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Congregação de YHWH Jerusalem Po Box 832 Carteret NJ 07008 
 

Curso a Distância Lição No. 3: 
“A Família de YHWH” 

 
A maioria das igrejas hoje ensina que o nosso Pai Celestial Yahweh é uma trindade. O que 
este ensino declara, segundo a enciclopédia católica, da onde o mesmo se originou, é que 
“Deus” é um ser, que é composto de três hipóstases ou aspectos do Seu ser. Mas será que 
este é o ensinamento dado nas Escrituras sobre a natureza do nosso Criador? 
 
Se nós voltarmos aos primórdios da criação, nós veremos de que forma o nosso Pai Celestial 
descreve a si mesmo. 
 
Gn 1:1 No princípio Elohim criou os céus e a terra; 
 
Nós vemos que a palavra que o nosso Pai Celestial usou para se descrever foi “Elohim”. 
Elohim é a palavra em hebraico que significa divindade e está no plural. “El” seria singular e 
Elohim no plural denota que há mais do que um e tem uma conotação de plural, assim 
como família. 
 
A maioria das vezes em hebraico, quando você acrescenta “im” ao final de uma palavra, ele 
torna aquela palavra plural, mas Elohim também pode ser usado na condição de plural para 
denotar grandeza àquela divindade única e verdadeira a que se refere. 
 
Como é que nós podemos saber com certeza que Elohim se refere a dois seres e não somente 
serve para nos mostrar a grandeza de um ser? 
 
Gn 1:26 Também disse Elohim: Façamos o homem à Nossa imagem, conforme 
a Nossa semelhança; tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves 
dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os 
répteis que rastejam pela terra. 
Gn 1:27 Criou Elohim, pois o homem à Sua imagem; à imagem de Elohim o 
criou; o homem e mulher os criou. 
 
Claramente no versículo 26, nós podemos ver que o pronome “nossa” é usado e 
definitivamente isto denota que há mais do que um ser. Alguns que cegamente querem 
negar este ensino básico das Escrituras tentaram dizer que o “nossa” está se referindo a 
anjos, mas muito claramente Elohim está dizendo que o homem está sendo criado à Sua 
imagem e semelhança, não à imagem ou semelhança dos anjos. 
 
Yahweh é um nome de família que consiste de dois membros e Ele criou a humanidade 
também para se tornar membros exatamente daquela mesma família de Yahweh que Ele 
está criando. Será que Ele criou os anjos para serem parte da Sua família e literalmente Seus 
filhos? 
 
Hb 1:4 tendo-Se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais 
excelente nome do que eles. 
Hb 1:5 Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu Filho, Eu hoje te gerei? E 
outra vez: Eu lhe serei Pai, e Ele me será Filho? 
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Hb 1:13 Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à Minha direita, até 
que eu ponha os teus inimigos por estrado dos Teus pés? 
Hb 1:14 Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço, a 
favor dos que hão de herdar a salvação? 
Os anjos não foram criados para se tornar Filhos de Yahweh, mas foram criados como 
servos de Yahweh para ajudá-Lo com a Sua criação e trazer mais filhos da humanidade para 
a Sua própria família. 
 
Há outras referências bíblicas que mostram mais de um criador? 
 
Ec 12:1a Lembra-te dos teus Criadores nos dias da tua mocidade 
 
Eclesiastes mostra claramente no hebraico original que havia múltiplos criadores. Veja 
também; 
 
Gn 3:22 Então disse YAHWEH Elohim: Eis que o homem se tornou como um e 
Nós, conhecedor do bem e do mal.; assim, para que não estenda a mão, e tome 
também da Árvore da Vida, e coma, e viva eternamente: 
Gn 11:5 Então desceu YAHWEH para ver a cidade e a torre, que os filhos dos 
homens edificavam; 
Gn 11:6 e disse YAHWEH: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma 
linguagem. Isto é apenas o começo: agora não haverá restrição para tudo o 
que intentam fazer. 
Gn 11:7 Vinde, desçamos, e confundamos ali a sua linguagem, para que eles 
não entendam a fala perversa do homem.  
 
