio, 
G2060 porque G1894 era G2258 [G5713] 

este G846 o principal portador G2233 

[G5740] da palavra. G3056 

(Atos 14:13 ARA1993+)  O sacerdote G2409 

de Júpiter, G2203 cujo templo G3588 

estava G5607 [G5752] em frente G4253 da 
G846 cidade, G4172 trazendo G5342 

[G5660] para junto G1909 das portas 

G4440 touros G5022 e G2532 grinaldas, 
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G4725 queria G2309 [G5707] sacrificar 

G2380 [G5721] juntamente com G4862 as 

multidões. G3793 
  

 

(Atos 14:12 NVI)  A Barnabé chamavam 

Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele 
quem trazia a palavra. 

(Atos 14:13 NVI)  O sacerdote de Zeus, 
cujo templo ficava diante da cidade, trouxe 

bois e coroas de flores à porta da cidade, 

porque ele e a multidão queriam oferecer-
lhes sacrifícios. 

  

 

“Castor (em latim: Castōr; em grego: Κάστωρ, Kastōr, lit. 
"castor") e Pollux (em latim: Pollūx) ou Polideuces (em 
grego: Πολυδεύκης, Poludeukēs, "vinho muito doce"

[1]
) 

eram dois irmãos gêmeos da mitologia grega e romana, 
filhos de Leda com Tíndaro e Zeus, respectivamente, 
irmãos de Helena de Troia e Clitemnestra, e meio-irmãos 
de Timandra, Febe, Héracles e Filónoe. 

 

Eram conhecidos coletivamente em grego 
como Dióscuros (em grego: Διόσκουροι, Dioskouroi, 
"filhos de Zeus"; em latim: Dioscūrī) e em latim como 
os Gêmeos (Gemini) ou Castores.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castor_e_P%C3%B3lux#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_romana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leda
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADndaro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Helena_de_Troia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clitemnestra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Timandra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Febe
https://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9racles
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fil%C3%B3noe&action=edit&redlink=1
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Por vezes também são referidos como Tindáridas (em 
grego: Τυνδαρίδαι, Tundaridai; em latim: Tyndaridae), uma 
referência ao pai de Castor e pai adotivo de Pólux. 

 

No mito, os gêmeos partilham a mesma mãe, porém têm 
pais diferentes - o que significa que Pólux, por ser filho de 
Zeus, era imortal, enquanto Castor não o era.  

 

Com a morte deste, Pólux pediu a seu pai que deixasse 
seu irmão partilhar da mesma imortalidade, e assim teriam 
sido transformados na constelação de Gêmeos.  

 

Os dois são tidos como padroeiros dos navegantes, para 
quem aparecem na forma do fogo de Santelmo. Em 
algumas versões Pólux era mortal, mas sendo filho de 
Zeus recebeu o dom da divinidade (imortalidade). 

 

Pólux/Pollux é a estrela mais brilhante da constelação 
de Gemini e a 17ª mais brilhante de todo o céu. Alfa 
Germinorum, conhecida como Castor, é a segunda estrela 
mais brilhante da constelação de Gemini.” 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Castor_e_P%C3%B3lux 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constela%C3%A7%C3%A3o_de_G%C3%AAmeos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Padroeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Navegante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fogo_de_Santelmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lux_(estrela)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gemini_(constela%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castor_(estrela)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castor_(estrela)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castor_e_P%C3%B3lux
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(Atos 19:35 ARA1993+)  O escrivão G1122 da 

cidade, tendo apaziguado G2687 [G5660] o povo, 
G3793 disse: G5346 [G5748] Senhores, G435 

efésios: G2180 quem, G5101 porventura, G1063 

G444 G2076 [G5748] G3739 não G3756 sabe 
G1097 [G5719] que a cidade G4172 de Éfeso 
G2180 é G5607 [G5752] a guardiã G3511 do 

templo da grande G3173 Diana G735 e G2532 da 

imagem que caiu de Júpiter? G1356 

  

Veja como o Dicionário Strong Hebraico e Grego – BDB, 
Thayer e TVM Módulo para Bíblia Eletrônica e-Sword 
define Diopetes G1356, Zeus G2203 e Pipto G4098: 
 

 

G1356 

 

διοπετης  

diopetes 
 
do substituto de 
G2203 e o 
substituto de 
G4098; adj 
1) caído de Zeus, 

i.e. do céu 
2) imagem de 
Ártemis, deusa dos 
efésios, que 
supostamente caiu 
do céu  
 

 

G2203 

 

Ζευς  

Zeus 
 
de afinidade 
incerta; n pr m 
Júpiter ou Zeus = 
“pai do socorro” 
1) deus nacional 

dos gregos, que 
corresponde ao 
Júpiter romano  

 

G4098 

 

πιπτω  

pipto 
 
forma reduplicada e 
contraída de πετω peto, (que 

ocorre apenas como um 
substituto em tempos 
determinados), 
provavelmente semelhante a 
G4072 pela idéia de 
desmontar de um cavalo; 
TDNT - 6:161,846; v 
1) descender de um lugar 
mais alto para um mais baixo 
  1a) cair (de algum lugar ou 
sobre) (...) 
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Novamente o Dicionário Strong Hebraico e Grego está 

afirmando que a primeira parte do termo grego  διοπετης , 
Diopetes, διο , Dio, é um substituto de G2203 que 

correspnde ao termo grego Ζευς , Zeus ou Júpiter.  

 
E a outra parte do nome, διοπετης , Diopetes, Petes, de 

Pipto G4098, significa “cair”. Então o termo Diopetes 
significa “Caído de Zeus”.  
 
 

Dios = Zeus 

Dio = Zeus 

Dio = Júpiter 
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36.3.   A evidência do nome Barjesus, de “Bariesous” 

 

Veja como o Dicionário Strong Hebraico e Grego – BDB, 

Thayer e TVM Módulo para Bíblia Eletrônica e-Sword: 
 

 

G919 

βαριησους  

Bariesous 
 
de origem aramaica H1247 e 

H3091 ישוע בר; n pr m 

Barjesus = “filho de Jesus (ou 
Josué)” 
1) um certo falso profeta  
 

 

H1247 

  בר

bar (aramaico) 
 
correspondente a H1121; DITAT - 
2639; n m 
1) filho  
 

 

G2424 

Ιησους  

Iesous 
 

de origem hebraica H3091 ישוע; 
TDNT - 3:284,360; n pr m 
Jesus = “Yahuh é salvação” 
 
1) Jesus, o filho de Deus, 
Salvador da humanidade, Deus 

encarnado 
2) Jesus Barrabás era o ladrão 
cativo que o judeus pediram a 
Pilatos para libertar no lugar de 
Cristo 
3) Jesus [Josué] era o famoso 
capitão dos israelitas, sucessor de 
Moisés (Ats_7:45; Heb_4:8) 
4) Jesus [Josué], filho de Eliézer, 

 

H3091 

 

  יהושוע
Yahushua‘ ou 

עיהוש   

Yahushu’a 
 
procedente de H3068 e H3467, 
grego G2424 Ιησους e G919 

βαριησους; 

Josué = “Yahuh é salvação” n pr m 
1) filho de Num, da tribo de Efraim, e 
sucessor de Moisés como o líder dos 
filhos de Israel; liderou a conquista 
de Canaã 
2) um habitante de Bete-Semes em 
cuja terra a arca de aliança foi parar 
depois que os filisteus a devolveram 
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um dos ancestrais de Cristo 
(Luc_3:29) 
5) Jesus, de sobrenome Justo, um 
cristão judeu, cooperador de 
Paulo na pregação do evangelho 
(Col_4:11)  
 

3) filho de Jeozadaque e sumo 
sacerdote depois da restauração 
4) governador de Jerusalém sob o rei 
Josias o qual colocou o seu nome em 
um portão da cidade de Jerusalém  

 

OBS: “Yê” substituído por “Yah” e “Javé” substituído por “Yahuh” 

 

 

 

 

Barjesus G919 e Jesus G2424: Bariesous e Iesous 

 

(Atos 13:6 ARA1993+)  Havendo 

atravessado G1330 [G5631] toda a ilha 

G3520 até G891 Pafos, G3974 encontraram 
G2147 [G5627] certo G5100 judeu, G2453 

mágico, G3097 falso profeta, G5578 de 
G3739 nome G3686 Barjesus, G919 

  

 

BARIESOUS 
Barjesus G919 βαριησους 
IESOUS 
Jesus G2424 Ιησους 
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37. O nome “Jesus” é mesmo pagão? É um nome 

blasfemo? 

 

 

Para começar a responder, precisamos voltar na questão 
da Transliteração versus Tradução. Tradução é converter 
uma palavra de determinado idioma em outra de 
significado igual ou similar em outro idioma.  
 
Por exemplo, “House”, do idioma inglês para “Casa” no 
idioma português. 
 
Transliteração é manter as características sonoras da 
pronúncia de uma palavra de um determinado idioma, 
convertendo em outro idioma, conforme seu alfabeto.  
 
Por exemplo, “House”, do idioma inglês para a palavra 
“Ráusi” no idioma português. 
 
Quando de se trata de nomes próprios, sempre devemos 
optar pela preservação das características sonoras da 
palavra, portanto, a transliteração é a técnica que deve ser 
usada. 
 
Se você se chama “Alexandre”, será chamado de 
“Alexandre” no Brasil, no Japão, na Inglaterra e em todos 
os lugares. Seu nome não será modificado, mas mantido. 
Transliterado.  
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Já com palavras gerais, devemos traduzir para que se 
possa entender a linguagem.  
 
Abaixo segue uma tabela com alguns nomes que não 
possuem partícula teofórica, ou seja, não possuem 
YAHU, YAH, YA, YOW ou Y como prefixo/sufixo nos 
nomes e nem em sua etimologia e significado. Veja: 
 

 
STRONG 

 

 
NOME 

 
HEBRAICO 

 
TRANSLITERAÇÃO 

H0040 Abimeleque אבימלך ‘Abiymelek 

H5019 Nabucodonosor נבוכדנאצר Nêbuwkadne’tstsar 

H3405 Jericó יריחו Yêriychow 

H0121 Adão אדם ‘Adam 

H6430 Filisteu פלשתי Pêlishtiy (lê-se Philistí) 

H5514 Sinai סיני Cinaiy (lê-se Sinai) 

H7014 Caim קין Qain 

H1893 Abel הבל Hebel 

H4968 Metusalém מתושלח Mêthuwshelach 

H8352 Sete שת Sheth 

 
Obs: A transliteração correta seria “Shéti”, mas no grego não há som de “SH” ou “X”, como 
“chinelo” ou “chave”, por isso ficou “Sete” 
 

Você pode perceber que foi realizada uma transliteração 
desses nomes com certo sucesso, pois foi preservada as 
suas características sonoras, claro que dentro de um 
determinado limite.  
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Ou seja, a palavra quando pronunciada (falada) no idioma 
original, o hebraico, é bem parecida ou bem próxima do 
que conhecemos e pronunciamos no idioma português. 
 
Agora, como é que o nome do Messias, nosso Salvador, 

aparece nos textos gregos? Propositadamente, não vou 

alterar o nome “Jesus” para “Yahushua” mas manter 

como consta na versão da ARA1993+ com Strong e na 

versão BGB Berean Greek Bible. Veja abaixo: 

 

(Mateus 1:16 ARA1993+)  E G1161 Jacó 
G2384 gerou G1080 [G5656] a José, G2501 

marido G435 de Maria, G3137 da G1537 

qual G3739 nasceu G1080 [G5681] Jesus, 

G2424 que G3588 se chama G3004 

[G5746] o Cristo. G5547 

  

 

(Mateus 1:16 BGB)  Ἰ κὼβ δὲ ἐγέννη εν τὸν 

Ἰω ὴφ τὸν ἄνδρ  Μ ρί  , ἐξ ἧ  ἐγεννήθη Ἰη  ῦ  

ὁ  εγόμεν   Χρ  τό . 
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(Lucas 2:21 ARA1993+)  ¶ Completados 

G4130 [G5681] oito G3638 dias G2250 para 

ser circuncidado G4059 [G5629] o menino, 
G3813 deram-lhe G2564 [G5681] G846 o 

nome G3686 de JESUS, G2424 como 
G3588 lhe G846 chamara G2564 [G5685] o 

anjo, G32 antes G4253 de ser concebido. 
G4815 [G5683] 

  

 

(Lucas 2:21 BGB)  Κ ὶ ὅτε ἐπ ή θη  ν ἡμέρ   

ὀκτὼ τ ῦ περ τεμε ν  ὐτόν, κ ὶ ἐκ ήθη τὸ ὄν μ  

 ὐτ ῦ Ἰη  ῦ , τὸ κ ηθὲν ὑπὸ τ ῦ ἀγγέ  υ πρὸ 

τ ῦ  υ  ημφθῆν    ὐτὸν ἐν τῇ κ   ίᾳ. 

 

  

(Atos 1:1 ARA1993+)  ¶ Escrevi G4160 

[G5668] o primeiro G3303 G4413 livro, 
G3056 ó G5599 Teófilo, G2321 relatando 

todas as coisas G4012 G3956 que Jesus 
G2424 começou G756 [G5662] G5037 a 

fazer G4160 [G5721] e G2532 a ensinar 

G1321 [G5721] 
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(Atos 1:1 BGB)  Τὸν μὲν πρῶτ ν  όγ ν 

ἐπ  η άμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφ  ε, ὧν ἤρξ τ  ὁ 

Ἰη  ῦ  π  ε ν τε κ ὶ δ δά κε ν, 

  

 

 

ALFABETO GREGO 
 

 

 

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Alfabeto_Grego.gif 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Alfabeto_Grego.gif
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Ι η σ ο υ ς 
iota eta sigma omikron upsilon sigma 

I e s o u s 
 

 

 

Segundo o Dicionário Strong Hebraico e Grego – BDB, 

Thayer e TVM, Módulo para Bíblia Eletrônica e-Sword, o 

Strong G2424 é de origem hebraica: o Strong H3091: 

G2424 

Ιησους  

Iesous 
 

de origem hebraica H3091 ישוע; TDNT - 3:284,360; n pr m 

Jesus = “Yahuh é salvação” 
 

1) Jesus, o filho de Deus, Salvador da humanidade, Deus encarnado 
2) Jesus Barrabás era o ladrão cativo que o judeus pediram a Pilatos 
para libertar no lugar de Cristo 
3) Jesus [Josué] era o famoso capitão dos israelitas, sucessor de Moisés 
(Ats_7:45; Heb_4:8) 
4) Jesus [Josué], filho de Eliézer, um dos ancestrais de Cristo (Luc_3:29) 
5) Jesus, de sobrenome Justo, um cristão judeu, cooperador de Paulo na 
pregação do evangelho (Col_4:11)  

OBS: “Javé” substituído por “Yahuh” 
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Agora pergunto, se G2424 = H3091, “Iesous” = 

“Yahushua”? Difícil... uma pergunta mais fácil, então: 

“Iesous” = “Jesus”? 
 

IESOUS = JESUS ? 

Ιησους = יהושוע ? 
 
 
 

Relembrando, veja uma possível transição (maligna) do 
nome do nosso Salvador: 
 

 
 

ANO 
(APROXIMADO) 

 
 

NOME OBSERVAÇÃO 

 
ATÉ O ANO 33 

 
YAHUSHUA Nome correto, original, trazido pelo Anjo 

Gabriel conforme Mateus 1:21 

 
ANO 60 

 
YESHUA Abreviado e alterado pelos Judeus 

(a abreviação correta seria Yahshua) 

 
ANO 100 

 
IESOUS Nome abreviado incorretamente e traduzido 

para o Grego 

 
ANO 400 

 
IESU Nome abreviado incorretamente e traduzido 

para o Latim 

 
ANO 1500 

 
JESUS 

Nome traduzido do Latim para o 
Português/Inglês (por volta dessa época 

houve o surgimento da letra “J”) 
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História da Letra “J” 

 

 

“O J foi originalmente uma versão alternativa à letra I. A 
distinção tornou-se evidente a partir da Idade Média. 

 

Pedro de la Ramée (c. 1515 – 26 de Agosto de 1572) foi o 
primeiro a distinguir explicitamente as 
letras I e J representando sons diferentes. Originalmente, 
estas letras representavam /i/, /iː/, e /j/; mas as línguas 
românicas desenvolveram novos sons que vieram a ser 
representados utilizando o I e o J, daí a atual distinção na 
pronunciação destas duas letras. 

 

Em português o som utilizado para a letra J é o /ʒ/ 
(jarro, janela, jota), assim como no francês e no romeno. 
Em todas as línguas germânicas, excetuando o Inglês que 
utiliza /dʒ/ (just), o som utilizado para a letra J é o /j/ 
(como ja em alemão ou como no ditongo i na palavra 
ideia). Este fato também se verifica em albanês, e 
nas línguas urálicas e eslavas que utilizam o alfabeto 
latino, como por exemplo 
em húngaro, finlandês, estoniano, polaco e checo.  

 

Também o sérvio, língua eslava, adotou o J no 
seu alfabeto cirílico, com o mesmo propósito. Foi devido a 
este padrão linguístico, que a letra minúscula /j/ foi 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_la_Ram%C3%A9e
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_rom%C3%A2nicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_rom%C3%A2nicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_romena
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_germ%C3%A2nicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_alem%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_albanesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_ur%C3%A1licas
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_eslavas
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_h%C3%BAngara
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_finlandesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_est%C3%B3nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_polaca
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_tcheca
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_s%C3%A9rvia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_cir%C3%ADlico
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adotada pela Associação Fonética Internacional, como 
representante deste som. 

 

Em castelhano o J pronuncia-se /x ~ h/ (como ajo que 
significa alho); este som desenvolveu-se a partir do som 
/dʒ/. Em francês o antigo som /dʒ/ é agora pronunciado 
como /ʒ/, tal como em português. 

 

Na língua italiana moderna, apenas palavras em latim ou 
palavras estrangeiras têm a letra J. Até o séc. XIX, o J era 
utilizado em vez do I, em ditongos como substituto para o 
último –ii, e em grupos vocais como em Savoja; esta regra 
era bastante rigorosa no que tocava à escrita. 

 

Linguistas da Alemanha e da Europa Central também 
utilizaram o J em algumas transliterações, de línguas 
eslavas que utilizam o alfabeto cirílico. Em particular, o "Е" 
em russo é por vezes transliterado para "je", o "Я" é 
transliterado para "ja" e o caracter "Ю" para "ju". 

 

Muitos nomes em Português começam com a letra J, 
como José, João, Jaime, Jacinto, Jorge, Jeremias, Joel, 
entre outros. Três dos doze meses do ano começam com 
a letra J, Janeiro, Junho e Julho.  

 

Devido ao fato de o J ser o último caracter a ser 
adicionado ao alfabeto latino, poucas cidades em Portugal 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Fon%C3%A9tica_Internacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_castelhana
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_italiana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa_Central
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ye
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_russa
https://pt.wikipedia.org/wiki/%D0%AF
https://pt.wikipedia.org/wiki/%D0%AE
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e no mundo, têm os seus nomes a começar com esta 
letra. Casos particulares são por 
exemplo Joanesburgo, Jacarta e Jerusalém. 

 

Na Química a letra J é a única que não está presente 
na tabela periódica.” 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Joanesburgo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jacarta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tabela_peri%C3%B3dica
https://pt.wikipedia.org/wiki/J
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A verdade sobre o 3º. Mandamento: não tomar o Nome 

em vão? 

 

 

Relembrando, a verdade sobre o Terceiro Mandamento. 

Tomar o nome de Elohim em vão não é apenas usá-lo de 

forma inadequada, ou repeti-lo à toa ou sem sentido, ou 

demasiamente, ou em ocasiões inadequadas, mas 

levantar um nome falso de Elohim. Isso geralmente não 

aprendemos na igreja-templo, infelizmente. 

 

Vamos ver exatamente o que significa “tomar o nome em 

vão”: 

 

(Êxodo 20:7 ARA1993+)  Não tomarás 

H5375 [H8799] o nome H8034 YAHUH, 
H3068 teu Elohim, H430 em vão, H7723 

porque YAHUH H3068 não terá por inocente 

H5352 [H8762] o que tomar H5375 [H8799] 

o seu nome H8034 em vão. H7723 
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(Êxodo 23:1 ARA1993+)  ¶ Não 

espalharás H5375 [H8799] notícias 
H8088 falsas, H7723 nem darás H7896 

[H8799] mão H3027 ao ímpio, H7563 para 

seres testemunha H5707 maldosa. H2555 

 

 

Cito o Êxodo 23:1 pois ele se encontra um pouco mais a 

frente do 3º. Mandamento e pode exprimir o que 

realmente o autor do livro queria dizer com os termos que 

utilizou. Não faz sentido eu espalhar notícias “em vão”, 

ou notícias “repetidas”, mas faz muito mais sentido 

espalhar notícias “falsas” ou “mentirosas”. 

 

O primeiro termo é nasa’ (H5375), ֵ֣נשא , que significa 

“tomar, levantar, carregar, erguer, sustentar” e o 

segundo termo é shav’ (H7723), שוא, que significa 

“falsidade, mentira, vacuidade”. Atente que o Dicionário 
Strong nem traz a palavra “vão” como um dos significados 
para esse termo mas podemos entender se tratar de um 
sinônimo que signifique parcialmente o que realmente a 
palavra quer dizer. 
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Dessa forma, uma tradução mais literal do 3o. 
Mandamento seria o seguinte: 
 

 

“Não sustentarás um nome falso 
para YAHUH” 

 
Ou 

 
“Não levantarás um nome falso para 

YAHUH” 
 

Ou 
 

“Não tornarás o nome de YAHUH 
em falsidade” 

 
Ou 

 
“Não tornarás o nome de Yahuh em 

mentira” 
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O nome “Jesus” é mesmo pagão? É um nome 

blasfemo? 

 

Quando afirmamos que a pronúncia original e exata é 

possível (Yahuh e Yahushua) não queremos dizer que 

um simples som, um áudio, o pronunciar de uma palavra 

ou nome seja a base para a salvação.  

 

Não, não é assim que funciona. Invocar o NOME 

pressupõe conhecer, crer, confiar que Ele realmente 

seja capaz de nos ouvir, redimir e salvar! 

 

A obediência é a mais alta forma de adoração e aquele 

que tem os mandamentos e os guarda é que efetivamente 

demonstra que ama a Yahuh e ao Seu filho Yahushua. 

 

(João 14:21 ARA)  Aquele que tem os 

meus mandamentos e os guarda, esse é 

o que me ama; e aquele que me ama será 
amado por meu Pai, e eu também o amarei 

e me manifestarei a ele. 
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Devemos guiar as pessoas de volta às raízes das 

Escrituras, mas proclamar que Jesus Cristo é o 

anticristo é uma abordagem errada. Eu tomaria muito 

cuidado ao fazer essa declaração, porque há muitas 

pessoas que são e estão salvas por Yahushua, e que 

usam o nome “Jesus”. 

 

Eu não condeno nem julgo. Eu não proclamo que você 

não seja salvo se você usar o nome de “Jesus”. Eu 

simplesmente explico o que eu encontrei em meus 

estudos, como eu tenho perseguido a verdade em 

relação aos nomes pessoais, da aliança do Pai e o nosso 

Messias. 

 

Eu acredito que Yahushua está despertando o Seu 

remanescente para estes enganos durante estes últimos 

dias, enquanto nos preparamos para estar com Ele. 

 

 

(Salmos 83:18 ACF)  Para que saibam que 

tu, a quem só pertence o nome YAHUH, 
és o Altíssimo sobre toda a terra. 
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Depois de todas essas considerações eu preciso falar 

a verdade e responder à pergunta:  

 

O nome “Jesus” é mesmo pagão?  

É um nome blasfemo? 

 

Sim, “Jesus” é um nome falso, pagão e blasfemo. 

“Yahushua” é o verdadeiro nome do Messias, nosso 

Salvador. 

 

Mesmo assim, conforme vimos na história profética de 

José do Egito, isso já estava profetizado que 

aconteceria.  

 

Yahuh é o Senhor da História e Ele tem Seus motivos 

para permitir que isso acontecesse dessa forma. 
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37.1.    Nem um “J” e nem um “til”? 

 

 

 

(Mateus 5:18 ACF)  Porque em verdade vos 

digo que, até que o céu e a terra passem, 
nem um jota ou um til se omitirá da lei, 

sem que tudo seja cumprido. 

 

 

(Mateus 5:18 ARA1993+)  Porque G1063 

em verdade G281 vos G5213 digo: G3004 

[G5719] até G2193 que G302 o céu G3772 

e G2532 a terra G1093 passem, G3928 

[G5632] nem um G1520 i G2503 ou G2228 

um G3391 til G2762 jamais G3364 passará 
G3928 [G5632] da G575 Lei, G3551 até 

G2193 que G302 tudo G3956 se cumpra. 
G1096 [G5638] 

 

 

(Mateus 5:18 ARC)  Porque em verdade vos 
digo que, até que o céu e a terra passem, 

nem um jota ou um til se omitirá da lei 

sem que tudo seja cumprido. 
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Segundo o Dicionário Strong Hebraico e Grego – BDB, 

Thayer e TVM, Módulo para Bíblia Eletrônica e-Sword:  

 

 

G2503 

ιωτα  

iota 
 

de origem hebraica י, a 

décima letra do alfabeto 
hebraico; n n 

1) a letra hebraica י, a 

menor de todas 
  1a) por isso 
equivalente à menor 
parte  
 
 

 

G2762 

κεραια  

keraia 
 

de um suposto derivado da raiz de G2768; n f 
1) um pequeno chifre 
2) extremidade, ápice, ponto 
  2a) usado pelos gramáticos para referir-se 
aos acentos e pontos diacríticos. 
Jesus usou a palavra para referir-se às 
pequenas linhas ou projeções pelas quais as 
letras hebraicas diferencivam-se umas das 
outras; o significado é, “nem mesmo a menor 
parte da lei perecerá”.  

 

 

Nas palavras de Yahushua, Ele se referiu a letra YÓD, a 
décima letra do alfabeto hebraico.  

 

Portanto, traduzir por “jota” está errado até se Ele tivesse 
dito IOTA, se referindo a letra grega, pois ele falou no 
idioma hebraico ou aramaico. 

 

A letra “J” como já vimos só apareceu na Idade Média, 
por volta do ano 1500, antes disso não existia essa letra.  
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O som do “j” não existia também. Não há som de “j” 
(como em “jarra, juventude, jeito”) no idioma hebraico e 
nem no idioma grego.  

 

Em ambos os idiomas, o correspondente a letra “G” tem 
som de “ga, gue, gui, go ou gu” como em “galinha, 
gordo, garganta”, nunca “já, je, ji, jo, ju” – nunca existiu 
isso. 

 

Portanto, tanto a letra Guímel do idioma hebraico como o 
Gamma do idioma grego não possuem som de “j”, 
apenas de “G” (ga, gue, gui, go ou gu). 

 

Por exemplo, muita gente lê a palavra גלגל Gilgal H1537 
como sendo “Jilgal” mas isso não existe. O correto é 
“Guilgal”. 
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38. A importância do Nome no livro de Atos dos 

Apóstolos 

 

Ats_2:21  E G2532 acontecerá G2071 [G5704] que 

todo G3956 aquele G3739 que G302 invocar G1941 

[G5672] o nome G3686 do Senhor G2962 será 

salvo. G4982 [G5701]  

 

Ats_2:38  Respondeu-lhes G1161 G5346 [G5713] 

G4314 Pedro: G4074 G846 Arrependei-vos, G3340 

[G5657] e G2532 cada um G1538 de vós G5216 

seja batizado G907 [G5682] em G1909 nome 
G3686 de YAHUSHUA G2424 HaMashiach G5547 

para G1519 remissão G859 dos vossos pecados, 
G266 e G2532 recebereis G2983 [G5695] o dom 

G1431 do Espírito G4151 Santo. G40  

 

Ats_3:6  Pedro, G4074 porém, G1161 lhe disse: 

G2036 [G5627] Não G3756 possuo G5225 [G5719] 
G3427 nem prata G694 nem G2532 ouro, G5553 

mas G1161 o que G5124 tenho, G2192 [G5719] 

isso te G4671 dou: G1325 [G5719] em G1722 

nome G3686 de YAHUSHUA G2424 HaMashiach, 
G5547 o Nazareno, G3480 G1453 [G5669] anda!  
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Ats_3:16  Pela G1909 fé G4102 em o nome G3686 

de YAHUSHUA, G2424 é que esse mesmo nome 

G3686 fortaleceu G4732 [G5656] a este homem 
G5026 que G3739 agora vedes G2334 [G5719] e 

G2532 reconheceis; G1492 [G5758] sim, a fé 
G4102 que vem G1325 por meio G1223 de G846 

YAHUSHUA G2424 deu G1325 [G5656] a este 
G5126 saúde perfeita G3647 na presença G561 de 

todos G3956 vós. G5216  

 

Ats_4:7  e, G2532 pondo-os G2476 [G5660] 

perante G3319 eles, G846 os argüiram: G4441 

[G5711] Com G1722 que G4169 poder G1411 ou 

G2228 em G1722 nome G3686 de quem G4169 

fizestes G4160 [G5656] G5210 isto? G5124  
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Ats_4:10  tomai G2077 [G5749] conhecimento, 

G1110 vós G5213 todos G3956 e G2532 todo 

G3956 o povo G2992 de Israel, G2474 de que, 
G3754 em G1722 nome G3686 de YAHUSHUA 

G2424 HaMashiach, G5547 o Nazareno, G3480 a 

quem G3739 vós G5210 crucificastes, G4717 

[G5656] e G2532 a quem G3739 Deus G2316 

ressuscitou G1453 [G5656] dentre G1537 os 

mortos, G3498 sim, em G1722 seu nome G5129 é 

que este G3778 está curado G3936 [G5758] G5199 

perante G1799 vós. G5216  

 

Ats_4:12  E G2532 não G3756 há G2076 [G5748] 

salvação G4991 em G1722 nenhum G3762 outro; 
G243 porque G1063 abaixo do G5259 céu G3772 

não existe G2076 [G5748] nenhum G3777 outro 
G2087 nome, G3686 dado G1325 [G5772] entre 

G1722 os homens, G444 pelo G1722 qual G3739 
G2248 importa que G1163 [G5748] sejamos 

salvos. G4982 [G5683]  
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Ats_4:17  mas, G235 para que não G3363 haja 

maior G1909 G4119 divulgação G1268 [G5686] 

entre G1519 o povo, G2992 ameacemo-los G547 
G546 [G5672] G846 para não G3367 mais G3371 

falarem G2980 [G5721] neste G1909 G5129 nome 
G3686 a quem quer que seja. G444  

 

Ats_4:18  Chamando-os, G2564 [G5660] G846 

ordenaram-lhes G3853 [G5656] G846 que 

absolutamente G2527 não G3361 falassem, G5350 

[G5738] nem G3366 ensinassem G1321 [G5721] 

em G1909 o nome G3686 de YAHUSHUA. G2424  

 

Ats_4:30  enquanto G1722 G4571 estendes G1614 

[G5721] a G4675 mão G5495 para G1519 fazer 

G1096 [G5738] curas, G2392 sinais G4592 e 
G2532 prodígios G5059 por intermédio G1223 do 

nome G3686 do teu G4675 santo G40 Servo G3816 

YAHUSHUA. G2424  
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Ats_5:28  dizendo: G3004 [G5723] Expressamente 

G3852 vos G5213 ordenamos G3853 [G5656] que 

não G3361 ensinásseis G1321 [G5721] nesse 
G1909 G5129 nome; G3686 contudo, G2532 

G2400 [G5628] enchestes G4137 [G5758] 

Jerusalém G2419 de vossa G5216 doutrina; G1322 

e G2532 quereis G1014 [G5736] lançar G1863 

[G5629] sobre G1909 nós G2248 o sangue G129 

desse G5127 homem. G444  

 

Ats_5:40  Chamando G4341 [G5666] os apóstolos, 

G652 açoitaram-nos G1194 [G5660] e, G2532 

ordenando-lhes G3853 [G5656] que não G3361 

falassem G2980 [G5721] em G1909 o nome G3686 

de YAHUSHUA, G2424 os G846 soltaram. G630 

[G5656]  
 

Ats_5:41  E G3767 eles se retiraram G4198 

[G5711] G3303 do G575 G4383 Sinédrio G4892 

regozijando-se G5463 [G5723] por G3754 terem 

sido considerados dignos G2661 [G5681] de sofrer 

afrontas G818 [G5683] por G5228 esse G846 

Nome. G3686  
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Ats_8:12  Quando, G3753 porém, G1161 deram 

crédito G4100 [G5656] a Filipe, G5376 que os 

evangelizava G2097 [G5734] a respeito do G4012 

reino G932 de Deus G2316 e G2532 do nome 

G3686 de YAHUSHUA G2424 HaMashiach, G5547 

iam sendo batizados, G907 [G5712] assim G5037 

homens G435 como G2532 mulheres. G1135  

 

Ats_8:16  porquanto G1063 não G3768 havia 
G2258 [G5713] ainda descido G1968 [G5761] 

sobre G1909 nenhum G3762 deles, G846 mas 

G1161 somente G3440 haviam sido G5225 

[G5707] batizados G907 [G5772] em G1519 o 

nome G3686 do Senhor G2962 YAHUSHUA. G2424  

 

Ats_9:14  e G2532 para aqui G5602 trouxe G2192 

[G5719] autorização G1849 dos G3844 principais 

sacerdotes G749 para prender G1210 [G5658] a 

todos G3956 os que invocam G1941 [G5734] o teu 

G4675 nome. G3686  
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Ats_9:15  Mas G1161 o Senhor G2962 lhe G4314 

G846 disse: G2036 [G5627] Vai, G4198 [G5737] 

porque G3754 este G3778 é G2076 [G5748] para 

mim G3427 um instrumento G4632 escolhido 

G1589 para levar G941 [G5658] o meu G3450 

nome G3686 perante G1799 os gentios G1484 e 

G2532 reis, G935 bem como perante G5037 os 

filhos G5207 de Israel; G2474  

 

Ats_9:16  pois G1063 eu G1473 lhe G846 

mostrarei G5263 [G5692] quanto G3745 lhe G846 

importa G1163 [G5748] sofrer G3958 [G5629] pelo 
G5228 meu G3450 nome. G3686  

 

Ats_9:21  Ora, G1161 todos G3956 os que o 

ouviam G191 [G5723] estavam atônitos G1839 

[G5710] e G2532 diziam: G3004 [G5707] Não 

G3756 é G2076 [G5748] este G3778 o que 

exterminava G4199 [G5660] em G1722 Jerusalém 

G2419 os que G3588 invocavam G1941 [G5734] o 

nome G3686 de YAHUSHUA G5124 e G2532 para 

aqui G5602 veio G2064 [G5715] precisamente com 

o fim de G1519 os G846 levar G71 [G5632] 

amarrados G1210 [G5772] aos G1909 principais 

sacerdotes? G749  
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Ats_9:27  Mas G1161 Barnabé, G921 tomando-o 

consigo, G1949 [G5637] G846 levou-o G71 

[G5627] aos G4314 apóstolos; G652 e G2532 

contou-lhes G1334 [G5662] G846 como G4459 ele 

vira G1492 [G5627] o Senhor G2962 no G1722 

caminho, G3598 e G2532 que G3754 este lhe G846 

falara, G2980 [G5656] e G2532 como G4459 em 
G1722 Damasco G1154 pregara ousadamente 

G3955 [G5662] em G1722 nome G3686 de 

YAHUSHUA. G2424  

 

Ats_9:28  Estava G2258 [G5713] com G3326 eles 
G846 em Jerusalém, G2419 entrando G1531 

[G5740] [G5734] e G2532 saindo, G1607 [G5740] 

pregando ousadamente G3955 [G5740] em G1722 

nome G3686 do Senhor. G2962  

 

Ats_10:43  Dele G5129 todos G3956 os profetas 
G4396 dão testemunho G3140 [G5719] de que, 

por meio de G1223 seu G846 nome, G3686 todo 

aquele que G3956 nele G1519 G846 crê G4100 

[G5723] recebe G2983 [G5629] remissão G859 de 

pecados. G266  
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Ats_10:48  E G5037 ordenou que G4367 [G5656] 

fossem batizados G907 [G5683] em G1722 nome 

G3686 de YAHUSHUA G2424 HaMashiach. G5547 

Então, G5119 lhe G846 pediram G2065 [G5656] 

que permanecesse G1961 [G5658] com eles por 

alguns G5100 dias. G2250  

 

Ats_15:14  expôs G1834 [G5662] Simão G4826 

como G2531 Deus, G2316 primeiramente, G4412 

visitou G1980 [G5662] os gentios, G1484 a fim de 

constituir G2983 [G5629] dentre eles G1537 um 

povo G2992 para G1909 o seu G848 nome. G3686  

 

Ats_15:17  Para que G3704 G302 os demais G2645 

homens G444 busquem G1567 [G5661] o Senhor, 

G2962 e G2532 também todos G3956 os gentios 
G1484 sobre G1909 os quais G3739 tem sido 

invocado G1941 [G5769] o meu G3450 nome, 
G3686  

 

Ats_15:26  homens G444 que têm exposto G3860 

[G5761] a G848 vida G5590 pelo G5228 nome 

G3686 de nosso G2257 Senhor G2962 YAHUSHUA 

HaMashiach. G5547  
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Ats_16:18  Isto G5124 se repetia G4160 [G5707] 

por G1909 muitos G4183 dias. G2250 Então, 

G1161 Paulo, G3972 já indignado, G1278 [G5666] 

voltando-se, G1994 [G5660] disse G2036 [G5627] 

ao espírito: G4151 Em G1722 nome G3686 de 

YAHUSHUA G2424 HaMashiach, G5547 eu te 

G4671 mando: G3853 [G5719] retira-te G1831 

[G5629] dela. G575 G846 E G2532 ele, na mesma 

G846 hora, G5610 saiu. G1831 [G5627]  

 

Ats_19:5  Eles, G1161 tendo ouvido isto, G191 

[G5660] foram batizados G907 [G5681] em G1519 

o nome G3686 do Senhor G2962 YAHUSHUA. 

G2424  
 

Ats_19:13  ¶ E G1161 alguns G5100 judeus, 
G2453 exorcistas G1845 ambulantes, G4022 

[G5740] tentaram G2021 [G5656] invocar G3687 

[G5721] o nome G3686 do Senhor G2962 

YAHUSHUA G2424 sobre G1909 possessos de 

G2192 [G5723] espíritos G4151 malignos, G4190 

dizendo: G3004 [G5723] Esconjuro-vos G3726 

[G5719] G5209 por YAHUSHUA, G2424 a quem 
G3739 Paulo G3972 prega. G2784 [G5719]  

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1262 
 

Ats_19:17  Chegou G1096 [G5633] este fato 

G5124 ao conhecimento G1110 de todos, G3956 

assim judeus G2453 como G5037 gregos G1672 

habitantes G2730 [G5723] de Éfeso; G2181 veio 

G1968 [G5627] temor G5401 sobre G1909 todos 
G3956 eles, G846 e G2532 o nome G3686 do 

Senhor G2962 YAHUSHUA G2424 era 

engrandecido. G3170 [G5712]  

 

Ats_21:13  Então, G1161 ele G3972 respondeu: 

G611 [G5662] Que G5101 fazeis G4160 [G5719] 

chorando G2799 [G5723] e G2532 quebrantando-

me G4919 [G5723] o G3450 coração? G2588 Pois 

G1063 G1473 estou G2192 [G5719] pronto G2093 

não G3756 só G3440 para ser preso, G1210 

[G5683] mas G2532 até G235 para morrer G599 

[G5629] em G1519 Jerusalém G2419 pelo G5228 

nome G3686 do Senhor G2962 YAHUSHUA. G2424  

 

Ats_22:16  E G2532 agora, G3568 por que G5101 

te demoras? G3195 [G5719] Levanta-te, G450 

[G5631] recebe o batismo G907 [G5669] e G2532 

lava G628 [G5669] os teus G4675 pecados, G266 

invocando G1941 [G5671] o nome G3686 dele. 

G846  
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Ats_26:9  Na verdade, G3303 G3767 a mim G1473 

me G1683 parecia G1380 [G5656] que muitas 

coisas G4183 devia G1163 [G5750] eu praticar 
G4238 [G5658] contra G1727 o G4314 nome 

G3686 de YAHUSHUA, G2424 o Nazareno; G3480  
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39. Qual Nome deve ser invocado para ser salvo? 

