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Congregation of YHWH Jerusalem Po Box 832 Carteret NJ 07008 
 

Curso a Distância Lição No. 10: 
O nome de Família do Criador 

 
O livro de Tiago 2:10 declara: “Pois, qualquer que guarda toda a Torá, mas 
tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos”. Eu não acredito que qualquer 
crente verdadeiro da aliança, membro batizado do corpo do Messias violaria qualquer um 
dos 10 mandamentos de propósito, mas ainda sim, muitos estão fazendo exatamente isto 
hoje. 
 
O terceiro mandamento nos diz: “Não tomarás o nome de YHWH teu Elohim em 
vão”. Em vão quer dizer falsificar, mudar ou tornar comum. 
 
No entanto, nas quase 7.000 traduções em inglês dos Textos originais em hebraico, os 
tradutores retiraram o nome Sagrado do nosso Criador, YAHWEH, e o substituíram pela 
palavra “Deus” (“God”, em inglês) ou “Senhor”. Deus e Senhor são títulos e não nomes 
próprios, e se você pesquisar sobre a origem destas palavras, elas também são muito 
suspeitas. YHWH é onipotente e eterno e todo misericordioso, mas novamente estes são 
títulos, e não o Seu nome próprio. 
 
Tirar o nome próprio de YHWH, ou em hebraico, as letras, Yód, Hei, Vav, Hei, quase 
7.000 vezes e substituí-lo pelo título genérico de senhor ou deus, é definitivamente violar o 
terceiro mandamento. É mudar o nome do Criador, é falsificar o Seu verdadeiro nome por 
outro nome falso, e é torná-lo comum, fazendo com que ele seja um título comum do dia-a-
dia, ao invés de um nome próprio. Eu sou um homem, mas há muitos homens, mas quando 
o meu nome próprio de Don Esposito é usado, então ele é separado, e indica que não se 
trata de um homem qualquer, mas de um em particular. 
 
Nesta lição, nós vamos provar a importância do nome de família do Criador, e de como este 
nome nas escrituras precisa ser separado, acima de todo outro nome no universo. 
 
Será que o Pai Celestial nos diz nas escrituras qual é o Seu nome próprio? 
Êx 3:15 Disse Elohim ainda a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel, 
Yahweh, o Elohe de vossos pais, o Elohe de Abraão, o Elohe de Isaque, e o 
Elohe de Jacó, que me enviou a vós outros; este é o Meu nome eternamente, e 
assim serei lembrado de geração em geração. 
 
Será que Ele também diz que este é o SEU NOME ETERNAMENTE? O mesmo versículo.  
 
Comentário: Claramente, nas Escrituras, Yahweh é o nome que o Criador deu a Si Mesmo 
por todas as gerações; é deveras interessante que todo ser humano tem tanto orgulho do seu 
próprio nome. Se o seu nome fosse Bill e alguém ficasse lhe chamando de Joe, isto seria 
bastante ofensivo. Seria ainda mais do que ofensivo, mas seria motivo de tristeza se alguém 
que conhece você muito bem, assim como o seu Pastor há 10 anos, de repente esquecesse o 
seu nome. Em hebraico todo nome tem um significado. Elias significa Yahweh é o meu El, 
Daniel significa Elohim é o meu Juiz, e assim por diante. Não há um só nome em hebraico 
que não tenha um significado, e, no entanto, nós deveríamos achar que por algum motivo o 
Criador do universo, o nome acima de todos os nomes, não tem um nome e não se importa 
com o que Lhe chamamos. 
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Como é então que o nome de Yahweh foi alterado? Lembre-se de que antes de 1500 não 
havia nenhuma tipografia, então só haviam bíblias nas sinagogas e igrejas, mas após a 
invenção da imprensa, as bíblias foram impressas para uso pelo cidadão comum. 
 
Uma das primeiras bíblias a ser impressa foi a bíblia King James por volta de 1592, que na 
verdade manteve a forma abreviada de Yahweh ou Yah, mas devido a progroms 
antissemitas contra o povo judeu, qualquer coisa que mesmo que se parecesse remotamente 
judaico, era substituída por outra coisa e os homens decidiram tirar da bíblia o nome acima 
de todos os nomes, nada mais nada menos do que o nome do Criador do universo, 
YAHWEH, e substituí-lo por títulos tais como senhor e deus. 
 
Devemos seguir as tradições dos homens ou a Palavra de Yahweh? 
 
Mc 7:6 Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaias, a respeito de vós, hipócritas, 
como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está 
longe de Mim. 
Mc 7:7 E em vão Me adoraram, ensinando doutrinas que são preceitos de 
homens. 
Mc 7:8 Negligenciando o mandamento de Yahweh, guardais as tradições dos 
homens, a lavagem dos utensílios domésticos e copos e muitas outras coisas 
como essas fazeis.  
Mc 7:9 E disse-lhes ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Yahweh para 
guardardes a vossa própria tradição? 
 