Claramente, aqui Elohim não está só definitivamente se referindo a dois seres, mas ao nome 
Yahweh, que é o nome de família do nosso Pai Celestial, que se refere a ambos os seres. 
 
Dt 6:4 Ouve, Israel, YAHWEH nosso Elohim é YAHWEH echad. 
 
A palavra “um” aqui não é o numeral “um” nas Escrituras originais no original em hebraico; 
neste caso, a palavra teria que ter sido “yachid”. Esta palavra em hebraico é “echad” e é uma 
palavra que conota união denotando um grupo, assim como a palavra “família”. A família é 
uma unidade única, mas com mais de um membro. A palavra echad é usada em Gênesis 
2:24, onde ela declara que um homem deixará sua mãe e seu pai para se unir a sua esposa e 
os dois se tornarão uma (echad) carne. 
 
Qual é a relação entre estes dois criadores? 
 
Pv 30:4 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 do Seu filho? Se é 
que o sabes. 
Sl 2:2 Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra YAHWEH 
e Seu Ungido, 
Sl 2:6 Eu porém constituí o Meu rei sobre o Meu monte santo Sião. 
Sl 2:7 Proclamarei o decreto de YAHWEH: Ele Me disse: Tu és meu Filho, Eu 
hoje Te gerei. 
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Sem dúvida alguma, o outro criador além do Pai Celestial não é só outro membro qualquer 
da família, Seu mensageiro e o Messias, mas o próprio Filho de Yahweh o Pai. 
 
Jo 3:16 Porque YAHWEH amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho 
unigênito, para o que todo o que Nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna. 
 
O Pai e o Filho são dois seres separados, mas feitos do mesmo espírito. É assim que eles são 
unidos ou echad, em hebraico. Ambos têm o mesmo caráter pelo mesmo espírito de amor e 
cooperação. 
 
Alguns têm incorretamente considerado a crença pagã gnóstica de que o Pai e o Filho são o 
mesmo ser, mas isto não tem nenhum fundamento bíblico, pois se eles são o mesmo ser, 
quem ergueu Yahshua o Filho do sepulcro após a sua morte? Para quem Yahshua pediu 
ajuda na árvore da crucificação quando ele disse “Meu El meu El porque me 
desamparastes”? Ele desamparou a Si mesmo? Vamos olhar para algumas outras escrituras 
para mostrar claramente que o Pai e o Filho não são o mesmo ser. 
 
Jo 5:19 Então lhes falou Yahshua: Em verdade, em verdade vos digo que o 
Filho nada pode fazer de Si Mesmo, senão somente aquilo que vir a fazer o 
Pai; porque tudo o que Este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. 
 
Jo 8:17 Também na vossa Torá está escrito que o testemunho de duas pessoas 
é verdadeiro. 
Jo 8:18 Eu testifico de Mim mesmo, e o Pai, que Me enviou, também testifica 
de Mim. 
 
Jo 1:18 Ninguém jamais viu a YAHWEH o Filho unigênito, que está no seio do 
Pai, é quem O revelou. 
 
1Co 15:24 E então virá o fim, quando Ele entregar o reino a YAHWEH, o Pai, 
quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. 
1Co 15:25 Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos 
debaixo dos Seus pés; 
1Co 15:26 o último inimigo a ser destruído é a morte. 
1Co 15:27 “Porque todas as cousas sujeitou debaixo dos Seus pés.” E quando 
diz que “todas as cousas Lhe estão sujeitas, certamente exclui Aquele (O Pai) 
que tudo Lhe subordinou.” 
1Co 15:28 Quando, porém, todas as cousas Lhe estiverem sujeitas, então o 
próprio Filho também se sujeitará Àquele (O Pai) que todas as cousas Lhe 
sujeitou, para que YAHWEH seja tudo em todos. 
 