 

 

 

(Romanos 10:12 ARA1993+)  ¶ Pois G1063 

não G3756 há G2076 [G5748] distinção 
G1293 entre G5037 judeu G2453 e G2532 

grego, G1672 uma vez que G1063 o mesmo 

G846 é o Senhor G2962 de todos, G3956 

rico G4147 [G5723] para G1519 com todos 

G3956 os que o G846 invocam. G1941 

[G5734] 

(Romanos 10:13 ARA1993+)  Porque: 
G1063 Todo G3956 aquele G3739 que G302 

invocar G1941 [G5672] o nome G3686 do 

Senhor G2962 será salvo. G4982 [G5701] 
 

 

 

Veja a comparação do trecho grifado com a versão em 

habraico: 
 

( mosama 1121: De Te  er HH)  כי־כל 
 ימלט׃ יהוה בשם אשר־יקרא
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Na versão NT em hebraico está como: 

 

 .”no nome de Yahuh“ = בשם יהוה 

 

Depois que o Espírito Santo de Yah desceu e ocorreu o 

Pentecoste em Jerusalém, Pedro reconheceu e explicou 

o que estava acontecendo: a profecia estava sendo 

cumprida ali: 

 

(Atos 2:14 ACF)  Pedro, porém, pondo-se 
em pé com os onze, levantou a sua voz, e 

disse-lhes: Homens judeus, e todos os que 
habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, 

e escutai as minhas palavras. 

(Atos 2:15 ACF)  Estes homens não estão 

embriagados, como vós pensais, sendo a 

terceira hora do dia. 
(Atos 2:16 ACF)  Mas isto é o que foi dito 

pelo profeta Joel: 
(Atos 2:17 ACF)  E nos últimos dias 

acontecerá, diz Elohim, Que do meu Espírito 
derramarei sobre toda a carne; E os vossos 

filhos e as vossas filhas profetizarão, Os 
vossos jovens terão visões, E os vossos 

velhos terão sonhos; 
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(Atos 2:18 ACF)  E também do meu Espírito 

derramarei sobre os meus servos e as 

minhas servas naqueles dias, e profetizarão; 
(Atos 2:19 ACF)  E farei aparecer prodígios 

em cima, no céu; E sinais em baixo na terra, 
Sangue, fogo e vapor de fumo. 

(Atos 2:20 ACF)  O sol se converterá em 
trevas, E a lua em sangue, Antes de chegar 

o grande e glorioso dia de Yahuh; 
(Atos 2:21 ACF)  E acontecerá que todo 

aquele que invocar o nome do Senhor 

será salvo. 
 

 

 

(Joel 2:32 ARA1993+)  E acontecerá que 

todo aquele que invocar H7121 [H8799] 

o nome H8034 de YAHUH H3068 será 

salvo; H4422 [H8735] porque, no monte 

H2022 Sião H6726 e em Jerusalém, H3389 

estarão os que forem salvos, H6413 como 

YAHUH H3068 prometeu; H559 [H8804] e, 

entre os sobreviventes, H8300 aqueles que 

YAHUH H3068 chamar. H7121 [H8802] 
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(Joel 2:32 IHOT+)   והיהH1961 And it shall 

come to pass,  כלH3605 whosoever 
 H7121יקרא  H834 whosoeverראש 

  shall callםבש  on the nameH8034 

 H4422ימלט LORD of theH3068  יהוה

shall be delivered:  כיH3588 for  
 H6726 Zionציון  H2022 in mountבהר

  H3389 and in Jerusalemלםובירוש 
 H6413פליטה  H1961 shall beתהיה

deliverance,  רכאשH834 as  
 H3068 theיהוה  ,H559 hath saidאמר

LORD  רידיםובשH8300 and in the 

remnant  ראשH834 whom  
 H7121קרא׃  H3068 the LORDיהוה

shall call. 
 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1268 
 

(Joel 2:32 HSB)  ְֵ֣הו יָּׁ֗  H1961 ve·ha·Yah, will הָּׁ
come  ֵֹ֧֣לכ H3605 kol all manner  ֵ֣ ר־א  H834 שֶּ

'a·Sher- whom  ִֵ֣אי ַ֛  H7121 yik·Ra And it shall ְקרָּׁ
  come to pass [that] whosoever shall callְֵ֣םב ָ֥  ש 

  on the name ·Shembe H8034ְֵָ֣֖הי  H3068 הוָּׁ
  of the LORD ·uhYahִֵָ֣֑טי ל   ma·Let;yim H4422· מָּׁ

shall be delivered  ֵ֣ ר־בְֵ֣  H3588 ki on יִכ   ה 
H2022 be·har- for in mount  ִֵֹ֣וןצ  H6726 יֶׁ֨

tzi·Yon Zion  םּו ִל ֶּ֜  H3389 u·vi·ru·sha·Lim ִבירּושָּׁ
and in Jerusalem  ְֵָּֽ֣היֶּ הִּת H1961 tih·Yeh will 

come  ְֵ֣הפ יטָּׁ֗  H6413 fe·lei·Tah, shall be ל 
deliverance  ֵָּֽ֣ ר ֵ֣כ  שֶּ  מ  ראֵָּׁ֣  H834 ka·'a·Sher whom א 

H559 'a·Mar hath said  ְֵ֣הי  ,H3068 Yah·weh הוָּׁ 
as the LORD  יםּו ְשִריִד   ,H8300 u·Vas·se·ri·Dim ב ֶׁ֨

and in the remnant  ֵ֣ רא ָ֥   H834 'a·Sher whom שֶּ
ָ֖היְֵ֣ א׃קֵֹ֣  H3068 Yah·weh whom the LORD הוָּׁ ָּֽ  ר 

H7121 ko·Re. shall call 
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םבְֵ֣ ָ֥ ָ֖היְֵֵ֣֣ש  הוָּׁ  
“no nome de YAHUH” 

 

Obs: Ignore os sinais massoréticos do tetragrama 

pois estão incorretos, apenas copiei do texto 

hebraico. 

 

Veja Atos 2:20-21 na versão da Bíblia com o Novo 

Testamento em Hebraico: 

( uma :2:1 De Te  er HH)  יהפך השמש 
 הגדול יהוה יום בוא לפני לדם והירח לחשך
 והנורא׃

( uma :2:1 De Te  er HH)  כל והיה 
 ימלט׃ בשם־יהוה אשר־יקרא
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יהוה יום  Dia de Yahuh 

 No nome de Yahuh בשם־יהוה

 

 

 

יהוה יום  Dia de Yahuh 

 No nome de Yahuh בשם־יהוה

 

 

 

 

(Atos 2:20 ACF)  O sol se converterá em 

trevas, E a lua em sangue, Antes de chegar 
o grande e glorioso dia de Yahuh; 

(Atos 2:21 ACF)  E acontecerá que todo 
aquele que invocar o nome do Senhor 

será salvo. 
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(Salmos 18:3 ARA1993+)  Invoco H7121 

[H8799] YAHUH, H3068 digno de ser 

louvado, H1984 [H8794] e serei salvo 
H3467 [H8735] dos meus inimigos. H341 

[H8802] 
 

 

 

(Salmos 50:1 ARA1993+)  ¶ Fala H1696 

[H8765] o Poderoso, H410 o YAHUH 

H3068 Elohim, H430 e chama H7121 

[H8799] a terra H776 desde o Levante 
H4217 H8121 até ao Poente. H3996 

(Salmos 50:7 ARA1993+)  ¶ Escuta, H8085 

[H8798] povo H5971 meu, e eu falarei; 

H1696 [H8762] ó Israel, H3478 e eu 

testemunharei H5749 [H8686] contra ti. Eu 

sou Elohim, H430 o teu Elohim. H430 

(Salmos 50:15 ARA1993+)  invoca-me 

H7121 [H8798] no dia H3117 da 

angústia; H6869 eu te livrarei, H2502 

[H8762] e tu me glorificarás. H3513 

[H8762] 
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(Jeremias 33:1 ARA1993+)  ¶ Veio a 

palavra H1697 de YAHUH H3068 a Jeremias, 

H3414 segunda H8145 vez, estando ele 

ainda encarcerado H6113 [H8803] no pátio 

H2691 da guarda, H4307 dizendo: H559 

[H8800] 

(Jeremias 33:2 ARA1993+)  Assim diz H559 

[H8804] YAHUH H3068 que faz H6213 

[H8802] estas coisas, YAHUH H3068 que as 

forma H3335 [H8802] para as estabelecer 
H3559 [H8687] (YAHUH H3068 é o seu 

nome): H8034 
(Jeremias 33:3 ARA1993+)  Invoca-me, 

H7121 [H8798] e te responderei; 
H6030 [H8799] anunciar-te-ei H5046 

[H8686] coisas grandes H1419 e ocultas, 
H1219 [H8803] que não sabes. H3045 

[H8804] 
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(Zacarias 13:8 ARA1993+)  Em toda a 

terra, H776 diz H5002 [H8803] YAHUH, 

H3068 dois H8147 terços H6310 dela serão 

eliminados H3772 [H8735] e perecerão; 

H1478 [H8799] mas a terceira H7992 parte 

restará H3498 [H8735] nela. 

(Zacarias 13:9 ARA1993+)  Farei passar 
H935 [H8689] a terceira parte H7992 pelo 

fogo, H784 e a purificarei H6884 [H8804] 

como se purifica H6884 [H8800] a prata, 
H3701 e a provarei H974 [H8804] como se 

prova H974 [H8800] o ouro; H2091 ela 

invocará H7121 [H8799] o meu nome, 

H8034 e eu a ouvirei; H6030 [H8799] direi: 
H559 [H8804] é meu povo, H5971 e ela 

dirá: H559 [H8799] YAHUH H3068 é meu 

Elohim. H430 
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(Salmos 91:14 ARA1993+)  Porque a mim 

se apegou com amor, H2836 [H8804] eu o 

livrarei; H6403 [H8762] pô-lo-ei a salvo, 
H7682 [H8762] porque conhece H3045 

[H8804] o meu nome. H8034 

(Salmos 91:15 ARA1993+)  Ele me 

invocará, H7121 [H8799] e eu lhe 

responderei; H6030 [H8799] na sua 

angústia H6869 eu estarei com ele, livrá-lo-

ei H2502 [H8762] e o glorificarei. H3513 

[H8762] 
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Retornando a pergunta: Qual nome deve ser invocado? 

 

Resposta: Segundo o Antigo Testamento, יהוה YAHUH, o 

Pai, e segundo o Novo Testamento, שועיהו  YAHUSHUA, 

o Filho. 

 

Ocorre que YAHUH é “Yahuh Echad” (Deuteronômio 6:4), 

ou seja, “Yahuh é Um”. 

 

Portanto, se invocarmos o nome de YAHUSHUA, 

estaremos invocando automaticamente o Nome do Pai, 

YAHUH, pois o Filho vem em Nome do Pai, tanto sob sua 

autorização e mandato, quanto literalmente quanto ao 

nome, uma vez que שועיהו  YAHUSHUA contém o Nome 

do Pai, יהוה YAHUH. 

 

Não existe Trindade!  

 

Yahushua é a Salvação de Yahuh.  

 

Eles são Um, a mesma pessoa! 
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39.1.    Que “Senhor“ apareceu a Paulo e Ananias? 

Refere-se ao Nome do Pai ou do Filho? 

 

 

 

Os textos são longos mas vale a pena acompanhar e 
estudá-los. Todos os textos abaixo, referente a esse tema 
são da versão ARA1993+ com Strong: 

 

 

Ats 9:1  ¶ Saulo, G4569 respirando G1709 

[G5723] ainda G2089 ameaças G547 e 

G2532 morte G5408 contra G1519 os 

discípulos G3101 do Senhor, G2962 dirigiu-

se G4334 [G5631] ao sumo sacerdote G749  

Ats 9:2  e lhe G3844 G846 pediu G154 

[G5668] cartas G1992 para G1519 as 
G4314 sinagogas G4864 de Damasco, 

G1154 a fim de que, G3704 caso G1437 

achasse G2147 [G5632] alguns G5100 que 

eram do Caminho, G3598 assim G5037 

G5607 [G5752] homens G435 como G2532 

mulheres, G1135 os levasse G71 [G5632] 

presos G1210 [G5772] para G1519 

Jerusalém. G2419  
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Ats 9:3  Seguindo G4198 ele G846 estrada 

fora, G4198 [G5738] G1722 ao G1096 

[G5633] aproximar-se de G1448 [G5721] 

Damasco, G1154 subitamente G1810 uma 

luz G5457 do G575 céu G3772 brilhou ao 
G4015 seu G846 redor, G4015 [G5656]  

Ats 9:4  e, G2532 caindo G4098 [G5631] 

por G1909 terra, G1093 ouviu G191 

[G5656] uma voz G5456 que lhe G848 

dizia: G3004 [G5723] Saulo, G4549 Saulo, 

G4549 por que G5101 me G3165 

persegues? G1377 [G5719]  

Ats 9:5  Ele perguntou: G2036 [G5627] 

Quem G5101 és tu, G1488 [G5748] 

Senhor? G2962 E G1161 a resposta foi: 

G2036 [G5627] Eu G1473 sou G1510 

[G5748] Yahushua, G2424 a quem 

G3739 tu G4771 persegues; G1377 

[G5719]  

Ats 9:6  mas G2532 levanta-te G450 

[G5628] e G2532 entra G1525 [G5628] na 
G1519 cidade, G4172 onde G2532 te G4671 

dirão G2980 [G5701] o que G5101 te G4571 

convém G1163 [G5748] fazer. G4160 

[G5721]  
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Ats 9:7  Os seus G846 companheiros G435 

de G3588 viagem G4922 [G5723] pararam 

G2476 [G5715] emudecidos, G1769 ouvindo 
G191 [G5723] G3303 a voz, G5456 não 

G3367 vendo, G2334 [G5723] contudo, 
G1161 ninguém. G3367  

Ats 9:8  Então, G1161 se levantou G1453 

[G5681] Saulo G4569 da G575 terra G1093 

e, G1161 G848 abrindo G455 [G5772] os 

olhos, G3788 nada G3762 podia ver. G991 

[G5707] E, G2532 guiando-o pela mão, 

G5496 [G5723] G846 levaram-no G1521 

[G5627] para G1519 Damasco. G1154  

Ats 9:9  Esteve G2258 [G5713] três G5140 

dias G2250 sem G3361 ver, G991 [G5723] 

durante os quais nada G3756 comeu, G5315 

[G5627] nem G3761 bebeu. G4095 [G5627]  

Ats 9:10  ¶ Ora, G1161 havia G2258 

[G5713] em G1722 Damasco G1154 um 

G5100 discípulo G3101 chamado G3686 

Ananias. G367 Disse-lhe G2036 

[G5627] G4314 G846 o Senhor G2962 

numa G1722 visão: G3705 Ananias! 
G367 Ao que G1161 respondeu: G2036 

[G5627] Eis-me aqui, G2400 [G5628] 
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G1473 Senhor! G2962  

Ats 9:11  Então, G1161 o Senhor G2962 

lhe G846 ordenou: G4314 Dispõe-te, 
G450 [G5631] e vai G4198 [G5676] à 

G1909 rua G4505 que G3588 se chama 
G2564 [G5746] Direita, G2117 e, G2532 

na G1722 casa G3614 de Judas, G2455 

procura G2212 [G5657] por G3686 

Saulo, G4569 apelidado de Tarso; 
G5018 pois G1063 G2400 [G5628] ele 

está orando G4336 [G5736]  

Ats 9:12  e G2532 viu G1492 [G5627] 
G1722 G3705 entrar G1525 [G5631] um 

homem, G435 chamado G3686 Ananias, 
G367 e G2532 impor-lhe as mãos, G2007 

[G5631] G846 G5495 para que G3704 

recuperasse a vista. G308 [G5661]  

Ats 9:13  Ananias, G367 porém, G1161 

respondeu: G611 [G5662] Senhor, 

G2962 de G575 muitos G4183 tenho ouvido 

G191 [G5754] a respeito G4012 desse 
G5127 homem, G435 quantos G3745 males 

G2556 tem feito G4160 [G5656] aos teus 
G4675 santos G40 em G1722 Jerusalém; 

G2419  
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Ats 9:14  e G2532 para aqui G5602 trouxe 

G2192 [G5719] autorização G1849 dos 

G3844 principais sacerdotes G749 para 

prender G1210 [G5658] a todos G3956 os 

que invocam G1941 [G5734] o teu G4675 

nome. G3686  

Ats 9:15  Mas G1161 o Senhor G2962 lhe 
G4314 G846 disse: G2036 [G5627] Vai, 

G4198 [G5737] porque G3754 este G3778 é 
G2076 [G5748] para mim G3427 um 

instrumento G4632 escolhido G1589 para 

levar G941 [G5658] o meu G3450 nome 
G3686 perante G1799 os gentios G1484 

e G2532 reis, G935 bem como perante 
G5037 os filhos G5207 de Israel; G2474  

Ats 9:16  pois G1063 eu G1473 lhe G846 

mostrarei G5263 [G5692] quanto G3745 lhe 

G846 importa G1163 [G5748] sofrer G3958 

[G5629] pelo G5228 meu G3450 nome. 

G3686  

Ats 9:17  Então, G1161 Ananias G367 foi 
G565 [G5627] e, G2532 entrando G1525 

[G5627] na G1519 casa, G3614 impôs 
G2007 [G5631] sobre G1909 ele G846 as 

mãos, G5495 dizendo: G2036 [G5627] 
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Saulo, G4549 irmão, G80 o Senhor 

G2962 me G3165 enviou, G649 [G5758] 

a saber, o próprio Yahushua G2424 que 

te G4671 apareceu G3700 [G5685] no 

G1722 caminho G3598 por onde G3739 

vinhas, G2064 [G5711] para que G3704 

recuperes a vista G308 [G5661] e 
G2532 fiques cheio G4130 [G5686] do 

Espírito G4151 Santo. G40  

Ats 9:18  Imediatamente, G2112 lhe G846 

caíram G634 [G5627] dos G575 olhos 

G3788 como que G5616 umas escamas, 
G3013 e tornou a ver. G308 [G5656] A 

seguir, G3916 G5037 levantou-se G450 

[G5631] e G2532 foi batizado. G907 

[G5681]  

Ats 9:19  E, G2532 depois de ter-se 

alimentado, G2983 [G5631] G5160 sentiu-

se fortalecido. G1765 [G5656] Então, G1161 

permaneceu G1096 [G5633] G4569 em 

G1722 Damasco G1154 alguns G5100 dias 
G2250 com G3326 os discípulos. G3101  

Ats 9:20  E G2532 logo G2112 pregava, 
G2784 [G5707] nas G1722 sinagogas, 

G4864 a Yahushua, G2424 afirmando que 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1282 
 

G3754 este G3778 é G2076 [G5748] o Filho 

G5207 de Deus. G2316  

Ats 9:21  Ora, G1161 todos G3956 os que o 

ouviam G191 [G5723] estavam atônitos 

G1839 [G5710] e G2532 diziam: G3004 

[G5707] Não G3756 é G2076 [G5748] este 

G3778 o que exterminava G4199 [G5660] 

em G1722 Jerusalém G2419 os que G3588 

invocavam G1941 [G5734] o nome 
G3686 de Yahushua G5124 e G2532 para 

aqui G5602 veio G2064 [G5715] 

precisamente com o fim de G1519 os G846 

levar G71 [G5632] amarrados G1210 

[G5772] aos G1909 principais sacerdotes? 
G749  

Ats 9:22  Saulo, G4569 porém, G1161 mais 

e mais G3123 se fortalecia G1743 [G5712] e 

G2532 confundia G4797 [G5707] os judeus 
G2453 que G3588 moravam G2730 [G5723] 

em G1722 Damasco, G1154 demonstrando 

G4822 [G5723] que G3754 Yahushua G3778 

é G2076 [G5748] o G846 HaMashiach. 

G5547  

Ats 9:23  ¶ Decorridos G5613 muitos G2425 

dias, G2250 os judeus G2453 deliberaram 
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G4137 [G5712] entre si G4823 [G5668] 

tirar-lhe a vida; G337 [G5629] G846  

Ats 9:24  porém G1161 o plano G1917 deles 
G846 chegou ao conhecimento G1097 

[G5681] de Saulo. G4569 Dia G2250 e 
G2532 noite G3571 guardavam G3906 

[G5707] também G5037 as portas, G4439 

para G3704 o G846 matarem. G337 

[G5661]  

Ats 9:25  Mas G1161 os seus discípulos 

G3101 tomaram-no G2983 [G5631] G846 

de noite G3571 e, colocando-o G5465 

[G5660] num G1722 cesto, G4711 

desceram-no G2524 [G5656] pela G1223 

muralha. G5038  

Ats 9:26  Tendo chegado G3854 [G5637] a 
G1519 Jerusalém, G2419 procurou G3987 

[G5711] juntar-se G2853 [G5745] com os 

discípulos; G3101 todos, G3956 porém, 

G2532 o G846 temiam, G5399 [G5711] não 

G3361 acreditando G4100 [G5723] que 
G3754 ele fosse G2076 [G5748] discípulo. 

G3101  

Ats 9:27  Mas G1161 Barnabé, G921 

tomando-o consigo, G1949 [G5637] G846 
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levou-o G71 [G5627] aos G4314 apóstolos; 

G652 e G2532 contou-lhes G1334 [G5662] 

G846 como G4459 ele vira G1492 

[G5627] o Senhor G2962 no G1722 

caminho, G3598 e G2532 que G3754 este 

lhe G846 falara, G2980 [G5656] e G2532 

como G4459 em G1722 Damasco G1154 

pregara ousadamente G3955 [G5662] em 

G1722 nome G3686 de Yahushua. G2424  

Ats 9:28  Estava G2258 [G5713] com 

G3326 eles G846 em Jerusalém, G2419 

entrando G1531 [G5740] [G5734] e 
G2532 saindo, G1607 [G5740] 

pregando ousadamente G3955 [G5740] 

em G1722 nome G3686 do Senhor. 

G2962  

Ats 9:29  Falava G2980 [G5707] e G2532 

discutia G4802 [G5707] com G4314 os 

helenistas; G1675 mas G1161 eles 

procuravam G2021 [G5707] tirar-lhe a vida. 

G337 [G5629] G846  

Ats 9:30  Tendo, G1921 porém, G1161 isto 

chegado ao conhecimento G1921 [G5631] 

dos irmãos, G80 levaram-no G2609 [G5627] 

G846 até G1519 Cesaréia G2542 e G2532 
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dali o G846 enviaram G1821 [G5656] para 

G1519 Tarso. G5019  

Ats 9:31  A igreja, G1577 na verdade, 
G3303 G3767 tinha G2192 [G5707] paz 

G1515 por G2596 toda G3650 a Judéia, 
G2449 Galiléia G1056 e G2532 Samaria, 

G4540 edificando-se G3618 [G5746] e 
G2532 caminhando G4198 [G5740] no 

temor G5401 do Senhor, G2962 e, G2532 

no conforto G3874 do Espírito G4151 Santo, 

G40 crescia em número. G4129 [G5712]  

Ats 9:32  ¶ Passando G1096 [G5633] G1330 

[G5740] Pedro G4074 por G1223 toda 

parte, G3956 desceu G2718 [G5629] 

também G2532 aos G4314 santos G40 que 

G3588 habitavam G2730 [G5723] em Lida. 
G3069  

Ats 9:33  Encontrou G2147 [G5627] ali 
G1563 certo G5100 homem, G444 chamado 

G3686 Enéias, G132 que havia G2621 oito 

G3638 anos G2094 jazia G2621 [G5740] 
G1909 de cama, G2895 G1537 pois G3739 

era G2258 [G5713] paralítico. G3886 

[G5772]  

Ats 9:34  Disse-lhe G2036 [G5627] G846 
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Pedro: G4074 Enéias, G132 Yahushua 

G2424 HaMashiach G5547 te G4571 

cura! G2390 [G5736] Levanta-te G450 

[G5628] e G2532 arruma G4766 o teu 

G4572 leito. G4766 [G5657] Ele, G2532 

imediatamente, G2112 se levantou. G450 

[G5627]  

Ats 9:35  Viram-no G1492 [G5627] G846 

todos G3956 os habitantes G2730 [G5723] 

de Lida G3069 e G2532 Sarona, G4565 os 

quais G3748 se converteram G1994 

[G5656] ao G1909 Senhor. G2962  

Ats 9:36  ¶ Havia G2258 [G5713] em G1722 

Jope G2445 uma G5100 discípula G3102 por 

nome G3686 Tabita, G5000 nome este que, 

G3739 traduzido, G1329 [G5746] quer dizer 
G3004 [G5743] Dorcas; G1393 era G2258 

[G5713] ela G3778 notável G4134 pelas 

boas G18 obras G2041 e G2532 esmolas 

G1654 que G3739 fazia. G4160 [G5707]  

Ats 9:37  Ora, G1161 aconteceu, G1096 

[G5633] naqueles G1722 G1565 dias, 

G2250 que ela adoeceu G770 [G5660] e 

veio a morrer; G599 [G5629] e, G1161 

depois de G846 a lavarem, G3068 [G5660] 
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puseram-na G5087 [G5656] no G1722 

cenáculo. G5253  

Ats 9:38  Como G1161 Lida G3069 era 
G5607 [G5752] perto G1451 de Jope, 

G2445 ouvindo G191 [G5660] os discípulos 
G3101 que G3754 Pedro G4074 estava 

G2076 [G5748] ali, G1722 G846 enviaram-

lhe G649 [G5656] G4314 G846 dois G1417 

homens G435 que lhe pedissem: G3870 

[G5723] Não G3361 demores G3635 

[G5658] em vir G1330 [G5629] ter G2193 

conosco. G846  

Ats 9:39  Pedro G4074 atendeu G450 

[G5631] e G2532 foi com G4905 [G5627] 

eles. G846 Tendo chegado, G3854 [G5637] 

conduziram-no G321 [G5627] para G1519 o 

cenáculo; G5253 e G2532 todas G3956 as 

viúvas G5503 o G846 cercaram, G3936 

[G5656] chorando G2799 [G5723] e G2532 

mostrando-lhe G1925 [G5734] túnicas 

G5509 e G2532 vestidos G2440 que G3745 

Dorcas G1393 fizera G4160 [G5707] 

enquanto estava G5607 [G5752] com 
G3326 elas. G846  

Ats 9:40  Mas G1161 Pedro, G4074 tendo 
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feito sair G1544 [G5631] a todos, G3956 

G1854 pondo-se G5087 [G5631] de joelhos, 

G1119 orou; G4336 [G5662] e, G2532 

voltando-se G1994 [G5660] para G4314 o 

corpo, G4983 disse: G2036 [G5627] Tabita, 
G5000 levanta-te! G450 [G5628] Ela abriu 

G455 [G5656] os G848 olhos G3788 e, 
G2532 vendo G1492 [G5631] a Pedro, 

G4074 sentou-se. G339 [G5656]  

Ats 9:41  Ele, dando-lhe G1325 [G5631] 

G846 a mão, G5495 levantou-a; G450 

[G5656] G846 e, G1161 chamando G5455 

[G5660] os santos, G40 especialmente 

G2532 as viúvas, G5503 apresentou-a 
G3936 [G5656] G846 viva. G2198 [G5723]  

Ats 9:42  Isto G1161 se tornou G1096 

[G5633] conhecido G1110 por G2596 toda 

G3650 Jope, G2445 e G2532 muitos G4183 

creram G4100 [G5656] no G1909 

Senhor. G2962  

Ats 9:43  Pedro ficou G1096 [G5633] G3306 

[G5658] em G1722 Jope G2445 muitos 

G2425 dias, G2250 em casa de G3844 um 
G5100 curtidor G1038 chamado Simão. 

G4613  
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Ats 22:16  E G2532 agora, G3568 por 

que G5101 te demoras? G3195 [G5719] 

Levanta-te, G450 [G5631] recebe o 

batismo G907 [G5669] e G2532 lava 
G628 [G5669] os teus G4675 pecados, 

G266 invocando G1941 [G5671] o nome 
G3686 dele. G846  

 

 

 

Sei que o texto foi longo mas necessário para entender 
como substituíram o termo grego Senhor G2962 tanto 
para Yahuh quanto para Yahushua, podendo, em vez do 
título, ter sido utilizado o nome próprio e pessoal de cada 
um dEles!  

 

Mas o inimigo, propositadamente, conseguiu extinguir o 
tetragrama do Novo Testamento. Porém, referindo-se às 
Escrituras, que é o registro da Palavra. Ocorre que nós, os 
salvos, temos a Palavra de Yah dentro de nós, através 
do Espírito Santo! 

 

Yahuh, sabendo que ocorreria isso com o Seu Nome, 
providenciou em e à partir de Pentecoste que cada crente 
nEle recebesse a Palavra fisicamente através de Seu 
Espírito Santo! Hallelu Yah por isso!  
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Voltanto a pergunta do tema: Que “Senhor“ G2962 

apareceu a Paulo e Ananias? Refere-se ao Nome do 

Pai ou do Filho? 

 

Resposta: YAHUSHUA, o Filho de Yah. 

 

 

Flp 2:5  Tende G5426 em G1722 vós G5213 

o mesmo G5124 sentimento G5426 [G5744] 

que G3739 houve também G2532 em 
G1722 HaMashiach G5547 Yahushua, G2424  

Flp 2:6  pois ele, G3739 subsistindo G5225 

[G5723] em G1722 forma G3444 de Deus, 
G2316 não G3756 julgou G2233 [G5662] 

como usurpação G725 o ser G1511 [G5750] 

igual G2470 a Deus; G2316  

Flp 2:7  antes, G235 a si mesmo G1438 se 

esvaziou, G2758 [G5656] assumindo G2983 

[G5631] a forma G3444 de servo, G1401 

tornando-se G1096 [G5637] em G1722 

semelhança G3667 de homens; e, G2532 

reconhecido G2147 [G5685] em figura 
G4976 G5613 humana, G444  

Flp 2:8  a si mesmo G1438 se humilhou, 
G5013 [G5656] tornando-se G1096 [G5637] 
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obediente G5255 até G3360 à morte G2288 

e G1161 G2532 morte G2288 de cruz. 

G4716  

Flp 2:9  Pelo que G1352 também G2532 

Elohim G2316 o G846 exaltou sobremaneira 
G5251 [G5656] e G2532 lhe G846 deu 

G5483 [G5662] o nome G3686 que G3588 

está acima G5228 de todo G3956 nome, 

G3686  

Flp 2:10  para que G2443 ao G1722 nome 

G3686 de Yahushua G2424 se dobre G2578 

[G5661] todo G3956 joelho, G1119 nos 

céus, G2032 na terra G1919 e G2532 

debaixo da terra, G2709  

Flp 2:11  e G2532 toda G3956 língua 

G1100 confesse G1843 [G5672] que 
G3754 Yahushua G2424 HaMashiach 

G5547 é Senhor, G2962 para G1519 

glória G1391 de Elohim G2316 Pai. 

G3962  
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1Co_1:2  à igreja G1577 de Elohim G2316 

que G3588 está G5607 [G5752] em G1722 

Corinto, G2882 aos santificados G37 

[G5772] em G1722 Cristo G5547 Yahushua, 

G2424 chamados G2822 para ser santos, 
G40 com G4862 todos G3956 os que em 

G1722 todo G3956 lugar G5117 invocam 
G1941 [G5734] o nome G3686 de nosso 

G2257 Senhor G2962 Yahushua G2424 

HaMashiach, G5547 Senhor deles G846 

e G2532 nosso: G2257 

 

Luc 24:44  A seguir, Yahushua lhes G846 

disse: G2036 [G5627] São estas G3778 

as palavras G3056 que G3739 eu vos G5209 

falei, G2980 [G5656] estando G5607 

[G5752] ainda G2089 convosco: G4862 

G5213 importava G1163 [G5748] se 

cumprisse G4137 [G5683] tudo G3956 

o que G4012 de mim G1700 está escrito 

G1125 [G5772] na G1722 Lei G3551 de 

Moisés, G3475 nos Profetas G4396 e 

G2532 nos Salmos. G5568  

Luc 24:45  Então, G5119 lhes G846 abriu 

G1272 [G5656] o entendimento G3563 para 
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compreenderem G4920 [G5721] as 

Escrituras; G1124  

Luc 24:46  e G2532 lhes G846 disse: G2036 

[G5627] Assim G3754 G3779 está escrito 

G1125 [G5769] que G3779 o HaMashiach 
G5547 havia G1163 [G5713] de padecer 

G3958 [G5629] e G2532 ressuscitar G450 

[G5629] dentre G1537 os mortos G3498 no 

terceiro G5154 dia G2250  

Luc 24:47  e G2532 que em G1909 seu 

G846 nome G3686 se pregasse G2784 

[G5683] arrependimento G3341 para 

remissão G859 de pecados G266 a G1519 

todas G3956 as nações, G1484 começando 
G756 [G5671] de G575 Jerusalém. G2419  

Luc 24:48  Vós G5210 sois G2075 [G5748] 

testemunhas G3144 destas coisas. G5130  

Luc 24:49  Eis G2400 [G5628] que envio 
G649 [G5719] sobre G1909 vós G5209 a 

promessa G1860 de meu G3450 Pai; G3962 

permanecei, G2523 [G5657] pois, na G1722 

cidade, G4172 até G2193 que do G1537 alto 

G5311 sejais revestidos G1746 [G5672] de 

poder. G1411  

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1294 
 

39.2.   Em que Nome devemos ser batizados? Qual a 

fórmula batismal? 

 

 

(Mateus 28:18 ACF)  E, chegando-se 
Yahushua, falou-lhes, dizendo: É-me dado 

todo o poder no céu e na terra. 

(Mateus 28:19 ACF)  Portanto ide, fazei 
discípulos de todas as nações, batizando-

os em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo; 

(Mateus 28:20 ACF)  Ensinando-os a 
guardar todas as coisas que eu vos tenho 

mandado; e eis que eu estou convosco 
todos os dias, até a consumação dos 

séculos. Assim seja. 

 

 

“Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo” 

 

Não irei entrar na discussão se esse texto foi 

acrescentado mais tarde nas Escrituras pois não é 

possível encontrarmos uma resposta por esse caminho, 

porém, como dito antes, as Escrituras possuem um 
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SISTEMA DE SEGURANÇA, que impede que seu 

conteúdo seja violado. 

 

Isso significa que se você tiver toda a Escritura, ou seja, 

toda a Palavra de Yah, terá condições de encontrar e 

conhecer a VERDADE, se o Espírito Santo assim o 

permitir. 

 

No nome de quem devemos ser batizados? Bem, o 

texto de Mateus, que é único, diz que é no nome do Pai, 

no nome do Filho e no nome do Espírito. Então pergunto: 

Qual é o nome do Pai, qual é o nome do Filho e qual é o 

nome do Espírito Santo? 

 

Muita gente, inclusive eu mesmo fui batizado assim, “por 

títulos, apenas, sem nenhum nome.  

 

O pastor repetiu as palavras do texto: “eu te batizo em 

nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”. Ocorre que 

não foi dito nenhum nome, apenas títulos! Impressionante 

como somos enredados tão facilmente quando 

simplesmente fazemos o que os outros fazem – sem 

questionar! 
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E a culpa não foi do pastor, apenas, mas de todo um 

sistema religioso cego e enganado pelo diabo! Mais 

uma vez eu pergunto: em que nome devemos ser 

batizados? 

 

Aliás, uma pergunta mais difícil: o batismo salva? Qual 

batismo que salva? Aquele em que somos mergulhados 

na água? João Batista disse que batizava com água mas 

que viria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com 

fogo! 

 

(Lucas 3:16 ACF)  Respondeu João a todos, 

dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com 
água, mas eis que vem aquele que é mais 

poderoso do que eu, do qual não sou digno 
de desatar a correia das alparcas; esse vos 

batizará com o Espírito Santo e com 
fogo. 

 

 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1297 
 

(João 1:32 ACF)  E João testificou, dizendo: 

Eu vi o Espírito descer do céu como pomba, 

e repousar sobre ele. 

(João 1:33 ACF)  E eu não o conhecia, mas 

o que me mandou a batizar com água, 
esse me disse: Sobre aquele que vires 

descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse 
é o que batiza com o Espírito Santo. 

(João 1:34 ACF)  E eu vi, e tenho testificado 
que este é o Filho de Elohim. 
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O Batismo de João Batista 

 

(Mateus 3:1 ACF)  E, naqueles dias, 
apareceu João o Batista pregando no 

deserto da Judéia, 

(Mateus 3:2 ACF)  E dizendo: Arrependei-
vos, porque é chegado o reino dos céus. 

(Mateus 3:3 ACF)  Porque este é o 
anunciado pelo profeta Isaías, que disse: 

Voz do que clama no deserto: Preparai o 
caminho do Senhor, Endireitai as suas 

veredas. 
(Mateus 3:4 ACF)  E este João tinha as suas 

vestes de pelos de camelo, e um cinto de 

couro em torno de seus lombos; e 
alimentava-se de gafanhotos e de mel 

silvestre. 
(Mateus 3:5 ACF)  Então ia ter com ele 

Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a 
província adjacente ao Jordão; 

(Mateus 3:6 ACF)  E eram por ele 
batizados no rio Jordão, confessando os 

seus pecados. 

(Mateus 3:7 ACF)  E, vendo ele muitos dos 
fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu 

batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem 
vos ensinou a fugir da ira futura? 
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(Mateus 3:8 ACF)  Produzi, pois, frutos 

dignos de arrependimento; 

(Mateus 3:9 ACF)  E não presumais, de vós 
mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão; 

porque eu vos digo que, mesmo destas 
pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. 

(Mateus 3:10 ACF)  E também agora está 
posto o machado à raiz das árvores; toda a 

árvore, pois, que não produz bom fruto, é 
cortada e lançada no fogo. 

(Mateus 3:11 ACF)  E eu, em verdade, vos 

batizo com água, para o 
arrependimento; mas aquele que vem 

após mim é mais poderoso do que eu; 
cujas alparcas não sou digno de levar; 

ele vos batizará com o Espírito Santo, e 
com fogo. 

(Mateus 3:12 ACF)  Em sua mão tem a pá, e 
limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o 

seu trigo, e queimará a palha com fogo que 

nunca se apagará. 
(Mateus 3:13 ACF)  Então veio Yahushua da 

Galiléia ter com João, junto do Jordão, para 
ser batizado por ele. 

(Mateus 3:14 ACF)  Mas João opunha-se-
lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por 

ti, e vens tu a mim? 
(Mateus 3:15 ACF)  Yahushua, porém, 
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respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, 

porque assim nos convém cumprir toda a 

justiça. Então ele o permitiu. 
(Mateus 3:16 ACF)  E, sendo Yahushua 

batizado, saiu logo da água, e eis que 
se lhe abriram os céus, e viu o Espírito 

de Deus descendo como pomba e vindo 
sobre ele. 

(Mateus 3:17 ACF)  E eis que uma voz dos 
céus dizia: Este é o meu Filho amado, 

em quem me comprazo. 
 

As Escrituras não dizem em que nome João Batista 

realizava seus batismos mas ele disse foi o próprio 

Yahushua quem mandou que ele batizasse com água. 

 

Há uma possibilidade de até o ladrão da cruz, aquele que 

creu em Yahushua, ter sido batizado por João Batista pois 

as Escrituras dizem que “todos era batizados por ele no 

Rio Jordão”: 

 

(Marcos 1:5 ACF)  E toda a província da 

Judéia e os de Jerusalém iam ter com 
ele; e todos eram batizados por ele no rio 

Jordão, confessando os seus pecados. 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1301 
 

(Atos 1:5 ACF)  Porque, na verdade, João 

batizou com água, mas vós sereis 

batizados com o Espírito Santo, não 
muito depois destes dias. 

(Atos 1:6 ACF)  Aqueles, pois, que se 
haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: 

Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino 
a Israel? 

(Atos 1:7 ACF)  E disse-lhes: Não vos 
pertence saber os tempos ou as estações 

que o Pai estabeleceu pelo seu próprio 

poder. 
(Atos 1:8 ACF)  Mas recebereis a virtude 

do Espírito Santo, que há de vir sobre 
vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em 

Jerusalém como em toda a Judéia e 
Samaria, e até aos confins da terra. 

(Atos 1:9 ACF)  E, quando dizia isto, vendo-
o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem 

o recebeu, ocultando-o a seus olhos. 
 

O livro de Atos não recebe esse nome sem motivo. São 

realmente os atos dos apóstolos, o que eles fizeram e do 

jeito que eles fizeram. E o que eles fizeram e do jeito 

como fizeram servem de modelo para seguirmos como 

crentes, como irmãos, como igreja. 
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Agora veremos na prática, como foi que eles batizaram os 

novos convertidos, e em que nome eles batizaram esses 

novos irmãos. 

 

(Atos 2:38 ACF)  E disse-lhes Pedro: 
Arrependei-vos, e cada um de vós seja 

batizado em nome de Yahushua 
HaMashiach, para perdão dos pecados; 

e recebereis o dom do Espírito Santo; 

 

(Atos 8:12 ACF)  Mas, como cressem em 

Filipe, que lhes pregava acerca do reino de 
Elohim, e do nome de Yahushua 

HaMashiach, se batizavam, tanto 
homens como mulheres. 