Comentário: A bíblia foi originalmente escrita em hebraico, em contraste ao inglês que é 
uma língua moderna, somente com algumas centenas de anos e é baseada em outras 
línguas, assim como a germânica e o latim, etc. Foi meramente devido à tradição que o 
nome de Yahweh foi retirado das escrituras quase 7.000 vezes e substituído por títulos 
genéricos, violando o terceiro mandamento. É importante notar também que os homens 
que traduziram estas bíblias tinham uma tendência antitorá e guardavam o domingo, além 
de manter muitas outras tradições pagãs. 
 
O que as Escrituras dizem sobre seguir líderes que não guardam a Torá? 
 
Is 8:20 Á Torá e ao Testemunho! Se eles não falarem desta maneira, não há 
luz neles! 
 
Nós podemos não perceber, mas ao usarmos uma tradução incorreta das Santas Escrituras, 
com os nomes dos Criadores mudados, e os lermos incorretamente, estamos quebrando o 
terceiro mandamento, mesmo se o estivermos fazendo inadvertidamente. Nós também 
estamos acrescentando palavras às Escrituras e as mudando, já que os títulos senhor e deus 
não estão nos manuscritos originais, mas foram acrescentados pelos tradutores. 
 
Segundo as Escrituras, qual será o castigo daqueles que acrescentam ou retiram algo da 
Palavra de Yahweh? 
 
Dt 4:2 Nada acrescentareis à Palavra que vos mando, nem diminuireis dela, 
para que guardeis os mandamentos de Yahweh seu Elohim, que eu vos 
mando. 



3 

 

Ap 22:19 e se alguém tirar qualquer cousa das Palavras do Livro desta 
profecia, Yahweh tirará a sua parte do Livro da Vida, da cidade santa, e das 
cousas que se acham escritas neste Livro. 
 
Comentário: Mais uma vez nós podemos ver claramente a seriedade de se alterar 
qualquer palavra nas Escrituras, ainda mais se tratando do nome mais importante do 
universo, o nome do Criador, Yahweh. Qualquer um que mudar as Escrituras será na 
verdade apagado do livro da vida, e isto é exatamente o que os homens que traduziram a 
Bíblia fizeram. 
 
Nomes próprios são transliterados, e não traduzidos. A palavra água em inglês é traduzida 
para aqua em italiano. Não há nenhuma ligação de qualquer forma entre essas duas 
palavras; elas são totalmente distintas em duas línguas diferentes. Mas nomes pessoais, tal 
como George Bush, não são traduzidos, mas transliterados para qualquer dada língua. Isto 
quer dizer que o nome permanece o mesmo; podendo ser apenas foneticamente 
pronunciado um pouco diferente em cada língua. Ouça um noticiário em espanhol e você 
ouvirá todas as palavras em espanhol, e depois um nome assim como o de George Bush. 
Então, os nomes ficam os mesmos, não importando em qual língua eles estejam sendo 
ditos. 
 
Então já que os nomes não são traduzidos, e sim transliterados, pode a palavra “God” 
(“Deus”, em inglês) ser a transliteração do nome Yahweh, quando não há a menor ligação 
fonética que seja entre eles? 
 
Êx 3:13 Disse Moisés a ‘Deus’, Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes 
disser: O ‘Deus’ de vossos pais me enviou a vós outros; e eles me 
perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi?” 
 
Comentário: Claramente, ‘Deus’ ou mais corretamente chamado de Elohim em hebraico, 
era um título genérico e não o Seu nome, porque eles perguntaram: “qual Deus?”; ao voltar 
para os israelitas dizendo que ‘Deus’ havia aparecido a ele, teria necessariamente suscitado 
a pergunta: “qual Deus?” por parte dos israelitas. 
Claramente ‘Deus’ não é o nome próprio do Criador. ‘Deus’ pode ser qualquer Deus. Alá é 
deus para os muçulmanos, Vishnu é deus para os hindus, e a palavra hebraica Elohim, que 
está sendo traduzida na maioria das bíblias como ‘deus’, é um título genérico para uma 
divindade, enquanto que Yahweh é um nome próprio. 
 
O que foi depois disso que Pai Celestial pediu para Moisés dizer aos israelitas que era o Seu 
nome? 
 
Êx 3:15 Disse Elohim ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel, 
YaHWeH, o Elohe de vossos pais, o Elohe de Abraão, o Elohe de Isaque, e o 
Elohe de Jacó, me enviou a vós outros; este é o Meu nome eternamente, e 
assim serei lembrado de geração em geração. 
 
Comentário: No texto original em hebraico o nome que o nosso Pai Celestial disse a 
Moisés que seria o Seu nome para sempre foi Yahweh. Nosso Pai Celestial tem muitos 
títulos. Ele é todo poderoso e onipotente, Ele também é todo misericordioso, mas estes são 
títulos e atributos, mas não são o Seu nome próprio. Quando alguém diz que Yahweh é 
chamado por muitos nomes nas Escrituras, isto simplesmente não é verdade. Ele tem 
muitos títulos e atributos, mas só UM NOME PRÓPRIO! 
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Se você fizer um estudo etimológico do nome Yahweh nas escrituras hebraicas, você 
descobrirá que só o nome Yahweh é o nome próprio de família do nosso Pai Celestial e ele é 
usado quase 7.000 vezes só no Antigo Testamento, de longe quase 70 por cento de toda a 
referência feita ao nosso Criador é pelo Seu nome próprio de família, Yahweh. O 2º. nome 
mais utilizado é Elohim, que mais uma vez, não é um nome próprio, e sim um título, bem 
como o resto dos nomes usados: El Shadai (El Todo Poderoso), Adonai, Médico, Libertador, 
etc, que são belos atributos do nosso Pai, mas também são títulos e não nomes próprios. 
Eles só são usados um punhado de vezes, a não ser por Adonai, (título para O exaltado) que 
é usado cerca de 408 vezes, em comparação ao nosso Pai ser chamado de Yahweh 7.000 
vezes. 
 