Fica claro a partir das Escrituras que o Pai e o Filho NÃO são a mesma pessoa, mas ambos 
são feitos do mesmo espírito. Será que as escrituras nos dizem que não só o Pai e o Filho são 
pessoas separadas, mas que cada um tem a Sua própria vontade? 
 
Mt 26:39 Adiantando-se um pouco, prostrou-Se sobre o Seu rosto, orando e 
dizendo: Meu Pai: Se possível, passe de Mim este cálice! Todavia, não seja 
como Eu quero, e, sim, como Tu queres. 
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Yahshua nunca alegou que Ele era o Pai, somente que Ele veio para fazer a vontade do Pai 
nos Céus que O enviou. A propósito, há coisas que nem o Filho sabe, mas somente o Pai. 
 
Mc 13:32 Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe; nem os anjos 
no Céu, nem o Filho, senão somente o Pai. 
 
Foi profetizado pelo Apóstolo Paulo que heresias terríveis se multiplicariam nos últimos 
dias. Uma destas heresias é de que Yahshua o Filho de Yahweh não é Elohim e não pré-
existiu. Nós já mostramos de forma conclusiva que Yahshua pré-existiu e também é Elohim 
e foi cocriador com o Pai. Vamos olhar para algumas outras escrituras mostrando a 
divindade de Yahshua o Filho. 
 
Jo 1:1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Elohim, e o Verbo era 
Elohim. 
Jo 1:2 Ele estava no princípio com Elohim. 
Jo 1:3 Todas as cousas foram feitas por intermédio Dele, e sem Ele nada do 
que foi feito se fez.   
Jo 1:14 E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de 
verdade,  
 
Jo 17:5 e agora glorifica-me ó Pai, Contigo mesmo, com a glória que eu tive 
junto de Ti, antes que houvesse mundo.  
 
Estas escrituras não poderiam ser mais claras de que Yahshua é Elohim, mas não é o Pai e 
que Ele pré-existiu com o Pai como cocriador de todo o mundo. 
 
Yahweh é um nome de família. Meu nome é Esposito. Eu me chamo Don Esposito, sou o 
Filho de meu pai Alfred Esposito. Há uma família que se chama Esposito e que consiste de 
um pai Esposito e um filho Esposito. É o mesmo caso com Yahweh. Ele é uma família que 
consiste de Yah Yahweh o Pai e Seu Filho Yahshua Yahweh nosso Salvador. 
 
Sl 68:4 Cantai a Elohim, salmodiai o Seu nome; exaltai Ao que cavalga sobre 
as nuvens. Yah é o Seu nome, exultai diante Dele. 
Sl 68:5 Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Elohim em sua morada. 
 
Nós temos conclusivamente mostrado que as Escrituras declaram que há dois criadores; um 
é o Pai Yah e o outro é o Seu Filho Yahshua (Pv 30:4), mas será que as Escrituras nos 
mostram que há dois Yahwehs? 
 
Gn 18:1 Apareceu YAHWEH a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele 
estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia.  
Gn 18:2 Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele. 
Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. 
 
Nós também já mostramos em João 1:18 que ninguém jamais viu a Yah Yahweh o Pai a 
qualquer tempo. Portanto, nós sabemos com absoluta certeza que este Yahweh que Abraão 
viu foi Yahshua Yahweh o Filho. Também veja o próximo versículo a fim de provar 
conclusivamente que tratava-se de Yahshua Yahweh o Filho e não Yah Yahweh o Pai. 
 