 

(Atos 8:16 ACF)  ( Porque sobre nenhum 
deles tinha ainda descido; mas somente 

eram batizados em nome do Senhor 
Yahushua ). 

 

(Atos 10:48 ARA)  E ordenou que fossem 
batizados em nome de Yahushua 

HaMashiach. Então, lhe pediram que 
permanecesse com eles por alguns dias. 
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(Atos 19:3 ACF)  Perguntou-lhes, então: Em 

que sois batizados então? E eles disseram: 

No batismo de João. 

(Atos 19:4 ACF)  Mas Paulo disse: 

Certamente João batizou com o batismo do 
arrependimento, dizendo ao povo que cresse 

no que após ele havia de vir, isto é, em 
Yahushua HaMashiach. 

(Atos 19:5 ACF)  E os que ouviram foram 
batizados em nome do Senhor 

Yahushua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1304 
 

O Batismo de Paulo: em nome de Yahushua 

 

 

(Atos 22:6 ACF)  Ora, aconteceu que, indo 

eu já de caminho, e chegando perto de 
Damasco, quase ao meio-dia, de repente me 

rodeou uma grande luz do céu. 

(Atos 22:7 ACF)  E caí por terra, e ouvi uma 

voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me 

persegues? 
(Atos 22:8 ACF)  E eu respondi: Quem és, 

Senhor? E disse-me: Eu sou Yahushua 
Nazareno, a quem tu persegues. 

(Atos 22:9 ACF)  E os que estavam comigo 
viram, em verdade, a luz, e se 

atemorizaram muito, mas não ouviram a 
voz daquele que falava comigo. 

(Atos 22:10 ACF)  Então disse eu: Senhor, 

que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te, 
e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que 

te é ordenado fazer. 
(Atos 22:11 ACF)  E, como eu não via, por 

causa do esplendor daquela luz, fui levado 
pela mão dos que estavam comigo, e 

cheguei a Damasco. 
(Atos 22:12 ACF)  E um certo Ananias, 

homem piedoso conforme a lei, que tinha 

bom testemunho de todos os judeus que ali 
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moravam, 

(Atos 22:13 ACF)  Vindo ter comigo, e 

apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, 
recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. 

(Atos 22:14 ACF)  E ele disse: O Deus de 
nossos pais de antemão te designou para 

que conheças a sua vontade, e vejas aquele 
Justo e ouças a voz da sua boca. 

(Atos 22:15 ACF)  Porque hás de ser sua 
testemunha para com todos os homens do 

que tens visto e ouvido. 

(Atos 22:16 ACF)  E agora por que te 
deténs? Levanta-te, e batiza-te, e lava 

os teus pecados, invocando o nome do 
Senhor. 

 

 

 

Fica claro no texto que o “Senhor” do verso 22:16 

se refere ao “Senhor” do verso 22:8, Yahushua 

HaMashiach. 
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O verdadeiro batismo 

 

(Romanos 6:3 ACF)  Ou não sabeis que 
todos quantos fomos batizados em 

Yahushua HaMashiach fomos batizados 

na sua morte? 

(Romanos 6:4 ACF)  De sorte que fomos 

sepultados com ele pelo batismo na 
morte; para que, como Cristo foi 

ressuscitado dentre os mortos, pela glória 
do Pai, assim andemos nós também em 

novidade de vida. 
(Romanos 6:5 ACF)  Porque, se fomos 

plantados juntamente com ele na 

semelhança da sua morte, também o 
seremos na da sua ressurreição; 

 

 

(1 Coríntios 12:13 ACF)  Pois todos nós 

fomos batizados em um Espírito, 
formando um corpo, quer judeus, quer 

gregos, quer servos, quer livres, e todos 
temos bebido de um Espírito. 

(1 Coríntios 12:14 ACF)  Porque também o 
corpo não é um só membro, mas muitos. 
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(Efésios 4:5 ACF)  Um só Senhor, uma só fé, 

um só batismo; 

 

 

(Colossenses 2:12 ACF)  Sepultados com 

ele no batismo, nele também 
ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que 

o ressuscitou dentre os mortos. 

 

 

(1 Pedro 3:21 ACF)  Que também, como 

uma verdadeira figura, agora vos salva, 
o batismo, não do despojamento da 

imundícia da carne, mas da indagação 

de uma boa consciência para com Deus, 
pela ressurreição de Yahushua 

HaMashiach; 

 

O verdadeiro batismo ocorre na morte de Yahushua e 

quando somos batizados em água em nome de 

Yahushua, é apenas uma figura daquilo que já aconteceu 

espiritualmente dentro do corpo do nosso Salvador! Todos 

os crentes foram batizados de uma só vez, ao mesmo 

tempo, no corpo de Yahushua, em sua morte! Tanto os 

vivos, os que já dormem e os que ainda virão! 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1308 
 

39.3.   Nome de quem os gentios invocam? 

 

 

Nome de quem os gentios invocam? O nome do Pai ou o 

nome do Filho? 

 

(Atos 15:15 ACF)  E com isto concordam as 
palavras dos profetas; como está escrito: 

(Atos 15:16 ACF)  Depois disto voltarei, E 
reedificarei o tabernáculo de Davi, que 

está caído, Levantá-lo-ei das suas ruínas, E 
tornarei a edificá-lo. 

(Atos 15:17 ACF)  Para que o restante 
dos homens busque ao Senhor, E todos 

os gentios, sobre os quais o meu nome 

é invocado, Diz o Senhor, que faz todas 
estas coisas, 

(Atos 15:18 ACF)  Conhecidas são a Deus, 
desde o princípio do mundo, todas as suas 

obras. 
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(Amós 9:11 ACF)  Naquele dia tornarei a 

levantar o tabernáculo caído de Davi, e 

repararei as suas brechas, e tornarei a 
levantar as suas ruínas, e o edificarei como 

nos dias da antigüidade; 

(Amós 9:12 ACF)  Para que possuam o 

restante de Edom, e todos os gentios que 
são chamados pelo meu nome, diz 

YAHUH, que faz essas coisas. 
 

 

Como Atos 15:17 é uma citação de Amós 9:12, o 

“Senhor” de Atos 15:17 é Yahuh, conforme Amós 9:12. 

É Yahuh quem está falando, Ele reedificará o Tabernáculo 

caído de Davi, e os gentios invocarão o nome dEle: 

YAHUH. 

Pois quando os gentios invocam o nome YAHUSHUA, 

invocam automaticamente o nome YAHUH,  o Pai, que 

está no nome do Filho! 

A Reedificação do Tabernáculo de Davi teve início em 

Pentecoste e está acontecendo até hoje e se findará com 

o retorno de nosso Salvador, Yahushua HaMashiach. 
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39.4.   Qual o nome que devemos fazer conhecido 

entre os povos? 

 

 

(Deuteronômio 28:9 ARA)  YAHUH te 
constituirá para si em povo santo, como 

te tem jurado, quando guardares os 
mandamentos de YAHUH, teu Elohim, e 

andares nos seus caminhos. 

(Deuteronômio 28:10 ARA)  E todos os 

povos da terra verão que és chamado 
pelo nome de YAHUH e terão medo de ti. 

 

 

(Salmos 105:1 ARA)  Rendei graças a 

YAHUH, invocai o seu nome, fazei 
conhecidos, entre os povos, os seus 

feitos. 

 

 

(1 Crônicas 16:8 ARA) Rendei graças a 

YAHUH, invocai o seu nome, fazei 

conhecidos, entre os povos, os seus 
feitos. 
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(Isaías 62:1 ARA) Por amor de Sião, me não 

calarei e, por amor de Jerusalém, não me 

aquietarei, até que saia a sua justiça como 
um resplendor, e a sua salvação, como uma 

tocha acesa. 

(Isaías 62:2 ARA)  As nações verão a tua 

justiça, e todos os reis, a tua glória; e 
serás chamada por um nome novo, que 

a boca de YAHUH designará. 
 

 

(Êxodo 9:15 ARA)  Pois já eu poderia ter 
estendido a mão para te ferir a ti e o teu 

povo com pestilência, e terias sido cortado 
da terra; 

(Êxodo 9:16 ARA)  mas, deveras, para isso 
te hei mantido, a fim de mostrar-te o 

meu poder, e para que seja o meu nome 
anunciado em toda a terra. 

 

 

 

(Salmos 105:1 ARA)  Rendei graças a 
YAHUH, invocai o seu nome, fazei 

conhecidos, entre os povos, os seus 
feitos. 
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(Isaías 62:2 ARA)  As nações verão a tua 

justiça, e todos os reis, a tua glória; e serás 

chamada por um nome novo, que a boca de 
YAHUH designará. 

 

 

(Isaías 52:7 ARA)  Que formosos são sobre 
os montes os pés do que anuncia as boas-

novas, que faz ouvir a paz, que anuncia 
coisas boas, que faz ouvir a salvação, que 

diz a Sião: O teu Elohim reina! 

 

 

 Referindo-se profeticamente àqueles muitos que 
pregariam a Yahshua (H3444) 

 

 

(Jeremias 3:17 ARA)  Naquele tempo, 

chamarão a Jerusalém de Trono de YAHUH; 
nela se reunirão todas as nações em 

nome de YAHUH e já não andarão segundo 
a dureza do seu coração maligno. 
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(Isaías 12:4 ARA)  Direis naquele dia: Dai 

graças a YAHUH, invocai o seu nome, tornai 

manifestos os seus feitos entre os 
povos, relembrai que é excelso o seu 

nome. 

 

 

(1 Crônicas 16:8 ARA) Rendei graças a 

YAHUH, invocai o seu nome, fazei 
conhecidos, entre os povos, os seus 

feitos. 

 
(1 Crônicas 16:23 ARA)  Cantai a YAHUH, 

todas as terras; proclamai a sua salvação, 
dia após dia. 

(1 Crônicas 16:24 ARA)  Anunciai entre as 
nações a sua glória, entre todos os 

povos, as suas maravilhas, 
 

 

(1 Crônicas 16:28 ARA)  Tributai a 
YAHUH, ó famílias dos povos, tributai a 

YAHUH glória e força. 

(1 Crônicas 16:29 ARA)  Tributai a YAHUH a 

glória devida ao seu nome; trazei oferendas 
e entrai nos seus átrios; adorai YAHUH na 

beleza da sua santidade. 
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(2 Crônicas 6:33 ARA)  ouve tu dos céus, do 

lugar da tua habitação, e faze tudo o que o 

estrangeiro te pedir, a fim de que todos os 
povos da terra conheçam o teu nome, 

para te temerem como o teu povo de 
Israel e para saberem que esta casa, que 

eu edifiquei, é chamada pelo teu nome. 

 
 

(1 Reis 8:41 ARA)  Também ao 

estrangeiro, que não for do teu povo de 
Israel, porém vier de terras remotas, 

por amor do teu nome 

(1 Reis 8:42 ARA)  ( porque ouvirão do 
teu grande nome, e da tua mão 

poderosa, e do teu braço estendido ), e 
orar, voltado para esta casa, 

(1 Reis 8:43 ARA)  ouve tu nos céus, 
lugar da tua habitação, e faze tudo o 

que o estrangeiro te pedir, a fim de que 
todos os povos da terra conheçam o teu 

nome, para te temerem como o teu 

povo de Israel e para saberem que esta 
casa, que eu edifiquei, é chamada pelo 

teu nome 
(1 Reis 8:44 ARA)  Quando o teu povo sair à 

guerra contra o seu inimigo, pelo caminho 
por que o enviares, e orar a YAHUH, voltado 
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para esta cidade, que tu escolheste, e para 

a casa, que edifiquei ao teu nome, 

(1 Reis 8:45 ARA)  ouve tu nos céus a sua 
oração e a sua súplica e faze-lhe justiça. 

 

 

(Isaías 65:1 ARA)  Fui buscado pelos que 
não perguntavam por mim; fui achado por 

aqueles que não me buscavam; a um povo 
que não se chamava do meu nome, eu 

disse: Eis-me aqui, eis-me aqui. 

 

 

(Deuteronômio 32:3 ARA1993+)  Porque 

proclamarei H7121 [H8799] o nome 

H8034 de YAHUH. H3068 Engrandecei 
H3051 [H8798] H1433 o nosso Elohim. 
H430 

 

 

(2 Samuel 22:50 ACF)  Por isso, ó YAHUH, 

te louvarei entre os gentios, e entoarei 
louvores ao teu nome. 
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(Deuteronômio 28:10 ARA1993+)  E todos 

os povos H5971 da terra H776 verão 
H7200 [H8804] que és chamado H7121 

[H8738] pelo nome H8034 de YAHUH 
H3068 e terão medo H3372 [H8804] de 

ti 

 

 

(Deuteronômio 4:6 ACF)  Guardai-os pois, e 

cumpri-os, porque isso será a vossa 
sabedoria e o vosso entendimento perante 

os olhos dos povos, que ouvirão todos estes 
estatutos, e dirão: Este grande povo é nação 

sábia e entendida. 

(Deuteronômio 4:7 ACF)  Pois, que nação 
há tão grande, que tenha deuses tão 

chegados como YAHUH nosso Elohim, 
todas as vezes que o invocamos? 

(Deuteronômio 4:8 ACF)  E que nação há 
tão grande, que tenha estatutos e juízos tão 

justos como toda esta lei que hoje ponho 
perante vós? 
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(Josué 5:1 ACF)  E sucedeu que, ouvindo 

todos os reis dos amorreus, que habitavam 

deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos 
os reis dos cananeus, que estavam ao 

pé do mar, que YAHUH tinha secado as 
águas do Jordão, de diante dos filhos de 

Israel, até que passassem, desfaleceu-se-
lhes o coração, e não houve mais ânimo 

neles, por causa dos filhos de Israel. 

 

 

YAHUH é o nome que devemos fazer conhecido entre os 

povos, através de YAHUSHUA, nosso Redentor e 

Salvador! 
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39.5.   A quem “todo joelho se dobrará”? Nome de 

quem “toda a língua confessará”? 

 

 

(Isaías 45:22 ARA)  Olhai para mim e sede 

salvos, vós, todos os limites da terra; 
porque eu sou Elohim, e não há outro. 

(Isaías 45:23 ARA)  Por mim mesmo 

tenho jurado; da minha boca saiu o que é 
justo, e a minha palavra não tornará atrás. 

Diante de mim se dobrará todo joelho, e 
jurará toda língua. 

 

(Romanos 14:11 ARA)  Como está escrito: 
Por minha vida, diz o Senhor, diante de 

mim se dobrará todo joelho, e toda 
língua dará louvores a Deus. 

 

 

( mosama 1:21 De Te  er HH)  כי 
 יהיה למען ויחי( ויקם) המשיח מת זאת בעבור
 על־החיים׃ גם על־המתים גם אדון
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Na versão da Bíblia com Novo Testamento em Hebraico 

aparece o tetragrama YAHUH no lugar do “Senhor” da 

versão da ARA.  

 

Como se trata de uma citação, Romanos está citando 

Isaías e declara isso, deveria constar o Nome do Eterno, 

já que é dEle que Isaías está falando.  

 

 

 

(Filipenses 2:10 ARA)  para que ao nome de 
YAHUSHUA se dobre todo joelho, nos céus, 

na terra e debaixo da terra, 

(Filipenses 2:11 ARA)  e toda língua 

confesse que YAHUSHUA HAMASHIACH é 

Senhor, para glória de Deus Pai. 
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Veja como a versão OANT-PSPV – Original Aramaic 

New Testament traduz esse verso: 

 

(Filipenses 2:10 OANT-Ps-Pv)  That in The 

Name of Yeshua, every knee shall bow, 
which is in Heaven and in The Earth and 

which is under The Earth, 

(Filipenses 2:11 OANT-Ps-Pv)  And every 

tongue shall confess that Yeshua The 
Messiah is THE LORD JEHOVAH* to the 

glory of God his Father. 

 

É nisso que cremos: que o termo “Senhor” de 

Filipenses 2:11 é o tetragrama, ou seja, o Nome do 

Eteno Criador, Yahuh!!! Toda língua confessará que 

YAHUSHUA É YAHUH!!!! 

 

(Atos 26:14 ARA)  E, caindo todos nós por 

terra, ouvi uma voz que me falava em 
língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me 

persegues? Dura coisa é recalcitrares contra 
os aguilhões. 

(Atos 26:15 ARA)  Então, eu perguntei: 
Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor 

respondeu: Eu sou Yahushua, a quem tu 

persegues. 
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Yahushua falou com Saulo em língua hebraica, 

então, não poderia ter dito um nome grego-

romano, Jesus, mas um nome hebraico: 
Yahushua. 

 

 

Toda língua 
confessará que 

 YAHUSHUA 
É YAHUH! 

 

 

 

(Isaías 43:11 ACF)  Eu, eu sou YAHUH, e 

fora de mim não há Salvador. 
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39.6.   Quem é o Rei dos Reis: O Pai ou o Filho? 

 

 

 

Zac_9:9  ¶ Alegra-te H1523 [H8798] muito, H3966 

ó filha H1323 de Sião; H6726 exulta, H7321 

[H8685] ó filha H1323 de Jerusalém: H3389 eis aí 

te vem H935 [H8799] o teu Rei, H4428 justo 

H6662 e salvador, H3467 [H8737] humilde, H6041 

montado H7392 [H8802] em jumento, H2543 num 

jumentinho, H5895 cria H1121 de jumenta. H860  

 

Slm 10:16  YAHUH H3068 é rei H4428 eterno: 
H5769 H5703 da sua terra H776 somem-se H6 

[H8804] as nações. H1471  

 

Slm_24:8  Quem é o Rei H4428 da Glória? 

H3519 YAHUH, H3068 forte H5808 e poderoso, 
H1368 YAHUH H3068 poderoso H1368 nas 

batalhas. H4421  

 

Slm_24:10  Quem é esse Rei H4428 da Glória? 
H3519 YAHUH H3068 dos Exércitos, H6635 ele é 

o Rei H4428 da Glória. H3519  
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Slm_29:10  YAHUH H3068 preside H3427 [H8804] 

aos dilúvios; H3999 como rei, H4428 YAHUH 

H3068 presidirá H3427 [H8799] para sempre. 
H5769  

 

Slm_47:2  Pois o YAHUH H3068 Altíssimo H5945 é 

tremendo, H3372 [H8737] é o grande H1419 rei 
H4428 de toda a terra. H776  

 

Slm_84:3  O pardal H6833 encontrou H4672 

[H8804] casa, H1004 e a andorinha, H1866 ninho 

H7064 para si, onde acolha H7896 [H8804] os seus 

filhotes; H667 eu, os teus altares, H4196 YAHUH 

H3068 dos Exércitos, H6635 Rei H4428 meu e 

Deus H430 meu!  

 

Slm_89:18  Pois ao YAHUH H3068 pertence o 

nosso escudo, H4043 e ao Santo H6918 de Israel, 
H3478 o nosso rei. H4428  

 

Slm_95:3  Porque YAHUH H3068 é o Deus H410 

supremo H1419 e o grande H1419 Rei H4428 

acima de todos os deuses. H430  
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Slm_98:6  com trombetas H2689 e ao som H6963 

de buzinas, H7782 exultai H7321 [H8685] perante 

H6440 YAHUH, H3068 que é rei. H4428  

 

Dan_2:47  Disse H6032 [H8750] H560 [H8750] o 

rei H4430 a Daniel: H1841 Certamente, H4481 

H7187 o vosso Deus H426 é o Deus H426 dos 

deuses, H426 e o Senhor H4756 dos reis, 

H4430 e o revelador H1541 [H8751] de mistérios, 
H7328 pois pudeste H3202 [H8754] revelar H1541 

[H8749] este H1836 mistério. H7328  

 

1Tm_6:15  a qual, G3739 em suas G2398 épocas 

determinadas, G2540 há de ser revelada G1166 

[G5692] pelo bendito G3107 e G2532 único G3441 

Soberano, G1413 o Rei G935 dos reis G936 

[G5723] e G2532 Senhor G2962 dos 

senhores; G2961 [G5723]  
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Apo_17:14  ¶ Pelejarão G4170 [G5692] eles G3778 

contra G3326 o Cordeiro, G721 e G2532 o 

Cordeiro G721 os G846 vencerá, G3528 [G5692] 

pois G3754 é G2076 [G5748] o Senhor G2962 dos 

senhores G2962 e G2532 o Rei G935 dos reis; 
G935 vencerão também G2532 os chamados, 

G2822 eleitos G1588 e G2532 fiéis G4103 que se 

acham com G3326 ele. G846  

 

Apo_19:16  Tem G2192 [G5719] no G1909 seu 

manto G2440 e G2532 na G1909 sua G848 coxa 

G3382 um nome G3686 inscrito: G1125 [G5772] 

REI G935 DOS REIS G935 E G2532 SENHOR 

G2962 DOS SENHORES. G2962  

 

 

YAHUSHUA é YAHUH! 

YAHUSHUA é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores! 
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39.7.   Quem edificará a Casa de YAHUH? 

 

 

(2 Crônicas 6:5 ARA)  Desde o dia em que 
eu tirei o meu povo da terra do Egito, não 

escolhi cidade alguma de todas as tribos de 
Israel, para edificar uma casa a fim de ali 

estabelecer o meu nome; nem escolhi 
homem algum para chefe do meu povo de 

Israel. 

(2 Crônicas 6:6 ARA)  Mas escolhi 
Jerusalém para que ali seja estabelecido o 

meu nome e escolhi a Davi para chefe do 
meu povo de Israel. 

(2 Crônicas 6:7 ARA)  Também Davi, meu 
pai, propusera em seu coração o edificar 

uma casa ao nome de YAHUH, o Elohim 
de Israel. 

(2 Crônicas 6:8 ARA)  Porém YAHUH disse a 

Davi, meu pai: Já que desejaste edificar 
uma casa ao meu nome, bem fizeste em o 

resolver em teu coração. 
(2 Crônicas 6:9 ARA)  Todavia, tu não 

edificarás a casa; porém teu filho, que 
descenderá de ti, ele a edificará ao meu 

nome. 
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Esse texto é profético, pois Salomão, o filho de Davi, 

realmente edificou um Templo a Yahuh, porém, ao 

mesmo tempo se refere a profecia de um filho de Davi, 

Yahushua, o Messias que viria, que iria edificar o Templo 

Espiritual de Yahuh, a Casa de Yahuh. 

 

(2 Crônicas 2:5 ARA)  A casa que 
edificarei há de ser grande, porque o 

nosso Elohim é maior do que todos os 
deuses. 

 

 

(2 Crônicas 6:18 ARA)  Mas, de fato, 

habitaria Elohim com os homens na 
terra? Eis que os céus e até o céu dos 

céus não te podem conter, quanto 
menos esta casa que eu edifiquei. 

 

 

O próprio Salomão, após ter edificado o Templo de Yahuh 

confessa que Elohim não poderia habitar em templo feito 

por mãos humanas... 
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(Zacarias 6:11 ARA)  Recebe, digo, prata e 

ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de 

Josué (YAHUSHUA), filho de Jozadaque, o 
sumo sacerdote. 

(Zacarias 6:12 ARA)  E dize-lhe: Assim diz 
YAHUH dos Exércitos: Eis aqui o homem 

cujo nome é Renovo; ele brotará do seu 
lugar e edificará o templo de YAHUH. 

(Zacarias 6:13 ARA)  Ele mesmo edificará 
o templo de YAHUH e será revestido de 

glória; assentar-se-á no seu trono, e 

dominará, e será sacerdote no seu 
trono; e reinará perfeita união entre 

ambos os ofícios. 
 

Quem edificará a Casa de Yahuh, ou o Templo (casa 

espiritual) de Yahuh é Yahushua, o nosso Salvador.  

 

Profeticamente, seria o filho de Davi, Salomão edificou um 

templo fisicamente, mas profeticamente, o filho de Davi 

apontaria para Yahushua, o Messias. 

 

Nesse texto de Zacarias podemos ver que o RENOVO 

prometido tem o nome de YAHUSHUA, o nome do Sumo 

sacerdote que estava sendo coroado e que, 
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figuradamente, estava sendo uma representação do 

Messias que atuaria em ambos os ofícios: REI e 

SACERDOTE. 

 

Essa é uma profecia espetacular que revela com clareza 

qual seria o futuro nome do Messias que ainda viria depois 

de algumas centenas de anos. 

 

(1 Pedro 2:5 ACF)  Vós também, como 

pedras vivas, sois edificados casa 
espiritual e sacerdócio santo, para 

oferecer sacrifícios espirituais 
agradáveis a Elohim por Yahushua 

HaMashiach. 

(1 Pedro 2:6 ACF)  Por isso também na 

Escritura se contém: Eis que ponho em Sião 
a pedra principal da esquina, eleita e 

preciosa; E quem nela crer não será 

confundido. 
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39.8. Veja como confundiram “Senhor” G2962 

 

 

(Atos 2:34 ACF)  Porque Davi não subiu aos 

céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor 
ao meu Senhor: Assenta-te à minha 

direita, 

(Atos 2:35 ACF)  Até que ponha os teus 

inimigos por escabelo de teus pés. 
 

 

 

Como saber quem é o primeiro e o segundo 

“Senhor”? Bem, como se trata de uma citação do 

Antigo Testamento, vamos analisar o texto com 

Strong e depois o texto em hebraico: 

 

 

(Salmos 110:1 ARA1993+) ¶ Disse H5002 

[H8803] YAHUH H3068 ao meu senhor: 
H113 Assenta-te H3427 [H8798] à minha 

direita, H3225 até que eu ponha H7896 

[H8799] os teus inimigos H341 [H8802] 

debaixo H1916 dos teus pés. H7272 
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(Salmos 110:1 IHOT+)   לדודH1732 of David.  
H3068 יהוה saidH5002  נאם A PsalmH4210  מזמור

  The LORDלאדני  unto my Lord,H113 בש  SitH3427 

 H5704 untilעד  ,H3225 thou at my right handלימיני
  H341 thine enemiesאיביך  H7896 I makeיתאש 

 H7272 thyלרגליך׃  .H1916 thy footstoolהדם

footstool. 
 

 

 

Davi é quem está falando, portanto, como Rei, não haveria 

nenhum ser humano a quem ele chamasse de Senhor 

(adon H113) já que ele era o líder máximo, soberano. 

 

Quando olhamos o texto em hebraico fica claro que o 

primeiro “Senhor” se trata do tetragrama, o Nome do 

Eterno Criador, YAHUH H3068, e o segundo “Senhor” se 

trata de “Yahushua”, o adon H113 (mestre, senhor) de 

Davi. 

 

Mas para os leitores em português fica bem mais difícil de 

entender tanto o Salmos como Atos. 
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Na versão da Bíblia com Novo Testamento em Hebraico 

está correto conforme o Salmo 110:1: 

 

( uma :2:: De Te  er 
HH)  השמימה עלה לא דוד כי 
 לאדני יהוהנאם־ אמר הוא והנה
 לימיני׃ שב

 

 

>>  “Yahuh (H3068) ao meu adon (H113 senhor, 

mestre)” 

 

 

 

(Salmos 16:8 ARA1993+)  ¶ YAHUH, 

H3068 tenho-o H7737 [H8765] sempre 
H8548 à minha presença; estando ele à 

minha direita, H3225 não serei abalado. 
H4131 [H8735] 
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(Atos 2:25 ARA1993+)  Porque G1063 a 

respeito G1519 dele G846 diz G3004 

[G5719] Davi: G1138 Diante de G1799 

mim G3450 via G4308 [G5710] sempre 

G1223 G3956 o Senhor, G2962 porque 
G3754 está G2076 [G5748] à G1537 minha 

G3450 direita, G1188 para que G2443 eu 

não G3363 seja abalado. G4531 [G5686] 

 

 

( sot :2:2 DN TN  er HH)  
לנגדי  יהוהכי־דוד אמר עליו שויתי 

 תמיד כי מימיני בל־אמוט׃
 
 

   (Salmos 16:8 IHOT+)ויתיש  have setI H7737 

 beforeH5048  לנגדי the LORDH3068  יהוה

  H3588 me: becauseכי  H8548 alwaysתמיד
 H1077 I shall notבל  ,H3225 at my right handמימיני

 .H4131 be movedאמוט׃ 
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Só pelo texto de Salmos 16:8 já seria possível deduzir que 
o “Senhor” citado em Atos 2:25 é o próprio Nome do 
Eterno Criador, mas o texto hebraico do Novo testamento 
também apresenta o tetragrama e a versão da Bíblia 
HISB também demonstram o mesmo, que o nome é 
YAHUH. 

 

 

(Atos 11:21 ARA1993+)  A mão G5495 do 

Senhor G2962 estava G2258 [G5713] com 

G3326 eles, G846 e G5037 muitos, G4183 
G706 crendo, G4100 [G5660] se 

converteram G1994 [G5656] ao G1909 

Senhor. G2962 

 

 

( sot 112:1 DN TN  er HH)  
ורבים האמינו  יד־יהוהותהי עמהם 
 ׃האדוןוישובו אל־

 
 
>>> “Mão de Yahuh (H3068) ...  Adon” 
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(Atos 13:44 ARA1993+)  No sábado G4521 

seguinte, G2064 [G5740] afluiu G4863 

[G5681] quase G4975 toda G3956 a cidade 
G4172 para ouvir G191 [G5658] a palavra 

G3056 de Deus. G2316 

 

 

( sot 14211 DN TN  er HH)  
ובשבת השנית נקהלה כמעט 

 ׃יהוהכל־העיר לשמע את־דבר 
 
 
>>> “Palavra de Yahuh H3068...” 
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(Atos 13:47 ARA1993+)  Porque G1063 o 

Senhor G2962 assim G3779 no-lo G2254 

determinou: G1781 [G5769] Eu te G4571 

constituí G5087 [G5758] para G1519 luz 

G5457 dos gentios, G1484 a fim de que 
G4571 sejas G1511 [G5750] para G1519 

salvação G4991 até G2193 aos confins 
G2078 da terra. G1093 

 

 

( sot 14211 DN TN  er HH)  
נתתיך לאור  יהוהכי כן אמר לנו 

 גוים להיות ישועתי עד־קצה הארץ׃
 

 

>>> “Porque Yahuh H3068...” 
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(Atos 26:7 ARA1993+)  a G1519 qual 

G3739 as nossas G2257 doze tribos, G1429 

servindo G3000 [G5723] a Deus G2316 

fervorosamente G1722 G1616 de noite 

G3571 e G2532 de dia, G2250 almejam 
G1679 [G5719] alcançar; G2658 [G5658] é 

G4012 no tocante a G3739 esta esperança, 
G1680 ó rei, G935 que eu sou acusado 

G1458 [G5743] pelos G5259 judeus. G2453 

 

 

( sot ::21 DN TN  er HH)  
ואשר שנים עשר שבטינו מיחלים 

תמיד  בעבדם את־יהוהלהגיע לה 
יומם ולילה על־דבר התקוה הזאת 
המלך אגרפס היהודים מבקשים 

 לחיבני׃
 

>>> “...Servindo (H5650) a Yahuh (H3068)...” 
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(1 Coríntios 1:2 ARA1993+)  à igreja G1577 

de Elohim G2316 que G3588 está G5607 

[G5752] em G1722 Corinto, G2882 aos 

santificados G37 [G5772] em G1722 Cristo 

G5547 Yahushua, G2424 chamados G2822 

para ser santos, G40 com G4862 todos 

G3956 os que em G1722 todo G3956 

lugar G5117 invocam G1941 [G5734] o 

nome G3686 de nosso G2257 Senhor 
G2962 Yahushua G2424 HaMashiach, 

G5547 Senhor deles G846 e G2532 

nosso: G2257 
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39.9. Tentação de YAHUSHUA ou Tentação de Elohim? 

 

 

(Mateus 4:1 ACF)  Então foi conduzido 

Yahushua pelo Espírito ao deserto, para 
ser tentado pelo diabo. 

(Mateus 4:2 ACF)  E, tendo jejuado 
quarenta dias e quarenta noites, depois teve 

fome; 
(Mateus 4:3 ACF)  E, chegando-se a ele o 

tentador, disse: Se tu és o Filho de Elohim, 
manda que estas pedras se tornem em 

pães. 

(Mateus 4:4 ACF)  Ele, porém, respondendo, 
disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o 

homem, mas de toda a palavra que sai da 
boca de Elohim. 

(Mateus 4:5 ACF)  Então o diabo o 
transportou à cidade santa, e colocou-o 

sobre o pináculo do templo, 
(Mateus 4:6 ACF)  E disse-lhe: Se tu és o 

Filho de Elohim, lança-te de aqui abaixo; 

porque está escrito: Que aos seus anjos 
dará ordens a teu respeito, E tomar-te-ão 

nas mãos, Para que nunca tropeces em 
alguma pedra. 

(Mateus 4:7 ACF)  Disse-lhe Yahushua: 
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Também está escrito: Não tentarás a 

Yahuh teu Elohim. 
 

 

(Deuteronômio 6:16 ARA1993+)  Não 

tentarás H5254 [H8762] o YAHUH, 

H3068 teu Elohim, H430 como o tentaste 
H5254 [H8765] em Massá. H4532 

 

 

Yahushua é levado para ser tentado, a Tentação de 

Yahushua, e responde a Satanás, com as Escrituras, 

“Não tentarás Yahuh, teu Elohim”, porque Yahushua é 

Yahuh! 
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39.10. A Onipresença de YAH versus Trindade 

 

 

 

Jer 23:23  Acaso, sou Elohim H430 apenas 

de perto, H7138 diz H5002 [H8803] 

YAHUH, H3068 e não também de longe? 

H7350  

Jer 23:24  Ocultar-se-ia H5641 [H8735] 

alguém H376 em esconderijos, H4565 de 

modo que eu não o veja? H7200 [H8799] —

diz H5002 [H8803] YAHUH; H3068 

porventura, não encho H4392 eu os 

céus H8064 e a terra? H776 —diz H5002 

[H8803] YAHUH. H3068  

 

Há apenas um Elohim, uma só pessoa, em ofícios 

diferentes. Não existe trindade, triunidade, mas ofícios 

simultâneos de um Elohim que é ECHAD, H259, ou seja, 

UM. 

 

A Onipresença de Yah o faz capaz de estar nos três 

ofícios simultaneamente, e ainda ser “Um” e não 2 ou 

3. A Onipresença anula a necessidade de 3 pessoas 

da Trindade. 
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O estudo sério dos Nomes Verdadeiros do Criador e Seu 
Filho nos trouxe a uma outra compreensão 
completamente avessa àquela que nos ensinaram quando 
dentro no sistema religioso.  
 
Não existe Trindade, o Criador é Um. Assim como a 
“Terra Plana”, a “Trindade” não é o foco desse estudo mas 
eu não poderia deixar de esclarecer uma coisa tão 
importante como essa! 
 
Um Ser que é Soberano detém todo o poder e não pode 
estar dividido em 3. Nem em dois.  
 
Não existe dois tudos, mas apenas um tudo. Se 
houvesse dois tudos, cada um deles não seria tudo.  
 
Simples assim.  
 
Se você crer na Trindade, o poder não estará na mão de 
um único Ser mas na de 3 seres. E tratando esses seres 
separadamente, nenhum deles deterá todo o poder, 
portanto, nenhum deles será Elohim! Esse é o perigo! 
 
 

(Isaías 44:6 ACF)  Assim diz YAHUH, Rei de 

Israel, e seu Redentor, o YAHUH dos 
Exércitos: Eu sou o primeiro, e eu sou o 

último, e fora de mim não há Elohiym. 
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É um mistério, dizem, sobre a Trindade. É verdade, e foi 
satanás quem inventou.  
 
Não caia nessa, o Soberano Criador é o mesmo 
Redentor, Ele é o Criador e também o Salvador, assim 
como as Escrituras nos dizem.  
 
Aquilo que não entender, considere a Onipresença 
dEle, o controle temporal que o Criador detém que 
tudo se encaixará e ficará mais claro de compreender 
o Criador e Seu Filho. 
 
 

(Isaías 45:21 ACF)  Anunciai, e chegai-vos, 
e tomai conselho todos juntos; quem fez 

ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde 

então o anunciou? Porventura não sou eu, 
YAHUH? Pois não há outro Elohiym 

senão eu; Elohiym justo e Salvador não 
há além de mim. 

 
 
Na versão da sua Bíblia você provavelmente encontrará  
 
“não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão 
eu, Deus justo e Salvador não há além de mim”.  
 
Ora, se você entende que esse “Senhor” seja o nome de 
Seu Deus, então Ele está afirmando que, sendo o Pai 
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Celeste, é o único Deus e não há outro Salvador. E aí? 
Onde fica o Filho? Bem, seja corajoso como Josué: a 
ordem que foi dada a um soldado de guerra foi: estude e 
obedeça às Escrituras!  
 
Não busque intermediários mercenários mas pergunte, 
questione, e vá diretamente ao Pai e Salvador, através de 
Seu Espírito Santo, sobre o que está lendo até agora, não 
deixe passar, não ignore. Busque e insista pela verdade! 
 
Peça sabedoria a Ele e tenha certeza que lhe dará!  
 
Eu experimentei isso, fiquei chocado, minha esposa 
também. Houve algumas lições que levaram meses para 
realmente entendermos! Não é fácil aceitar que foi 
enganado – acredite, eu sei bem o que é isso... 
 
 

(Provérbios 15:3 ACF)  Os olhos de 

YAHUH estão em todo lugar, 
contemplando os maus e os bons. 

  
 

(Hebreus 4:13 ACF)  E não há criatura 

alguma encoberta diante dele; antes todas 
as coisas estão nuas e patentes aos 

olhos daquele com quem temos de 
tratar. 
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(1 Reis 8:30 ACF)  Ouve, pois, a súplica do 

teu servo, e do teu povo Israel, quando 
orarem neste lugar; também ouve tu no 

lugar da tua habitação nos céus; ouve 
também, e perdoa. 

 
 
 

(Jó 1:6 ARA) Num dia em que os filhos de 
Deus vieram apresentar-se perante 

YAHUH, veio também Satanás entre eles. 

 
 
 

(2 Crônicas 16:9 ARA)  Porque, quanto a 

YAHUH, seus olhos passam por toda a 

terra, para mostrar-se forte para com 
aqueles cujo coração é totalmente dele; 

nisto procedeste loucamente; por isso, 
desde agora, haverá guerras contra ti. 
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(Salmos 139:6 ARA)  Tal conhecimento é 

maravilhoso demais para mim: é sobremodo 

elevado, não o posso atingir. 

(Salmos 139:7 ARA)  Para onde me 

ausentarei do teu Espírito? Para onde 
fugirei da tua face? 

(Salmos 139:8 ARA)  Se subo aos céus, lá 
estás; se faço a minha cama no mais 

profundo abismo, lá estás também; 
 
 
 

(Salmos 32:8 ACF)  Instruir-te-ei, e ensinar-

te-ei o caminho que deves seguir; guiar-te-

ei com os meus olhos. 

 
 
 

(2 Crônicas 18:31 ARA)  Vendo os capitães 

dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei 
de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o 

atacar. Josafá, porém, gritou, e YAHUH o 
socorreu; Elohim os desviou dele. 
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Que resposta rápida a uma oração, hein? Os inimigos 
estavam chegando para atacar a Josafá, mas Josafá 
gritou e Yahuh imediatamente o socorreu, desviando 
os inimigos dele! Incrível! Hallelu Yah por isso!  

 

O que será que ele gritou? “Socorro”? “Salvação”? 
“Hoshua na”? – “Salva-me agora”? 

 

Alguns trinitarianos podem dizer que o Pai é Elohim, que o 
Filho é Elohim e que Espírito Santo também é Elohim, e 
que os três são Um, mas isso realmente não tem lógica  
nem fundamento nas Escrituras.  

 

Foi algo que foi passando desde a igreja católica, de 
geração em geração sem ninguém questionar a respeito. 
Yahuh é o nome do Pai Celeste, e esse Pai Celeste é 
Elohim, veja: 

 

 

(1 Crônicas 29:10 ARA1993+)  ¶ Pelo que 

Davi H1732 louvou H1288 [H8762] a YAHUH 

H3068 perante H5869 a congregação H6951 

toda e disse: H559 [H8799] Bendito H1288 

[H8803] és tu, YAHUH, H3068 Elohim  

H430 de Israel, H3478 nosso pai, H1 de 
H5704 eternidade H5769 em eternidade. 