Há outro ponto muito importante sobre o nome “god” que também precisa ser esclarecido. 
Como já foi dito, a língua original da Bíblia foi o hebraico. Em hebraico a palavra genérica 
para divindade é El ou Eli e no plural, Elohim. O nome “god” em hebraico pode ser 
encontrado só em uma passagem nas escrituras, quando Yahweh está repreendendo os 
Israelitas por cultuar uma falsa divindade babilônica. O nome próprio da divindade 
babilônica é “god” ou pronunciada foneticamente - gód. 
Is 65:11 Mas a vós outros, os que vos apartais de Yahweh, os que vos esqueceis 
do Meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa Fortuna (“gód” ou 
divindade babilônica), e misturais vinho para o deus Destino (“Meni”). 
 
Na sua bíblia este versículo em inglês pode conter a palavra “tropa”, mas pesquise em uma 
concordância e você achará a palavra 1408, “gód”. É bastante interessante observar que 
para um mundo que foi cegado para o verdadeiro nome próprio de família do nosso Pai 
Celestial Yahweh, que o nome ‘Satanás’ não foi perdido ou contestado em qualquer 
língua, mas é muito claramente pronunciado no seu mundo, e já que os nomes são 
transliterados, não é deveras suspeito que o nome próprio da divindade babilônica “god ou 
gód”, foi usado em inglês como o título genérico para substituir o nome próprio de Yahweh? 
 
O que as Escrituras dizem sobre invocar o nome próprio de outras divindades, a não ser 
pelo nome de Yahweh somente? 
 
Êx 22:20 Quem sacrificar aos deuses, e não somente a Yahweh, será 
destruído. 
 
Êx 23:13 Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos; do nome de outros 
Elohim nem vos lembreis; nem se ouça de vossa boca. 
 
Comentário: Esta passagem em hebraico não significa que não se deve ler o nome de uma 
falsa divindade ao se ler as Escrituras, e sim, na verdade, de não orar para, ou fazer um 
juramento pelo nome de uma divindade pagã. Segundo as Escrituras, quando oramos, 
devemos somente orar ao nome de Yahweh, o Pai no Céu. Já que o nome “god” é na verdade 
o nome próprio de uma divindade babilônica, seria claramente contrário às Escrituras orar 
para este nome, ao invés do nome do Criador Yahweh. 
 
Eu sei que isso pode parecer ofensivo para alguém ouvindo sobre o nome do Criador 
Yahweh pela primeira vez, mas honestamente pense consigo mesmo, se um muçulmano 
viesse para fé em Yahshua e começasse a participar do seu culto, você permitiria que ele 
orasse no nome de Alá? E se um hindu se convertesse e começasse a vir para sua 
congregação, você permitiria que ele orasse a Vishnu? 
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Então porque nós deixamos alguém orar para “god” sabendo com absoluta certeza que este 
NÃO é o nome do Criador, e sim o nome próprio de uma divindade babilônica? A única 
resposta é tradição. As pessoas aceitam a prática de se invocar o nome próprio de uma 
divindade babilônica porque isto foi feito ao longo de muito tempo, por tradição, 
exatamente como o caso de se adorar no domingo, ou guardar outros feriados pagãos assim 
como o Natal. 
 
Yahweh é um Elohim zeloso? 
 
Êx 20:5 Não as adorarás, nem lhes darás culto; porque Eu sou Yahweh seu 
Elohim, um El zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira 
e quarta geração daqueles que Me aborrecem, 
 
Seria Ele zeloso até do próprio nome? 
 
Ez 39:25 Portanto assim diz Adonai, Yahweh: Agora farei voltar do cativeiro 
a Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel; terei zelo pelo Meu santo 
nome. 
 
Comentário: Yahweh não é zeloso por orgulho como o são os seres humanos.  Ele é zeloso 
porque Ele é o próprio Criador de tudo e porque, na verdade, é prejudicial para os seres 
humanos acreditarem em falsas divindades que não lhes poderão atender, os conduzindo ao 
erro e ao pecado. Ao se prestar homenagem ao nome de Yahweh, o Criador, Ele poderá 
abençoar Seu povo, porque eles estão adorando o verdadeiro Criador do universo em 
espírito e em verdade. 
 