Gn 19:24 Então fez YAHWEH (na terra) chover enxofre e fogo, da parte de 
YAHWEH, sobre Sodoma e Gomorra. 
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Yahshua Yahweh foi quem se encontrou com Abraão em Gênesis 18 e falou com ele sobre a 
destruição futura de Sodoma & Gomorra. Então no capítulo 19 Yahshua Yahweh, estando na 
terra, claramente fez chover fogo e enxofre da parte de Yah Yahweh no céu. Não há dúvida 
que as Escrituras mostram que Yahweh é um nome de família com Yah Yahweh o Pai e 
Yahshua Yahweh o Filho. Vamos ver mais provas. 
Is 44:6 Assim diz YAHWEH, Rei de Israel, Seu Redentor, YAHWEH dos 
Exércitos: Eu sou o Primeiro, e Eu sou o Último; e além de Mim não há outro 
Elohim. 
 
Novamente, muito claramente, há uma família de Elohim que consiste de Yahshua Yahweh, 
o Rei de Israel e Seu redentor e Yah Yahweh dos exércitos. Vamos ver mais uma prova de 
que o Filho é também chamado de Yahweh nas Escrituras. 
 
Nós também mostramos em 1 Co 15:24-28 que Yahweh o Pai não virá à terra até que se 
passem os mil anos do reino milenar de Yahshua Seu Filho. Há outra escritura que prova 
este ponto. 
 
Ap 21:1 Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra 
passaram, e o mar já não existe. 
Ap 21:2 Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da 
parte de YAHWEH, ataviada como noiva adornada para o seu Esposo. 
Ap 21:3 Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de 
YAHWEH com os homens! Ele habitará com eles. Eles serão povos de 
YAHWEH e YAHWEH Mesmo estará com eles como o seu Elohim. 
 
Vamos ver também o lugar onde Yahshua ascendeu para o céu e de onde e para onde Ele 
voltará. 
 
At 1:1 Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as cousas que 
Yahshua começou a ensinar, 
At 1:2 até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio 
do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas.  
At 1:9 Ditas estas palavras, foi Yahshua elevado às alturas, à vista deles, e 
uma nuvem O encobriu dos seus olhos. 
At 1:10 E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Yahshua subia, eis 
que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, 
At 1:11 e lhes perguntaram: Varões galileus, por que estais olhando para as 
alturas? Este Yahshua que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo 
como o vistes subir. 
At 1:12 Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista 
daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. 
 
Agora vamos ler sobre a profecia da volta de Yahshua ao Monte das Oliveiras na Tanah 
(Antigo Testamento). 
 
Zc 14:1 Eis que vem o dia de YAHWEH, em que os teus despojos se repartirão 
no meio de ti. 
Zc 14:2 Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém; e 
a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas; 
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metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será 
expulso da cidade. 
Zc 14:3 Então sairá YAHWEH e pelejará contra essas nações, como pelejou no 
dia da batalha. 
Zc 14:4 Naquele dia estarão os Seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está 
defronte de Jerusalém para o oriente; e 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 norte, e a outra metade para o sul. 
Zc 14:9 YAHWEH será Rei sobre toda a terra; naquele dia um só (echad) será 
YAHWEH e um só (echad) será o Seu nome.  
Zc 14:15 Como está praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos 
camelos e dos jumentos e de todos os animais que estiveram naqueles 
arraiais. 
Zc 14:16 Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra 
Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, YAHWEH dos 
Exércitos, e para celebrar a Festa dos Tabernáculos. 
 
Isto acontece bem no final do período de tribulação que virá sobre a terra e o início do reino 
milenar de 1.000 anos do Messias Yahshua.  E muito claramente Yahshua ao retornar ao 
Monte das Oliveiras é chamado de Yahweh. Yahshua Yahweh o Filho irá se assentar no 
trono e lhe será dado plena autoridade sobre toda a terra para reinar para Yahweh o Pai até 
após os 1.000 anos terem passado (1Co 15:24-28). Qualquer um que não vier cultuar 
Yahshua Yahweh o Filho não irá receber chuva de Yah Yahweh no céu. 
 