H5769 
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(Isaías 63:16 ARA1993+)  Mas H3588 tu és 

nosso Pai, H1 ainda que Abraão H85 não nos 

conhece, H3808 H3045 [H8804] e Israel 
H3478 não nos reconhece; H5234 [H8686] 

tu, ó YAHUH, H3068 és nosso Pai; H1 

nosso Redentor H1350 [H8802] é o teu 

nome H8034 desde a antiguidade. H5769 

 
 

(Isaías 64:8 ARA1993+)  Mas agora, ó 

YAHUH, H3068 tu és nosso Pai, H1 nós 

somos o barro, H2563 e tu, o nosso oleiro; 
H3335 [H8802] e todos nós, obra H4639 

das tuas mãos. H3027 

 

 

 

YAHUSHUA É 

YAHUH 
Filipenses 2:11 
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40. Um dos principais motivos de se esconder o nome 

Yahushua: A Batalha de Jericó 

 

 

Quando você realmente realmente entende e recebe a 

revelação que o verdadeiro nome do nosso Salvador, o 

Filho de Yahuh é YAHUSHUA, passa a valorizar muito 

mais a vida de Yahushua (Josué, sucessor de Moisés), e 

de Yahushua (Josué/Jesua, sumo sacerdote, filho de 

Jeozadaque). 

 

Os eventos que antecedem a grande batalha de Jericó e a 

própria conquista de Jericó passa a valer mais, ou seja, 

acabamos entendendo que profeticamente está descrito 

ali no livro de Josué detalhes da batalha final que 

culminará com o retorno do Messias e na Ressurreição e 

Arrebatamento da Igreja. 

 

Não é o foco aqui tecer os detalhes mas fica a dica para 

que você estude profundamente sobre isso e faça uma 

comparação com as 7 trombetas de Apocalipse. À seguir, 

um comparativo para que você inicie seus estudos. 
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CONQUISTA JERICÓ x ÚLTIMA SEMANA DE DANIEL 
YAHUSHUA (JOSUÉ) x YAHUSHUA (SALVADOR) 

LIVRO DE JOSUÉ x APOCALIPSE 
 

 
YAHUSHUA (JOSUÉ) 

 

 
YAHUSHUA (SALVADOR) 

 
CONQUISTA LIDERADA POR 
YAHUSHUA (JOSUÉ) 
 

(Deuteronômio 1:38 ARA)  

Josué, filho de Num, que está 

diante de ti, ele ali entrará; 

anima-o, porque ele fará que 

Israel a receba por herança. 

(Deuteronômio 3:28 ARA)  Dá 

ordens a Josué, e anima-o, e 

fortalece-o; porque ele passará 

adiante deste povo e o fará 

possuir a terra que tu apenas 

verás. 

(Deuteronômio 31:3 ARA)  

YAHUH, teu Elohim, passará 

adiante de ti; ele destruirá 

estas nações de diante de ti, e 

tu as possuirás; Josué passará 

adiante de ti, como YAHUH tem 

dito. 

(Deuteronômio 31:7 ARA)  

Chamou Moisés a Josué e lhe 

disse na presença de todo o 

Israel: Sê forte e corajoso; 

 
CONQUISTA LIDERADA POR 
YAHUSHUA 
 

(Apocalipse 7:10 ARA)  e 

clamavam em grande voz, 

dizendo: Ao nosso Elohim, que 

se assenta no trono, e ao 

Cordeiro, pertence a salvação. 

(Apocalipse 5:5 ARA)  Todavia, 

um dos anciãos me disse: Não 

chores; eis que o Leão da tribo 

de Judá, a Raiz de Davi, 

venceu para abrir o livro e os 

seus sete selos. 

(Apocalipse 17:14 ARA)  

Pelejarão eles contra o 

Cordeiro, e o Cordeiro os 

vencerá, pois é o Senhor dos 

senhores e o Rei dos reis; 

vencerão também os 

chamados, eleitos e fiéis que 

se acham com ele. 
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YAHUSHUA (JOSUÉ) 

 

 
YAHUSHUA (SALVADOR) 

porque, com este povo, 

entrarás na terra que YAHUH, 

sob juramento, prometeu dar a 

teus pais; e tu os farás herdá-

la. 

 

 
NOME DO COMANDANTE: 
YAHUSHUA 
 

(Josué 5:13 ARA) Estando 

Josué ao pé de Jericó, levantou 

os olhos e olhou; eis que se 

achava em pé diante dele um 

homem que trazia na mão uma 

espada nua; chegou-se Josué a 

ele e disse-lhe: És tu dos 

nossos ou dos nossos 

adversário 

(Deuteronômio 31:7 ARA)  

Chamou Moisés a Josué e lhe 

disse na presença de todo o 

Israel: Sê forte e corajoso; 

porque, com este povo, 

entrarás na terra que YAHUH, 

sob juramento, prometeu dar a 

teus pais; e tu os farás herdá-

la. 

 
NOME DO COMANDANTE: 
YAHUSHUA 
 

(Apocalipse 22:16 ARA)  Eu, 

Yahushua, enviei o meu anjo 

para vos testificar estas coisas 

às igrejas. Eu sou a Raiz e a 

Geração de Davi, a brilhante 

Estrela da manhã. 

(Apocalipse 5:5 ARA)  Todavia, 

um dos anciãos me disse: Não 

chores; eis que o Leão da tribo 

de Judá, a Raiz de Davi, 

venceu para abrir o livro e os 

seus sete selos. 

(Jeremias 23:5 ARA)  Eis que 

vêm dias, diz YAHUH, em que 

levantarei a Davi um Renovo 

justo; e, rei que é, reinará, e 

agirá sabiamente, e executará 

o juízo e a justiça na terra. 

 
 
 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1352 
 

 
YAHUSHUA (JOSUÉ) 

 

 
YAHUSHUA (SALVADOR) 

 
DURAÇÃO DA BATALHA: 7 DIAS 
 

(Josué 6:3 ARA)  Vós, pois, 

todos os homens de guerra, 

rodeareis a cidade, cercando-a 

uma vez; assim fareis por seis 

dias. 

(Josué 6:4 ARA)  Sete 

sacerdotes levarão sete 

trombetas de chifre de carneiro 

adiante da arca; no sétimo dia, 

rodeareis a cidade sete vezes, 

e os sacerdotes tocarão as 

trombetas. 

(Josué 6:5 ARA)  E será que, 

tocando-se longamente a 

trombeta de chifre de carneiro, 

ouvindo vós o sonido dela, todo 

o povo gritará com grande 

grita; o muro da cidade cairá 

abaixo, e o povo subirá nele, 

cada qual em frente de si. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DURAÇÃO DA BATALHA: 7 DIAS 
 

(Daniel 9:27 ARA)  Ele fará 

firme aliança com muitos, por 

uma semana; na metade da 

semana, fará cessar o sacrifício 

e a oferta de manjares; sobre 

a asa das abominações virá o 

assolador, até que a 

destruição, que está 

determinada, se derrame sobre 

ele. 

(Daniel 12:11 ARA)  Depois do 

tempo em que o sacrifício 

diário for tirado, e posta a 

abominação desoladora, 

haverá ainda mil duzentos e 

noventa dias. 
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YAHUSHUA ENVIA 2 ESPIAS 
 

(Josué 2:1 ARA) De Sitim 

enviou Josué, filho de Num, 

dois homens, secretamente, 

como espias, dizendo: Andai e 

observai a terra e Jericó. 

Foram, pois, e entraram na 

casa de uma mulher prostituta, 

cujo nome era Raabe, e 

pousaram ali. 

 

 
YAHUSHUA ENVIA 2 
TESTEMUNHAS 
 

(Apocalipse 11:3 ARA)  Darei 

às minhas duas testemunhas 

que profetizem por mil 

duzentos e sessenta dias, 

vestidas de pano de saco. 

 

 
7 TROMBETAS PARA A 
BATALHA 
 

(Josué 6:6 ARA)  Então, Josué, 

filho de Num, chamou os 

sacerdotes e disse-lhes: Levai 

a arca da Aliança; e sete 

sacerdotes levem sete 

trombetas de chifre de carneiro 

adiante da arca de YAHUH. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 TROMBETAS PARA A 
BATALHA 
 

(Apocalipse 8:2 ARA)  Então, vi 

os sete anjos que se acham em 

pé diante de Elohim, e lhes 

foram dadas sete trombetas. 
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SILÊNCIO ATÉ O INÍCIO DO 
SÉTIMO DIA 
 

(Josué 6:4 ARA)  Sete 

sacerdotes levarão sete 

trombetas de chifre de carneiro 

adiante da arca; no sétimo dia, 

rodeareis a cidade sete vezes, 

e os sacerdotes tocarão as 

trombetas. 

(Josué 6:5 ARA)  E será que, 

tocando-se longamente a 

trombeta de chifre de carneiro, 

ouvindo vós o sonido dela, todo 

o povo gritará com grande 

grita; o muro da cidade cairá 

abaixo, e o povo subirá nele, 

cada qual em frente de si. 

(Josué 6:10 ARA)  Porém ao 

povo ordenara Josué, dizendo: 

Não gritareis, nem fareis ouvir 

a vossa voz, nem sairá palavra 

alguma da vossa boca, até ao 

dia em que eu vos diga: gritai! 

Então, gritareis. 

 
 
 
 
 

 
SILÊNCIO NO CÉU POR ½ HORA 
(SÉTIMO SELO) 
 

(Apocalipse 8:1 ARA)  Quando 

o Cordeiro abriu o sétimo selo, 

houve silêncio no céu cerca de 

meia hora. 

(Apocalipse 8:2 ARA)  Então, vi 

os sete anjos que se acham em 

pé diante de Elohim, e lhes 

foram dadas sete trombetas. 
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INVASÃO: NO FIM DA SÉTIMA 
TROMBETA 
 

(Josué 6:15 ARA)  No sétimo 

dia, madrugaram ao subir da 

alva e, da mesma sorte, 

rodearam a cidade sete vezes; 

somente naquele dia rodearam 

a cidade sete vezes. 

(Josué 6:16 ARA)  E sucedeu 

que, na sétima vez, quando os 

sacerdotes tocavam as 

trombetas, disse Josué ao 

povo: Gritai, porque YAHUH 

vos entregou a cidade! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INVASÃO: NO FIM DA SÉTIMA 
TROMBETA 
 

(Apocalipse 10:4 ARA)  Logo 

que falaram os sete trovões, eu 

ia escrever, mas ouvi uma voz 

do céu, dizendo: Guarda em 

segredo as coisas que os sete 

trovões falaram e não as 

escrevas. 

(Apocalipse 10:7 ARA)  mas, 

nos dias da voz do sétimo anjo, 

quando ele estiver para tocar a 

trombeta, cumprir-se-á, então, 

o mistério de Elohim, segundo 

ele anunciou aos seus servos, 

os profetas. 
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BATALHA CONTRA A GRANDE 
CIDADE DE JERICÓ 
 
 
 

(Josué 6:1 ARA)  Ora, Jericó 

estava rigorosamente fechada 

por causa dos filhos de Israel; 

ninguém saía, nem entrava. 

(Josué 6:2 ARA)  Então, disse 

YAHUH a Josué: Olha, 

entreguei na tua mão Jericó, o 

seu rei e os seus valentes. 

(Deuteronômio 9:1 ARA) Ouve, 

ó Israel, tu passas, hoje, o 

Jordão para entrares a possuir 

nações maiores e mais fortes 

do que tu; cidades grandes e 

amuralhadas até aos céus; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BATALHA CONTRA A GRANDE 
CIDADE DE BABILÔNIA 
 
 

(Apocalipse 18:10 ARA)  e, 

conservando-se de longe, pelo 

medo do seu tormento, dizem: 

Ai! Ai! Tu, grande cidade, 

Babilônia, tu, poderosa cidade! 

Pois, em uma só hora, chegou 

o teu juízo. 

(Apocalipse 18:21 ARA)  Então, 

um anjo forte levantou uma 

pedra como grande pedra de 

moinho e arrojou-a para dentro 

do mar, dizendo: Assim, com 

ímpeto, será arrojada 

Babilônia, a grande cidade, e 

nunca jamais será achada. 
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YAHUSHUA LEVA TODO O SEU 
POVO A TERRA PROMETIDA 
(JERUSALÉM) 
 

(Josué 1:10 ARA)  Então, deu 

ordem Josué aos príncipes do 

povo, dizendo: 

(Josué 1:11 ARA)  Passai pelo 

meio do arraial e ordenai ao 

povo, dizendo: Provede-vos de 

comida, porque, dentro de três 

dias, passareis este Jordão, 

para que entreis na terra que 

vos dá o SENHOR, vosso Deus, 

para a possuirdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
YAHUSHUA LEVA TODO SEU 
POVO A JERUSALÉM 
CELESTIAL 
 

(Hebreus 12:21 ARA)  Na 

verdade, de tal modo era 

horrível o espetáculo, que 

Moisés disse: Sinto-me 

aterrado e trêmulo! 

(Hebreus 12:22 ARA)  Mas 

tendes chegado ao monte Sião 

e à cidade do Deus vivo, a 

Jerusalém celestial, e a 

incontáveis hostes de anjos, e 

à universal assembléia 
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RAABE ERA UMA PROSTITUTA 
 

(Josué 2:1 ARA) De Sitim 

enviou Josué, filho de Num, 

dois homens, secretamente, 

como espias, dizendo: Andai e 

observai a terra e Jericó. 

Foram, pois, e entraram na 

casa de uma mulher prostituta, 

cujo nome era Raabe, e 

pousaram ali. 

(Josué 6:17 ARA)  Porém a 

cidade será condenada, ela e 

tudo quanto nela houver; 

somente viverá Raabe, a 

prostituta, e todos os que 

estiverem com ela em casa, 

porquanto escondeu os 

mensageiros que enviamos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISRAEL É DESCRITO COMO UMA 
PROSTITUTA 
 

(Ezequiel 16:32 ARA)  foste 

como a mulher adúltera, que, 

em lugar de seu marido, 

recebe os estranhos. 

(Ezequiel 16:33 ARA)  A todas 

as meretrizes se dá a paga, 

mas tu dás presentes a todos 

os teus amantes; e o fazes 

para que venham a ti de todas 

as partes adulterar contigo. 

(Ezequiel 16:34 ARA)  Contigo, 

nas tuas prostituições, sucede 

o contrário do que se dá com 

outras mulheres, pois não te 

procuram para prostituição, 

porque, dando tu a paga e a ti 

não sendo dada, fazes o 

contrário. 

(Ezequiel 16:35 ARA)  

Portanto, ó meretriz, ouve a 

palavra de YAHUH. 
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YAHUSHUA (JOSUÉ) 

 

 
YAHUSHUA (SALVADOR) 

 
YAHUSHUA CONSERVOU A 
VIDA DE RAABE 

  

(Josué 6:25 ARA)  Mas Josué 

conservou com vida a 

prostituta Raabe, e a casa de 

seu pai, e tudo quanto tinha; e 

habitou no meio de Israel até 

ao dia de hoje, porquanto 

escondera os mensageiros que 

Josué enviara a espiar Jericó. 

 

(Hebreus 11:31 ARA)  Pela fé, 

Raabe, a meretriz, não foi 

destruída com os 

desobedientes, porque acolheu 

com paz aos espias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
YAHUSHUA CONSERVA 
ISRAEL/IGREJA 

  

(Efésios 5:23 ARA)  porque o 

marido é o cabeça da mulher, 

como também HaMashiach é o 

cabeça da igreja, sendo este 

mesmo o salvador do corpo. 

 

(Isaías 45:17 ARA)  Israel, 

porém, será salvo por YAHUH 

com salvação eterna; não 

sereis envergonhados, nem 

confundidos em toda a 

eternidade. 
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ESPIÕES ESCONDIDOS POR 3,5 
DIAS 
 

(Josué 2:22 ARA)  Foram-se, 

pois, e chegaram ao monte, e 

ali ficaram três dias, até que 

voltaram os perseguidores; 

porque os perseguidores os 

procuraram por todo o 

caminho, porém não os 

acharam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TESTEMUNHAS MORTAS POR 
3,5 DIAS 
 

(Apocalipse 11:9 ARA)  Então, 

muitos dentre os povos, tribos, 

línguas e nações contemplam 

os cadáveres das duas 

testemunhas, por três dias e 

meio, e não permitem que 

esses cadáveres sejam 

sepultados. 
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YAHUSHUA (JOSUÉ) 

 

 
YAHUSHUA (SALVADOR) 

 
RAABE É SALVA POR UM 
CORDÃO VERMELHO 
 
 

(Josué 2:21 ARA)  E ela disse: 

Segundo as vossas palavras, 

assim seja. Então, os 

despediu; e eles se foram; e 

ela atou o cordão de escarlata 

à janela. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISRAEL/IGREJA: SALVOS PELO 
SANGUE DERRAMADO DE 
YAHUSHUA 
 

(Atos 20:28 ARA)  Atendei por 

vós e por todo o rebanho sobre 

o qual o Espírito Santo vos 

constituiu bispos, para 

pastoreardes a igreja de 

Elohim, a qual ele comprou 

com o seu próprio sangue. 

(Apocalipse 1:5 ARA)  e da 

parte de Yahushua 

HaMashiach, a Fiel 

Testemunha, o Primogênito dos 

mortos e o Soberano dos reis 

da terra. Àquele que nos ama, 

e, pelo seu sangue, nos 

libertou dos nossos pecados, 
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YAHUSHUA (JOSUÉ) 

 

 
YAHUSHUA (SALVADOR) 

 
RAABE E TODA A SUA FAMÍLIA 
É SALVA 
 

(Josué 6:23 ARA)  Então, 

entraram os jovens, os espias, 

e tiraram Raabe, e seu pai, e 

sua mãe, e seus irmãos, e tudo 

quanto tinha; tiraram também 

toda a sua parentela e os 

acamparam fora do arraial de 

Israel. 

(Josué 6:24 ARA)  Porém a 

cidade e tudo quanto havia 

nela, queimaram-no; tão-

somente a prata, o ouro e os 

utensílios de bronze e de ferro 

deram para o tesouro da Casa 

de YAHUH. 

(Josué 6:25 ARA)  Mas Josué 

conservou com vida a 

prostituta Raabe, e a casa de 

seu pai, e tudo quanto tinha; e 

habitou no meio de Israel até 

ao dia de hoje, porquanto 

escondera os mensageiros que 

Josué enviara a espiar Jericó. 
 
 
 
 

 
TODO POVO DE ISRAEL É 
SALVO 
 

(Romanos 11:26 ARA)  E, 

assim, todo o Israel será salvo, 

como está escrito: Virá de Sião 

o Libertador e ele apartará de 

Jacó as impiedades. 

(Jeremias 23:6 ARA)  Nos seus 

dias, Judá será salvo, e Israel 

habitará seguro; será este o 

seu nome, com que será 

chamado: YAHUH, Justiça 

Nossa. 

(Isaías 45:17 ARA)  Israel, 

porém, será salvo por YAHUH 

com salvação eterna; não 

sereis envergonhados, nem 

confundidos em toda a 

eternidade. 
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YAHUSHUA (JOSUÉ) 

 

 
YAHUSHUA (SALVADOR) 

 
UMA PROMESSA CUMPRIDA: A 
SALVAÇÃO DE RAABE 
 
 

(Josué 6:23 ARA)  Então, 

entraram os jovens, os espias, 

e tiraram Raabe, e seu pai, e 

sua mãe, e seus irmãos, e tudo 

quanto tinha; tiraram também 

toda a sua parentela e os 

acamparam fora do arraial de 

Israel. 

 
 

 
UMA PROMESSA CUMPRIDA: A 
SALVAÇÃO DE ISRAEL/IGREJA 
 
 

(Apocalipse 7:10 ARA)  e 

clamavam em grande voz, 

dizendo: Ao nosso Deus, que 

se assenta no trono, e ao 

Cordeiro, pertence a salvação. 

(Apocalipse 12:10 ARA)  Então, 

ouvi grande voz do céu, 

proclamando: Agora, veio a 

salvação, o poder, o reino do 

nosso Deus e a autoridade do 

seu Cristo, pois foi expulso o 

acusador de nossos irmãos, o 

mesmo que os acusa de dia e 

de noite, diante do nosso Deus. 

(Apocalipse 19:1 ARA) Depois 

destas coisas, ouvi no céu uma 

como grande voz de numerosa 

multidão, dizendo: Aleluia! A 

salvação, e a glória, e o poder 

são do nosso Deus, 
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YAHUSHUA (JOSUÉ) 

 

 
YAHUSHUA (SALVADOR) 

 
CAÍRAM OS MUROS DE JERICÓ 
 

(Josué 6:20 ARA)  Gritou, pois, 

o povo, e os sacerdotes 

tocaram as trombetas. Tendo 

ouvido o povo o sonido da 

trombeta e levantado grande 

grito, ruíram as muralhas, e o 

povo subiu à cidade, cada qual 

em frente de si, e a tomaram. 

(Deuteronômio 9:1 ARA) Ouve, 

ó Israel, tu passas, hoje, o 

Jordão para entrares a possuir 

nações maiores e mais fortes 

do que tu; cidades grandes e 

amuralhadas até aos céus; 

Deuteronômio 28:52 ARA)  

Sitiar-te-á em todas as tuas 

cidades, até que venham a 

cair, em toda a tua terra, os 

altos e fortes muros em que 

confiavas; e te sitiará em todas 

as tuas cidades, em toda a 

terra que o SENHOR, teu Deus, 

te deu. 

 

 
 

 
CAÍRAM OS MUROS DE 
BABILÔNIA 
 

(Jeremias 51:44 ARA)  

Castigarei a Bel na Babilônia e 

farei que lance de sua boca o 

que havia tragado, e nunca 

mais concorrerão a ele as 

nações; também o muro de 

Babilônia caiu. 

(Jeremias 51:58 ARA)  Assim 

diz YAHUH dos Exércitos: Os 

largos muros de Babilônia 

totalmente serão derribados, e 

as suas altas portas serão 

abrasadas pelo fogo; assim, 

trabalharam os povos em vão, 

e para o fogo se afadigaram as 

nações. 

(Apocalipse 14:8 ARA)  Seguiu-

se outro anjo, o segundo, 

dizendo: Caiu, caiu a grande 

Babilônia que tem dado a 

beber a todas as nações do 

vinho da fúria da sua 

prostituição. 

(Apocalipse 18:2 ARA)  Então, 

exclamou com potente voz, 

dizendo: Caiu! Caiu a grande 

Babilônia e se tornou morada 
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YAHUSHUA (JOSUÉ) 

 

 
YAHUSHUA (SALVADOR) 

de demônios, covil de toda 

espécie de espírito imundo e 

esconderijo de todo gênero de 

ave imunda e detestável, 

 

 
UMA PROSTITUTA SE TORNA 
NOIVA 
 

(Mateus 1:5 ARA)  Salmom 

gerou de Raabe a Boaz; este, 

de Rute, gerou a Obede; e 

Obede, a Jessé; 

 

 

 
ISRAEL/IGREJA: NOIVA DE 
YAHUSHUA 
 

(Ezequiel 16:8 ARA)  Passando 

eu por junto de ti, vi-te, e eis 

que o teu tempo era tempo de 

amores; estendi sobre ti as 

abas do meu manto e cobri a 

tua nudez; dei-te juramento e 

entrei em aliança contigo, diz 

YAHUH Elohim; e passaste a 

ser minha. 

(Ezequiel 16:9 ARA)  Então, te 

lavei com água, e te enxuguei 

do teu sangue, e te ungi com 

óleo. 

(Ezequiel 16:10 ARA)  Também 

te vesti de roupas bordadas, e 

te calcei com couro da melhor 

qualidade, e te cingi de linho 

fino, e te cobri de seda. 

(Ezequiel 16:11 ARA)  Também 

te adornei com enfeites e te 

pus braceletes nas mãos e 

colar à roda do teu pescoço. 
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(Ezequiel 16:12 ARA)  

Coloquei-te um pendente no 

nariz, arrecadas nas orelhas e 

linda coroa na cabeça. 

(Ezequiel 16:13 ARA)  Assim, 

foste ornada de ouro e prata; o 

teu vestido era de linho fino, 

de seda e de bordados; 

nutriste-te de flor de farinha, 

de mel e azeite; eras formosa 

em extremo e chegaste a ser 

rainha. 

(Ezequiel 16:14 ARA)  Correu a 

tua fama entre as nações, por 

causa da tua formosura, pois 

era perfeita, por causa da 

minha glória que eu pusera em 

ti, diz YAHUH Elohim. 

(Apocalipse 19:7 ARA)  

Alegremo-nos, exultemos e 

demos-lhe a glória, porque são 

chegadas as bodas do 

Cordeiro, cuja esposa a si 

mesma já se ataviou, 

(Apocalipse 21:2 ARA)  Vi 

também a cidade santa, a nova 

Jerusalém, que descia do céu, 

da parte de Deus, ataviada 

como noiva adornada para o 

seu esposo. 

(Apocalipse 21:9 ARA)  Então, 
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veio um dos sete anjos que 

têm as sete taças cheias dos 

últimos sete flagelos e falou 

comigo, dizendo: Vem, 

mostrar-te-ei a noiva, a esposa 

do Cordeiro; 

(Isaías 49:18 ARA)  Levanta os 

olhos ao redor e olha: todos 

estes que se ajuntam vêm a ti. 

Tão certo como eu vivo, diz o 

SENHOR, de todos estes te 

vestirás como de um 

ornamento e deles te cingirás 

como noiva. 

(Jeremias 2:2 ARA)  Vai e 

clama aos ouvidos de 

Jerusalém: Assim diz o 

SENHOR: Lembro-me de ti, da 

tua afeição quando eras jovem, 

e do teu amor quando noiva, e 

de como me seguias no 

deserto, numa terra em que se 

não semeia. 
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YAHUSHUA (JOSUÉ) 

 

 
YAHUSHUA (SALVADOR) 

 
O RIO JORDÃO É DIVIDIDO 
PARA O POVO PASSAR 
 

(Josué 3:15 ARA)  e, quando 

os que levavam a arca 

chegaram até ao Jordão, e os 

seus pés se molharam na 

borda das águas ( porque o 

Jordão transbordava sobre 

todas as suas ribanceiras, 

todos os dias da sega ), 

(Josué 3:16 ARA)  pararam-se 

as águas que vinham de cima; 

levantaram-se num montão, 

mui longe da cidade de Adã, 

que fica ao lado de Sartã; e as 

que desciam ao mar da Arabá, 

que é o mar Salgado, foram de 

todo cortadas; então, passou o 

povo defronte de Jericó. 

(Josué 3:17 ARA)  Porém os 

sacerdotes que levavam a arca 

da Aliança do SENHOR pararam 

firmes no meio do Jordão, e 

todo o Israel passou a pé 

enxuto, atravessando o Jordão. 
 

 
O MONTE DAS OLIVEIRAS É 
DIVIDIDO PARA O POVO 
PASSAR 
 

(Zacarias 14:4 ARA)  Naquele 

dia, estarão os seus pés sobre 

o monte das Oliveiras, que está 

defronte de Jerusalém para o 

oriente; o monte das Oliveiras 

será fendido pelo meio, para o 

oriente e para o ocidente, e 

haverá um vale muito grande; 

metade do monte se apartará 

para o 

(Zacarias 14:5 ARA)  Fugireis 

pelo vale dos meus montes, 

porque o vale dos montes 

chegará até Azal; sim, fugireis 

como fugistes do terremoto 

nos dias de Uzias, rei de Judá; 

então, virá YAHUH, meu 

Elohim, e todos os santos, com 

ele. 
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YAHUSHUA (JOSUÉ) 

 

 
YAHUSHUA (SALVADOR) 

 
7 SACERDOTES TOCAM 7 
TROMBETAS 
 

(Josué 6:6 ARA)  Então, Josué, 

filho de Num, chamou os 

sacerdotes e disse-lhes: Levai 

a arca da Aliança; e sete 

sacerdotes levem sete 

trombetas de chifre de carneiro 

adiante da arca de YAHUH. 

(Josué 6:7 ARA)  E disse ao 

povo: Passai e rodeai a cidade; 

e quem estiver armado passe 

adiante da arca de YAHUH. 

(Josué 6:8 ARA)  Assim foi 

que, como Josué dissera ao 

povo, os sete sacerdotes, com 

as sete trombetas de chifre de 

carneiro diante de YAHUH, 

passaram e tocaram as 

trombetas; e a arca da Aliança 

de YAHUH os seguia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 ANJOS TOCAM 7 TROMBETAS 
 

(Apocalipse 8:2 ARA)  Então, vi 

os sete anjos que se acham em 

pé diante de Elohim, e lhes 

foram dadas sete trombetas. 

(Apocalipse 8:6 ARA) Então, os 

sete anjos que tinham as sete 

trombetas prepararam-se para 

tocar. 
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YAHUSHUA (JOSUÉ) 

 

 
YAHUSHUA (SALVADOR) 

 
JERICÓ FOI TOTALMENTE 
QUEIMADA 
 

(Josué 6:24 ARA)  Porém a 

cidade e tudo quanto havia 

nela, queimaram-no; tão-

somente a prata, o ouro e os 

utensílios de bronze e de ferro 

deram para o tesouro da Casa 

de YAHUH. 

 

 

 
YAHUSHUA QUEIMA O MUNDO 
COM FOGO 
 

(Apocalipse 8:7 ARA)  O 

primeiro anjo tocou a 

trombeta, e houve saraiva e 

fogo de mistura com sangue, e 

foram atirados à terra. Foi, 

então, queimada a terça parte 

da terra, e das árvores, e 

também toda erva verde. 

(Apocalipse 9:18 ARA)  Por 

meio destes três flagelos, a 

saber, pelo fogo, pela fumaça e 

pelo enxofre que saíam da sua 

boca, foi morta a terça parte 

dos homens; 

(Apocalipse 16:8 ARA)  O 

quarto anjo derramou a sua 

taça sobre o sol, e foi-lhe dado 

queimar os homens com fogo. 

(Apocalipse 20:9 ARA)  

Marcharam, então, pela 

superfície da terra e sitiaram o 

acampamento dos santos e a 

cidade querida; desceu, porém, 

fogo do céu e os consumiu. 
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YAHUSHUA (JOSUÉ) 

 

 
YAHUSHUA (SALVADOR) 

 
HABITANTES POUPADOS: TODA 
A CASA DE RAABE 
 
 

(Josué 6:17 ARA)  Porém a 

cidade será condenada, ela e 

tudo quanto nela houver; 

somente viverá Raabe, a 

prostituta, e todos os que 

estiverem com ela em casa, 

porquanto escondeu os 

mensageiros que enviamos. 

(Josué 6:23 ARA)  Então, 

entraram os jovens, os espias, 

e tiraram Raabe, e seu pai, e 

sua mãe, e seus irmãos, e tudo 

quanto tinha; tiraram também 

toda a sua parentela e os 

acamparam fora do arraial de 

Israel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HABITANTES POUPADOS NO 
RETORNO DO MESSIAS 
 

(Mateus 25:32 ARA)  e todas 

as nações serão reunidas em 

sua presença, e ele separará 

uns dos outros, como o pastor 

separa dos cabritos as ovelhas; 

(Mateus 25:33 ARA)  e porá as 

ovelhas à sua direita, mas os 

cabritos, à esquerda; 

(Mateus 25:46 ARA)  E irão 

estes para o castigo eterno, 

porém os justos, para a vida 

eterna 
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YAHUSHUA (JOSUÉ) 

 

 
YAHUSHUA (SALVADOR) 

 
PORTADORES DAS 
TROMBETAS DIANTE DA ARCA 
DA ALIANÇA 
 

(Josué 6:8 ARA)  Assim foi 

que, como Josué dissera ao 

povo, os sete sacerdotes, com 

as sete trombetas de chifre de 

carneiro diante de YAHUH, 

passaram e tocaram as 

trombetas; e a arca da Aliança 

de YAHUH os seguia. 

 
 
 

 
PORTADORES DAS 
TROMBETAS DIANTE DE 
ELOHIM 
 

(Apocalipse 8:2 ARA)  Então, vi 

os sete anjos que se acham em 

pé diante de Elohim, e lhes 

foram dadas sete trombetas. 

 

 

 
O POVO GRITA ANTE A SÉTIMA 
TROMBETA 
 
 

(Josué 6:16 ARA)  E sucedeu 

que, na sétima vez, quando os 

sacerdotes tocavam as 

trombetas, disse Josué ao 

povo: Gritai, porque YAHUH 

vos entregou a cidade! 
 
 
 
 
 

 
HAVERÁ GRANDES VOZES NO 
CÉU ANTE A SÉTIMA 
TROMBETA 
 

(Apocalipse 11:15 ARA) O 

sétimo anjo tocou a trombeta, 

e houve no céu grandes vozes, 

dizendo: O reino do mundo se 

tornou de nosso YAHUH e do 

seu HaMashiach, e ele reinará 

pelos séculos dos séculos. 
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YAHUSHUA (JOSUÉ) 

 

 
YAHUSHUA (SALVADOR) 

 
12 PEDRAS TIRADAS DO MEIO 
DO RIO JORDÃO COMO 
MEMORIAL DA VITÓRIA 
 

(Josué 4:20 ARA)  As doze 

pedras que tiraram do Jordão, 

levantou-as Josué em coluna 

em Gilgal. 

(Josué 4:21 ARA)  E disse aos 

filhos de Israel: Quando, no 

futuro, vossos filhos 

perguntarem a seus pais, 

dizendo: Que significam estas 

pedras?, 

(Josué 4:22 ARA)  fareis saber 

a vossos filhos, dizendo: Israel 

passou em seco este Jordão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 FUNDAMENTOS DA 
MURALHA DA CIDADE (NOVA 
JERUSALÉM) 
 

(Apocalipse 21:14 ARA)  A 

muralha da cidade tinha doze 

fundamentos, e estavam sobre 

estes os doze nomes dos doze 

apóstolos do Cordeiro. 

(Apocalipse 21:19 ARA)  Os 

fundamentos da muralha da 

cidade estão adornados de 

toda espécie de pedras 

preciosas. O primeiro 

fundamento é de jaspe; o 

segundo, de safira; o terceiro, 

de calcedônia; o quarto, de 

esmeralda; 
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YAHUSHUA (JOSUÉ) 

 

 
YAHUSHUA (SALVADOR) 

 
CIRCUNCISÃO (SEPARADOS E 
MARCADOS) ANTES DA BATALHA 
 

(Josué 5:5 ARA)  Porque todo o 

povo que saíra estava 

circuncidado, mas a nem um 

deles que nascera no deserto, 

pelo caminho, depois de terem 

saído do Egito, haviam 

circuncidado. 

(Josué 5:6 ARA)  Porque 

quarenta anos andaram os filhos 

de Israel pelo deserto, até se 

acabar toda a gente dos homens 
de guerra que saíram do Egito, 

que não obedeceram à voz do 

SENHOR, aos quais o SENHOR 

tinha jurado que lhes não havia 

de deixar ver a terra que o 

SENHOR, 

(Josué 5:7 ARA)  Porém em seu 

lugar pôs a seus filhos; a estes 

Josué circuncidou, porquanto 

estavam incircuncisos, porque os 

não circuncidaram no caminho. 

(Josué 5:8 ARA)  Tendo sido 
circuncidada toda a nação, 

ficaram no seu lugar no arraial, 

até que sararam. 

 

 

 
 

 
144 MIL SÃO SELADOS 
(SEPARADOS E MARCADOS) 
ANTES DAS 7 TROMBETAS 
 

(Apocalipse 7:1 ARA) Depois 

disto, vi quatro anjos em pé nos 

quatro cantos da terra, 

conservando seguros os quatro 

ventos da terra, para que 

nenhum vento soprasse sobre a 

terra, nem sobre o mar, nem 

sobre árvore alguma. 

(Apocalipse 7:2 ARA)  Vi outro 

anjo que subia do nascente do 

sol, tendo o selo do Deus vivo, e 

clamou em grande voz aos 

quatro anjos, aqueles aos quais 

fora dado fazer dano à terra e ao 

mar, 

(Apocalipse 7:3 ARA)  dizendo: 

Não danifiqueis nem a terra, nem 

o mar, nem as árvores, até 

selarmos na fronte os servos do 

nosso Deus. 
(Apocalipse 7:4 ARA)  Então, 

ouvi o número dos que foram 

selados, que era cento e 

quarenta e quatro mil, de todas 

as tribos dos filhos de Israel: 
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YAHUSHUA (JOSUÉ) 

 

 
YAHUSHUA (SALVADOR) 

 
JERICÓ ERA UMA CIDADE 
MUITA RICA 
 

(Josué 6:17 ARA)  Porém a 

cidade será condenada, ela e 

tudo quanto nela houver; 

somente viverá Raabe, a 

prostituta, e todos os que 

estiverem com ela em casa, 

porquanto escondeu os 

mensageiros que enviamos. 

(Josué 6:18 ARA)  Tão-

somente guardai-vos das 

coisas condenadas, para que, 

tendo-as vós condenado, não 

as tomeis; e assim torneis 

maldito o arraial de Israel e o 

confundais. 

(Josué 6:19 ARA)  Porém toda 

prata, e ouro, e utensílios de 

bronze e de ferro são 

consagrados a YAHUH; irão 

para o seu tesouro. 

 
 

 
BABILÔNIA ERA UMA CIDADE 
MUITO RICA 
 

(Apocalipse 17:4 ARA)  

Achava-se a mulher vestida de 

púrpura e de escarlata, 

adornada de ouro, de pedras 

preciosas e de pérolas, tendo 

na mão um cálice de ouro 

transbordante de abominações 

e com as imundícias da sua 

prostituição. 

(Apocalipse 17:5 ARA)  Na sua 

fronte, achava-se escrito um 

nome, um mistério: 

BABILÔNIA, A GRANDE, A MÃE 

DAS MERETRIZES E DAS 

ABOMINAÇÕES DA TERRA. 

(Apocalipse 18:10 ARA)  e, 

conservando-se de longe, pelo 

medo do seu tormento, dizem: 

Ai! Ai! Tu, grande cidade, 

Babilônia, tu, poderosa cidade! 

Pois, em uma só hora, chegou 

o teu juízo. 

(Apocalipse 18:11 ARA)  E, 

sobre ela, choram e pranteiam 

os mercadores da terra, porque 

já ninguém compra a sua 

mercadoria, 
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YAHUSHUA (JOSUÉ) 

 

 
YAHUSHUA (SALVADOR) 

(Apocalipse 18:12 ARA)  

mercadoria de ouro, de prata, 

de pedras preciosas, de 

pérolas, de linho finíssimo, de 

púrpura, de seda, de escarlata; 

e toda espécie de madeira 

odorífera, todo gênero de 

objeto de marfim, toda 

qualidade de móvel de madeira 

preciosíssima, de bronze, de 

fer 

(Apocalipse 18:13 ARA)  e 

canela de cheiro, especiarias, 

incenso, ungüento, bálsamo, 

vinho, azeite, flor de farinha, 

trigo, gado e ovelhas; e de 

cavalos, de carros, de escravos 

e até almas humanas. 
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YAHUSHUA (JOSUÉ) 

 

 
YAHUSHUA (SALVADOR) 

 
SINAIS NO SOL E LUA 
 

(Josué 10:12 ARA)  Então, 

Josué falou a YAHUH, no dia 

em que YAHUH entregou os 

amorreus nas mãos dos filhos 

de Israel; e disse na presença 

dos israelitas: Sol, detém-te 

em Gibeão, e tu, lua, no vale 

de Aijalom. 

(Josué 10:13 ARA)  E o sol se 

deteve, e a lua parou até que o 

povo se vingou de seus 

inimigos. Não está isto escrito 

no Livro dos Justos? O sol, 

pois, se deteve no meio do céu 

e não se apressou a pôr-se, 

quase um dia inteiro. 

(Josué 10:14 ARA)  Não houve 

dia semelhante a este, nem 

antes nem depois dele, tendo 

YAHUH, assim, atendido à voz 

de um homem; porque YAHUH 

pelejava por Israel. 
 

 
SINAIS NO SOL E LUA 
 

(Apocalipse 6:12 ARA)  Vi 

quando o Cordeiro abriu o 

sexto selo, e sobreveio grande 

terremoto. O sol se tornou 

negro como saco de crina, a 

lua toda, como sangue, 

(Apocalipse 6:13 ARA)  as 

estrelas do céu caíram pela 

terra, como a figueira, quando 

abalada por vento forte, deixa 

cair os seus figos verdes, 

(Apocalipse 6:14 ARA)  e o céu 

recolheu-se como um 

pergaminho quando se enrola. 

Então, todos os montes e ilhas 

foram movidos do seu lugar. 

(Apocalipse 8:12 ARA)  O 

quarto anjo tocou a trombeta, 

e foi ferida a terça parte do sol, 

da lua e das estrelas, para que 

a terça parte deles escurecesse 

e, na sua terça parte, não 

brilhasse, tanto o dia como 

também a noite. 
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YAHUSHUA (JOSUÉ) 

 

 
YAHUSHUA (SALVADOR) 

 
SARAIVA DE PEDRAS NA 
BATALHA DE JOSUÉ EM 
GIBEÃO 
 

(Josué 10:10 ARA)  O SENHOR 

os conturbou diante de Israel, 

e os feriu com grande matança 

em Gibeão, e os foi 

perseguindo pelo caminho que 

sobe a Bete-Horom, e os 

derrotou até Azeca e Maquedá. 