Você está começando a ver o quadro? Claramente, através das Escrituras, o Elohim de 
Abraão, Isaque e Jacó nos diz que o Seu nome próprio é Yahweh, e também claramente nas 
Escrituras, Ele diz ser um Elohim zeloso, e que Ele não dará Sua glória aos nomes de 
divindades pagãs. Com isto sendo um fato, será que ao orarmos nós vamos prestar 
homenagem a Yahweh ou à god ou gód, o nome de uma divindade babilônica pagã? 
 
Is 42:8 Eu sou Yahweh; este é o Meu nome; a Minha glória, pois, não a darei a 
outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. 
Toda falsa religião que o mundo jamais conheceu tem dado um nome próprio às suas falsas 
divindades. Você já se perguntou por que o cristianismo é a única religião que não possui 
um nome próprio para a sua divindade? O nome God, como nós já provamos na língua 
inglesa, não é um nome próprio, e sim um título, apesar de ter sido o nome próprio de uma 
divindade babilônica na antiguidade. 
 
At 17:23 porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei 
também um altar no qual está inscrito: AO ELOHIM DESCONHECIDO. Pois 
Esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. 
 
Comentário: Os gregos tinham tantos deuses falsos diferentes, que eles tinham até uma 
inscrição para Elohim desconhecido. Paulo usou isto como um caminho para revelar 
Yahweh, o único e verdadeiro Elohim de todo o universo para estas pessoas. 
 
Perceba que ele não fez isto através de condenação, mas meramente revelando a única e 
verdadeira divindade que eles haviam deixado de fora. O Pai Celestial é mui misericordioso 
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e apesar de nós não termos tido conhecimento do Seu nome próprio antes, na Sua 
misericórdia e também olhando para as intenções dos nossos corações, Ele pôde até ter 
respondido as nossas orações, ou até ter nos curado de uma determinada doença, porque, 
apesar de nós não termos tido conhecimento do seu nome próprio, nós O conhecíamos 
através da Sua palavra. Mas agora que nós conhecemos o Seu verdadeiro nome Yahweh, 
nosso Pai Celeste espera que nós não continuemos mais a chamá-Lo por nomes falsos. 
 
At 17:30 Ora, não levou Yahweh em conta os tempos da ignorância; agora, 
porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam 
 
Quais são algumas outras coisas que as Escrituras nos dizem que devemos fazer, que 
precisamos conhecer o nome do Criador para alcançar? 
 
Sl 34:1 Bendirei a Yahweh em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos 
meus lábios. 
Sl 34:2 Gloriar-se-á em Yahweh a minha alma; os humildes o ouvirão e se 
alegrarão. 
Sl 34:3 Engrandecei a Yahweh comigo e todos à uma Lhe exaltemos o nome. 
 
2Sa 22:47 Vive Yahweh e bendita seja a minha Rocha! Exaltado seja o Elohim 
da Rocha do meu Y’shua*. 
2Sa 22:48 O Elohim que por mim tomou vingança e me submeteu povos; 
2Sa 22:49 o Elohim que me tirou dentre os meus inimigos; sim, Tu me 
exaltaste acima dos meus adversários, e me livraste do homem violento. 
2Sa 22:50 Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Yahweh, e cantarei louvores 
ao Teu nome. 
 
Comentário: As Escrituras muitas vezes na verdade nos ordenam a louvar o nome de 
Yahweh e também de abençoar o nome de Yahweh e de até cantar ao nome de Yahweh. É 
mais do que apropriado dar louvores a e abençoar o nome da única e verdadeira divindade 
no universo, Yahweh e não abençoar e louvar os nomes de falsos deuses. 
 
Será que as Escrituras são bem específicas sobre louvar o nome específico de Yahweh? Será 
que nós também devemos orar especificamente ao nome de Yahweh? 
 
Sl 99:2 Yahweh é grande em Sião; e sobremodo elevado acima de todos os 
povos. 
Sl 99:3 Celebram eles o Teu nome grande e tremendo, porque ele é santo. 
Sl 99:4 É rei poderoso que ama a justiça: Tu firmas a equidade, fazes juízo e 
justiça em Jacó.  
Sl 99:5 Exaltai a Yahweh nosso Elohim, e prostrai-vos ante o escabelo de seus 
pés; porque Ele é santo. 
Sl 99:6 Moisés e Arão, entre os Seus sacerdotes, e, entre os que lhe invocam o 
nome, Samuel, clamavam a Yahweh, e Ele os ouvia. 
Sl 99:7 Falava-lhes na coluna de nuvem; eles guardavam os Seus 
mandamentos, e a Lei que lhes havia dado. 
Sl 99:8 Tu lhes respondeste, ó Yahweh nosso Elohim, foste para eles El 
perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. 
Sl 99:9 Exaltai a Yahweh nosso Elohim, e prostrai-vos ante o seu santo 
monte, porque santo é Yahweh nosso Elohim. 
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Sl 105:1 Rendei graças a Yahweh; invocai o Seu nome; fazei conhecidos, entre 
os povos, os Seus feitos. 
Sl 105:2 Cantai-Lhe; cantai-Lhe salmos; narrai todas as Suas maravilhas. 
Sl 105:3 Gloriai-vos no Seu santo nome; alegre-se o coração dos que buscam a 
Yahweh. 
Sl 105:4 Buscai a Yahweh e o Seu poder; buscai perpetuamente a Sua 
presença. 
Sl 105:5 Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos 
dos Seus lábios, 
Sl 105:6 vós, descendentes de Abraão; seu servo, vós, filhos de Jacó, seus 
escolhidos. 
Sl 105:7 Ele é Yahweh nosso Elohim; os Seus juízos permeiam toda a terra. 
 