O que ela diz sobre a recompensa de todos aqueles que foram batizados no nome do Messias 
Yahshua e estão em uma relação de aliança com ele. 
 
Ap 20:4 Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada 
autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do 
testemunho de Yahshua, bem como por causa da Palavra de YAHWEH, tantos 
quantos não adoraram a besta, nem tão pouco a sua imagem, e não 
receberam a marca na fronte e não mão; e viveram e reinaram com o Messias 
durante mil anos. 
Ap 20:6 Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira 
ressurreição. ; sobre esses a segunda morte não tem autoridade; pelo 
contrário serão sacerdotes de YAHWEH e do Messias, e reinarão com Ele os 
mil anos. 
 
Rm 8:11 Se habita em vós o Espírito Daquele que ressuscitou a Yahshua 
dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou ao Messias Yahshua dentre os 
mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do Seu 
Espírito que em vós habita. 
Rm 8:14 Pois todos os que são guiados pelo Espírito de YAHWEH são filhos de 
YAHWEH. 
Rm 8:15 Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra 
vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de filiação, baseados no qual 
clamamos, Aba! Pai! 
Rm 8:16 O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de 
YAHWEH. 
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Rm 8:17 Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de YAHWEH, e co-
herdeiros com o Messias, se com Ele sofrermos, para que com Ele também 
sejamos glorificados. 
Rm 8:18 Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo 
presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. 
Rm 8:19 A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de 
YAHWEH. 
 
Ao sermos batizados no nome de Yahshua para o perdão dos nossos pecados, nós 
literalmente, pela imposição de mãos de um verdadeiro Ancião de Yahweh recebemos a 
habitação do Espírito Santo de Yahweh e somos gerados como verdadeiros filhos para Ele. 
Então, enquanto formos fiéis à aliança sobre a qual estamos, na volta de Yahshua nós 
iremos reinar com Ele como nosso irmão próximo e Capitão da nossa salvação durante os 
mil anos do governo milenar. Não só iremos reinar com Ele, mas Ele está na verdade 
oferecendo-nos, na qualidade de irmãos próximos e verdadeiros filhos de Yahweh, a co-
herança do universo. Quão inimaginavelmente grandioso é isso!  
 
Cl 1:12 dando graças a YAHWEH o Pai que vos fez idôneos à parte que vos 
cabe da herança dos santos na luz. 
Cl 1:13 Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino 
do Filho do Seu amor, 
Cl 1:14 no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. 
Cl 1:15 Ele é a imagem do Elohim invisível, o primogênito de toda a criação. 
Cl 1:16 Pois Nele foram criadas todas as cousas, nos céus e sobre a terra, as 
visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, 
quer potestades. Tudo foi criado por meio Dele e para Ele. 
Cl 1:17 Ele é antes de todas as cousas. Nele tudo subsiste. 
Cl 1:18 Ele é a Cabeça do corpo, da Congregação. Ele é o Princípio, o 
Primogênito de entre os mortos, para em todas as cousas ter a primazia; 
 
Yahshua como o verdadeiro Alto Sacerdote do céu fez por nós o que a primeira aliança não 
podia. Ele morreu como cocriador de todas as coisas, Sua morte valeu mais do que toda a 
Sua criação. Então, aceitando a responsabilidade pelos nossos pecados e nos arrependendo 
deles e entrando em uma relação de aliança com Yahweh o Pai nos tornamos literalmente 
Seus verdadeiros filhos, Yahshua sendo as primícias na família de Yahweh e, se fiéis, nós 
também seremos nascidos de novo da carne para o espírito quando Ele voltar. Nós não 
seremos adotados, mas literalmente filhos de Yahweh, nascidos do mesmo espírito do qual 
Ele e Yahshua são feitos. Será que o Pai nos deixou um sinal para que saibamos que Ele é o 
nosso Pai e que nós somos Seus filhos? 
 