(Josué 10:11 ARA)  Sucedeu 

que, fugindo eles de diante de 

Israel, à descida de Bete-

Horom, fez o SENHOR cair do 

céu sobre eles grandes pedras, 

até Azeca, e morreram. Mais 

foram os que morreram pela 

chuva de pedra do que os 

mortos à espada pelos filhos de 

Israel. 

 

 
SARAIVA DE PEDRAS 
 
 

(Apocalipse 16:19 ARA)  E a 

grande cidade se dividiu em 

três partes, e caíram as 

cidades das nações. E lembrou-

se Deus da grande Babilônia 

para dar-lhe o cálice do vinho 

do furor da sua ira. 

(Apocalipse 16:20 ARA)  Todas 

as ilhas fugiram, e os montes 

não foram achados; 

(Apocalipse 16:21 ARA)  

também desabou do céu sobre 

os homens grande saraivada, 

com pedras que pesavam cerca 

de um talento; e, por causa do 

flagelo da chuva de pedras, os 

homens blasfemaram de Deus 

(...) 
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YAHUSHUA (JOSUÉ) 

 

 
YAHUSHUA (SALVADOR) 

 
O TEMPO PAROU PARA QUE A 
BATALHA CHEGASSE AO FINAL 
 

(Josué 10:12 ARA)  Então, 

Josué falou ao SENHOR, no dia 

em que o SENHOR entregou os 

amorreus nas mãos dos filhos 

de Israel; e disse na presença 

dos israelitas: Sol, detém-te 

em Gibeão, e tu, lua, no vale 

de Aijalom. 

(Josué 10:13 ARA)  E o sol se 

deteve, e a lua parou até que o 

povo se vingou de seus 

inimigos. Não está isto escrito 

no Livro dos Justos? O sol, 

pois, se deteve no meio do céu 

e não se apressou a pôr-se, 

quase um dia inteiro. 

(Josué 10:14 ARA)  Não houve 

dia semelhante a este, nem 

antes nem depois dele, tendo 

YAHUH, assim, atendido à voz 

de um homem; porque YAHUH 

pelejava por Israel. 

 
 

 
CUMPRIMENTO DO MISTÉRIO 
DE ELOHIM? 
 
 

(Apocalipse 10:4 ARA)  Logo 

que falaram os sete trovões, eu 

ia escrever, mas ouvi uma voz 

do céu, dizendo: Guarda em 

segredo as coisas que os sete 

trovões falaram e não as 

escrevas. 

(Apocalipse 10:5 ARA)  Então, 

o anjo que vi em pé sobre o 

mar e sobre a terra levantou a 

mão direita para o céu 

(Apocalipse 10:6 ARA)  e jurou 

por aquele que vive pelos 

séculos dos séculos, o mesmo 

que criou o céu, a terra, o mar 

e tudo quanto neles existe: Já 

não haverá demora, 

(Apocalipse 10:7 ARA)  mas, 

nos dias da voz do sétimo anjo, 

quando ele estiver para tocar a 

trombeta, cumprir-se-á, então, 

o mistério de Elohim, segundo 

ele anunciou aos seus servos, 

os profetas. 
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YAHUSHUA (JOSUÉ) 

 

 
YAHUSHUA (SALVADOR) 

 
REIS FOGEM E SE ESCONDEM 
EM UMA COVA 
 

(Josué 10:16 ARA) Aqueles 

cinco reis, porém, fugiram e se 

esconderam numa cova em 

Maquedá. 

(Josué 10:17 ARA)  E 

anunciaram a Josué: Foram 

achados os cinco reis 

escondidos numa cova em 

Maquedá. 

 
 

 
REIS SE ESCONDEM EM 
BURACOS 
 

(Apocalipse 6:13 ARA)  as 

estrelas do céu caíram pela 

terra, como a figueira, quando 

abalada por vento forte, deixa 

cair os seus figos verdes, 

(Apocalipse 6:14 ARA)  e o céu 

recolheu-se como um 

pergaminho quando se enrola. 

Então, todos os montes e ilhas 

foram movidos do seu lugar. 

(Apocalipse 6:15 ARA)  Os reis 

da terra, os grandes, os 

comandantes, os ricos, os 

poderosos e todo escravo e 

todo livre se esconderam nas 

cavernas e nos penhascos dos 

montes 

(Apocalipse 6:16 ARA)  e 

disseram aos montes e aos 

rochedos: Caí sobre nós e 

escondei-nos da face daquele 

que se assenta no trono e da 

ira do Cordeiro, 

(Apocalipse 6:17 ARA)  porque 

chegou o grande Dia da ira 

deles; e quem é que pode 

suster-se? 
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E o que tudo isso tem a ver com os Nomes Verdadeiros? 

Tudo a ver! Saber que o nome verdadeiro de nosso 

Salvador é YAHUSHUA muda as perspectivas e nos faz 

querer conhecer mais a Yahushua (Josué, filho de Nun, 

sucessor de Moisés) e Yahushua (filho de Jeozadaque, o 

Sumo Sacerdote) e o que, quando e como fizeram, pois 

certamente são atos proféticos que apontam diretamente 

para o nosso Salvador YAHUSHUA! 

 

Analisar a Grande Batalha de Jericó e sincronizá-la com 

as Trombetas e Selos e Taças passa a ter um valor muito 

maior do que antes de conhecer os verdadeiros nomes. 

 

À seguir apresentaremos a Teoria dos Loops 

Temporais. Ela ainda está em desenvolvimento mas, se 

você estudar com sinceridade, perceberá que ela é muito 

provável, muito possível. É por isso que preciso da sua 

ajuda para descompactar todas as ideias relacionadas e 

incrementá-la, corrigi-la, colocá-la nos trilhos certos, se for 

necessário. 

 

Se parecer com algum filme de ficção, já aviso que 

infelizmente não é... são as profecias tomando corpo 

nessa última parte da história humana. 
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40.1    Teoria dos Loops Temporais 
 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1383 
 

CONSIDERAÇÕES SOBRE  

A TEORIA DOS LOOPS TEMPORAIS 
 

 

 

 

“Sacrifício diário” 

 

 

Há apenas 5 ocorrências da expressão traduzida por 

“sacrifício diário” nas Escrituras e todas estão no livro 

de Daniel.  

 

Apesar de sabermos que os “sacrifícios” eram oferecidos 

“diariamente” ou “continuamente”, essa expressão não 

aparece também no texto hebraico original. 

 

O único verso em que os termos aparecem próximos está 

nos Salmos. Aqui o termo tamiyd H8548 aparece como 

advérbio para o termo traduzido por holocaustos H5930: 

 

(Salmos 50:8 ARA1993+)  Não te repreendo 

H3198 [H8686] pelos teus sacrifícios, 
H2077 nem pelos teus holocaustos H5930 

continuamente H8548 perante mim. 
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Existem 2 termos em hebraico utilizados para “sacrifício” 

e são elas: zabach (H2076) e zebach (H2077). Conforme 

o Dicionário Strong, essas são as definições: 
 

H2076 

 zabach זבח

 
uma raiz primitiva; DITAT - 525; v 

1) abater, matar, sacrificar, imolar 
para sacrifício 
  1a) (Qal) 
    1a1) imolar para sacrifício 
    1a2) abater para comer 
    1a3) abater em julgamento 
divino 
  1b) (Piel) sacrificar, oferecer 
sacrifício  
 

H2077 

 zebach זבח

 
procedente de H2076; DITAT - 

525a; n m 
1) sacrifício 
  1a) sacrifícios de justiça 
  1b) sacrifícios de contenda 
  1c) sacrifícios para coisas mortas 
  1d) o sacrifício da aliança 
  1e) a páscoa 
  1f) o sacrifício anual 
  1g) oferta de gratidão  
 

 

 

Coincidentemente, a primeira ocorrência do termo H2076 

aparece junto com o termo H2077, veja: 

 

(Gênesis 31:54 ARA1993+)  E ofereceu 

H2076 [H8799] Jacó H3290 um sacrifício 
H2077 na montanha H2022 e convidou 

H7121 [H8799] seus irmãos H251 para 

comerem H398 [H8800] pão; H3899 

comeram H398 [H8799] pão H3899 e 

passaram a noite H3885 [H8799] na 

montanha. H2022 
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Vamos aos textos para que você entenda o que está 

acontecendo com essa tradução na maioria das bíblias 

como “sacrifício diário”: 

 

(Daniel 8:10 ARA1993+)  Cresceu H1431 

[H8799] até atingir o exército H6635 dos 

céus; H8064 a alguns do exército H6635 e 

das estrelas H3556 lançou H5307 [H8686] 

por terra H776 e os pisou. H7429 [H8799] 

(Daniel 8:11 ARA1993+)  Sim, 

engrandeceu-se H1431 [H8689] até ao 

príncipe H8269 do exército; H6635 dele 

tirou H7311 [H8717] [H8675] H7311 

[H8689] o sacrifício diário H8548 e o 

lugar H4349 do seu santuário H4720 foi 

deitado abaixo. H7993 [H8717] 

(Daniel 8:12 ARA1993+)  O exército H6635 

lhe foi entregue, H5414 [H8735] com o 

sacrifício diário, H8548 por causa das 

transgressões; H6588 e deitou por H7993 

[H8686] terra H776 a verdade; H571 e o 

que fez H6213 [H8804] prosperou. H6743 

[H8689] 

(Daniel 8:13 ARA1993+)  Depois, ouvi 
H8085 [H8799] um H259 santo H6918 que 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1386 
 

falava; H1696 [H8764] e disse H559 

[H8799] outro H259 santo H6918 àquele 

H6422 que falava: H1696 [H8764] Até 

quando durará a visão H2377 do sacrifício 

diário H8548 e da transgressão H6588 

assoladora, H8074 [H8802] visão na qual é 

entregue H5414 [H8800] o santuário H6944 

e o exército, H6635 a fim de serem pisados? 

H4823 
(Daniel 8:14 ARA1993+)  Ele me disse: 

H559 [H8799] Até duas mil H505 e 

trezentas H7969 H3967 tardes H6153 e 

manhãs; H1242 e o santuário H6944 será 

purificado. H6663 [H8738] 
 

 

(Daniel 11:31 ARA1993+)  Dele sairão 

H5975 [H8799] forças H2220 que 

profanarão H2490 [H8765] o santuário, 

H4720 a fortaleza H4581 nossa, e tirarão 

H5493 [H8689] o sacrifício diário, H8548 

estabelecendo H5414 [H8804] a 

abominação H8251 desoladora. H8074 

[H8789] 
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(Daniel 12:11 ARA1993+)  Depois do tempo 

H6256 em que o sacrifício diário H8548 

for tirado, H5493 [H8717] e posta H5414 

[H8800] a abominação H8251 desoladora, 

H8074 [H8802] haverá ainda mil H505 

duzentos H3967 e noventa H8673 dias. 

H3117 
 

 

Repare que nessa versão da Bíblia ARA1993+ com 

Strong, essas 5 ocorrências aparecem como “sacrifício 

diário” e apenas um strong, o H8548 que não significa 

“sacrifício diário”.  

 

Vejamos a definição do termo hebraico tamiyd H8548 no 

Dicionário Strong: 
 

H8548 

 tamiyd תמיד

 
procedente de uma raiz 
não utilizada 

significando estender; 
DITAT - 1157a; n. m. 
1) continuidade, 
perpetuidade, estender 
  1a) continuamente, 
continuadamente (como 
advérbio) 
  1b) continuidade 
(substantivo)  

H8548 

יד  ָתמִּ

        
taw-meed' 

From an unused root meaning to stretch; 
properly continuance (as indefinite extension); 
but used only (attributively as adjective) 
constant (or adverbially constantly); elliptically 
the regular (daily) sacrifice: -    alway (-s), 
continual (employment, -ly), daily, ([n-]) ever 
(-more), perpetual. 
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Dessa forma, o termo tamiyd H8548 pode servir como 
verbo, advérbio ou substantivo, dependendo da 
construção.  
 
Como verbo: continuar, perpetuar, estender.  
 
Como advérbio: continuamente, continuadamente. Como 
substantivo: continuidade ou, um termo técnico, 
CONTINUUM, que significa a “continuidade dos 
eventos no tempo”. 

 
Podemos concluir, então, que os tradutores que 

traduziram esse termo nessas 5 ocorrências por 

“sacrifício contínuo” do livro de Daniel, acabaram 

“interpretando” e não “traduzindo”, literalmente 

falando. 

 

Na versão da Bíblia King James em inglês aparece a 

palavra “sacrifice” em itálico, justamente respeitando o 

original, pois não consta “sacrifício” no texto hebraico, 

mas os tradutores entenderam que o texto ficaria sem 

sentido sem essa palavra.  

 

Pelo menos essa versão foi mais fiel ao original. Veja: 
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(Daniel 8:11 KJV+)  Yea, he 

magnifiedH1431 himself even toH5704 the 

princeH8269 of the host,H6635 and 

byH4480 him the dailyH8548 sacrifice 

was taken away,H7311 and the placeH4349 

of his sanctuaryH4720 was cast down.H7993 
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“Mudar os tempos” 

 

 

(Daniel 7:25 ARA1993+)  Proferirá H4449 

[H8741] palavras H4406 contra H6655 o 

Altíssimo, H5943 magoará H1080 [H8741] 

os santos H6922 do Altíssimo H5946 e 

cuidará H5452 [H8748] em mudar 

H8133 [H8682] os tempos H2166 e a 

lei; H1882 e os santos lhe serão entregues 

H3052 [H8725] nas mãos, H3028 por H5705 

um tempo, H5732 dois tempos H5732 e 

metade H6387 de um tempo. H5732 

(Daniel 7:26 ARA1993+)  Mas, depois, se 

assentará H3488 [H8754] o tribunal 

H1780 para lhe tirar H5709 [H8681] o 

domínio, H7985 para o destruir H8046 

[H8682] e o consumir H7 [H8682] até 
H5705 ao fim. H5491 

 

Acreditamos que esse “cuidará em mudar os tempos” 
seja literal. Não simplesmente alterações no calendário, 
datas comemorativas pagãs ou coisas do tipo, mas de 
uma alteração no curso natural do Tempo, da Linha 
Temporal, do Continuum Tempo. 
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Esse Tribunal que se assentará para tirar o domínio dessa 

manipulação do Tempo trata-se de um Tribunal Celeste.  
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“Tempo, tempos e tempo dividido” 

 

 

(Daniel 7:25 ARA1993+)  Proferirá H4449 

[H8741] palavras H4406 contra H6655 o 

Altíssimo, H5943 magoará H1080 [H8741] 

os santos H6922 do Altíssimo H5946 e 

cuidará H5452 [H8748] em mudar H8133 

[H8682] os tempos H2166 e a lei; H1882 e 

os santos lhe serão entregues H3052 

[H8725] nas mãos, H3028 por H5705 um 

tempo, H5732 dois tempos H5732 e 

metade H6387 de um tempo. H5732 

(Daniel 12:7 ARA1993+)  Ouvi H8085 

[H8799] o homem H376 vestido H3847 

[H8803] de linho, H906 que estava sobre 
H4605 as águas H4325 do rio, H2975 

quando levantou H7311 [H8686] a mão 

direita H3225 e a esquerda H8040 ao céu 

H8064 e jurou, H7650 [H8735] por aquele 

que vive H2416 eternamente, H5769 que 

isso seria depois de um tempo, H4150 

dois tempos H4150 e metade de um 

tempo. H2677 E, quando se acabar H3615 

[H8763] a destruição H5310 [H8763] do 
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poder H3027 do povo H5971 santo, H6944 

estas coisas todas se cumprirão. H3615 

[H8799] 
 

 

No mesmo livro de Daniel acontecem 2 ocorrências dessa 
expressão e são utilizadas palavras diferentes para 
expressar. Nesse último caso, está escrito literalmente 
“tempo, tempos e metade”.  

 

A maioria das pessoas que estudam, e também dos 
teólogos, entendem esses trechos como sendo os 3,5 
anos, ou seja, metade de uma semana de 7 anos.  

 

Não digo que estejam errados mas que se analisarmos as 
palavras, poderemos chegar a outras ideias que 
complementarão o assunto que o profeta quis passar, 
transmitir. 

 

Se analisarmos o texto em hebraico, veremos que está 

escrito literalmente assim: “tempo, tempos e dividido 

tempo” ou “tempo, tempos e tempo dividido”.  

 

E no segundo texto, “tempo, tempos e metade”. 

 

Isso pode se referir aos 3,5 anos?  
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Claro que sim, porém, creio que se trata muito mais que 

isso, tem a ver com a maneira que o tempo ocorre ou se 

desenvolve, por exemplo, tempo normal, tempo do tipo 

slowmotion e tempo do tipo timelapse, ou seja, um 

tempo correndo normal, outro correndo bem mais devagar 

e outro tempo correndo mais rápido, tempo acelerado.  

 

Parece loucura... e é uma loucura o que satanás fará com 

a natureza... ele vai abusar e distorcer literalmente tudo o 

que Yah criou com tanto amor e perfeição! Todavia o 

tempo dele chegará! 

 

(Apocalipse 9:5 ARA)  Foi-lhes também 
dado, não que os matassem, e sim que os 

atormentassem durante cinco meses. E o 
seu tormento era como tormento de 

escorpião quando fere alguém. 

(Apocalipse 9:6 ARA)  Naqueles dias, os 

homens buscarão a morte e não a 
acharão; também terão ardente desejo 

de morrer, mas a morte fugirá deles. 
 

 

Não só em relação a velocidade do tempo mas também 

à direção do tempo.  
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As Escrituras nos dizem que durante 5 meses os homens 

desejarão a morte mas a morte fugirá deles, ou seja, não 

será possível morrer.  

 

Pense uma coisa, se a direção do tempo for invertida à 

partir de agora, independente da velocidade do tempo, 

você acabará se distanciando do dia da sua morte, de 

forma não ser possível morrer antes do “dia da sua 

morte” (...) louco, não? Mas faz sentido pra você? 

 

 

(Amós 8:8 ARA)  Por causa disto, não 

estremecerá a terra? E não se enlutará 
todo aquele que habita nela? Certamente, 

levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada 
e abaixará como o rio do Egito. 

(Amós 8:9 ARA)  Sucederá que, naquele dia, 
diz YAHUH Elohim, farei que o sol se 

ponha ao meio-dia e entenebrecerei a 

terra em dia claro. 
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(Isaías 28:18 ARA)  A vossa aliança com a 

morte será anulada, e o vosso acordo com o 

além não subsistirá; e, quando o dilúvio 
do açoite passar, sereis esmagados por 

ele. 

(Isaías 28:19 ARA)  Todas as vezes que 

passar, vos arrebatará, porque passará 
manhã após manhã, e todos os dias, e 

todas as noites; e será puro terror o só 
ouvir tal notícia. 

(Isaías 28:20 ARA)  Porque a cama será 

tão curta, que ninguém se poderá 
estender nela; e o cobertor, tão 

estreito, que ninguém se poderá cobrir 
com ele. 

(Isaías 28:21 ARA)  Porque YAHUH se 
levantará, como no monte Perazim, e se 

irará, como no vale de Gibeão, para realizar 
a sua obra, a sua obra estranha, e para 

executar o seu ato, o seu ato inaudito. 
 

 

Aqui o profeta Isaías fala de um dilúvio de açoite que 

passa muitas vezes (que se repete? Loop?) e que a cama 

será curta, referindo-se talvez ao tempo decorrido de uma 

noite (velocidade alterada do tempo) e descreve o ato de 

Yah como sendo “a sua obra estranha... o seu ato 
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inaudito”. Provavelmente está ligado com o mistério de 

Elohim de Apocalipse 10:7, veja: 

 

(Apocalipse 10:7 ARA)  mas, nos dias da voz 

do sétimo anjo, quando ele estiver para 
tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, o 

mistério de Elohim, segundo ele 
anunciou aos seus servos, os profetas. 

 
 
Há precedentes para designar essas palavras e termos 
(expressão) como sendo uma porção determinada de 
tempo, manipulada de diversas maneiras (velocidade 
e direção), nesse caso, Satanás terá autorização para 
manipulação de uma porção de 42 meses. 
 
Após esse tempo o Tribunal Celeste se assentará e esse 
poder e autoridade serão retirados de Satanás. 
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O 5º. Selo: As almas debaixo do Altar 

 

(Apocalipse 6:9 ARA)  Quando ele abriu o 
quinto selo, vi, debaixo do altar, as 

almas daqueles que tinham sido mortos 
por causa da palavra de Deus e por causa 

do testemunho que sustentavam. 

(Apocalipse 6:10 ARA)  Clamaram em 

grande voz, dizendo: Até quando, ó 
Soberano Senhor, santo e verdadeiro, não 

julgas, nem vingas o nosso sangue dos que 

habitam sobre a terra? 
(Apocalipse 6:11 ARA)  Então, a cada um 

deles foi dada uma vestidura branca, e lhes 
disseram que repousassem ainda por 

pouco tempo, até que também se 
completasse o número dos seus conservos e 

seus irmãos que iam ser mortos como 
igualmente eles foram. 

 

 

As almas estavam debaixo do altar, de certo 
ponto já estavam “garantidas” da vida eterna. 
Por que elas questionaram “Até quando”?  
 
O que será que elas estavam vendo a frente 

(na sequência das coisas que viriam)? Estavam vendo o 
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6º. Selo e se assustaram! O 6º. Selo representa os Loops 
Temporais, os céus se enrolando como pergaminho, que é 
a própria descrição do livro selado com 7 selos! 
 
Essas almas estavam vendo a prisão temporal a que 
Satanás submeteu ou submeteria tanto os céus quanto a 
terra e temeram a possibilidade de repetições sem fim! 
 

 

(Apocalipse 6:12 ARA)  Vi quando o Cordeiro 

abriu o sexto selo, e sobreveio grande 
terremoto. O sol se tornou negro como 

saco de crina, a lua toda, como sangue, 

(Apocalipse 6:13 ARA)  as estrelas do céu 

caíram pela terra, como a figueira, quando 
abalada por vento forte, deixa cair os seus 

figos verdes, 

(Apocalipse 6:14 ARA)  e o céu recolheu-
se como um pergaminho quando se 

enrola. Então, todos os montes e ilhas 
foram movidos do seu lugar. 

 

(Isaías 34:4 ARA)  Todo o exército dos céus 
se dissolverá, e os céus se enrolarão 

como um pergaminho; todo o seu exército 
cairá, como cai a folha da vide e a folha da 

figueira. 
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Ninguém entenderia até os tempos finais 

 

 

Não é uma questão de inteligência entender os tempos 

finais mas da época certa desses assuntos ficarem mais 

claros.  

 

E ficarão ainda mais evidentes quanto mais se aproxima 

essa Última Grande Batalha de Yahushua, nosso Salvador 

(haverá, sim, uma outra grande guerra após o milênio de 

paz, Gogue e Magogue, mas não é o foco desse estudo), 

que salva, não só a nós mas a todo o Universo, dentro 

daquele rolo de pergamnho, o livro selado! 

 

O profeta Daniel era um dos homens mais inteligentes da 

Terra, por isso foi escolhido para assessorar o Rei da 

Babilônia e, mesmo assim, declarou não ter entendido a 

visão, mas deixou registrado a Palavra que deveríamos ter 

acesso. 

 

(Daniel 12:4 ARA)  Tu, porém, Daniel, 
encerra as palavras e sela o livro, até 

ao tempo do fim; muitos o 
esquadrinharão, e o saber se multiplicará. 
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(Daniel 12:8 ARA)  Eu ouvi, porém não 

entendi; então, eu disse: meu senhor, qual 

será o fim destas coisas? 
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A Terra se gasta com as repetições? (Loops 

Temporais) 

 

 

(Isaías 51:6 ARA)  Levantai os olhos para os 

céus e olhai para a terra embaixo, porque os 
céus desaparecerão como a fumaça, e a 

terra envelhecerá como um vestido, e os 

seus moradores morrerão como mosquitos, 
mas a minha salvação durará para sempre, 

e a minha justiça não ser 

 

 

(Salmos 102:26 ARA)  Eles perecerão, mas 

tu permaneces; todos eles envelhecerão 

como uma veste, como roupa os 
mudarás, e serão mudados. 

 

“Loops” são repetições, o retorno de um trecho específico 

de tempo. 

 

Seria essa uma descrição profética referindo-se às 

repetições, os Loops Temporais, fazendo com que a Terra 

se gaste, se envelheça como um vestido? 
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42 meses ou 1260 dias ou 3,5 anos 

 

(Apocalipse 13:1 ARA)Vi emergir do mar 
uma besta que tinha dez chifres e sete 

cabeças e, sobre os chifres, dez diademas e, 
sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. 

(Apocalipse 13:2 ARA)  A besta que vi era 
semelhante a leopardo, com pés como de 

urso e boca como de leão. E deu-lhe o 
dragão o seu poder, o seu trono e grande 

autoridade. 

(Apocalipse 13:3 ARA)  Então, vi uma de 
suas cabeças como golpeada de morte, mas 

essa ferida mortal foi curada; e toda a terra 
se maravilhou, seguindo a besta; 

(Apocalipse 13:4 ARA)  e adoraram o 
dragão porque deu a sua autoridade à 

besta; também adoraram a besta, 
dizendo: Quem é semelhante à besta? 

Quem pode pelejar contra ela? 

(Apocalipse 13:5 ARA)  Foi-lhe dada uma 
boca que proferia arrogâncias e 

blasfêmias e autoridade para agir 
quarenta e dois meses; 

(Apocalipse 13:6 ARA)  e abriu a boca em 
blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o 

nome e difamar o tabernáculo, a saber, os 
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que habitam no céu. 

(Apocalipse 13:7 ARA)  Foi-lhe dado, 

também, que pelejasse contra os santos e 
os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade 

sobre cada tribo, povo, língua e nação; 
 

 

(Apocalipse 12:6 ARA)  A mulher, porém, 

fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus 
preparado lugar para que nele a sustentem 

durante mil duzentos e sessenta dias. 

 
 

 
(Daniel 9:27 ARA)  Ele fará firme aliança 

com muitos, por uma semana; na 
metade da semana, fará cessar o 

sacrifício e a oferta de manjares; sobre a 
asa das abominações virá o assolador, até 

que a destruição, que está determinada, se 

derrame sobre ele. 

 
Essas 3 expressões, referem-se a mesma medida: 42 
meses, 1260 dias e 3,5 anos. Esse é exatamente a porção 
de tempo que Satanás terá para manipular sob 
autorização de Yah, porém, ele fará repeti-lo várias vezes, 
tentando impedir a salvação dos eleitos. 
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Salto Temporal e Loop Temporal 

 

 

Em resumo, a teoria que desenvolvemos aqui é a que 

Satanás, através da Besta e o Anticristo desenvolverão 

uma máquina do tempo, provavelmente o CERN, ou 

réplicas dele que estão sendo construídos atualmente pelo 

mundo inteiro (inclusive há um CERN, um colisor de 

hádrons sendo construído em Campinas), para impedir 

que a humanidade chegue ao Grande Dia, que a Morte 

será vencida: 

 

(1 Coríntios 15:51 ARA)  Eis que vos digo 
um mistério: nem todos dormiremos, mas 

transformados seremos todos, 

(1 Coríntios 15:52 ARA)  num momento, 

num abrir e fechar de olhos, ao ressoar 
da última trombeta. A trombeta soará, 

os mortos ressuscitarão incorruptíveis, 
e nós seremos transformados. 

(1 Coríntios 15:53 ARA)  Porque é 

necessário que este corpo corruptível se 
revista da incorruptibilidade, e que o corpo 

mortal se revista da imortalidade. 
(1 Coríntios 15:54 ARA)  E, quando este 

corpo corruptível se revestir de 
incorruptibilidade, e o que é mortal se 
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revestir de imortalidade, então, se 

cumprirá a palavra que está escrita: 

Tragada foi a morte pela vitória. 
(1 Coríntios 15:55 ARA)  Onde está, ó 

morte, a tua vitória? Onde está, ó 
morte, o teu aguilhão? 

 

 

Nesse momento, a Igreja, a Noiva do Messias, estará 

completa, perfeita e com todo o poder delegado de 

Yahushua!  

 

Satanás não pode evitar que esse dia chegue, portanto, o 

que ele fará será distanciar a humanidade desse dia, 

manipulando o tempo, criando então os Loops 

Temporais, que são espécies de prisões temporais. 

 

Isso não significa que os calendários serão alterados para 

um tempo anterior ou coisa do tipo, mas será um engano 

para que ninguém perceba o que esteja acontecendo.  

 

O mundo não perceberá, apenas os salvos em Yahushua, 

que estudam a Palavra, aqueles que tem interesse em 

profecia. 
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Então pense dessa maneira, o ponto inicial, os pontos 

intermediários das voltas, e o ponto final representam o 

mesmo ponto no tempo celeste, mas do ponto de vista 

terreno, haverá vários pontos intermediários, ou seja, 

chegaremos a milésimos de segundos desse momento e 

Satanás levará a humanidade 42 meses para traz, porém, 

uma parte da Igreja de Yahushua conseguirá ser 

arrebatada e outra parte ressuscitada!  

 

E assim sucessivamente nos Loops Temporais, até 

chegar a 7ª. Trombeta, a trombeta final, quando todos 

serão reunidos depois de transformados, nas nuvens para 

o encontro com Yahushua. 

 

Creio que como teste haverá um Salto Temporal antes 

dos Loops Temporais, ou seja, voltaremos para um 

determinado ponto alguns meses ou anos atrás, mas sem 

o controle total da manipulação Temporal. Depois disso, 

sim, iniciará os Loops Temporais. 
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Arrebatamento único ou parcelado? 

 

Crentes fiéis em todo o mundo e durante a história 

apresentaram esquemas com base nas Escrituras de um 

Arrebatamento pré-tribulacional, outros midi-

tribulacional, outros pós-tribulacional e outros que não 

creem no Arrebatamento, mas apenas no Encontro com 

Yahushua nos ares, quando da volta dEle à Terra. 

 

Tem razão todos esses que com afinco estudaram as 

Escrituras e formaram seus esquemas e teorias, porém, a 

Teoria dos Loops Temporais acaba por explicar todas 

essas teorias ao mesmo tempo, pois abrange, abarca 

todas elas! 

 

A ideia é a seguinte, do ponto de vista celeste, existe 

apenas uma 1ª. Ressurreição e um Arrebatamento da 

Igreja, mas do ponto de vista terrestre, por conta da prisão 

temporal criada por Satanás, haverá vários Loops 

Temporais, várias tentativas de impedir que Igreja 

finalmente se complete e é essa justamente a Grande 

Batalha Final de Yahushua resgatando Sua Noiva! 

 

O Adversário tentará de tudo impedir, porém, não 

conseguirá vencer pois somos nós que o venceremos pelo 

Sangue do Cordeiro! 
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Mais uma vez para deixar claro, a 1ª. Ressurreição e o 

Arrebatamento são um único evento, porém, do ponto de 

vista de quem estiver na Terra, será parcelado, 

provavelmente na ordem das 7 Igrejas do Apocalipse, 

finalizando com a de Laodicéia, que será a última a 

perceber o que estará acontecendo e somente no final 

estará com óleo suficiente para se encontrar com o Noivo! 
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Considerando o modelo da Batalha de Jericó 

 

Considerando o modelo da Batalha de Jericó haverá 13 

Loops Temporais.  

 

Do primeiro ao sexto dia, o povo e os soldados juntamente 

com os sacerdotes e a Arca da Aliança, comandados por 

Josué, deram uma volta por dia, totalizando 6 voltas 

acompanhadas de 6 trombetas.  

 

Porém, no sétimo dia, em silêncio (sem trombetas) todos 

eles deram 7 voltas e apenas no final a trombeta soou, 

juntamente com as vozes dos gritos de todos, que 

culminou na queda dos muros de Jericó. 

 

(Josué 6:1 ARA)  Ora, Jericó estava 
rigorosamente fechada por causa dos 

filhos de Israel; ninguém saía, nem 
entrava. 

(Josué 6:2 ARA)  Então, disse YAHUH a 

Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o 
seu rei e os seus valentes. 

(Josué 6:3 ARA)  Vós, pois, todos os 
homens de guerra, rodeareis a cidade, 

cercando-a uma vez; assim fareis por 
seis dias. 
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(Josué 6:4 ARA)  Sete sacerdotes levarão 

sete trombetas de chifre de carneiro 

adiante da arca; no sétimo dia, 
rodeareis a cidade sete vezes, e os 

sacerdotes tocarão as trombetas. 
(Josué 6:5 ARA)  E será que, tocando-se 

longamente a trombeta de chifre de 
carneiro, ouvindo vós o sonido dela, 

todo o povo gritará com grande grita; o 
muro da cidade cairá abaixo, e o povo 

subirá nele, cada qual em frente de si. 

(Josué 6:6 ARA)  Então, Josué, filho de 
Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: 

Levai a arca da Aliança; e sete sacerdotes 
levem sete trombetas de chifre de carneiro 

adiante da arca do SENHOR. 
(Josué 6:7 ARA)  E disse ao povo: Passai e 

rodeai a cidade; e quem estiver armado 
passe adiante da arca do SENHOR. 

 

 

Assim, 6 voltas dos 6 primeiros dias, mais 7 voltas do 

sétimo dia, serão 13 voltas pela grande Cidade de 

Babilônia, seguindo então, exatamente o modelo da 

grande Batalha de Jericó. 
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Atente que o tempo de cada volta é o mesmo: 42 meses, 

que é o tempo que a Besta foi autorizada manipular o 

mecanismo do Tempo.  

 

No sétimo dia, há 2 formas de interpretar: a primeira é que 

serão 7 Loops Temporais de 42 mses cada, mas com 

dias muito curtos. A segunda forma é todas as 7 voltas, os 

7 Loops Temporais ocorrerão dentro de 42 meses, 

porém, a primeira forma é a mais provável, por conta dos 

textos que apresentam os dias mais curtos, o sol se pondo 

logo ao meio-dia etc.. 

 

Nesse modelo então, 6 das 7 Igrejas do Apocalipse seriam 

arrebatadas nos 6 primeiros Loops Temporais e a Igreja 

de Laodicéia, que teoricamente sofreria mais, deverá 

ser arrebatada em 7 porções nos últimos 7 Loops 

Temporais, até completar o número daqueles que 

herdarão a salvação! 

 

“Cada qual em frente de si” – Josué 6:5: Aqui deixa 

claro que todos adentram a cidade no mesmo momento, 

pois todos estavam distribuídos rodeados em torno de 

Jericó e após os muros caírem todos entram em frente de 

si e não um depois do outro... mais uma vez, do ponto de 

vista celeste, na contagem real do tempo, todos adentram 
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a Jerusalém Celestial no mesmo instante, porém, do 

ponto de vista da terra, acontece em porções. 

 

E onde estariam os arrebatados da 1ª. volta no segundo 

dia? Boa pergunta, não?  

 

Resposta: dentro da Arca ou sendo a própria Arca da 

Aliança!  

 

Isso significa que a cada volta, a cada Loop Temporal, a 

Igreja está sendo levantada para dentro da Arca da 

Aliança, apoiada pelos Sacerdotes que ainda estão na 

terra e que levam a Arca da Aliança. 
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Teoria dos Loops Temporais – em desenvolvimento 

 

 

A Teoria dos Loops Temporais é uma teoria que está 

em desenvolvimento.  

 

A intenção é compartilhá-la com outros crentes que 

tenham interesse em “pensar fora da caixa”, sempre 

pautando-se nas Escrituras, observando o que o mundo 

nos apresenta como tecnologia e ciência, questionando 

sempre!  

 

Quanto mais nos aproximarmos do fim, mais claro ficará a 

profecia Bíblica. Espero que outros desenvolvam melhor 

essa Teoria dos Loops Temporais e que a compartilhem 

comigo! 

 

E porque as coisas não estão totalmente claras nas 

Escrituras? Simples: estamos em Guerra e informação é 

crucial! Mesmo assim, o Criador não dos deixa sem saber 

o que Ele fará pois Sua Palavra diz assim. 
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A perseguição e o engano 

 

 

A maioria dos cristãos acham que a perseguição será 

clara para aqueles que creem em Yahushua como Seu 

Salvador mas creio que não será assim!  

 

Se a perseguição fosse tão clara assim, as pessoas 

perceberiam a verdade, por isso, não será assim que 

acontecerá! Veja esses textos: 

 

(Mateus 10:17 ARA)  E acautelai-vos dos 

homens; porque vos entregarão aos 
tribunais e vos açoitarão nas suas 

sinagogas; 

 

 
(Marcos 13:9 ARA)  Estai vós de sobreaviso, 

porque vos entregarão aos tribunais e 

às sinagogas; sereis açoitados, e vos farão 
comparecer à presença de 

governadores e reis, por minha causa, 
para lhes servir de testemunho. 
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(Apocalipse 12:17 ARA)  Irou-se o dragão 

contra a mulher e foi pelejar com os 

restantes da sua descendência, os que 
guardam os mandamentos de Yah e têm 

o testemunho de Yahushua; e se pôs em 
pé sobre a areia do mar. 

 
 

Imagine uma outra situação: o mundo inteiro lutando 

contra a pandemia do COVID19, um caos é provocado 

para que a economia seja fragilizada ao máximo e que as 

leis marciais juntamente com outras que dão mais poder 

ao Estado entrem vigor rapidamente. 

 

Aí alguém propõe um tipo de ID que obrigue que todos 

passem por testes não só para a identificação do 

COVID19 mas para um tipo de mapeamento do genoma 

humano, objetivando separar os infectados dos sãos 

(claro que aproveitarão para oferecer um ID único que 

inclua a inserção de nanotecnologia no seu corpo e que 

possa ser conectado a sistemas de informações e 

computadores). 

 

Imagine a população receber a seguinte proposta: para 

aqueles que receberam o ID terão todos os seus débitos 

cancelados!  
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O que você acha que pode acontecer? Se você resolver 

NÃO autorizar passar por esse teste sanguíneo ou ID 

provavelmente será preso. 

 

Creio que hoje há tecnologia para se identificar os 

remanescentes das 10 Tribos de Israel, que estão 

espalhados por todo o mundo, e identificar todos os salvos 

pelo SANGUE! Sim, aqueles que obedecem aos 

mandamentos de Yah e possuem o testemunho de 

Yahushua, o Espírito Santo dentro de si! 

 

Percebeu onde quero chegar?  

 

Os crentes serão considerados de alguma forma 

infectados e serão separados de suas famílias e aqueles 

que se negarem a se submeterem a uma identificação 

sanguínea serão presos e levados a tribunais. Aí, sim, 

caberia bem essa profecia de “porque vos entregarão 

aos tribunais” – Mateus 10:17. 

 

Não consigo imaginar alguém sendo preso por sua crença 

religiosa, pois aí o inimigo estaria se expondo e revelando 

qual seria a VERDADE, afinal, e ele certamente não quer 

isso.  
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Portanto, apenas dei uma ideia de como as pessoas serão 

enganadas e afirmo que a perseguição aos crentes em 

Yahushua será no aspecto de cumprimento de uma 

obrigação legal e que, aparentemente, seja boa para 

todos, portanto, se você se opuser, estaria traindo a sua 

família, amigos e o mundo! 

 

Pode ser isso ou qualquer outra coisa, mas o que estou 
querendo dizer é que o inimigo não prenderá alguém 
por crer em Yahushua, mas será por outro motivo, 
pois ele seduz o mundo inteiro.  

 

As pessoas serão presas por não cumprirem alguma lei e 
não ficará aparente ou evidente para o mundo que você 
crê em Yahushua, compreendeu? 

 

Simplesmente os crentes serão presos como Daniel e 
seus amigos foram – por descumprirem uma 
determinação legal. 
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41. Tentar invocar o Nome “com” e “sem” autorização 

 

 

 

Com autorização 

 

(Marcos 9:38 ACF)  E João lhe respondeu, 

dizendo: Mestre, vimos um que em teu 
nome expulsava demônios, o qual não 

nos segue; e nós lho proibimos, porque 
não nos segue. 

(Marcos 9:39 ACF)  Yahushua, porém, 

disse: Não lho proibais; porque 
ninguém há que faça milagre em meu 

nome e possa logo falar mal de mim. 
(Marcos 9:40 ACF)  Porque quem não é 

contra nós, é por nós. 
(Marcos 9:41 ACF)  Porquanto, qualquer que 

vos der a beber um copo de água em meu 
nome, porque sois discípulos de 

HaMashiach, em verdade vos digo que não 

perderá o seu galardão. 
 