Comentário: Estas são apenas umas poucas das centenas de passagens nas Escrituras que 
nos dizem especificamente para orarmos, exaltarmos, cantarmos, elevarmos e darmos 
honra ao nome próprio do Criador Yahweh. 
 
Será que o nosso Salvador Yahshua achava que o nome próprio de Yahweh era importante? 
Será que Ele ordenava os Seus seguidores a darem reverência ao nome de Yahweh em 
oração? 
 
Mt 6:9 Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos Céus, Santificado 
seja o Teu nome. 
 
Comentário: É muito interessante que a primeiríssima coisa que nosso Salvador Yahshua 
nos disse sobre oração é que devemos santificar ou dar reverência ao nome do Pai, Yahweh. 
Será que nós estamos realmente homenageando o nome de Yahweh quando nós o 
substituímos por nomes pagãos ou títulos genéricos? 
 
1Cr 16:7 Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asafe e a 
seus irmãos de render graças a Yahweh. 
1Cr 16:8 Rendei graças a Yahweh; invocai ao Seu nome; fazei conhecidos 
entre os povos, os Seus feitos. 
1Cr 16:9 Cantai-Lhe; cantai-Lhe salmos; narrai todas as Suas maravilhas. 
1Cr 16:10 Gloriai-vos no Seu santo nome; alegre-se o coração dos que buscam 
a Yahweh. 
1Cr 16:11 Buscai a Yahweh e o Seu poder; buscai perpetuamente a Sua 
presença. 
1Cr 16:14 Ele é Yahweh nosso Elohim; os Seus juízos permeiam toda a terra. 
1Cr 16:23 Cantai a Yahweh, todas as terras; proclamai a Sua salvação 
(Y’shua*),  dia após dia.  
1Cr 16:24 Anunciai entre as nações a Sua glória, entre todos os povos as Suas 
maravilhas.  
1Cr 16:25 Porque grande é Yahweh e mui digno de ser louvado, temível mais 
do que todos os Elohim. 
1Cr 16:26 Porque todos os deuses dos povos são ídolos; Yahweh, porém, fez os 
céus. 
1Cr 16:27 Glória e majestade estão diante Dele, força e alegria no Seu 
santuário. 
1Cr 16:28 Tributai a Yahweh, ó famílias dos povos, tributai a Yahweh glória e 
força. 
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1Cr 16:29 Tributai a Yahweh a glória devida ao Seu nome; trazei oferendas, e 
entrai nos Seus átrios; adorai a Yahweh na beleza da Sua santidade. 
 
Comentário: Davi, o maior Rei terrestre que Israel jamais teve, e aquele que irá governar 
com Yahshua no Seu Reino, certamente conhecia o nome de Yahweh, o Criador e dava 
glória e reverência ao nome sagrado de Yahweh. E nesta passagem, podemos  também ver 
que Moisés e Samuel e os profetas também invocavam e cultuavam o nome de Yahweh. 
 
Será que a congregação de Yahshua deveria ser chamada pelo nome de Yahweh o Pai?  
 
Ef 3:14-15 Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai de nosso Mestre o 
Messias Yahshua, de quem toma o nome toda família, tanto no Céu como 
sobre a terra 
 
Jo 17:6 Manifestei o Teu nome aos homens que Me deste do mundo. Eram 
Teus, Tu mos confiaste, e eles têm guardado a Tua Palavra. 
Jo 17:11 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 echad (unidos), assim como Nós. 
Jo 17:12 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. 
 
Comentário: O nome da congregação de Yahweh tem sempre sido “Congregação de 
Yahweh” segundo as Escrituras. O Filho veio no nome do Seu Pai e Ele deixou a 
congregação em respeito a Yahweh, sendo nomeada após Ele. Será que o apóstolo Paulo 
reconheceu que o nome da assembleia de Yahshua era Congregação de Yahweh? 
 
1Co 1:2 à Congregação de Yahweh que está em Corinto, aos santificados no 
Messias Yahshua, chamados para ser santos 
 
At 20:28 Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo 
vos constituiu bispos, para pastoreardes a congregação de Yahweh, a qual 
Ele comprou com o Seu próprio sangue. 
 
1Tm 3:5 pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da 
Congregação de Yahweh? 
 
1Co 11:16 Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos 
tal costume, nem as congregações de Yahweh. 
 
No total há 12 referências chamando a Congregação do Novo Testamento de “A 
Congregação de Yahweh”. Este é claramente o nome que foi usado pelos primeiros 
crentes, segundo o mandamento de Yahshua, conforme as Escrituras, para manter a 
congregação no nome do Pai. 
 