Êx 31:12 Disse mais YAHWEH a Moisés: 
Êx 31:13 Tu, pois, falará aos filhos de Israel, e lhes dirás: Certamente 
guardarás os meus Shabats; pois é sinal entre Mim e vós nas vossas gerações; 
para que saibais que Eu sou YAHWEH, que vos santifica. 
Êx 31:14 Portanto guardareis o Shabat, porque é santo para vós outros; 
aquele que o profanar, morrerá; pois qualquer que nele fizer alguma obra 
será eliminado do meio do seu povo. 
Êx 31:15 Seis dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o Shabat do repouso 
solene, santo a YAHWEH; qualquer que no dia do Shabat fizer alguma obra 
morrerá. 
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Êx 31:16 Pelo que os filhos de Israel guardarão o Shabat, celebrando-o por 
aliança perpétua nas suas gerações. 
Êx 31:17 Entre Mim e os filhos de Israel é sinal para sempre; porque em seis 
dias fez YAHWEH os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento.  
 
Yahweh deixou para os Seus filhos um sinal perpétuo da relação de aliança que Ele tem com 
eles através da observância do dia de Shabat. Será que os filhos de Yahweh também 
precisam se esforçam por ser obedientes aos Seus mandamentos? 
Ap 22:14 Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras [no sangue 
do Cordeiro], para que lhes assista o direito à Árvore da Vida, e entrem na 
cidade pelas portas. 
Ap 22:15 Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os 
idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. 
Ap 22:16 Eu, Yahshua, enviei o Meu anjo para vos testificar estas cousas às 
congregações. Eu sou a Raiz e a Geração de Davi, a brilhante Estrela da 
Manhã. 
 
Apesar de sermos salvos pela graça de nosso Pai Celestial e o sangue vertido do Seu Filho 
Yahshua, por causa da nossa aliança de fé Nele, de que tudo o que Ele disse é perfeito, nós 
devemos nos esforçar em todas as coisas para sermos filhos obedientes ao nosso Pai 
Celestial em tudo. 
Mt 4:4 Yahshua, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o 
homem, mas de toda Palavra que procede da boca de YAHWEH. 
 
Este é o lindo plano de Yahweh. Não de que Ele é algum tipo de trindade fechada, mas de 
que Ele é uma família consistindo de Yahweh o Pai e Yahshua o Filho, e que Ele está 
trabalhando em nós para trazer muitos mais Filhos e Filhas para a sua família e Reino 
eternos. De que como verdadeiros filhos gerados e guiados pelo espírito, nós seremos co-
herdeiros em baixo de Yahshua nosso Salvador de todo o universo. 
Ef 3:14 Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai de nosso Mestre o 
Messias Yahshua,  
Ef 3:15 de quem toma o nome toda família, tanto no céu como sobre a terra, 
 
Não é simplesmente incrível quando você entende que após o batismo e a transferência do 
Espírito Santo nós estamos nos unindo literalmente à família de Yahweh? É tão tremendo 
que é quase inacreditável, mas a palavra de Yahweh é verdadeira. Que futuro glorioso há 
para aqueles que amam a Yahweh e são chamados segundo o Seu propósito! 
 

Pontos a Recordar: 
1) Yahweh é um nome de família composto de Yah Yahweh o Pai & Yahshua Yahweh seu 
Filho. 
2) Yahweh o Pai e Yahshua Seu Filho são dois seres separados, mas um espírito. 
3) Yahshua é cocriador do universo e sempre existiu com o Pai. 
4) Ao sermos batizados e recebermos o espírito de Yahweh nos tornamos Seus filhos, 
literalmente. 
5) Se fiéis à nossa promessa de aliança nós iremos governar a terra sob o Messias Yahshua 
durante o reino milenar e nos tornar co-herdeiros com ele sobre o universo pela eternidade. 

Oferta de fita: “Is Yahshua Elohim? Do you know your Savior?” 
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