(João 6:37 ACF)  Todo o que o Pai me dá 
virá a mim; e o que vem a mim de maneira 

nenhuma o lançarei fora. 
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Sem autorização 
 
 
 

(Atos 19:13 ACF)  E alguns dos exorcistas 

judeus ambulantes tentavam invocar o 
nome do Senhor Yahushua sobre os que 

tinham espíritos malignos, dizendo: 
Esconjuro-vos por Yahushua a quem 

Paulo prega. 

(Atos 19:14 ACF)  E os que faziam isto eram 

sete filhos de Ceva, judeu, principal dos 
sacerdotes. 

(Atos 19:15 ACF)  Respondendo, porém, 

o espírito maligno, disse: Conheço a 
Yahushua, e bem sei quem é Paulo; mas 

vós quem sois? 
(Atos 19:16 ACF)  E, saltando neles o 

homem que tinha o espírito maligno, e 
assenhoreando-se de todos, pôde mais 

do que eles; de tal maneira que, nus e 
feridos, fugiram daquela casa. 

(Atos 19:17 ACF)  E foi isto notório a todos 

os que habitavam em Éfeso, tanto judeus 
como gregos; e caiu temor sobre todos eles, 

e o nome do Senhor Yahushua era 
engrandecido. 
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42. “Darei uma linguagem pura aos povos” 

 

 

 

(Sofonias 3:9 ACF)  Porque então darei 

uma linguagem pura aos povos, para 
que todos invoquem o nome YAHUH, 

para que o sirvam com um mesmo 

consenso. 

 
 

(Sofonias 3:9 PJFA)  Pois então darei 

lábios puros aos povos, para que todos 

invoquem o nome YAHUH, e o sirvam 
com o mesmo espírito. 

 

 

(Sofonias 3:9 ARA1993+)  Então, darei 
H2015 [H8799] lábios H8193 puros 

H1305 [H8803] aos povos, H5971 para 

que todos invoquem H7121 [H8800] o 

nome H8034 YAHUH H3068 e o sirvam 

H5647 [H8800] de comum H259 acordo. 
H7926 
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O termo hebraico utilizado e que foi traduzido por “lábios” 

pela ARA e pela PJFA é o saphah שפה H8193 que 

significa “linguagem, idioma”. Veja as primeiras 

ocorrências desse termo hebraico nas Escrituras: 
 

 

(Gênesis 11:1 ARA1993+)  ¶ Ora, em toda a 

terra H776 havia apenas uma H259 

linguagem H8193 e uma H259 só maneira 

de falar. H1697 

(Gênesis 11:6 ARA1993+)  e YAHUH H3068 

disse: H559 [H8799] Eis H2009 que o povo 

H5971 é um, H259 e todos têm a mesma 
H259 linguagem. H8193 Isto é apenas o 

começo; H2490 [H8687] H6213 [H8800] 

agora não H3808 H3605 haverá restrição 

H1219 [H8735] para tudo que intentam 

H2161 [H8799] fazer. H6213 [H8800] 

(Gênesis 11:7 ARA1993+)  Vinde, H3051 

[H8798] desçamos H3381 [H8799] e 

confundamos H1101 [H8799] ali a sua 

linguagem, H8193 para que H834 um 
H376 não entenda H8085 [H8799] a 

linguagem H8193 de outro. H7453 
(Gênesis 11:9 ARA1993+)  Chamou-se-lhe, 

H7121 [H8804] por isso, o nome H8034 de 
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Babel, H894 porque ali confundiu H1101 

[H8804] o YAHUH H3068 a linguagem 

H8193 de toda a terra H776 e dali o YAHUH 
H3068 os dispersou H6327 [H8689] por 

toda a superfície H6440 dela. H776 
 

 

(Gênesis 11:7 ARA1993+)  Vinde, H3051 

[H8798] desçamos H3381 [H8799] e 

confundamos H1101 [H8799] ali a sua 

linguagem, H8193 para que H834 um H376 

não entenda H8085 [H8799] a linguagem 
H8193 de outro. H7453 

(Gênesis 11:9 ARA1993+)  Chamou-se-lhe, 
H7121 [H8804] por isso, o nome H8034 de 

Babel, H894 porque ali confundiu H1101 

[H8804] o YAHUH H3068 a linguagem 

H8193 de toda a terra H776 e dali o YAHUH 

H3068 os dispersou H6327 [H8689] por 

toda a superfície H6440 dela. H776 
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Para entender melhor como YAHUH fez em Babel, vamos 
analisar mais de perto o termo que foi traduzido por 

“confundamos” e “confundiu”, בלל balal H1101 que 

significa “misturar, mesclar”. Vamos ver outros textos 
como o termo foi utilizado: 
 

(Oséias 7:8 ARA1993+)  ¶ Efraim H669 se 

mistura H1101 [H8704] com os povos 

H5971 e é um pão H5692 que não foi 

virado. H2015 [H8803] 

 
 

(Levítico 2:5 ARA1993+)  Se a tua oferta 

H7133 for de manjares H4503 cozida na 

assadeira, H4227 será de flor de farinha 
H5560 sem fermento H4682 amassada 

H1101 [H8803] com azeite. H8081 

 
 

(Números 15:6 ARA1993+)  Para cada 

carneiro H352 prepararás H6213 [H8799] 

uma oferta de manjares H4503 de duas 
H8147 décimas H6241 de um efa de flor de 

farinha, H5560 misturada H1101 [H8803] 

com a terça H7992 parte de um him H1969 

de azeite; H8081 
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Em Babel as línguas, os idiomas, a linguagem foi 
“misturada, mesclada” mas segundo a profecia de 
Sofonias 3:9, receberemos uma linguagem pura para 
poder invocar o nome YAHUH num mesmo concenso, 
da mesma maneira, todos de um mesmo jeito. 

 

O pecado degradou o homem, incluindo sua moral, sua 
cultura, costumes e também seu idioma, sua linguagem!  

 

Hallelu Yah por isso, porque teremos restaurada nossa 
capacidade de invocar corretamente o nome de Yahuh!!!! 
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43. Qual o Nome da Noiva do Cordeiro? 

 

 
Uma noiva, esposa, sempre recebe o nome do marido.  

 

Sei bem quem hoje, por conta do feminismo as coisas 
estão mudando, mas sempre foi uma tradição antiga e não 
será diferente com a Noiva do Cordeiro.  

 

Você sabe qual é o nome da Noiva, da Esposa do 
Cordeiro? 

 

 

(Apocalipse 21:2 ARA1993+)  Vi G1492 

[G5627] também G2532 a cidade G4172 

santa, G40 a nova G2537 Jerusalém, 

G2419 que descia G2597 [G5723] do 
G1537 céu, G3772 da parte G575 de 

Elohim, G2316 ataviada G2090 [G5772] 

como G5613 noiva G3565 adornada 

G2885 [G5772] para o seu G848 esposo. 
G435 
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(Apocalipse 21:9 ARA1993+)  ¶ Então, 

G2532 veio G2064 [G5627] um dos G1520 

sete G2033 anjos G32 que G3588 têm 
G2192 [G5723] as sete G2033 taças G5357 

cheias G1073 [G5723] dos últimos G2078 

sete G2033 flagelos G4127 e G2532 falou 

G2980 [G5656] comigo, G3326 G1700 

dizendo: G3004 [G5723] Vem, G1204 

[G5773] mostrar-te-ei G1166 [G5692] 
G4671 a noiva, G3565 a esposa G1135 

do Cordeiro; G721 

(Apocalipse 21:10 ARA1993+)  e G2532 

me G3165 transportou, G667 [G5656] 

em G1722 espírito, G4151 até G1909 a 

uma grande G3173 e G2532 elevada 

G5308 montanha G3735 e G2532 me 
G3427 mostrou G1166 [G5656] a santa 

G40 cidade, G4172 Jerusalém, G2419 

que descia G2597 [G5723] do G1537 céu, 

G3772 da parte G575 de Deus, G2316 
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(Apocalipse 3:12 ARA1993+)  Ao G846 

vencedor, G3528 [G5723] fá-lo-ei G4160 

[G5692] coluna G4769 no G1722 santuário 
G3485 do meu G3450 Elohim, G2316 e 

G2532 daí G1831 [G5632] jamais G3364 
G2089 sairá; G1854 gravarei G1125 

[G5692] também sobre G1909 ele G846 o 

nome G3686 do meu G3450 Elohim, G2316 

o nome G3686 da cidade G4172 do meu 
G3450 Elohim, G2316 a nova G2537 

Jerusalém G2419 que G3588 desce G2597 

[G5723] [G5625] G2597 [G5719] do G1537 

céu, G3772 vinda da parte do G575 meu 

G3450 Elohim, G2316 e G2532 o meu 
G3450 novo G2537 nome. G3686 

 

 

(Apocalipse 3:12 ACF)  A quem vencer, eu o 

farei coluna no templo do meu Elohim, e 
dele nunca sairá; e escreverei sobre ele o 

nome do meu Elohim, e o nome da 
cidade do meu Elohim, a nova Jerusalém, 

que desce do céu, do meu Elohim, e 

também o meu novo nome. 
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 יהושועלם
 

“o nome do meu Elohim”: Yahuh 
 

 

 יהושועלם
 

“o nome da cidade... a nova Jerusalém”: 

Yahushualeim 
 

 

 יהושועלם
 

“o meu novo nome”: Yahushua  

(agora, então, conhecido por todos) 
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Eis o nome da Esposa do Cordeiro, que teremos “escrito” em nós, os vencedores: 

 

 

1)  A primeira coisa é que já sabemos que não é Yêho, 

nem Yeru, mas Yahu... 

2)  Segundo, é necessário ter o nome do Elohim de 

Yahushua (Apocalipse 3:12) 

3)  Terceiro, é necessário que tenha o nome da cidade, 

a nova Jerusalém (Apocalipse 3:12) 

4)  Quarto, é necessário ter o nome do marido, 

Yahushua, que à partir daquele momento será 

conhecido por todos, nos céus, na terra e debaixo da 

terra. 

5)  Yahushualeim ou Yahushuaolam = Yahuh H3068 + 

Shua H3476+ Olam H5769 

6)  É isso que estará escrito em nos, vencedores: 

Yahushualeim 

7)  E isso significa: “Yahuh, Salvação Eterna” ou 

“Yahushua Eternamente” 
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(Isaías 56:5 ACF)  Também lhes darei na 

minha casa e dentro dos meus muros 

um lugar e um nome, melhor do que o 
de filhos e filhas; um nome eterno darei 

a cada um deles, que nunca se apagará. 

 

 
(Jeremias 33:9 ACF)  E este lugar 

(Jerusalém) me servirá de nome, de 
gozo, de louvor, e de glória, entre todas 

as nações da terra, que ouvirem todo o bem 

que eu lhe faço; e espantar-se-ão e 
perturbar-se-ão por causa de todo o bem, e 

por causa de toda a paz que eu lhe dou.. 

 

(Apocalipse 19:7 ACF)  Regozijemo-nos, e 

alegremo-nos, e demos-lhe glória; porque 
vindas são as bodas do Cordeiro, e já a 

sua esposa se aprontou. 

 

 

(Apocalipse 21:2 ACF)  E eu, João, vi a 

santa cidade, a nova Jerusalém, que de 
Elohim descia do céu, adereçada como 

uma esposa ataviada para o seu 

marido. 
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(Apocalipse 21:9 ACF)  E veio a mim um dos 

sete anjos que tinham as sete taças cheias 

das últimas sete pragas, e falou comigo, 
dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a 

mulher do Cordeiro. 

(Apocalipse 21:10 ACF)  E levou-me em 

espírito a um grande e alto monte, e 
mostrou-me a grande cidade, a santa 

Jerusalém, que de Elohim descia do céu. 
 

 

(Isaías 9:6 ACF)  Porque um menino nos 
nasceu, um filho se nos deu, e o principado 

está sobre os seus ombros, e se chamará o 
seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Elohim 

Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.  

(Isaías 9:7 ACF)  Do aumento deste 

principado e da paz não haverá fim, 
sobre o trono de Davi e no seu reino, para o 

firmar e o fortificar com juizo e com justiça, 

desde agora e para sempre; o zelo de 
YAHUH dos Exércitos fará isto. 

 

 

As nações chamarão Jerusalém por Yahushualeim, um 

novo nome que Yahuh designará. 
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(Isaías 62:1 ARA) Por amor de Sião, me não 

calarei e, por amor de Jerusalém, não me 

aquietarei, até que saia a sua justiça como 
um resplendor, e a sua salvação, como uma 

tocha acesa. 

(Isaías 62:2 ARA)  As nações verão a tua 

justiça, e todos os reis, a tua glória; e serás 
chamada por um nome novo, que a boca 

de YAHUH designará. 
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(Isaías 9:6 ARA)  Porque um menino nos 

nasceu, um filho se nos deu; o governo está 

sobre os seus ombros; e o seu nome será: 
Maravilhoso Conselheiro, Elohim Forte, Pai 

da Eternidade, Príncipe da Paz; 

(Isaías 9:7 ARA)  para que se aumente o 

seu governo, e venha paz sem fim sobre 
o trono de Davi e sobre o seu reino, para 

o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a 
justiça, desde agora e para sempre. O zelo 

de YAHUH dos Exércitos fará isto. 

 

 

(Isaías 9:5 CATOLICA)  Porque nasceu para 
nós um menino, um filho nos foi dado: sobre 

o seu ombro está o manto real, e ele se 
chama ""Conselheiro Maravilhoso"", 

""Elohim Forte"", ""Pai para sempre"", 
""Príncipe da Paz"". 

(Isaías 9:6 CATOLICA)  Grande será o seu 

domínio, e a paz não terá fim sobre o 
trono de Davi e seu reino, firmado e 

reforçado com o direito e a justiça, desde 
agora e para sempre. O zelo de Javé dos 

exércitos é quem realizará isso. 
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(1 Crônicas 23:25 ARA)  Porque disse Davi: 

YAHUH, Elohim de Israel, deu paz ao 

seu povo e habitará em Jerusalém para 
sempre. 

 

 

(Salmos 122:6 ARA)  Orai pela paz de 

Jerusalém! Sejam prósperos os que te 
amam. 

 

 

(Jeremias 33:9 ARA)  Jerusalém me 

servirá por nome, por louvor e glória, 
entre todas as nações da terra que ouvirem 

todo o bem que eu lhe faço; espantar-se-ão 
e tremerão por causa de todo o bem e por 

causa de toda a paz que eu lhe dou. 

 

 

(Lucas 2:14 ARA)  Glória a Yah nas maiores 

alturas, e paz na terra entre os homens, a 
quem ele quer bem. 
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(João 14:27 ARA)  Deixo-vos a paz, a 

minha paz vos dou; não vo-la dou como a 

dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, 
nem se atemorize. 

 

 

(Atos 10:36 ARA)  Esta é a palavra que Yah 

enviou aos filhos de Israel, anunciando-
lhes o evangelho da paz, por meio de 

Yahushua HaMashiach. Este é o Senhor de 
todos.. 

 

 

(Colossenses 1:20 ARA)  e que, havendo 

feito a paz pelo sangue da sua cruz, por 
meio dele, reconciliasse consigo mesmo 

todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos 

céus. 
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44. “Nome” como correspondente biológico: DNA / 

Cromossomos?  

 

 

 

Nós precisamos do sangue de Yahushua porque 

precisamos de um novo DNA!  

 

Nós precisamos do DNA de Yahushua, nosso Salvador!  

 

Como vimos, NOME (Shem) também traz o significado de 

descendência, de genética, material genético, de DNA.  

 

Precisamos do Sangue de Yahushua pois todo o sangue 

foi contaminado, exceto o dEle! 

 

A expiação e todos os tipos de sacrifícios de Levítico 

revelam em detalhes como Yahushua iria realizar a nossa 

salvação. Há muito mais significado envolvido na morte e 

ressurreição de Yahushua do que nós pensamos. 

 

Apresentaremos agora uma ideia, uma linha de 

pensamento que começará a esclarecer o motivo de todas 

as festas, da existência do Tabernáculo, de todos os 

serviços envolvidos no Tabernáculo, desde a expiação de 
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pecados até o significado de cada item/utensílio e móvel 

do Tabernáculo de Moisés. 

 

Já vou adiantar a ideia e afirmar que o Tabernáculo e 

todos seus utensílios tem uma correspondência 

biológica com uma célula eucariótica (célula animal). Ou 

seja, há uma correspondência biológica entre todos os 

itens, utensílios existentes no Tabernáculo com todas as 

organelas existentes numa célula humana! 
 

 

 
 

 

Primeiramente quero dizer que essa imagem das Organelas de uma 

Célula Eucariótica é uma imagem pública e está disponível no site da 

Wikipédia, portanto, não fui eu quem a desenvolveu, mas aproveitei 

em meu estudo pela sua alta qualidade, clareza e eficiência. Você 

também poderá acessar essa mesma imagem aqui nesse link:  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organelo#/media/Ficheiro:Animal_Cell.svg 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organelo#/media/Ficheiro:Animal_Cell.svg
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O Modelo do Tabernáculo de Moisés revela em detalhes 

como é que o corpo DEVERIA funcionar, porém, com o 

pecado, houve uma degradação de forma que nada 

funciona de acordo com o projeto original do Éden. 

 

Todas as células de nosso corpo queimam ATP para 

produzir energia dentro das células e esse é o papel da 

Mitocôndria, que é o correspondente biológico para a 

Menorah, o candelabro que se situa no Santo Lugar.  

 

No nosso corpo, em todas as células, está ocorrendo os 

sacrifícios contínuos e o que Yahushua fez com a 

Expiação com sua morte no madeiro foi entrar uma vez no 

Santo dos Santos, no nucléolo, e no DNA e estabelecer a 
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Nova Aliança, modificando o DNA e restabelecendo um 

corpo perfeito, puro e santo! 

 

Cada item do mobiliário do Tabernáculo possui um 

correspondente ou melhor, é um correspondente 

biológico de uma organela na célula humana.  

 

Se você pesquisar a função, localização e forma de cada 

organela da célula humana vai ficar surpreso como 

corresponde aos itens do Tabernáculo! É incrível! 

 

O objetivo desse estudo não é aprofundar nesse assunto 

mas apenas apresentar uma introdução ao tema para 

entendermos um pouco o Novo e Vivo Caminho que 

Yahushua nos propporcionou e a Restauração do 

Tabernáculo de Davi que veremos a seguir. Faremos os 

pormenores dessa correspondência em outro estudo 

específico. 

 

Não é por acaso que o Tabernáculo é chamado de 

“Tenda do Testemunho” ou “Tabernáculo do 

Testemunho”! 
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(Apocalipse 12:17 ARA)  Irou-se o dragão 

contra a mulher e foi pelejar com os 

restantes da sua descendência, os que 
guardam os mandamentos de Deus e têm o 

testemunho de Yahushua; e se pôs em 
pé sobre a areia do mar. 

 

 

(Apocalipse 19:10 ARA)  Prostrei-me ante os 
seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me 

disse: Vê, não faças isso; sou conservo teu 

e dos teus irmãos que mantêm o 
testemunho de Yahushua; adora a Deus. 

Pois o testemunho de Yahushua é o 
espírito da profecia. 

(Apocalipse 20:4 ACF)  E vi tronos; e 
assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o 

poder de julgar; e vi as almas daqueles que 
foram degolados pelo testemunho de 

Yahushua, e pela palavra de Deus, e que 

não adoraram a besta, nem a sua imagem, 
e não receberam o sinal em suas testas nem 

em suas mãos; e viveram, e reinaram com 
Cristo durante mil anos. 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1446 
 

“Foram degolados pelo testemunho de Yahushua” – 
Quero afirmar que o penhor que recebemos quando 
fomos salvos é literal, físico.  

 

Penhor nunca é uma ideia, um pensamento, não há como 
penhorar um projeto ou uma ideia, sempre deve ser algo 
físico, palpável, que agregue um determinado valor. 

 

Portanto, quero afirmar que o que recebemos, o Espírito 
de Yah, é uma célula VIVA do Corpo de nosso Salvador 
Yahushua HaMashiach, portanto temos a Palavra de Yah 
dentro de nós, o DNA de Yahushua!  

 

E com a tecnologia atual, é possível identificar, pelo 
sangue, se uma pessoa é salva ou não, e é por isso que 
tudo girará em torno de doenças e epidemias e ameaças 
de pandemia, para que o governo do Anticristo consiga 
mapear e localizar onde estão os verdadeiros crentes em 
Yahushua para exterminá-los! 
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Ouça o que digo, qualquer teste sanguíneo que for 
obrigatório, resista, pois não será somente um teste + 
vacina mas a inserção de material de nanotecnologia, 
nanopartículas de ID da Besta que surgirá.  

 

Esse material injetável ou microtatuagem se ligará ao 
DNA humano, modificando-o e marcando! Ore para 
que Yah o ilumine, dando-lhe a sabedoria necessária 
para tomar suas decisões segundo a vontade dEle. 
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Dessa forma, o “Testemunho de Yahushua” nada mais 
é do que nosso Tabernáculo Eterno, nossa única célula 
que possui vida eterna, a célula que nos foi dada como 
penhor até que nosso corpo todo seja restaurado a 
perfeição, por ocasião da 1ª. Ressurreição/Arrebatamento 
da Igreja. 

 

A diferença entre o Tabernáculo de Moisés e o Templo 

de Salomão, que eles correspondem biologicamente ao 

corpo humano degradado, caído, que continuamente 

nescessita de sacrifícios, queima do ATP no interior da 

célula, e o Templo de Salomão corresponde tanto a célula 

eterna, quanto ao corpo eterno, fixo, que não é 

substituído pela reposição celular imposto pelo pecado e 

a morte. 

 

Já o Tabernáculo de Davi corresponde biologicamente à 

célula dos salvos à partir do Pentecostes até hoje. Mas 

sobre isso falaremos em detalhes à seguir. 

 

(Números 9:15 ARA1993+)  ¶ No dia H3117 

em que foi erigido H6965 [H8687] o 

tabernáculo, H4908 a nuvem H6051 o 

H4908 cobriu, H3680 [H8765] a saber, a 

tenda H168 do Testemunho; H5715 e, à 

tarde, H6153 estava sobre o tabernáculo 
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H4908 uma aparência H4758 de fogo H784 

até à manhã. H1242 

 
 
 

(Números 1:50 ARA1993+)  mas incumbe 
H6485 [H8685] tu os levitas H3881 de 

cuidarem do tabernáculo H4908 do 

Testemunho, H5715 e de todos os seus 

utensílios, H3627 e de tudo o que lhe 

pertence; eles levarão H5375 [H8799] o 

tabernáculo H4908 e todos os seus 

utensílios; H3627 eles ministrarão H8334 

[H8762] no tabernáculo e acampar-se-ão 

H2583 [H8799] ao redor H5439 dele. H4908 

 

 

Enquanto o Tabernáculo demonstra a estrutura da 

Célula Humana, como ela deveria funcionar 

perfeitamente, o que é impossível se não for pelo sangue 

de Yahushua, o Templo de Salomão é uma 

correspondência biológica tanto para a estrutura da 

celular do novo corpo que teremos como também é um 

modelo do próprio corpo perfeito que receberemos na 

ressurreição e arrebatamento! 
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Nosso corpo precisa constantemente de energia e 

também ocorre um processo de substituição das células 

(reposição celular) que vão morrendo, assim como o 

Tabernáculo era montado e desmontado no deserto.  

 

Mas o Templo é fixo, não há mais sacrifícios (queima de 

energia) pois Yahushua providendiou a Expiação dos 

pecados entrando uma vez no Santo dos Santos, 

modificando o nosso DNA para o mesmo DNA dEle, e 

não há mais reposição celular pois Ele venceu a morte!  

 

Nosso corpo não precisará mais repor células pois elas 

não irão morrer, graças a Nova Aliança, o Novo Pacto de 

Sangue de Yahushua! 

 

 

(Hebreus 10:20 ARA1993+)  pelo novo 

G4372 e G2532 vivo G2198 [G5723] 

caminho G3598 que G3739 ele nos G2254 

consagrou G1457 [G5656] pelo G1223 véu, 
G2665 isto é, G5123 [G5748] pela sua 

G848 carne, G4561 
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(1 Coríntios 15:44 ARA1993+)  Semeia-se 

G4687 [G5743] corpo G4983 natural, 

G5591 ressuscita G1453 [G5743] corpo 
G4983 espiritual. G4152 Se há G2076 

[G5748] corpo G4983 natural, G5591 há 
G2076 [G5748] também G2532 corpo 

G4983 espiritual. G4152 
(1 Coríntios 15:45 ARA1993+)  Pois assim 

G3779 G2532 está escrito: G1125 [G5769] 

O primeiro G4413 homem, G444 Adão, G76 

foi feito G1096 [G5633] G1519 alma 

G5590 vivente. G2198 [G5723] O último 
G2078 Adão, G76 porém, é G1519 espírito 

G4151 vivificante. G2227 [G5723] 

(1 Coríntios 15:46 ARA1993+)  Mas G235 

não G3756 é primeiro G4412 o espiritual, 
G4152 e sim G235 o natural; G5591 depois, 

G1899 o espiritual. G4152 
(1 Coríntios 15:47 ARA1993+)  O primeiro 

G4413 homem, G444 formado G1537 da 

terra, G1093 é terreno; G5517 o segundo 
G1208 homem G444 é do G1537 céu. 

G3772 
(1 Coríntios 15:48 ARA1993+)  Como 

G3634 foi o primeiro homem, o terreno, 
G5517 tais G5108 são também G2532 os 
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demais homens terrenos; G5517 e, G2532 

como G3634 é o homem celestial, G2032 

tais G5108 também G2532 os celestiais. 
G2032 

(1 Coríntios 15:49 ARA1993+)  E, G2532 

assim como G2531 trouxemos G5409 

[G5656] a imagem G1504 do que é terreno, 
G5517 devemos trazer G5409 [G5692] 

também G2532 a imagem G1504 do 

celestial. G2032 

(1 Coríntios 15:50 ARA1993+)  Isto G5124 

G1161 afirmo, G5346 [G5748] irmãos, G80 

que G3754 a carne G4561 e G2532 o 

sangue G129 não G3756 podem G1410 

[G5736] herdar G2816 [G5658] o reino 

G932 de Deus, G2316 nem G3761 a 

corrupção G5356 herdar G2816 [G5719] a 

incorrupção. G861 

(1 Coríntios 15:51 ARA1993+)  ¶ Eis que 

G2400 [G5628] vos G5213 digo G3004 

[G5719] um mistério: G3466 nem G3756 

todos G3956 G3303 dormiremos, G2837 

[G5701] mas G1161 transformados seremos 
G236 [G5691] todos, G3956 

(1 Coríntios 15:52 ARA1993+)  num G1722 
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momento, G823 num G1722 abrir e fechar 

G4493 de olhos, G3788 ao G1722 ressoar 

da última G2078 trombeta. G4536 A 

trombeta soará, G4537 [G5692] os mortos 

G3498 ressuscitarão G1453 [G5701] 

incorruptíveis, G862 e G2532 nós G2249 

seremos transformados. G236 [G5691] 
(1 Coríntios 15:53 ARA1993+)  Porque 

G1063 é necessário G1163 [G5748] que 

este G5124 corpo corruptível G5349 se 

revista G1746 [G5670] da incorruptibilidade, 

G861 e G2532 que o G5124 corpo mortal 
G2349 se revista G1746 [G5670] da 

imortalidade. G110 

(1 Coríntios 15:54 ARA1993+)  E, G1161 

quando G3752 este G5124 corpo corruptível 
G5349 se revestir G1746 [G5672] de 

incorruptibilidade, G861 e G2532 o que é 
G5124 mortal G2349 se revestir G1746 

[G5672] de imortalidade, G110 então, 

G5119 se cumprirá G1096 [G5695] a 

palavra G3056 que está escrita: G1125 

[G5772] Tragada foi G2666 [G5681] a 

morte G2288 pela G1519 vitória. G3534 

(1 Coríntios 15:55 ARA1993+)  Onde G4226 
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está, ó morte, G2288 a tua G4675 vitória? 

G3534 Onde G4226 está, ó morte, G86 o 

teu G4675 aguilhão? G2759 
(1 Coríntios 15:56 ARA1993+)  O aguilhão 

G2759 da morte G2288 é o pecado, G266 e 
G1161 a força G1411 do pecado G266 é a 

lei. G3551 
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SANTO DOS SANTOS 

 

DNA / Cromossomos X Tábuas da Lei: A “Aliança” 

define a relação entre o Criador e ohomem. Dentro do 

contexto do Tabernáculo, essa relação é puramente 

religiosa.  Quanto trazemos o conceito sobre a célula 

eucariótica/animal, no entanto, torna-se um Pacto 

totalmente biológico, ou genético, definindo uma 

espécie. Em termos científicos, chamamos essa definição, 

um “genoma”. Um genoma são todos os genes 

necessários para produzir indivíduos (de ambos os sexos) 

de uma espécie. 
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Nucléolo X Arca da Aliança: é o núcleo da célula que 

carrega o DNA, os cromossomos, com todos os 

genes/genoma humano. A expressão “Arca da Aliança” é 

uma descrição extremamente correta e acertada para um 

cromossomo, que é o container químico do nosso 

genoma. Os cromossomos são recepientes bioquímicos 

da mais alta sofisticação. Assim, o Pacto “Religioso” foi 

colocado na Arca da Aliança, uma arca de ouro no Santo 

dos Santos do Tabernáculo, de modo que o Pacto 

Biológico entre nossa espécie e Yah tem sido colocado 

na bioquímica da “Arca”, conhecido como cromossomo no 

interior da célula. 

 

Membrana Nuclear X Segundo Véu: Membrana nuclear 

ou envelope nuclear é o envólucro que protege o 

Nucléolo. Esse é o Segundo Véu que foi rasgado quando 

do sacrifício de Yahushua, nosso Salvador, no madeiro. 
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SANTO LUGAR 

 

Mitocôndria X Candelabro / Menorah: essa deve ser a 

organela mais evidente e que se assemelha aos castiçais 

dourados, a Menorah. Os castiçais deveriam ficar acesos 

continuamente e emitiam energia na forma de luz. As 

mitocôndrias emitem energia para dentro das céulas, não 

sob a forma de luz, mas sob a forma de moléculas de alta 

energia chamadas de ATP. As enzimas, que são 

moléculas tridimensionais complexas agem como 

máquinas microscópicas, flutuando na água da células 

executando várias funções. Elas usam o ATP gerado 

pelas mitocôndrias como a fonte de energia para o 

trabalho que realizam. As enzimas são homólogas aos 

sacerdotes ministrando no Santo Lugar. E assim como os 

sacerdotes utilizam da luz da Menorah para realizar suas 

ministrações, as enzimas usam o ATP das mitocôndrias 

para executar o serviço delas. Conforme Êxodo 25:31-34 

e 40, as múltiplas menções de “amêndoas” são notáveis, 

porque as mitocôndrias tem a forma de amêndoa. Na 

ilustração, estamos vendo uma secção transversão dessa 

organela.  

 

Vacúolo X Mesa da Proposição / Mesa dos Pães: a 

principal função dos vacúolos de armazenamento é 

armazenar substâncias, conforme sua espécie: os 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1458 
 

amiloplastos armazenarão carboidratos (pães) e os 

proteoplastos armazenarão proteínas (pães quando 

aspergidos com sangue nos serviços de expiação de 

pecados no Santo Lugar). Conforme Levítico 24:5-8, 

deveriam ser dispostos os pães na Mesa da Proposição 

em duas pilhas de 6 unidades cada, totalizando 12 pães. 

Assim como o formato dos pães arredondados dos judeus, 

os vacúolos são organelas ligadas à membrana que 

lembram bolhas elipsoide. Quando cortado e colocado 

sobre uma lâmina de microscópio, eles tem a forte 

semelhança com um rosto. Dessa forma, os vacúolos são 

um armazenamento de “comida” para a célula na forma de 

açúcares.  

 

Retículo Endoplasmático Rugoso X Altar de Incenso: 

Em Êxodo 30:7-8 Arão recebeu a ordem de queimar 

incenso todas as manhãs e tardes, no mesmo momento 

em que se acendia o candelabro. Essa organela porduz 

moléculas que são metade açúcar e metade gordura e, 

em ambos os casos, podemos dizer que ela libera 

moléculas com um odor doce, mesas características do 

incenso. Os ribossomos são estruturas que participam 

ativamente da síntese proteica (carne/sangue). Você 

notará que não há semelhança do RER com o Altar de 

Incenso, porém, há semelhança com o formato da fumaça 

gerada pelo incenso queimando no interior do Santo 
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Lugar. Quanto a localização, conforme Êxodo 30:6 o Altar 

de Incenso deveria ser colocado imediatamente antes do 

Segundo Véu, que dá para o Santo dos Santos. As curvas 

em forma de “S” do RER preenchem o interior da célula 

com as moléculas “perfumadas” (lipídios e ácidos graxos) 

imitando o comportamento do incenso.  

 

Retículo Endoplasmático Liso X Primeiro Véu: o 

retículo endoplasmático liso é a parte de fora/externa do 

retículo endoplasmático e a diferença entre o liso e o 

rugoso é a presença dos ribossomos. Dessa forma, os 

ribossomos representam a aspersão de sangue no interior 

do Santo Lugar, por esse motivo o retículo endoplasmático 

liso representa o primeiro véu que separa o átrio exterior 

(pátio) do Santo Lugar onde não há a presença dos 

ribossomos. 
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PÁTIO 

 

Complexo de Golgi X Altar de Bronze / Altar dos 

Sacrifícios: a principal função é processamento de 

lipídios e proteínas (gorduras e carnes). É a organela que 

mais se assemelha ao Alter de Bronze, o altar de 

sacrifícios em que os animais eram queimados, no Pátio, 

fora do Lugar Santo. 

 

Citoplasma X Bacia de Bronze / Bacia de Água: assim 

como a Bacia de bronze, onde os sacerdotes de lavavam 

ficava no centro do Tabernáculo, no Pátio, antes do Lugar 

Santo, essa organela se encontra no centro da célula, e é 

composto principalmente por água. Também encontramos 

uma quantidade de ribossomos, que correspondem ao 

sangue lavado das mãos dos sacerdotes. 

 

Citoesqueleto X Pilares, Muros, Portões: os 

citoesqueletos possuem filamentos proteicos, como 

microtúbulos, responsáveis por manterem a forma da 

célula, resistindo à compressão. Os microfilamentos 

mantêm a forma da célula, resistindo à tensão. Os 

filamentos intermediários são responsáveis pela 

ancoragem do núcleo e outras organelas. Dessa forma, 

correspondem aos pilares, muros e portões que dão a 

forma e estrutura do Tabernáculo. 
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Membrana Plásmática X Cortina do Pátio Externo: é a 

camada mais exterior da célula, que separa a célula do 

mundo exterior, assim como a cortina do pátio externo. 
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45. Restauração do Tabernáculo de Davi – DNA + 

Memória de YAHUSHUA 

 

 

O objetivo aqui é entender esse período em que houve o 
Tabernáculo de Davi, entre o Tabernáculo de Moisés, 
nômade, móvel e o Templo de Salomão, fixo. E também 
identificar a sua correspondência biológica e profética 
com os dias de hoje! 

 
A preposição “de” denota tanto um local “construído 
por” ou “onde ele mora”.  
 
Analisando os termos em hebraico e grego podemos 
deduzir que Tabernáculo de Davi era tanto o local de 
moradia e convivência de Davi quanto o local de 
adoração, onde se situava a Arca da Aliança, que era 
rodeada por levitas músicos que ministravam diante dela 
sem véu ou qualquer tipo de separação. 
 
Embora expressões como “Tabernáculo de Moisés” e 
“Templo de Salomão” não sejam empregadas 
especificamente pelas Escrituras, “Tabernáculo de Davi” 
é. 
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45.1. Qual o propósito da restauração do Tabernáculo 
de Davi? 
 
 
 

(Atos 15:15 ARA1993+)  Conferem com 
G4856 [G5719] isto G5129 as palavras 

G3056 dos profetas, G4396 como G2531 

está escrito: G1125 [G5769] 

(Atos 15:16 ARA1993+)  Cumpridas G3326 

estas coisas, G5023 voltarei G390 [G5692] 

e G2532 reedificarei G456 [G5692] o 

tabernáculo G4633 caído G3588 G4098 

[G5761] de Davi; G1138 e, G2532 

levantando-o de G456 [G5692] suas G846 

ruínas, G2679 [G5772] restaurá-lo-ei. G461 

[G5692] G846 

(Atos 15:17 ARA1993+)  Para que G3704 
G302 os demais G2645 homens G444 

busquem G1567 [G5661] a YAHUH, 

G2962 e G2532 também todos G3956 os 

gentios G1484 sobre G1909 os quais 

G3739 tem sido invocado G1941 

[G5769] o meu G3450 nome, G3686 
 
 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1464 
 

45.2. O que disse o profeta Samuel: 
 
 
 
 

(2 Samuel 6:16 ARA1993+)  Ao entrar 
H935 [H8802] a arca H727 de YAHUH 

H3068 na Cidade H5892 de Davi, H1732 

Mical, H4324 filha H1323 de Saul, H7586 

estava olhando H8259 [H8738] pela janela 

H2474 e, vendo H7200 [H8799] ao rei 
H4428 Davi, H1732 que ia saltando H6339 

[H8764] e dançando H3769 [H8772] diante 
H6440 de YAHUH, H3068 o desprezou H959 

[H8799] no seu coração. H3820 

(2 Samuel 6:17 ARA1993+)  Introduziram 
H935 [H8686] a arca H727 de YAHUH 

H3068 e puseram-na H3322 [H8686] no 

seu lugar, H4725 na tenda H168 que lhe 

armara H5186 [H8804] Davi; H1732 e 

este H1732 trouxe H5927 [H8686] 

holocaustos H5930 e ofertas pacíficas 

H8002 perante H6440 YAHUH. H3068 

(2 Samuel 6:18 ARA1993+)  Tendo H3615 

Davi H1732 trazido H3615 [H8762] H5927 

[H8687] holocaustos H5930 e ofertas 
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pacíficas, H8002 abençoou H1288 [H8762] o 

povo H5971 em nome H8034 do YAHUH 
H3068 dos Exércitos. H6635 

(2 Samuel 6:19 ARA1993+)  E repartiu 
H2505 [H8762] a todo o povo H5971 e a 

toda a multidão H1995 de Israel, H3478 

tanto homens H376 como mulheres, H802 a 

cada um, H376 um H259 bolo H2471 de 

pão, H3899 um bom pedaço H829 de carne 

e passas. H809 Então, se retirou H3212 

[H8799] todo o povo, H5971 cada um H376 

para sua casa. H1004 
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45.3. O que disse o profeta Isaías: 
 
 

 

(Isaías 16:5 ARA1993+)  então, um trono 

H3678 se firmará H3559 [H8717] em 

benignidade, H2617 e sobre ele no 

tabernáculo H168 de Davi H1732 se 

assentará H3427 [H8804] com fidelidade 
H571 um que julgue, H8199 [H8802] 

busque H1875 [H8802] o juízo H4941 e não 

tarde H4106 em fazer justiça. H6664 

 

 

45.4 O que disse o profeta Amós: 

 

 

(Amós 9:11 ARA1993+)  ¶ Naquele dia, 

H3117 levantarei H6965 [H8686] o 

tabernáculo H5521 caído H5307 

[H8802] de Davi, H1732 repararei H1443 

[H8804] as suas brechas; H6556 e, 

levantando-o H6965 [H8686] das suas 

ruínas, H2034 restaurá-lo-ei H1129 [H8804] 

como fora nos dias H3117 da antiguidade; 
H5769 
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45.5. O que disse Esdras (?): 
 
 

(1 Crônicas 16:1 ARA1993+)  ¶ 

Introduziram, H935 [H8686] pois, a 

arca H727 de Elohim H430 e a puseram 

H3322 [H8686] no meio H8432 da 

tenda H168 que lhe armara H5186 

[H8804] Davi; H1732 e trouxeram 
H7126 [H8686] holocaustos H5930 e 

ofertas pacíficas H8002 perante H6440 

Elohim. H430 

(1 Crônicas 16:2 ARA1993+)  Tendo 

Davi H1732 acabado H3615 [H8762] de 

trazer H5927 [H8687] os holocaustos 
H5930 e ofertas pacíficas, H8002 

abençoou H1288 [H8762] o povo H5971 

em nome H8034 de YAHUH. H3068 

(1 Crônicas 16:3 ARA1993+)  E repartiu 
H2505 [H8762] a todos H376 em Israel, 

H3478 tanto os homens H376 como as 

mulheres, H802 a cada um, H376 um bolo 
H3603 de pão, H3899 um bom pedaço de 

carne H829 e passas. H809 
(1 Crônicas 16:4 ARA1993+)  Designou 

H5414 [H8799] dentre os levitas H3881 
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os que haviam de ministrar H8334 

[H8764] diante H6440 da arca H727 de 

YAHUH, H3068 e celebrar, H2142 

[H8687] e louvar, H3034 [H8687] e 

exaltar H1984 [H8763] a YAHUH, 
H3068 Elohim H430 de Israel, H3478 a 

saber, 

(1 Crônicas 16:5 ARA1993+)  Asafe, H623 o 

chefe, H7218 Zacarias, H2148 o segundo, 
H4932 e depois Jeiel, H3273 Semiramote, 

H8070 Jeiel, H3171 Matitias, H4993 Eliabe, 
H446 Benaia, H1141 Obede-Edom H5654 

e Jeiel, H3273 com alaúdes H5035 H3627 e 

harpas; H3658 e Asafe H623 fazia ressoar 
H8085 [H8688] os címbalos. H4700 
(1 Crônicas 16:6 ARA1993+)  Os sacerdotes 

H3548 Benaia H1141 e Jaaziel H3166 

estavam continuamente H8548 com 

trombetas, H2689 perante H6440 a arca 
H727 da Aliança H1285 de Elohim. H430 

(1 Crônicas 16:7 ARA1993+)  ¶ Naquele 

dia, H3117 foi que Davi H1732 

encarregou, H5414 [H8804] pela 

primeira H7218 vez, a Asafe H623 e a 

seus irmãos H251 de celebrarem H3034 

[H8687] com hinos a YAHUH. H3068 
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45.6. O que disse Estêvão: 
 
 

 

(Atos 7:44 ARA1993+)  O tabernáculo 

G4633 do Testemunho G3142 estava 
G2258 [G5713] entre G1722 nossos 
G2257 pais G3962 no G1722 deserto, 

G2048 como G2531 determinara G1299 

[G5668] aquele que disse G2980 [G5723] a 

Moisés G3475 que o G846 fizesse G4160 

[G5658] segundo G2596 o modelo G5179 

que G3739 tinha visto. G3708 [G5715] 

(Atos 7:45 ARA1993+)  O qual G3739 

também G2532 nossos G2257 pais, G3962 

com G3326 Josué, G2424 tendo-o recebido, 

G1237 [G5666] o levaram, G1521 [G5627] 

quando G1722 tomaram posse G2697 das 

nações G1484 que G3739 Elohim G2316 

expulsou G1856 [G5656] da G575 presença 
G4383 deles, G2257 G3962 até G2193 aos 

dias G2250 de Davi. G1138 

(Atos 7:46 ARA1993+)  Este G3739 achou 

G2147 [G5627] graça G5485 diante de 
G1799 Elohim G2316 e G2532 lhe 

suplicou G154 [G5668] a faculdade de 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1470 
 

prover G2147 [G5629] morada G4638 

para o Elohim G2316 de Jacó. G2384 

(Atos 7:47 ARA1993+)  Mas G1161 foi 

Salomão G4672 quem lhe G846 edificou 
G3618 [G5656] a casa. G3624 

(Atos 7:48 ARA1993+)  Entretanto, G235 

não G3756 habita G2730 [G5719] o 

Altíssimo G5310 em G1722 casas feitas por 

mãos humanas; G5499 como G2531 diz 
G3004 [G5719] o profeta: G4396 

(Atos 7:49 ARA1993+)  O céu G3772 é o 

meu G3427 trono, G2362 e G1161 a terra, 
G1093 o G3450 estrado dos meus pés; 

G4228 G5286 que G4169 casa G3624 me 
G3427 edificareis, G3618 [G5692] diz 
G3004 [G5719] YAHUH, G2962 ou G2228 

qual G5101 é o lugar G5117 do meu G3450 

repouso? G2663 
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45.7. O que disseram Pedro e Tiago: 

 

 
(Atos 15:5 ACF)  Alguns, porém, da seita 

dos fariseus, que tinham crido, se 
levantaram, dizendo que era mister 

circuncidá-los e mandar-lhes que 
guardassem a lei de Moisés. 