Comentário: Os oráculos de Yahweh (Sua palavra) foram dados aos judeus para preservar 
a Torá para a congregação do Novo Testamento. Por causa da reverência dada pelo 
judaísmo ao nome de Yahweh eles na verdade pararam de pronunciar o nome sagrado, e 
assim fazendo estavam na verdade descartando o nome de Yahweh ao invés de preservá-lo. 
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Isto na verdade acabou sendo uma bênção para a humanidade secular que blasfema o nome 
incorreto de “deus” todos os dias. Conforme o terceiro mandamento, “Yahweh não terá 
por inocente o que tomar o Seu nome em vão”. Novamente no original em hebraico, 
o pecado é blasfemar o nome do nosso Criador “Yahweh”, não blasfemar um nome ou um 
título adicional que foi acrescentado por alguém depois. 
 
Será que na verdade o nosso Pai Celestial estava abençoando os incrédulos mantendo o Seu 
nome escondido deles para que eles não o blasfemassem? 
 
Rm 11:32 Porque Yahweh a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de 
misericórdia para com todos. 
 
Comentário: O Nosso Pai Celestial Yahweh é tão misericordioso que Ele manteve a 
grande maioria do mundo escondida do Seu verdadeiro nome, a fim de lhes proteger de 
inadvertidamente amaldiçoar ou blasfemar o Seu nome sagrado e, portanto, trazer 
maldições sobre eles e suas famílias. Isto é verdadeiramente um ato de misericórdia da Sua 
parte, mas é também uma grande bênção para Seu povo Escolhido da aliança para quem Ele 
revelou Seu nome abençoado nestes últimos dias. 
 
Você sabia que há só uma palavra em todo o mundo que é universal e a mesma em qualquer 
língua? A princípio, é possível pensar que se trata de uma palavra simples como “sim” ou 
“não”, mas não é. A única palavra universal em todo o mundo é Aleluia! Que simplesmente 
quer dizer LOUVAI A YAH ! 
 
Yahweh é o grande Criador do universo. Qualquer coisa que tenha vida foi criada por Ele. 
Na verdade, a palavra em hebraico para criar, que é “Bará” só pode ser usada se referindo a 
Yahweh no hebraico, porque só Ele é o grande Criador do universo. Já que tudo que é 
criado, quer sejam árvores ou animais, ou até as pessoas neste planeta, tudo e todos foram 
criados por Yahweh, nós somos todos parte da Sua criação e, portanto, tudo que respira 
deveria louvar o grande nome do nosso Criador que nos fez e nos deu vida. 
 
Será que Yahweh estava sozinho quando Ele criou a humanidade e o universo? 
 
Gn 1:26 Também disse Elohim: Façamos o homem à Nossa imagem, conforme 
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; homem e mulher os criou. 
 
De forma bastante clara Yahweh não estava só quando Ele criou a humanidade à Sua 
imagem. Alguns têm dito que Yahweh estava se referindo aos anjos neste versículo, mas a 
humanidade foi feita à imagem e semelhança de Yahweh, nosso Pai Celestial, e não à 
imagem de anjos, que são espíritos ministradores para servir a criação de Yahweh. 
 
Hb 1:13 Ora, a qual dos Mensageiros 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? 
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Se não foram os anjos que criaram a humanidade, então quem estava com Yahweh como 
Cocriador do mundo? 
 
Pv 30:4 Quem subiu ao Céu, e desceu? Quem encerrou os ventos nos Seus 
punhos? Quem amarrou a água 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? 
 
Comentário: Esta passagem nas Escrituras é bastante reveladora, já que ela não somente 
levanta a questão do nome daquele que criou o universo com o vento e o céu, e as águas, 
mas também nos diz que aquele que estava com Ele na criação era o SEU FILHO! 
 
Há outras passagens na Taná que mostram que Yahweh tinha um Filho? 
 
Sl 2:2 Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra Yahweh e 
contra o Seu Ungido, dizendo: 
Sl 2:6 Eu, porém constitui o Meu Rei sobre o Meu Santo Monte Sião. 
Sl 2:7 Proclamarei o decreto de Yahweh; Ele me disse: Tu és Meu Filho, eu 
hoje Te gerei. 
Sl 2:8 Pede-Me, e eu Te darei as nações por herança, e as extremidades da 
terra por Tua possessão. 
Is 48:16 Chegai-Vos a Mim, ouvi isto: Não falei em segredo desde o princípio; 
desde o tempo em que isso vem acontecendo tenho estado lá. Agora Adonai 
Yahweh me enviou a Mim e o Seu Espírito. (Aqui é o Messias que está 
falando) 
 
Comentário: Estas passagens nas Escrituras são claramente messiânicas e mostram que o 
Messias de Israel também é o Filho de Yahweh e o coCriador do universo com Ele. Na 
verdade, Yahweh é um nome de família do Pai e do Filho e ambos têm o nome Yahweh. Se 
você ler no hebraico original você irá descobrir cerca de 12 referências ao Pai como sendo 
Yah Yahweh e você encontrará múltiplas referências ao Filho como Yahshua Yahweh. 
Yahweh é o nome de família dos Criadores. 
 