(Atos 15:6 ACF)  Congregaram-se, pois, os 

apóstolos e os anciãos para considerar este 
assunto. 

(Atos 15:7 ACF)  E, havendo grande 
contenda, levantou-se Pedro e disse-

lhes: Homens irmãos, bem sabeis que já 
há muito tempo Elohim me elegeu 

dentre nós, para que os gentios 
ouvissem da minha boca a palavra do 

evangelho, e cressem. 

(Atos 15:8 ACF)  E Elohim, que conhece os 
corações, lhes deu testemunho, dando-lhes 

o Espírito Santo, assim como também a 
nós; 

(Atos 15:9 ACF)  E não fez diferença alguma 
entre eles e nós, purificando os seus 

corações pela fé. 
(Atos 15:10 ACF)  Agora, pois, por que 

tentais a Elohim, pondo sobre a cerviz dos 

discípulos um jugo que nem nossos pais 
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nem nós pudemos suportar? 

(Atos 15:11 ACF)  Mas cremos que seremos 

salvos pela graça do Senhor Yahushua 
HaMashiach, como eles também. 

(Atos 15:12 ACF)  Então toda a multidão se 
calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que 

contavam quão grandes sinais e prodígios 
Elohim havia feito por meio deles entre os 

gentios. 
(Atos 15:13 ACF)  E, havendo-se eles 

calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: 

Homens irmãos, ouvi-me: 
(Atos 15:14 ACF)  Simão relatou como 

primeiramente Elohim visitou os 
gentios, para tomar deles um povo para 

o seu nome. 
(Atos 15:15 ACF)  E com isto concordam 

as palavras dos profetas; como está 
escrito: 

(Atos 15:16 ACF)  Depois disto voltarei, 

E reedificarei o tabernáculo de Davi, 
que está caído, Levantá-lo-ei das suas 

ruínas, E tornarei a edificá-lo. 
(Atos 15:17 ACF)  Para que o restante 

dos homens busque a YAHUH, E todos 
os gentios, sobre os quais o meu nome 

é invocado, Diz YAHUH, que faz todas 
estas coisas, 
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(Atos 15:15 ARA1993+)  Conferem com 

G4856 [G5719] isto G5129 as palavras 
G3056 dos profetas, G4396 como G2531 

está escrito: G1125 [G5769] 

(Atos 15:16 ARA1993+)  Cumpridas G3326 

estas coisas, G5023 voltarei G390 [G5692] 

e G2532 reedificarei G456 [G5692] o 

tabernáculo G4633 caído G3588 G4098 

[G5761] de Davi; G1138 e, G2532 

levantando-o de G456 [G5692] suas G846 

ruínas, G2679 [G5772] restaurá-lo-ei. G461 

[G5692] G846 

(Atos 15:17 ARA1993+)  Para que G3704 
G302 os demais G2645 homens G444 

busquem G1567 [G5661] YAHUH, G2962 e 
G2532 também todos G3956 os gentios 

G1484 sobre G1909 os quais G3739 tem 

sido invocado G1941 [G5769] o meu G3450 

nome, G3686 
 

 

 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1474 
 

45.8. Nossa Célula, habitação do Espírito Santo, 
Tabernáculo Eterno 
 

 

 

H168 

 

 אהל
’ohel 

 
procedente de H166; 
DITAT - 32a; n m 
 
1) tenda 
  1a) tenda de nômade, 
veio a tornar-se 
símbolo da vida no 
deserto, 
transitoriedade 
  1b) casa, lar, 

habitação 
  1c) a tenda sagrada 
de Yahuh (o 
tabernáculo)  

 

H5521 

 

  סכה

cukkah 

 
procedente de 
H5520; DITAT - 
1492d; n f 
 
1) bosque cerrado, 
abrigo, tenda 
  1a) bosque 
cerrado 
  1b) tenda 
(refúgio simples 

ou temporário)  

 

G4633 

 

σκηνη  

skene 
 

aparentemente semelhante 
a G4632 e G4639; TDNT - 
7:368,1040; n f 
 
1) tenda, tabernáculo, 
(feito de ramos verdes, 
ou peles de animais, ou 
outros materiais) 
2) do bem conhecido 
templo móvel de Elohim, 

a partir do modelo do 
qual o templo em 
Jerusalém foi construído  
 

 

Assim como não havia separação dos Santo dos Santos 
no Tabernáculo de Davi para os levitas adorarem em torno 
da Arca da Aliança, e todos os sacrifícios continuavam 
sendo executados no Tabernáculo montado em Gibeá 
(que se encontrava, então, SEM a Arca da Aliança), nós 
estamos vivendo num corpo morto, que sacrifica todos os 
dias moléculas de carbono com oxigênio (ATP) no altar no 
interior de nossas 10 trilhões de células ao mesmo 
tempo em que uma dessas células é eterna, está viva 
para sempre, e contém o Espírito Santo de Yah.  
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E assim é que temos acesso direto com o Pai, por esse 
Tabernáculo perfeito! 

 

Essa célula eucariótica não recebe alimento, oxigênio ou 
qualquer outro tipo de acesso ou contato do nosso corpo 
pois foi circuncidada pelo HaMashiach que, pela Luz do 
Espírito, sintetiza a Luz da Vida – energia vital.  

 

Enquanto isso, nas outras 10 trilhões de células do 
nosso corpo reina a morte – reposição celular.  

 

E tudo funciona para nos mantermos vivos, tudo funciona 
para reposição celular, pois as células estão 
constantemente morrendo, a carne vai morrendo aos 
poucos até chegar a um colapso, que é morte do corpo, 
propriamente dita. 

 

Quando recebermos um corpo novo, por ocasião da 
manifestação do ÁTOMO (G823 partícula indivisível) da 
Ressurreição, nesse momento todos receberão a 
redenção do corpo, que será baseado na síntese do 
Espírito/Luz (fotossíntese), e a nossa circulação passará 
a ser de água viva: 
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(1 Coríntios 15:52 ARA1993+)  num G1722 

momento, G823 num G1722 abrir e fechar 
G4493 de olhos, G3788 ao G1722 ressoar 

da última G2078 trombeta. G4536 A 

trombeta soará, G4537 [G5692] os mortos 
G3498 ressuscitarão G1453 [G5701] 

incorruptíveis, G862 e G2532 nós G2249 

seremos transformados. G236 [G5691] 

 

 

G823  ατομος átomos  de G1 (como partícula 

negativa) e a raiz de G5114; adj 

1) que não pode ser cortado em dois, ou dividido, 
indivisível       1a) de um momento de tempo  

 

 

Essa é a única ocorrência do termo G823 nas 
Escrituras – propositadamente pois é específica. É 
como se ele dissesse que numa partícula indivisível 
de tempo e espaço ocorreria a ressurreição dos 
nossos corpos com a formação total do Corpo da 
Igreja, a Noiva de Yahushua! 
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(João 7:38 ARA1993+)  Quem crer G4100 

[G5723] em G1519 mim, G1691 como 
G2531 diz G2036 [G5627] a Escritura, 

G1124 do G1537 seu G846 interior 
G2836 fluirão G4482 [G5692] rios 
G4215 de água G5204 viva. G2198 

[G5723] 

(João 7:39 ARA1993+)  Isto G5124 ele 

disse G2036 [G5627] com respeito 
G4012 ao Espírito G4151 que G3739 

haviam G3195 [G5707] de receber 
G2983 [G5721] os que nele G1519 
G846 cressem; G4100 [G5723] pois 

G1063 o Espírito G4151 até aquele 

momento não G3768 fora dado, G2258 

[G5713] porque G3754 Yahushua G2424 

não G3764 havia sido ainda glorificado. 
G1392 [G5681] 

 

 

“Ele disse com respeito ao Espírito...” significa que 
seria o Espírito Santo que proporcionaria a ativação 
dessa circulação de água viva, como rios, fluindo do 
nosso interior. 
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45.9. Haviam 2 Tabernáculos funcionando 
simultaneamente nesse período 

 

 

Haviam 2 tabernáculos funcionando simultaneamente 
nesse período. Um Tabernáculo em 
Gibeá/Gibeão/Gibeom e outro Tabernáculo em 
Jerusalém, na Casa de Davi. 

 

Em geral, todos os sacrifícios eram oferecidos em Gibeá, 
conforme a Lei de Moisés, mas esse Tabernáculo estava 
com o Santo dos Santos vazio, uma vez que a Arca da 
Aliança estava em Jerusalém, na Casa de Davi, no monte 
Sião. Nesse tabernáculo, eram oferecidas apenas as 
ofertas de louvor e ofertas pacíficas. 

 

 

1Cr 16:37  Então Davi deixou ali, diante 

da arca da aliança de YAHUH, a Asafe e 
a seus irmãos, para ministrarem 

continuamente perante a arca, segundo 

se ordenara para cada dia. 

1Cr 16:38  E mais a Obede-Edom, com seus 

irmãos, sessenta e oito; a este Obede-
Edom, filho de Jedutum, e a Hosa, deixou 

por porteiros. 

1Cr 16:39  E deixou a Zadoque, o 

sacerdote, e a seus irmãos, os 
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sacerdotes, diante do tabernáculo de 

YAHUH, no alto que está em Gibeom, 

1Cr 16:40  Para oferecerem holocaustos a 
YAHUH continuamente, pela manhã e à 

tarde, sobre o altar dos holocaustos; e isto 
segundo tudo o que está escrito na lei de 

YAHUH que tinha prescrito a Israel. 

1Cr 16:41  E com eles a Hemã, e a 

Jedutum, e aos mais escolhidos, que foram 
apontados pelos seus nomes, para louvarem 

a YAHUH, porque a sua benignidade dura 

perpetuamente. 

1Cr 16:42  Com eles, pois, estavam Hemã e 

Jedutum, com trombetas e címbalos, para 
os que haviam de tocar, e com outros 

instrumentos de música de Elohim; porém 
os filhos de Jedutum estavam à porta. 

1Cr 16:43  Então todo o povo se retirou, 
cada um para a sua casa; e voltou Davi, 

para abençoar a sua casa. 
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LOCAL 

 

 

RESPONSÁVEL 

 

ASSESSORES 

 

SACRIFÍCIOS 

Gibeá 
(também 
chamado 
Gibeão ou 
Gibeom) 

Zadoque Irmãos de Zadoque + 
Hemã e Jedutum, 
músicos com 
instrumentos para louvor 
+ filhos de Jedutum como 
porteiros + 68 irmãos de 
Obede-Edom 

Sacrifícios 
pela manhã 
e à tarde, 
conforme a 
Lei de 
Moisés 

Monte 
Sião, 
Casa de 
Davi, em 
Jerusalém 

Asafe Irmãos de Asafe + 
Obede-Edom e Hosa, 
como porteiros 

Sacrifícios 
pacíficos e 
sacrifícios 
de louvor 

 

 

(1 Crônicas 21:28 ARA)  Vendo Davi, 

naquele mesmo tempo, que YAHUH lhe 
respondera na eira de Ornã, o jebuseu, 

sacrificou ali. 

(1 Crônicas 21:29 ARA)  Porque o 

tabernáculo de YAHUH, que Moisés 
fizera no deserto, e o altar do 

holocausto estavam, naquele tempo, no 
alto de Gibeão. 

(1 Crônicas 21:30 ARA)  Davi não podia ir 

até lá para consultar a Elohim, porque 
estava atemorizado por causa da espada do 

Anjo de YAHUH. 
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Nesse texto podemos perceber que nesse período os 
sacrifícios eram feitos em Gibeá, mas como Yahuh lhe 
respondera na eira de Ornã, o jebuseu, entendeu que 
poderia sacrificar ali, e assim o fez.  

 

Ele tinha medo de ir até Gibeá, por causa do Anjo de 
Yahuh e creio também por conta das pragas que Yahuh 
havia enviado por causa da Arca da Aliança (I Crônicas 
21:28-30, II Samuel 24). 

 

Salomão foi ao Tabernáculo em Gibeá para sacrificar 
antes de concluir a Casa de Yahuh (o Templo de Yahuh): 

 

(2 Crônicas 1:1 ARA)  Salomão, filho de 
Davi, fortaleceu-se no seu reino, e YAHUH, 

seu Elohim, era com ele e o engrandeceu 

sobremaneira. 

(2 Crônicas 1:2 ARA)  Falou Salomão a todo 

o Israel, aos capitães de mil e aos de cem, 
aos juízes e a todos os príncipes em todo o 

Israel, cabeças de famílias; 
(2 Crônicas 1:3 ARA)  e foi com toda a 

congregação ao alto que estava em 
Gibeão, porque ali estava a tenda da 

congregação de Elohim, que Moisés, 

servo de YAHUH, tinha feito no deserto. 
(2 Crônicas 1:4 ARA)  Mas Davi fizera subir 

a arca de Elohim de Quiriate-Jearim ao lugar 
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que lhe havia preparado, porque lhe armara 

uma tenda em Jerusalém. 

(2 Crônicas 1:5 ARA)  Também o altar de 
bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho 

de Hur, estava ali diante do tabernáculo de 
YAHUH; e Salomão e a congregação 

consultaram YAHUH. 
(2 Crônicas 1:6 ARA)  Salomão ofereceu ali 

sacrifícios perante YAHUH, sobre o altar de 
bronze que estava na tenda da 

congregação; e ofereceu sobre ele mil 

holocaustos. 
(2 Crônicas 1:7 ACF)  Naquela mesma 

noite Elohim apareceu a Salomão, e 
disse-lhe: Pede o que queres que eu te 

dê. 

(2 Crônicas 1:8 ACF)  E Salomão disse a 

Elohim: Tu usaste de grande benignidade 
com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei 

em seu lugar. 

(2 Crônicas 1:9 ACF)  Agora, pois, ó YAHUH 
Elohim, confirme-se a tua palavra, dada a 

meu pai Davi; porque tu me fizeste reinar 
sobre um povo numeroso como o pó da 

terra. 
(2 Crônicas 1:10 ACF)  Dá-me, pois, agora, 

sabedoria e conhecimento, para que possa 
sair e entrar perante este povo; pois quem 
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poderia julgar a este tão grande povo? 

(2 Crônicas 1:11 ACF)  Então Elohim disse a 

Salomão: Porquanto houve isto no teu 
coração, e não pediste riquezas, bens, ou 

honra, nem a morte dos que te odeiam, 
nem tampouco pediste muitos dias de vida, 

mas pediste para ti sabedoria e 
conhecimento, para poderes julgar a meu 

povo, sobre o qual te constituí rei, 
(2 Crônicas 1:12 ACF)  Sabedoria e 

conhecimento te são dados; e te darei 

riquezas, bens e honra, quais não teve 
nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti 

haverá. 
(2 Crônicas 1:13 ACF)  Assim Salomão 

veio a Jerusalém, do alto que estava em 
Gibeom, de diante da tenda da 

congregação; e reinou sobre Israel. 
 

 

 
(1 Reis 3:1 ARA) Salomão aparentou-se com 

Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a 
filha de Faraó e a trouxe à Cidade de Davi, 

até que acabasse de edificar a sua casa, 
e a Casa de YAHUH, e a muralha à roda 

de Jerusalém. 

(1 Reis 3:2 ARA)  Entretanto, o povo 
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oferecia sacrifícios sobre os altos, 

porque até àqueles dias ainda não se 

tinha edificado casa ao nome de 
YAHUH. 

(1 Reis 3:3 ARA)  Salomão amava a YAHUH, 
andando nos preceitos de Davi, seu pai; 

porém sacrificava ainda nos altos e 
queimava incenso. 

(1 Reis 3:4 ARA)  Foi o rei a Gibeão para lá 
sacrificar, porque era o alto maior; ofereceu 

mil holocaustos Salomão naquele altar. 

(1 Reis 3:5 ARA)  Em Gibeão, apareceu 
YAHUH a Salomão, de noite, em sonhos. 

Disse-lhe Elohim: Pede-me o que queres 
que eu te dê. 

(1 Reis 3:6 ARA)  Respondeu Salomão: De 
grande benevolência usaste para com teu 

servo Davi, meu pai, porque ele andou 
contigo em fidelidade, e em justiça, e em 

retidão de coração, perante a tua face; 

mantiveste-lhe esta grande benevolência e 
lhe deste um filho que se assentasse no seu 

trono, como hoje se vê. 
(1 Reis 3:7 ARA)  Agora, pois, ó YAHUH, 

meu Elohim, tu fizeste reinar teu servo em 
lugar de Davi, meu pai; não passo de uma 

criança, não sei como conduzir-me. 
(1 Reis 3:8 ARA)  Teu servo está no meio do 
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teu povo que elegeste, povo grande, tão 

numeroso, que se não pode contar. 

(1 Reis 3:9 ARA)  Dá, pois, ao teu servo 
coração compreensivo para julgar a teu 

povo, para que prudentemente discirna 
entre o bem e o mal; pois quem poderia 

julgar a este grande povo? 
(1 Reis 3:10 ARA)  Estas palavras 

agradaram a YAHUH, por haver Salomão 
pedido tal coisa. 

(1 Reis 3:11 ARA)  Disse-lhe Elohim: Já que 

pediste esta coisa e não pediste 
longevidade, nem riquezas, nem a morte de 

teus inimigos; mas pediste entendimento, 
para discernires o que é justo; 

(1 Reis 3:12 ARA)  eis que faço segundo as 
tuas palavras: dou-te coração sábio e 

inteligente, de maneira que antes de ti não 
houve teu igual, nem depois de ti o haverá. 

(1 Reis 3:13 ARA)  Também até o que me 

não pediste eu te dou, tanto riquezas como 
glória; que não haja teu igual entre os reis, 

por todos os teus dias. 
(1 Reis 3:14 ARA)  Se andares nos meus 

caminhos e guardares os meus estatutos e 
os meus mandamentos, como andou Davi, 

teu pai, prolongarei os teus dias. 
(1 Reis 3:15 ARA)  Despertou Salomão; e 
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eis que era sonho. Veio a Jerusalém, 

pôs-se perante a arca da Aliança de 

YAHUH, ofereceu holocaustos, 
apresentou ofertas pacíficas e deu um 

banquete a todos os seus oficiais. 
 
 

Depois de sacrificar em Gibeá, Salomão voltou para 
Jerusalém, diante da Arca da Aliança de Yahuh.  

 

Ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1487 
 

45.10. A Arca da Aliança é levada da Casa de Davi, 
Sião, até o Templo, em Jerusalém 

 

 

 

(2 Crônicas 5:2 ACF)  Então Salomão 
congregou em Jerusalém os anciãos de 

Israel, e todos os chefes das tribos, os 
chefes dos pais entre os filhos de Israel, 

para fazerem subir a arca da aliança de 
YAHUH, da cidade de Davi, que é Sião. 

(2 Crônicas 5:3 ACF)  E todos os homens de 

Israel se congregaram ao rei na ocasião da 
festa, que foi no sétimo mês. 

(2 Crônicas 5:4 ACF)  E vieram todos os 
anciãos de Israel; e os levitas levantaram a 

arca. 
(2 Crônicas 5:5 ACF)  E fizeram subir a arca, 

e a tenda da congregação, com todos os 
objetos sagrados, que estavam na tenda; os 

sacerdotes e os levitas os fizeram subir. 

(2 Crônicas 5:6 ACF)  Então o rei Salomão e 
toda a congregação de Israel, que se tinha 

reunido com ele diante da arca, sacrificaram 
carneiros e bois, que não se podiam contar, 

nem numerar, por causa da sua abundância. 
(2 Crônicas 5:7 ACF)  Assim trouxeram os 

sacerdotes a arca da aliança de YAHUH ao 
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seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar 

santíssimo, até debaixo das asas dos 

querubins. 
 

(1 Reis 8:1 ACF)  Então congregou Salomão 
os anciãos de Israel, e todos os cabeças das 

tribos, os chefes dos pais dos filhos de 
Israel, diante de si em Jerusalém; para 

fazerem subir a arca da aliança de YAHUH 

da cidade de Davi, que é Sião. 

(1 Reis 8:2 ACF)  E todos os homens de 

Israel se congregaram ao rei Salomão, 
na ocasião da festa, no mês de Etanim, 

que é o sétimo mês. 
(1 Reis 8:3 ACF)  E vieram todos os 

anciãos de Israel; e os sacerdotes 
alçaram a arca. 

(1 Reis 8:4 ACF)  E trouxeram a arca de 

YAHUH para cima, e o tabernáculo da 
congregação, juntamente com todos os 

objetos sagrados que havia no 
tabernáculo; assim os trouxeram para 

cima os sacerdotes e os levitas. 
(1 Reis 8:5 ACF)  E o rei Salomão, e 

toda a congregação de Israel que se 
congregara a ele, estava com ele diante 

da arca, sacrificando ovelhas e vacas, 

que não se podiam contar nem numerar 
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pela sua quantidade. 

(1 Reis 8:6 ACF)  Assim trouxeram os 

sacerdotes a arca da aliança de YAHUH ao 
seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar 

santíssimo, até debaixo das asas dos 
querubins. 

(1 Reis 8:7 ACF)  Porque os querubins 
estendiam ambas as asas sobre o lugar da 

arca; e os querubins cobriam, por cima, a 
arca e os seus varais. 

(1 Reis 8:8 ACF)  E os varais sobressaíram 

tanto, que as pontas dos varais se viam 
desde o santuário diante do oráculo, porém 

de fora não se viam; e ficaram ali até ao dia 
de hoje. 

(1 Reis 8:9 ACF)  Na arca nada havia, 
senão só as duas tábuas de pedra, que 

Moisés ali pusera junto a Horebe, 
quando YAHUH fez a aliança com os 

filhos de Israel, saindo eles da terra do 

Egito. 
(1 Reis 8:10 ACF)  E sucedeu que, saindo os 

sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu 
a casa de YAHUH. 

(1 Reis 8:11 ACF)  E os sacerdotes não 
podiam permanecer em pé para ministrar, 

por causa da nuvem, porque a glória de 
YAHUH enchera a casa de YAHUH. 
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45.11. Louvor no Tabernáculo de Davi 

 

 

 

 

(1 Crônicas 25:1 ACF)  E Davi, juntamente 

com os capitães do exército, separou 
para o ministério os filhos de Asafe, e 

de Hemã, e de Jedutum, para 

profetizarem com harpas, com 
címbalos, e com saltérios; e este foi o 

número dos homens aptos para a obra 
do seu ministério: 

(1 Crônicas 25:2 ACF)  Dos filhos de Asafe: 
Zacur, José, Netanias, e Asarela, filhos de 

Asafe; a cargo de Asafe, que profetizava 
debaixo das ordens do rei Davi. 

(1 Crônicas 25:3 ACF)  Quanto a Jedutum, 

os filhos: Gedalias, Zeri, Jesaías, Hasabias, 
e Matitias, seis, a cargo de seu pai, 

Jedutum, o qual profetizava com a 
harpa, louvando e dando graças a 

YAHUH. 
(1 Crônicas 25:4 ACF)  Quanto a Hemã, os 

filhos: Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, 
Jerimote, Hananias, Hanani, Eliata, Gidalti, 

Romanti-Ezer, Josbecasa, Maloti, Hotir, e 
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Maaziote. 

(1 Crônicas 25:5 ACF)  Todos estes foram 

filhos de Hemã, o vidente do rei nas 
palavras de Elohim, para exaltar o seu 

poder; porque Elohim dera a Hemã catorze 
filhos e três filhas. 

(1 Crônicas 25:6 ACF)  Todos estes 
estavam sob a direção de seu pai, para 

a música da casa de YAHUH, com 
saltérios, címbalos e harpas, para o 

ministério da casa de Elohim; e Asafe, 

Jedutum, e Hemã, estavam sob as 
ordens do rei. 

(1 Crônicas 25:7 ACF)  E era o número 
deles, juntamente com seus irmãos 

instruídos no canto a YAHUH, todos eles 
mestres, duzentos e oitenta e oito. 

(1 Crônicas 25:8 ACF)  E deitaram sortes 
acerca da guarda igualmente, assim o 

pequeno como o grande, o mestre 

juntamente com o discípulo. 
(1 Crônicas 25:9 ACF)  Saiu, pois, a primeira 

sorte a Asafe, a saber a José; a segunda a 
Gedalias; e ele, e seus irmãos, e seus filhos, 

ao todo eram doze. 
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45.12. Louvor no Templo de Yahuh (Templo de 
Salomão) 

 

 

(2 Crônicas 5:12 ACF)  E os levitas, que 
eram cantores, todos eles, de Asafe, de 

Hemã, de Jedutum, de seus filhos e de seus 

irmãos, vestidos de linho fino, com 
címbalos, com saltérios e com harpas, 

estavam em pé para o oriente do altar; e 
com eles até cento e vinte sacerdotes, que 

tocavam as trombetas ). 

(2 Crônicas 5:13 ACF)  E aconteceu que, 

quando eles uniformemente tocavam as 
trombetas, e cantavam, para fazerem ouvir 

uma só voz, bendizendo e louvando a 

YAHUH; e levantando eles a voz com 
trombetas, címbalos, e outros instrumentos 

musicais, e louvando a YAHUH, dizendo: 
Porque ele é bom, porque a sua benignidade 

dura para sempre, então a casa se encheu 
de uma nuvem, a saber, a casa de YAHUH; 

(2 Crônicas 5:14 ACF)  E os sacerdotes não 
podiam permanecer em pé, para ministrar, 

por causa da nuvem; porque a glória de 

YAHUH encheu a casa de Elohim. 
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46. Pessoas podem ou não ser salvas no nome de 

Jesus? Quem é que salva? 

 

 

 

É muito provável que você conheça o Salvador do Mundo 
pelo nome de “Jesus” – assim também como eu o 
conheci quando era criança, aceitando-o como único e 
suficiente Salvador da minha vida. Fui salvo assim. 
 
Mas hoje eu sei que naquele momento da minha 
conversão, de minha oração convidando-o para morar em 

meu coração, Yahushua, שועיהו , com seu imenso amor, 

me salvou, e o Espírito Santo de Yah intercedeu por mim 
com gemidos inexprimíveis, direcionando corretamente 
minha oração – endereçamento correto. 
 
 

(Romanos 8:26 ARA)  Também o Espírito, 
semelhantemente, nos assiste em nossa 

fraqueza; porque não sabemos orar 
como convém, mas o mesmo Espírito 

intercede por nós sobremaneira, com 

gemidos inexprimíveis. 
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Quero deixar claro que foi Yahushua, שועיהו , que me 

salvou embora tivesse usado o nome “Jesus” em minha 
confissão de pecados e oração de conversão.  

 

Há um monergismo em relação a salvação, ou seja, há 
apenas uma energia, uma força no processo de salvação; 
e essa força e energia vem de apenas uma pessoa: 
Yahushua HaMashiach, o Nosso Salvador! 

 

 

 

Só Yahushua salva, literalmente 

 

Não há nada que eu faça nesse processo pois é realizado 
inteiramente por Ele.  

 

Por isso Ele é o Único e suficiente Salvador; e nesse 
processo eu não tive NENHUMA participação.  

 

E por funcionar assim desse jeito, também não há nada 
que eu possa fazer para PERDER essa salvação. Hallelu 
Yah por isso!!! 

 

(Filipenses 2:13 ARA)  porque Yah é quem 
efetua em vós tanto o querer como o 

realizar, segundo a sua boa vontade. 
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(Romanos 15:8 ARA)  Digo, pois, que 

HaMashiach foi constituído ministro da 

circuncisão, em prol da verdade de Yah, 
para confirmar as promessas feitas aos 

nossos pais; 

 

 

(Colossenses 2:11 ARA)  Nele, também 
fostes circuncidados, não por 

intermédio de mãos, mas no 
despojamento do corpo da carne, que é 

a circuncisão de HaMashiach, 

(Romanos 2:29 ARA)  Porém judeu é aquele 

que o é interiormente, e circuncisão, a 
que é do coração, no espírito, não 

segundo a letra, e cujo louvor não procede 

dos homens, mas de Yah. 

 

 

 (Romanos 8:37 ARA)  Em todas estas 

coisas, porém, somos mais que 
vencedores, por meio daquele que nos 

amou. 

(Romanos 8:38 ARA)  Porque eu estou bem 

certo de que nem a morte, nem a vida, nem 

os anjos, nem os principados, nem as coisas 
do presente, nem do porvir, nem os 
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poderes, 

(Romanos 8:39 ARA)  nem a altura, nem a 

profundidade, nem qualquer outra 
criatura poderá separar-nos do amor de 

Yah, que está em Yahushua 
HaMashiach, nosso Senhor. 

 

 
 
“Nem qualquer outra criatura” – inclusive a própria 
pessoa! Quem realmente foi salvo por Yahushua não 
poderá ser separado do amor de Yah, o Pai, não há como 
perder a Salvação, pois a Salvação não se perde, apenas 
se adquire, se ganha! E quando isso ocorre, há 
transformação! 
 
Se alguém se desviou pelo meio do caminho, pode nunca 
ter sido transformado, efetivamente. Essa é a verdade, 
mas perder a salvação não é possível, pois a própria 
salvação foi um anto em si impossível! 
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A Salvação é um processo de transformação 
 
 

(2 Coríntios 5:17 ARA)  E, assim, se 

alguém está em HaMashiach, é nova 

criatura; as coisas antigas já passaram; eis 
que se fizeram novas. 

 

A Salvação é um processo de transformação, inclusive do 
DNA, e não há possibilidade alguma de se desfazer isso! 
E é Yahushua, somente, quem realiza essa 
transformação completa. 
 
A Salvação é realizada apenas por Yahushua, sem 
participação alguma humana: “não por intermédio de 
mãos” – Colossenses 2:11; “...circuncisão, a que é do 
coração, no espírito... não procede dos homens, mas 
de Yah” – Romanos 2:29. 
 
Gosto de uma frase meio que recorrente do Pr. Ed Renê 
Kivitz que diz mais ou menos assim:  
 
“Não há nada que eu possa fazer para que Yah me 
ame mais, e também não há nada que eu possa fazer 
para que Yah me ame menos” – Hallelu Yah por isso! 
 

Assim como aconteceu no tempo de José do Egito, quem 
alimentou o mundo com pão nos sete anos de vacas 
magras foi Zafenate-Panéia, pois todos o conheciam por 
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esse nome que o faraó lhe tinha dado. Mas a pessoa era a 
mesma, ou seja, Zafenate-Panéia era Yahuceph, filho de 
Jacó, e foi ele quem alimentou o mundo com pão. 

 

(João 6:51 ACF)  Eu sou o pão vivo que 

desceu do céu; se alguém comer deste 
pão, viverá para sempre; e o pão que eu 

der é a minha carne, que eu darei pela vida 
do mundo. 

 

 

Yahushua é o Pão Vivo que desceu do céu e não 
importa que o mundo o conheça por “Jesus”, Ele será o 
Pão da Vida para todos os que o Pai lhe der, de forma que 
nenhum desses se perderá! Hallelu Yah por isso! 

 

(João 10:26 ACF)  Mas vós não credes 

porque não sois das minhas ovelhas, como 
já vo-lo tenho dito. 

(João 10:27 ACF)  As minhas ovelhas 

ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e 
elas me seguem; 

(João 10:28 ACF)  E dou-lhes a vida 
eterna, e nunca hão de perecer, e 

ninguém as arrebatará da minha mão. 
(João 10:29 ACF)  Meu Pai, que mas deu, 

é maior do que todos; e ninguém pode 
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arrebatá-las da mão de meu Pai. 

(João 10:30 ACF)  Eu e o Pai somos um. 
 

(Atos 16:31 ACF)  E eles disseram: Crê no 

Senhor Yahushua HaMashiach e serás 
salvo, tu e a tua casa. 

 

 

 

ATENÇÃO! 

 

 

Só há um nome que salva: YAHUSHUA (Efésios 3:14-

15). Mas se uma pessoa for escolhida (João 10:27), e 

crer (Atos 16:31) e invocar pronunciando “Jesus, 

Senhor ou Deus”, o Espírito Santo intercederá com 

gemidos inexprimíveis (Romanos 8:26) de forma que 

essa pessoa espiritualmente invocará YAHUSHUA 

(Romanos 10:13) e será, sim, salva!  

 

E uma vez salva, nada e ninguém poderá separá-la do 

amor de Yah (Romanos 8:39). 
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Sim, há muitas pessoas que são e estão salvas por 

Yahushua, embora tenham clamado e invocado 

(pronunciado com sua voz) um nome pagão, porém, o 

Espírito Santo é quem intercede por nós em nossas 

orações e petições, de forma que os escolhidos nunca se 

perderão, tudo isso acontece pelo imenso amor e 

misericórdia de Yah, por interrmédio de Yahushua, o 

Salvador do Mundo! 
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47. “Tesouro particular” 

 

 

 

(Malaquias 3:16 ARA)  Então, os que 

temiam a YAHUH falavam uns aos outros; 
YAHUH atentava e ouvia; havia um 

memorial escrito diante dele para os que 

temem a YAHUH e para os que se 
lembram do seu nome. 

(Malaquias 3:17 ARA)  Eles serão para 
mim particular tesouro, naquele dia que 

prepararei, diz YAHUH dos Exércitos; 
poupá-los-ei como um homem poupa a 

seu filho que o serve. 
(Malaquias 3:18 ARA)  Então, vereis outra 

vez a diferença entre o justo e o perverso, 

entre o que serve a Elohim e o que não o 
serve. 

 

 

(Miquéias 4:5 ARA)  Porque todos os povos 
andam, cada um em nome do seu deus; 

mas, quanto a nós, andaremos em o nome 

de YAHUH, nosso Elohim, para todo o 
sempre. 
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(Salmos 91:14 ARA)  Porque a mim se 

apegou com amor, eu o livrarei; pô-lo-ei a 
salvo, porque conhece o meu nome. 

(Salmos 91:15 ARA)  Ele me invocará, e 
eu lhe responderei; na sua angústia eu 

estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. 

(Salmos 91:16 ARA)  Saciá-lo-ei com 
longevidade e lhe mostrarei a minha 

salvação. 
 
 

(Salmos 91:16 IHOT+)   ארךH753 With 

long  ימיםH3117 life  ביעהואשH7646 will I 

satisfy  ואראהוH7200 him, and show  
 .H3444 him my salvationתי׃ועישב

 

Literalmente: 

“... mostrarei o meu 

Yahshua” 
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Versículos interessantes 

 

 

Nome do Pai e nome do Filho juntos: 

 

(Êxodo 17:14 ARA1993+)  Então, disse 
H559 [H8799] YAHUH H3068 a Moisés: 

H4872 Escreve H3789 [H8798] isto para 

memória H2146 num livro H5612 e repete-o 

H7760 [H8798] a H241 YAHUSHUA 

(Josué); H3091 porque eu hei de riscar 
H4229 [H8799] totalmente H4229 [H8800] 

a memória H2143 de Amaleque H6002 de 

debaixo do céu. H8064 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nome completo do Pai e forma contrata juntos: 

 

(Salmos 122:4 ARA1993+)  para onde 
H8033 sobem H5927 [H8804] as tribos, 

H7626 as tribos H7626 de YAH, H3050 

como convém H5715 a Israel, H3478 para 

renderem graças H3034 [H8687] ao nome 

H8034 do YAHUH. H3068 
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Vários nomes juntos: Yahuh, Yahshua, Yahudah e 

Yahushualeim 

(2 Crônicas 20:17 ARA1993+)  Neste H2063 

encontro, não tereis de pelejar; H3898 

[H8736] tomai posição, H3320 [H8690] ficai 

parados H5975 [H8798] e vede H7200 

[H8798] o salvamento H3444 que o YAHUH 
H3068 vos dará, ó Judá H3063 e Jerusalém. 

H3389 Não temais, H3372 [H8799] nem vos 

assusteis; H2865 [H8735] amanhã, H4279 

saí-lhes H3318 [H8798] ao encontro, H6440 

porque o SENHOR H3068 é convosco. 

 

(2 Crônicas 20:17 IHOT+)   לאH3808 Ye shall not  
  H2063 in thisבזאת  H3898 to fightלהלחם  לכם

  H5975 standעמדו  ,H3320 set yourselvesהתיצבו
 H3444 theתועיש  H853את  H7200 ye and seeוראו

salvation  יהוהH3068 of the LORD  עמכםH5973 with 
 H3389 andלםירושו  H3063 you, O Judahיהודה 

Jerusalem:  אלH408 not,  תיראוH3372 fear  
 H4279מחר  ;H2865 be dismayedתחתו  H408 norואל

tomorrow  צאוH3318 go out  לפניהםH6440 against  
 H5973 withעמכם׃  H3068 them: for the LORDויהוה
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48. Temor e Intimidade 

 

 

 

(Salmos 111:10 ACF)  O temor de YAHUH 

é o princípio da sabedoria; bom 
entendimento têm todos os que cumprem os 

seus mandamentos; o seu louvor permanece 

para sempre. 