Gn 19:24 Então fez Yahweh (Yahshua Yahweh na terra) chover enxofre e fogo, 
da parte de Yahweh, sobre Sodoma e Gomorra. 
 
Quando vemos essas referências, não resta dúvida de que há dois Yahwehs, e de que 
Yahweh é um nome de família. Há Yahweh o Pai nos Céus e o segundo Yahweh foi aquele 
que apareceu a Abraão em Gênesis capítulo 18, e quem fez chover fogo e enxofre da parte do 
Seu Pai Yahweh que estava nos Céus. (Para fazer um estudo bíblico completo sobre “a 
família de Yahweh”, você pode baixar a lição três do nosso curso a distância em 
www.coyhwh.com). 
 
Será que a Bíblia nos dá o nome do Filho de Yahweh no Novo Testamento? 
 
Mt 1:20 Enquanto ponderava nestas cousas, eis que lhe apareceu, em sonho 
um Mensageiro de Yahweh, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber 
Maria , tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. 
Mt 1:21 Ela dará à luz um filho e Lhe porás o nome de Yahshua, porque Ele 
salvará o Seu povo  dos pecados deles. 
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Comentário: O nome grego Jesus não tem nenhuma etimologia ou significado. É um 
nome grego híbrido sem que nenhum significado lhe tenha sido originalmente conferido; 
enquanto que o nome Yahshua, (que no original em hebraico significa salvação de 
Yahweh) mostra exatamente o trabalho que o Messias de Israel fará. Ele irá salvar o Seu 
povo dos seus pecados, ou Ele irá ser a salvação de Israel. 
 
Os israelitas eram um povo funcional. Quando Moisés perguntou pela primeira vez o nome 
do Criador, ele foi revelado como sendo: “Eu sou quem Eu sou”, ou melhor compreendido 
no seu contexto no hebraico original: “Eu existo”. Ao ser perguntado qual o seu nome, 
Yahweh não só disse o Seu nome, mas também o que Ele faz: “Ele existe”. 
 
Hoje no ocidente, nós não pensamos funcionalmente como os antigos israelitas, mas com 
uma estrutura mais grega de pensamento. A mente grega pensa mais no sentido do que algo 
é em vez do que algo faz. Pense de maneira funcional por um instante; se você vivesse no 
primeiro século d.C. e visse o Messias de Israel na Galileia, você supõe que Ele usaria um 
nome grego ou hebraico? É lógico que Ele teria usado o hebraico. O Messias de Israel 
recebeu o nome de Yahshua (salvação de Yahweh), e não Jesus, que não possui etimologia. 
 
Originalmente o Novo Testamento foi escrito em aramaico, um dialeto do hebraico e depois 
traduzido para o grego. Foi então que o nome do Salvador foi mudado do seu nome original 
de Yahshua para o híbrido grego de “Jesus”. 
 
Será que há qualquer passagem nas Escrituras que mostra que o nome do Salvador teria que 
obrigatoriamente ter o nome de Yahweh o Pai no Seu nome? 
 
Êx 23:20 Eis que Eu envio um Mensageiro diante de ti, para que te guarde 
pelo caminho, e te leve ao lugar que tenho preparado. 
 
Êx 23:21 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. 
Comentário: O nome “Jesus” é, no mínimo, uma transliteração pobre de Yahshua, e no 
pior cenário, é o nome transliterado de um antigo deus grego da cura chamado de IE – 
Zeus. No grego não há nenhuma letra J e o J tem um som de “ie”. A maioria dos estudiosos 
crê que o nome híbrido “Jesus” é a transliteração do nome grego “Iesous”, que é a 
transliteração do original “Yahshua” em hebraico. 
 
A pergunta que deve ser feita é: Se o Salvador de Israel era judeu da tribo de Davi, então 
porque nós haveríamos de transliterar o Seu nome para o grego antes de fazer a sua 
transliteração para o inglês? Isto não só é destituído de toda lógica, mas também quebra 
toda regra gramatical. 
 
Vamos por um momento levar em consideração o argumento de alguns que o nome “Iesous” 
é uma transliteração apropriada do nome Yahshua. Não há nenhuma regra gramatical em 
qualquer língua que se deve transliterar um nome em uma língua antes de transliterar o 
nome para a sua própria língua. NENHUMA! Então porque alguém faria isto. Por que 
alguém transliteraria o nome Yahshua para o grego e depois para o inglês? Se nós formos 
usar a transliteração inglesa de Yahshua, então seria Joshua em inglês. Joshua e Yahshua 
soam foneticamente semelhantes. Para provar este ponto, veja a seguinte passagem nas 
Escrituras. 
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Hb 4:8 Ora, se Josué, filho de Num, lhes houvesse dado descanso, não falaria 
posteriormente a respeito de outro dia. 
 
A coisa interessante sobre este versículo é que aqui os tradutores corretamente traduziram 
“Iesous” do grego para Josué [Joshua, em inglês], mas o que acontece é que esta é a 
exata e mesma palavra No. 2424 na concordância de Strong que em todo outro lugar no 
Novo Testamento é traduzida como “Jesus”. Então por que traduzir corretamente “Iesous” 
aqui como Josué e não nos outros lugares no Novo Testamento? 
 