 

 

(Provérbios 1:7 ACF)  O temor de YAHUH 

é o princípio do conhecimento; os loucos 
desprezam a sabedoria e a instrução 

 

 

(Salmos 25:14 ARA)  A intimidade de 

YAHUH é para os que o temem, aos quais 
ele dará a conhecer a sua aliança. 

 

 

(Provérbios 3:32 ARA)  porque YAHUH 
abomina o perverso, mas aos retos trata 

com intimidade. 
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O temor a YAHUH é o princípio da sabedoria e a 

intimidade é para os que o temem.  

 

E é através desse temor, e da intimidade de um encontro 

pessoal com Yah, por meio de Yahushua, que se mantém 

essa intimidade. 

 

Quando reconhecemos que somos criatura e que Yah é o 

Criador, tememos, pela nossa situação, é nessa situação 

que Yah nos faz conhecer a sua Aliança, o Seu Plano de 

Salvação e Redenção.  

 

É com isso que devemos nos alegrar! 

 

 

(Salmos 2:11 ARA)  Servi a YAHUH com 
temor e alegrai-vos nele com tremor. 
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49. Conclusão: Finalizando pelo Começo 

 

 

Desejo que compreenda que esse é um assunto muito 
difícil de ser estudado, de ser compreendido corretamente, 
e também de ser explicado.  
 
E se não fosse assim, haveria mais gente sabendo da 
verdade, não é mesmo? 
 
Meu conselho definitivo para esse estudo é esse: NÃO 
ACREDITE EM MIM - mas investigue as Escrituras você 
mesmo e peça ao Espírito Santo de Yah que fale ao seu 
coração a respeito de tudo que foi exposto aqui, retendo o 
que for bom.  
 
A trama e conspiração mundiais é tal que o inimigo tem 
conseguido cegar o entendimento até mesmo dos salvos 
em muitos aspectos, muitos assuntos e segmentos, de 
forma que não devemos subestimar a ação dele nesse 
mundo, achando que já somos detentores de toda a 
verdade (a começar de mim), e que não podemos 
descobrir coisas pelas quais há tempos estamos sendo 
enganados, pois as Escrituras afirmam: 
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(Apocalipse 12:9 ACF)  E foi precipitado o 

grande dragão, a antiga serpente, chamada 

o Diabo, e Satanás, que engana todo o 
mundo; ele foi precipitado na terra, e os 

seus anjos foram lançados com ele. 

 

Quero dizer que se ele engana “todo o mundo”, e eu e 
você estamos incluídos aí também, infelizmente...  

 

(Isaías 52:6 ACF)  Portanto o meu povo 
saberá o meu nome; pois, naquele dia, 

saberá que sou eu mesmo o que falo: Eis-
me aqui. 

 

 

ATENÇÃO: NÃO É UMA SIMPLES PRONÚNCIA COMO 
SE FOSSE UMA PALAVRA MÁGICA QUE SALVA. NÃO 
É ISSO QUE ACREDITO! ESSA NÃO É A VERDADE! 
NÃO É ISSO QUE ESTOU QUERENDO DIZER AQUI! 

 

ATENÇÃO: Quero deixar bem claro que não é o 
pronunciar de um nome emitindo-se um áudio, apenas 
um som que salva, mas que a salvação está em 
obedecer os mandamentos de Yah.  

 

Se fosse assim os mudos não seriam salvos...  
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Para invocar o nome de Yahushua é mais ou menos saber 
que deve gritar por “socorro!” quando está em perigo!  

 

Você não vai querer falar outra palavra qualquer, mas vai 
querer exprimir que você precisa muito de ajuda no 
mínimo de palavras possível!  

 

Pense nisso... você está a beira da morte e grita “casa, 
árvore ou... pedra!”? – NÃO! Você grita por “socorro”. O 
que eu estou dizendo: faz sentido pra você? 

 

(João 14:21 ACF)  Aquele que tem os 
meus mandamentos e os guarda esse é 

o que me ama; e aquele que me ama será 
amado de meu Pai, e eu o amarei, e me 

manifestarei a ele. 

 

 

(João 14:23 ACF)  Yahushua respondeu, e 
disse-lhe: Se alguém me ama, guardará 

a minha palavra, e meu Pai o amará, e 
viremos para ele, e faremos nele 

morada. 
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(Joel 2:32 ARA1993+)  E acontecerá que 

todo aquele que invocar H7121 [H8799] 

o nome H8034 do YAHUH H3068 será 

salvo; H4422 [H8735] porque, no monte 
H2022 Sião H6726 e em Jerusalém, H3389 

estarão os que forem salvos, H6413 como 

YAHUH H3068 prometeu; H559 [H8804] e, 

entre os sobreviventes, H8300 aqueles que 

YAHUH H3068 chamar. H7121 [H8802] 

 

 

(Atos 2:21 ARA)  E acontecerá que todo 

aquele que invocar o nome de YAHUH 
será salvo. 

 

 

Mais uma vez pra não ficar dúvida alguma: você que foi 
salvo aceitando a “Jesus” como Seu Salvador e tem 
certeza da salvação, ok, acredito, pois é o Espírito de Yah 
que intercede por nós “com gemidos inexprimíveis”!  

 

Mesmo se estiver sem voz, numa cama de hospital, ou até 
mesmo em sonho ou pensamento... Ele intercederá em 
seu favor. Ele intercederá por você! E Ele fará isso porque 
Ele é nosso Mediador e Salvador! 
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(Romanos 8:26 ARA1993+)  ¶ Também 
G2532 o Espírito, G4151 

semelhantemente, G5615 nos assiste 
G4878 [G5736] em nossa G2257 

fraqueza; G769 porque G1063 não 

G3756 sabemos G1492 [G5758] orar 
G4336 [G5667] como G2526 convém, 

G1163 [G5748] mas G235 o mesmo G846 

Espírito G4151 intercede G5241 

[G5719] por G5228 nós G2257 

sobremaneira, com gemidos G4726 

inexprimíveis. G215 

 

 

A palavra “nome” no original hebraico, Shem (H8034), 
tem vários significados, como por exemplo, descendência, 
material genético (DNA), fama, dignidade, lugar, 
reputação, autoridade, domínio, fama, reconhecimento, 
obediência, marcadores genéticos etc..  

 

Conhecer o verdadeiro nome é uma questão de 
intimidade de cada um, a seu tempo e do seu jeito, 
conforme a graça e misericórdia do Espírito Santo vai 
dirigindo sua vida. O que não é admissível é ficar 
inerte depois de ter tido acesso a essas informações.  



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1512 
 

Veja em que eu creio: 

 

 

(Mateus 1:21 ARA1993+)  Ela dará à luz 

G5088 [G5695] um filho G5207 e G2532 lhe 
G846 porás G2564 [G5692] o nome G3686 

de Yahushua, G2424 porque G1063 ele 

salvará G4982 [G5692] o seu G848 

povo G2992 dos G575 pecados G266 

deles. G846 

 

 

É comum nas Escrituras, quando da nomeação de 
alguém, explicar-se o próprio nome que foi dado.  

 

Existem inúmeros textos que fazem isso nas Escrituras. 
Nesse caso, vemos que o nome que o filho deveria ter 
necessariamente significaria Salvador do mundo ou 
Salvação do mundo, um Salvador enviado por Yahuh, Seu 
Pai. 

 

Se Ele se chama Yahushua tem um porquê, um motivo 
especial para isso! Ele tem o nome que está sobre todo 
nome. E isso não é pouca coisa. 
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Enfim, o NOME não é apenas um simples áudio, um 
som, uma pronúncia, mas conforme as Escrituras, sim, 
também significa um som, uma pronúncia de uma 
palavra, um áudio. 

 

Como eu disse, não há uma palavra mágica para a 

salvação! Definitivamente não é uma simples pronúncia 

do NOME que alguém conseguirá ser salvo. Considerando 

o significado do termo hebraico SHEM, que traduzimos 

por “nome”, o conceito é muito mais amplo que isso. 

 

O zelo em não pronunciar o NOME não tem origem no 

Tanak (Antigo Testamento). 

 

(Gênesis 24:12 ARA1993+)  E disse H559 

[H8799] consigo: Ó YAHUH, H3068 Elohim 
H430 de meu senhor H113 Abraão, H85 

rogo-te que me acudas H6440 H7136 

[H8685] hoje H3117 e uses H6213 [H8798] 

de bondade H2617 para com H5973 o meu 

senhor H113 Abraão! H85 
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No verso anterior podemos ver que o servo de Abraão 
pronuncia o nome “YAHUH” (H3068), o que nos mostra 
que não se trata de uma escolha de eleição ou status, 
mas sim, um endereçamento. 

 

 

(Êxodo 5:2 ARA1993+)  Respondeu H559 

[H8799] Faraó: H6547 Quem é YAHUH 
H3068 para que lhe ouça H8085 [H8799] 

eu a voz H6963 e deixe ir H7971 [H8763] a 

Israel? H3478 Não conheço H3045 

[H8804] YAHUH, H3068 nem tampouco 

deixarei ir H7971 [H8762] a Israel. H3478 

 

Faraó pronunciou o nome “YAHUH” (H3068) e declarou 

que não conhecia “YAHUH” e tampouco lhe obedeceria 

para deixar ir a Israel.  

 

Faraó adorava a vários deuses e não seguia os 

mandamentos de YAHUH. Ele pronunciou o nome e não 

foi punido por isso. Mas a punição do Faraó foi não 

permitir que o povo de Israel partisse. 
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Além do Faraó ter pronunciado o NOME, Moshé (Moisés) 

revelou a ele o nome do Eterno Criador: 

 

(Êxodo 5:1 ARA1993+)  ¶ Depois, H310 

foram H935 [H8804] Moisés H4872 e Arão 
H175 e disseram H559 [H8799] a Faraó: 
H6547 Assim diz H559 [H8804] YAHUH, 

H3068 Elohim H430 de Israel: H3478 

Deixa ir H7971 [H8761] o meu povo, 

H5971 para que me celebre uma festa 
H2287 [H8799] no deserto. H4057 

 

Será que Moshé (Moisés) transgrediu  ao pronunciar o 

NOME YAHUH a um pagão? 

 

(Êxodo 5:21 ARA1993+)  e lhes disseram: 

H559 [H8799] Olhe H7200 [H8799] 

YAHUH H3068 para vós outros e vos 

julgue, H8199 [H8799] porquanto nos 

H7381 fizestes odiosos H887 [H8689] 

aos olhos H5869 de Faraó H6547 e 

diante H5869 dos seus servos, H5650 

dando-lhes H5414 [H8800] a espada H2719 

na mão H3027 para nos matar. H2026 
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E aqui, será que o povo de Israel também transgrediu?  

 

Pois o povo sabia o NOME, tanto que pronunciaram a 

Moshé (Moisés). Essas pessoas que tanto reclamaram de 

YAHUH, que desobedeceram no deserto e até 

construíram um bezerro de ouro, seriam mais 

merecedoras de pronunciar o NOME do que nós? 

 

Portanto, vemos que não há restrição alguma em 

pronunciar o NOME, e que tal zelo foi apenas mais um 

problema que levou o povo a ruína. 

 

De um lado vemos o zelo do povo judeu, que não 

pronunciam o NOME, e de outro, vemos o zelo de 

alguns grupos que dizem conhecer a pronúncia 

correta do NOME, sendo essencial e imprescindível 

para a salvação. Qual será a verdade? 

 

Bem, tanto no Antigo Testamento como no Novo 

Testamento vemos o que é fundamental para a salvação: 

 

(Levítico 20:7 ACF)  Portanto santificai-

vos, e sede santos, pois eu sou YAHUH, 
vosso Elohim. 

 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1517 
 

(Levítico 18:5 ACF)  Portanto, os meus 

estatutos e os meus juízos guardareis; 

os quais, observando-os o homem, 
viverá por eles. Eu sou YAHUH. 

 

A santidade é que é fundamental, essencial. A 
santidade é fundamental, imprescindível para o 
relacionamento com YAHUH. E a santidade vem à 
partir do cumprimento do mandamento. Cumprindo, 
por meio de Yahushua, alcançaremos a vida. 

 

(Levítico 20:7 ACF)  Portanto santificai-

vos, e sede santos, pois eu sou YAHUH, 
vosso Elohim. 

 

(João 5:24 ACF)  Na verdade, na verdade 
vos digo que quem ouve a minha palavra, 

e crê naquele que me enviou, tem a 
vida eterna, e não entrará em condenação, 

mas passou da morte para a vida. 

 

(Apocalipse 22:14 ACF)  Bem-aventurados 

aqueles que guardam os seus 
mandamentos, para que tenham direito 

à árvore da vida, e possam entrar na 

cidade pelas portas. 
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Portanto, aqueles que entrarão no Reino são aqueles que 
cumprem os mandamentos, afinal, temos que ser santos 
como Ele é! 

 

 

(1 Pedro 1:16 ACF)  Porquanto está escrito: 
Sede santos, porque eu sou santo. 

 

 

(Levítico 11:44 ACF)  Porque eu sou YAHUH 
vosso Elohim; portanto vós vos santificareis, 

e sereis santos, porque eu sou santo; e 
não vos contaminareis com nenhum réptil 

que se arrasta sobre a terra; 

 

 

(Levítico 26:39 ACF)  E aqueles que entre 
vós ficarem se consumirão pela sua 

iniquidade nas terras dos vossos inimigos, 
e pela iniquidade de seus pais com eles se 

consumirão. 

(Levítico 26:40 ACF)  Então confessarão a 

sua iniquidade, e a iniquidade de seus 

pais, com as suas transgressões, com que 
transgrediram contra mim; como também 

eles andaram contrariamente para comigo. 
(Levítico 26:41 ACF)  Eu também andei para 
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com eles contrariamente, e os fiz entrar na 

terra dos seus inimigos; se então o seu 

coração incircunciso se humilhar, e então 
tomarem por bem o castigo da sua 

iniquidade, 
(Levítico 26:42 ACF)  Também eu me 

lembrarei da minha aliança com Jacó, e 
também da minha aliança com Isaque, e 

também da minha aliança com Abraão me 
lembrarei, e da terra me lembrarei. 

(Levítico 26:43 ACF)  E a terra será 

abandonada por eles, e folgará nos seus 
sábados, sendo assolada por causa deles; e 

tomarão por bem o castigo da sua 
iniquidade, em razão mesmo de que 

rejeitaram os meus juízos e a sua alma 
se enfastiou dos meus estatutos. 

 

 

 

(Apocalipse 3:19 ACF)  Eu repreendo e 
castigo a todos quantos amo; sê pois 

zeloso, e arrepende-te. 

(Apocalipse 3:20 ACF)  Eis que estou à 

porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, 
e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com 

ele cearei, e ele comigo. 
(Apocalipse 3:21 ACF)  Ao que vencer lhe 
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concederei que se assente comigo no meu 

trono; assim como eu venci, e me assentei 

com meu Pai no seu trono. 
 

Por fim, vemos que para chegarmos a YAHUH, temos que 
nos arrepender de nossas transgressões e seguir no 
caminho de santidade e obediência. 

 

A pronúncia do NOME é uma questão de intimidade. 
Essa é a verdade.  

 

Depois de estudarmos muito sobre o assunto, chegamos a 
conclusão de que o NOME deve ser revelado a você pelo 
Espírito Santo de Yah, como numa apresentação que 
alguém faz de seu nome a você num cumprimento de 
saudação. 

 

Conhecer o NOME significa muito mais que conhecer a 
pronúncia de “YAHUH” ou “YAHUSHUA”. Conhecer o 
NOME está relacionado em conhecer o caráter, os 
atributos e a própria pessoa de YAHUH, o Eterno e 
Soberano Elohim. 

 

O requisito para nossa entrada no Reino é o da Santidade, 
não o pronunciar de um nome correto, embora, 
pronunciar o nome correto seja muito importante na 
intimidade e no nosso relacionamento com Yahuh, o 
Eterno Criador, e Yahushua, nosso Salvador. 
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(2 Samuel 22:4 ACF)  YAHUH, digno de 

louvor, invocarei, e de meus inimigos 
ficarei livre. 

 

 

(Joel 2:32 ACF)  E há de ser que todo 
aquele que invocar o nome YAHUH será 

salvo; porque no monte Sião e em 
Jerusalém haverá livramento, assim como 

disse YAHUH, e entre os sobreviventes, 

aqueles que YAHUH chamar. 

 

 

Entenda o seguinte, clamar o nome Yahuh, invocar o 
nome Yahuh não significa apenas pronunciar o respectivo 
som (áudio) da palavra desse nome “Yahuh” mas é muito 
mais profundo que isso. Muito mais. 

 

Significa ter entendido a Soberania e o caráter Redentor 
de Yahuh, o Eterno Criador, que enviou Seu único Filho, 
Yahushua, para nos salvar, perdoando os nossos pecados 
e nos purificando de toda a injustiça.  

 

E que sem Ele, o que merecemos, ou o que nos resta é o 
inferno! 
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50. E agora, o que você fará com esse homem 

chamado YAHUSHUA? 

 

(Mateus 27:22 ARA)  Replicou-lhes Pilatos: 

Que farei, então, de Yahushua, 
chamado Cristo? Seja crucificado! 

Responderam todos. 

 

 

Eu não sei quanto você leu desse estudo. Eu não sei o 
quanto você orou pedindo sabedoria a Yah por 
discernimento sobre o assunto aqui exposto. 

 

Também não sei se conseguiu responder a pergunta de 
suma imortância que o livro de Provérbios apresenta: 

 

 

(Provérbios 30:4 ARA)  Quem subiu ao céu e 

desceu? Quem encerrou os ventos nos seus 
punhos? Quem amarrou as águas na sua 

roupa? Quem estabeleceu todas as 

extremidades da terra? Qual é o seu 
nome, e qual é o nome de seu filho, se é 

que o sabes? 
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Mas eu finalizo esse estudo com essa pergunta: 

 

 

 

 

O que você 

fará com esse 

homem chamado 

 YAHUSHUA? 
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“O sentido é explicado em Ex. 3:14, onde 
se traduz, “Eu sou o que sou” ou “Eu 
serei o que serei” [...] e, portanto, não é 
empregado com referência a ninguém 
mais, senão unicamente com referência 
ao Deus de Israel [...] Yah e Yahu são 
formas abreviadas dele” 
 
 

BERKHOF, Louis. Teologia Sistemática. 4 Ed. São 
Paulo: Cultura Cirstã, 2012. p. 49. 
 
 
 
 

“PAPIROS ELEFANTINOS: Conjunto 
altamente significativos de documentos 
em papiros, descobertos entre 1893 e 
1908 na Ilha Elefantina [...] foram escritos 
em aramaico, a língua franca daquela 
era, e com o estilo muito semelhante à 
seção aramaica do livro de Esdras [...] 
um dos documentos é a cópia de uma 
carta escrita em 407 a.C. ao governador 
persa de Judá (ANET p. 492). Os sacerdotes judeus 
queixavam-se de que os sacerdotes do deus grego 
Khunum haviam destruído o Templo judeu em Elefantina 
dedicado a Yahu [...]”  
 
PFEIFFER, Charles. VOS, Howard. REA, John. Wycliffe 
Dicionário Bíblico. 4 Ed. Rio de Janeiro: CPAD, 2019. p. 
1456. 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1526 
 

“Nos tempos do Antigo Testamento, o 
alfabeto hebraico continha 22 consoantes 
e nenhuma vogal. Por isso, o texto original 
continha YHWH, que era provavelmente 
pronunciado “Yahweh” (aportuguesado 
“Javé”), embora os judeus posteriores 
do Egito o tenham pronunciado Yahu.” 
 
 

HORTON, Satanley M. Teologia Sistemática: uma 
perspectiva pentecostal. 11 Ed. Rio de Janeiro: CPAD, 
1996. p. 673. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nomes Verdadeiros: YAHUH e YAHUSHUA 

 
 

YAH.com.br  1527 
 

“Ao lado da costumeira forma longa do 
tetragrama  YHWH, ocorrem, em 
nomes próprios  formados com Javé, 
ao lado deYahu também a forma 
abreviada Ya (Jeremiahu/Jeremias) e 
no prefixo Yo e Yeho (cf., p. ex., 
Jônatas/Yehonatas).  
 
A forma mais curta Ya em lugar de 
Yahu ocorre com maior frequência 
em textos recentes, o que 

naturalmente depõe em favor da idade maior da forma 
mais longa. Mas também essas formas mais longas são 
abreviadas em relação ao tetragrama YHWH. 
 
Os nomes assim construídos, portanto, têm um elemento 
divino, porém não haja possibilidade de dúvida de que o 
elemento divino se refere a Javé e a nenhum outro deus. 
 
Isso suscita, poir, necessariamente a pergunta pela forma 
original do nome. Acontece que nomes próprios – não 
apenas no âmbito aqui analisado – são em geral 
testemunhas induspeitas.  
 
Além do mais costuma reter elementos arcaicos. Isso 
parece depor inicialmente em favor de uma forma 
abreviada de YHW. Esta deveria ser interpretada como 
grito, exclamação ou aclamação cultural (cf. G;R; 
Driver, Zaw 1928). 
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Pronunciada como “Ya!” (Exodo 15:2), uma 
exclamação dessas poderia ter sido localizada 
originalmente na epifania de Javé. De um grito ou uma 
exclamação cultural primitiva teria surgido mais tarde por 
alongamento um nome próprio. 
 
De forma similar, não foi outro senão S. Mowinckel 
quem contava com uma forma originária Yahuwa, 
significando “o ele”, sendo capaz de apontar para o fato 
de que Hu como designação de Deus também pode ser 
usado no Antigo Testamento, mais precisamente em 
textos poéticos, cuja idade antiga não é improvável [...]” 
 
 
GUNNEWEG, Antonius H.J. Teologia Bíblica do Antigo 
Testamento: uma história da religião de Israel na 
perspectiva bíblico-teológica. 1 Ed. 2005. São Paulo: 
Editora Teológica Edições Loyola, 2005. p. 115. 
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“Assim, na época da conquista persa 
em 515 a.C., comandada por 
Cambises, filho de Ciro, os militares 
judeus em Elefantina estavam em 
condições de fazer algo notável: 
construíram um templo, uma Casa de 
YHWH, ou em aramaico, Yahu, a 
divindade que chamavam de Deus 
do Céu. 
 
[...] Os elefantinos não agiram assim, 
tinham uma forma em tudo deferente, em seu entender, 
de ser bons devotos de YHWH. Um de seus líderes,, 
Ananinas bar Azarias, lechen do Templo de Yahu [...]” 
 
“O problema que causou a destruição do Templo de 
Yahu talvez fosse inevitável” 
 
“[...] o retorno dos israelitas a Yahud, como conta o livro 
de Esdras” 
 
 
SCHAMA, Simon. A História dos Judeus: à procura das 
palavras 1000 a.C. – 1492 d.C. 1 Ed. 2015. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2015. p. 36 à 48. 
 
 
OBS: Aqui, Judá é escrito corretamente como 
“Yahud” e não “Yêhud”. 
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“No culto do antigo Israel pré-exílio 
aconteceu uma fusão de dois nomes 
divinos. El e Javé (Yahô ou Yáhu, 
como revelam os nomes teofóricos 
Eliyáhu/Elias, Hisquiyáhu/Ezequias, 
Ieshayáhu/Isaías etc.).  
 
O nome Yahu parece ter raízes 
entre os seminômades da 
península do Sinai, o que seria 
confirmado pela história da 
teofania do Sinai, quando Yáhu se 

dá a conhecer a Moisés, e este medeia uma aliança 
entre Yáhu e os hebreus/filhos  de Israel (Ex. 3:6; 19-
24), tornando-se por assim dizer, o fundador da religião de 
Israel. 
 
Já o nome de El (presente no nome próprio “Israel”, mas 
também presente em “Babel”) é atestado nas outras 
culturas semíticas e ficou em uso na religião de Israel 
como nome genérico de Deus, enquanto Yáhu passou a 
ser usado como nome próprio – tornando-se com o 
decorrer do tempo, inefável (daí ser substituído na 
pronúncia, por Adonay, “o Senhor”). 
 
A tradição javista é muito livre e franca no tratamento de 
Deus, situando, aliás, a invocação do nome de Yáhu bem 
antes de sua revelação a Moisés no Sinai (Gn 4:26). 
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Yáhu dá a impressão de estar em casa no povo do sul, 
Judá, encostado na penímsula do Sinai, nos 
madianitas e nos quenitas, provavelmente adoradores 
de Yáhu mesmo antes dos filhos de Israel. 
 
 
BOGAZ, Antônio S. COUTO, Marcio S. Deus, onde 
estás?: a busca de Deus numa sociedade fragmentada. 1 
Ed. 2001. São Paulo: Edições Loyola, 2001. p. 25 e 26. 
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“Já antes da era cristã, o judaísmo 
paulatinamente adotou o costume 
de não pronunciar mais o nome de 
YHWH, de modo que para nós é 
difícil saber com exatidão sua 
pronúncia primitiva (Iahvé ou Iahô).  
 
Em seu lugar dizia-se Adonai (o 
Senhor), o que levou a versão 
grega a utilizar Kyrios (o Senhor), o 
termo retomado pelo NT (cf Atos 
2:36, Fl 2:11).  
 
As formas abreviadas Yah, Yahu, já bem antigas, são 
utilizadas no grito de louvor Hallu-Yah (Louvai o 
Senhor) e na formação de muitos nomes próprios: 
Eliyáhu (- Elias, “meu Deus, é o Senhor”); Yehoshua (= 
Josué, Jesus, “o Senhor salva”). 
 
Bíblia Tradução Ecumênica, 2 Ed. 2015: São Paulo: 
Edições Loyola, 2015. p. 109. 
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“Tábuas escavadas de um edifício 
abobadado perto da Porta de Istar, 
da antiga Babilônia, fornecem uma 
confirmação independente deste 
“primeiro cativeiro” de Judá.  
 
Os textos, que são datados entre 
595 e 570 a.C., foram escritos em 
cuneiforme, e continham avisos de 
remessa de suprimento de cevada 
e óleo emitidos para os principes 
artesãos cativos, incluindo 
“Yaukin, rei da terra de Yahud”.  

 
Esta é uma referência direta a Joaquim, e algumas das 
tábuas também se referem aos seus cinco filhos que o 
acompanhavam até a Babilônia” 
 
HARRISON, R. K. Tempos do Antigo Testamento: um 
contexto social, político e cultural. 1 Ed 2010. Rio de 
Janeiro: CPAD, 2010. p. 257. 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Aqui, o nome Judá é escrito corretamente como 
“Yahud” e não “Yêhud”. 
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“Essas cartas, em que pese sua 
obscuridade e laconismo, 
projetam um feixe de luz sobre 
diversos aspectos da idade de 
Jeremias.  
 
Antes de mais nada confirma-se 
a persistência do Javismo: quase 
todos os vinte nomes 
registrados nas cartas são 
nomes teofóricos com o 
elemento divino Yahu, que se 
acham no livro de Jeremias ou 
na época dele referida pela 
Bíblia”. 
 
 
ROLLA, Armando. A Bíblia e as últimas descobertas. 1 
Ed 1961. São Paulo: Edições Paulinas, 1961. p. 27. 
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“ISAÍAS: Do hebraico Ieshaiah, 
Yeshayah, Yeahsyahu, sign. “salvação 
do Senhor (de Deus); o Eterno salva”. 
O primeiro elemento do nome está ligado 
a Yesha, Yeshua (salvaçao), étimo 
também encontrado no antropônimo 
Jesus [...] 
 
JEREMIAS: Do hebraico Yirmeyahu. Os 
doutores judeus aceitam os étimos 
Yarimyah, lit. “o Senhor (Jeová) exalta: o 
Senhor (Jeová) estabelece” e Yarum-

Yah, sign. “O Senhor (Jeová) é exaltado” [...] 
 
ELIAS: Do hebraico Aliyyah, Elijah, através do grego, Elias [...] 
 
SOFONIAS: Do hebraico Tsefaniah, de saphon (esconder, 
proteger, ocultar) e Iah (Jeová), sign. “aquele que Jeová )o 
Senhor, Deus) protege” [...] 
 
ANANIAS: Do hebraico Hananiah, Hanan-Yah. O primeiro 
elemento é Hannan (graça) [...] O segundo elemento  é Yah 
(Javé, Jeová, Deus), o que dá ao nome o significado “Deus é 
gracioso (misericordioso) [...] O nome tem o mesmo 
significado de Aníbal (Hhannibaal) e João, este último, 
formado da inversão  dos elementos de Ananias (Hanan-Yah 
/ Yah-Hanan).” 
 
 
OLIVER, Nelson. Dicionário de nomes - todos os nomes do 
mundo: Origem e significado de mais de 9000 nomes próprios e 
variantes. 4 Ed. 2013. Rio de Janeiro: Bestbolso, 2013. p. 180, 
189, 126, 269 e 70. 
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“ELIAS: hebr.: “Meu Deus (Eli) é Javé 
(Iah)”, Invertido: Joel. [...] 
 
ANANIAS: hebr.: “graça (hanan) de 
Javé (Iah) [...] 
 
ISAÍAS: hebr. Ishaiah: “salvação de 
Javé” ou “salvação é Javé” [...] 
 
JEREMIAS: hebr. Irmeiahu ou Irmeiah: 
“a quem Jeová (Iah) constituiu (irme) 
[...] 
 

JESUS: latin Iesus, baseado no grego Iesous, do hebr. Ieshu, 
f. contraída de Ieshua: “Javé (Ieh) salva (shua) ou “Javé é 
salvação” [...] 
 
JOSUA: hebr. Ihoshua, Iehoshua, o mesmo que Josué [...] 
 
JOSUE: hebr., o mesmo que Josua ou Jesus [...] 
 
SOFONIAS: hebr.”Javé (Iah) esconde (sophon) [...] 
 
ZACARIAS: hebr. Sakhariah: “Javé (Iah) medita (sakhar) ou 
de quem Javé se lembrou”” 
 
OBADIA: hebr. “servo (obad) de Javé (Iah) 
 
 
 
GUÉRIOS, Rosário Farâni Mansur. Dicionário Etimológico de 
Nomes e Sobrenomes. 2 Ed. 1973. São Paulo: Editora Ave 
Maria, 1973. p. 99, 54, 131, 134, 135, 200, 169. 
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“O livro de Êxodo, da Bíblia, registra o 
caso., Os índios americanos e os antigos 
habitantes da Finlândia falam da  
“escuridão que durou vários dias”.  
 
As águas dos mares “foram erguidas a 
quilômetros de altura e caíram na forma de 
grossa chuva salgada” durante semanas.  
 

Os manuscritos da Era de Iahu, na China, referem o 
acontecimento. “As florestas se incendiaram e uma 
coluna de água desceu afinal sobre a Terra”” 
 
 
LISBOA, Luis Carlos. ANDRADE, Roberto Pereira. 
Grandes Enigmas da Humanidade. 4 Ed. 1972. 
Petrópolis: Editora Vozes, 1972. p. 17. 
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“Isaías. Do heb., Ishaiah, “salvação 
de Javé”, ou “Deus é a salvação”. 
Um dos maiores profetas judeus, cuja 
atividade decorreu, aprox., de 740 a 
701 a.C. [...] 
 
Jeremias. Do grego, Ieremias, do 
hebraico, Irmeiahu ou Irmeiah, “a 
quem Jeová” irme “constituiu”, ou, 
“exaltado por Jeová”. [...] 
 
Jesus. Do latim, Iesus, baseado do grego, Iesous; do 
hebraico Ieshue: Ieh, “Javé”, shua, “salva” [...] 
 
Zacarias. So heb., Sakhariah, Iah, “Javé”, Deus”, sakhar, 
“medita”, “de quem Javé se lembrou” 
 
Urias. Do heb.; Uriah: Iah, “Javé”, i, “é minha”, ur, luz; 
“luz de Deus” 
 
 
FERREIRA, Moacyr Costa. Dicionário Poliglótico de 
Nomes de Pessoas. 1 Ed. 1996. São Paulo: Editora 
Edícon, 1996. p. 89, 92, 169, 159. 
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“JESUS, significa “Salvador”, pelo 
latim Iesus e o grego Iesous, do 
hebraico Yeshua, forma abreviada de 
Yehoshua, “Javé é a salvação”” 
 
 
 
 
 

AZEVEDO, Sebastião Laércio de. Dicionário de nomes 
de pessoas.1 Ed. 1993. Rio de Janeiro: Editora 
Civilização Brasileira, 1993. p.325. 
 
 
 

“YHWH – O nome próprio de Deus na 
Bíblia hebraica, o nome que o próprio 
Deus se deu (Ex. 3:13-15, 15:34,6). 
Encontram-se abreviadamente YHW 
(=Jahu), YW (=Jo) e YH (= Jah). 
A partir do exílio babilônico, em 586, 
os judeus não pronunciavam mais o 
nome de Javé. Escreviam apenas o 
tetragrama sagrado YHWH. Quando o 
encontravam, pronuncivam Adonai, o 
Senhor. 
 
LIMA, Pe. Marcos SDB. Jesus, nossa mística. 1 Ed 
2007. São Paulo: Ediões Loyola, 2007. p. 183. 
 
OBS: Sabemos que os sufixos e prefixos nos nomes não é JAHU, mas YAHU 
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“YARA – C. Y-ara, aquele que 
supera, que fica acima ou se 
sobrepõe; o senhor, o dono, o 
dominador. Como sufixo, vale 
pelos adjetivos: destro, hábil, 
capaz, alternativamente Yá 
 
 
 
 
 
 

SAMPAIO, Teodoro. O Tupi na Geografia Nacional. 5 
Ed. 1987. Brasília: Editora Nacional, 1987. p. 346. 
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“Javé. O nome próprio de Deus na Bíblia 
hebraica é J. (yhwh), ou, em forma 
abreviada, Jahu (Yhw), Jo (Yw) ou Jah 
(Yh).  
 
Jahu encontra-se como último elemento 
de nomes teofóricos (p. ex. Isaías = 
Yeshayahu: J. salvou) e, separadamente, 

nos papiros de Elefantina (século VI a.C.) em “óstraca” e 
em textos gregos (Iao), Jo ou Jeho encontra-se como 
primeiro elemento de nomes teofóricos (p. ex. Joaquim = 
Yoyakin ou Yehoyakin: J. confirma).  
 
Jah como última parte de nomes teofóricos (p. ex. 
Abia = Abiyah: J. é meu pai) e em fórmulas litúrgicas 
(Aleluia). Discute-se qual é a forma original. 
 
 
BORN, A. Van Den. Dicionário Enciclopédico da Bíblia. 
4 Ed. 1971. Petrópolis: Editora Vozes, 1971. 
 
OBS: Sabemos que os sufixos e prefixos nos nomes 
não é JAHU, mas YAHU. 
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No livro Dicionário de Palavras 

Brasileira de Origem Indígena, de Clovis 

Chiaradia, 2008, p.350 e 370 encontramos 

o seguinte a respeito do termo ou da 

palavra “Já”, que se lê “Iá”, o mesmo 

som que “Yah”: 

 

 

“JÁ –  (...) 2) ele, ela, eles, elas, o que é, aquele que é 

(...) 7) Senhor, dono (...) chamado de (...) ver JARA. 

 

JARA – 1) Aquele que é, senhor, dono, capaz, 

proeminência, Iá, Iara” 
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No livro Vocabulário Tupi Guarani 

Português, Segunda Edição Revista e 

Aumentada, de Silveira Bueno, 1983, 

p.322, encontramos o seguinte à respeito 

do termo ou da palavra “Yá”, que possui o 

mesmo som que “Yah”: 

 

 

“Ya – Por yara, senhor, dono de. Ex. taquareé ya, o 

senhor, o dono das canas (...)” 
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“Isaías: do hebr., ישעיהו , Yesha’Yah, 

sign., “Yahweh é Salvação”. Is 1:1. 
 
Ismaquias: do hebr., 

 Yismakyahu, sign., “Yahweh,יסמכיהו

ouve”, II Cr 31:13. 
 

Jeremias: do hebr., ירמיהו ,Yirmeyahu, 

sign., “Yahweh ergue. Levanta” [...]  
 

Elias: do hebr., אליהו , 'Eliyyahu, de אל 
‘El, “Deus + infixo pronominal י Y “meu”, e  יהו Yahu, forma 

contracta de  יהוה [...] 
 

Zacarias: do hebr., זכריה , Zekkaryah, de zakar, “lembrar, 

recordar, trazer a mente” e יה Yah, forma reduzida de יהוה 
YHWH [...] 
 

Ezequias: do hebr., חזקיהו , Chizqiyyahu, de  חזק  chazaq, 

“fortalecer, reforçar, ser forte”, e  יהו Yahu, forma contracta de 

 [...] יהוה
 

Obadias: do hebr., עבדיהו , 'Obadyahu, [...] 

 

Uzias: do hebr., עזיה  ‘Uziyyah  [...] 

 
Sofonias: do hebr.,  Tsefanyah [...] 
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Adonias: do hebr.,אדניהו  Adoniyyahu, ou  אדניה  Adoniyyah, 

de אדנ ‘Adon, “Senhor”, e  יהו Yahu, ou  יה Yah, forma 

contracta de יהוה YHWH [...] 

 

Acazias: do hebr., אחזיהו ‘Achaziyahu, de אחז achaz, “pegar, 
tomar, agarrar, segurar”, e  יה Yah, ou  יהו Yahu, forma 

contracta de יהוה [...] 
 

Urias: do hebr., אוריהו , ‘Uriyyah, ou  אוריה  Uriyyahu [...] 

 
Hilquias: do hebr., Chilqiyahu [...] 
 

Abias: do hebr.:, אביהו , Abiyyahu, de  אב  ab, “pai”, e  יה Yah 

ou  יהו Yahu [...] 

 

Amazias: do hebr., אמציהו , ‘Amazyahu, de אמצ amatz, ou 

 יהו Yah ou יה amets, “ser forte, tornar forte, fortificar”, e אמצ
Yahu, forma contracta de יהוה [...] 
 

Amarias: do hebr., אמריהו ‘Amaryah, de אמר ‘amar, “dizer, 

prometer, asseverar”, e יה Yah ou יהו Yahu, forma contracta 

de יהוה [...] 
 
 
MORAES, Elias Soares de. Dicionário Etimológico de Nomes 
Bíblicos, 1 Ed. 2010. São Paulo: Beit Shalom Editora, 2010. 
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ORAÇÃO 
 

Se você foi impactado com o que leu, se 
entende que o Espírito Santo de Yah está 
convencendo de seu PECADO, confesse a Ele 
todos os seus pecados, até aqueles antigos e 
esquecidos, ocultos e também seu PECADO de 
incredulidade.  
 
Peça perdão de todos os pecados e ofensas, e 
a purificação de toda a injustiça. 
 
Convide Yahushua, o Salvador, o Filho de Yah 
que veio em carne ao mundo para morrer num 
madeiro, pra vir morar em seu coração para 
sempre. 
 
Depois dessa decisão, confie que o Espírito 
Santo de Yah o guiará pelo caminho que deve 
andar.  
 
Se precisar de ajuda no início, envie um email 
para alexandretorelli@yahoo.com.br ou uma 
mensagem via Whatsapp para (11) 99921-2489. 

 

mailto:alexandretorelli@yahoo.com.br
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Edição Contemporânea. 1 Ed. 2014. São Paulo: Editora 
Vida Nova, 2014. 
 
ALMEIDA, João Ferreira de. Bíblia Sagrada: Nova 
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Software, Bíblias Eletrônicas e Módulos  
 
 
MEYERS, Rick. E-Sword Bible: Software Free Bible 
Study for the PC. Versão 11.0.6. [S. l.], 2000-2016. 
Disponível em: https://www.e-sword.net/downloads.html. 
Acesso em: 02 fev. 2020. 

 
Módulos utilizados de E-Sword Bible: 
 
 
 ARA1993+ Almeida Revista Atualizada com Strong 
 ARA1993 Almeida Revista Atualizada 
 ACF2007 Almeida Corrigida Fiel 
 NVI Nova Versão Internacional 
 ARC Almeida Revista e Corrigida 
 PJFA Padre João Ferreira de Almeida 
 KJV+ King James Version with Strong 
 HSB Hebrew Study Bible with Strong 
 HOT+ Hebrew Old Testament (Tanach) with Strong 
 IGNT+ Interlinear Greek New Testament 
 CATÓLICA - Bíblia de Jerusalém 
 GNT-TR+ Textus Receptus Greek NT with Strong 
 INTERLINEAR – Hebrew Internlinear 
 Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries 
 Dicionários BDB, Thayer e TVM com números de Strong 
 Diccionario Expositivo de Palabras Del NT – W. E. Vine 
 Diccionario Expositivo de Palabras Del AT – W. E. Vine 
 HOTC – Concordance Strong to the Tanakh 

https://www.e-sword.net/downloads.html