Novamente, não há absolutamente Nenhuma regra gramatical em qualquer língua para que 
se translitere um nome primeiro para outra língua e depois disso, para ainda outra. 
Também, NÃO existe a letra “J” na língua hebraica, então nosso Salvador NÃO poderia ter 
se chamado Jesus. Além disso, em hebraico toda palavra se origina de uma raiz de 2 ou 3 
letras e tem algum significado. Yah Shua significa Yahweh é Salvação ou a Salvação de 
Yahweh. Jesus ou Iesous em grego não tem nenhuma raiz ou significado. 
 
Ademais, já que não há nenhuma letra “J” em hebraico isto seria o suficiente para justificar 
que o nome Jeová não é o nome do Pai Celestial. Na época do segundo Templo, os judeus 
começaram a achar que o nome de Yahweh era sagrado demais para ser pronunciado, então 
retiraram as vogais de ADONAI e as colocaram no nome sagrado YHWH e criaram o nome 
híbrido falso de Jeová. 
Qualquer boa enciclopédia nos irá dizer isto e nos mostrar que gramaticalmente falando, é 
impossível chegar ao nome Jeová. 
 
Será que as escrituras nos mostram de forma clara que Nosso Salvador tinha um nome em 
hebraico e não em grego? 
 
At 26:14 E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua 
hebraica: Saulo, Saulo, por que Me persegues? Dura cousa é recalcitrares 
contra os aguilhões. 
At 26:15 Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Mestre me 
respondeu: Eu sou Yahshua, a quem tu persegues. 
 
Comentário: É deveras interessante observar que se o Salvador falou com Apóstolo Paulo 
em um dialeto hebraico, então Ele certamente usou o Seu verdadeiro nome em hebraico de 
Yahshua, e não “Jesus” conforme acima declarado, já que não existe a letra J em hebraico. 
 
Será que faz alguma diferença a qual nome você se refere para se referir ao nosso Salvador? 
Há quantos nomes nas Escrituras através dos quais está escrito que podemos receber a 
salvação? 
 
At 4:12 E não há salvação (Yahshua significa Salvação) em nenhum outro; 
porque abaixo do Céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, 
pelo qual importa que sejamos salvos. 
 
Comentário: As Escrituras deixam bem claro que não há muitos nomes para chamarmos 
para termos a salvação, mas um nome que nós podemos invocar para sermos salvos: 
Yahshua, ou literalmente a salvação de Yahweh. 
 
Será que foi profetizado que o nome do Pai Celestial haveria de ser revelado para o Seu 
rebanho remanescente nos últimos dias? 
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Ml 3:16 Então os que temiam a Yahweh falavam uns aos outros; Yahweh 
atentava e ouvia; havia um Memorial escrito diante Dele para os que temem 
a Yahweh, e para os que estimam o Seu nome  
Is 52:5 Agora, que farei Eu aqui, diz Yahweh, visto ter sido o Meu povo levado 
sem preço? Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz Yahweh e o Meu nome é 
desprezado incessantemente todo dia. 
Is 52:6 Por isso o Meu povo saberá o Meu nome; portanto naquele dia saberá 
que sou Eu quem fala: Eis me aqui. 
 
Jr 16:14 Portanto, eis que vêm dias, diz Yahweh, em que nunca mais se dirá: 
Tão certo como vive Yahweh que fez subir os filhos de Israel do Egito; 
Jr 16:15 mas: Tão certo como vive Yahweh, que fez subir os filhos de Israel da 
terra do Norte, e de todas as terras para onde os tinha lançado. Pois Eu os 
farei voltar para a sua terra, que dei a seus pais. 
Jr 16:19 Ó Yahweh, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da 
angústia, a ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: Nossos pais 
herdaram só mentiras e cousas vãs, em que não há proveito. 
Jr 16:20 Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são Elohim! 
Jr 16:21 Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a 
Minha força e o Meu poder; e saberão que o Meu nome é Yahweh. 
 
Ml 1:11 Mas desde o nascente do sol até ao poente é grande entre as nações o 
Meu nome; e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras; 
porque o Meu nome é grande entre as nações diz Yahweh dos Exércitos. 
 
Dt 28:58 Se não tiverdes cuidado de guardar todas as palavras desta Torá, 
escritas neste livro, para temeres este Nome, glorioso e terrível, Yahweh seu 
Elohim, 
 
Conclusão: Não há absolutamente nenhuma dúvida de que o nome bíblico do nosso Pai 
Celestial é Yahweh e o nome do Seu Filho é Yahshua. Nós não chegamos nem perto de todas 
as Escrituras que falam sobre dar glória e honra e reverência ao nome próprio de Yahweh, o 
Pai no Céu e Criador do universo. A propósito, há cerca de 7.000 passagens nas Escrituras 
ou mais que falam o Seu nome próprio ou se referem a ele em santidade e reverência. Por 
que você não faz um estudo mais aprofundado sobre este assunto? 
 

Pontos para Recordar: 
 

1) A Bíblia original foi escrita na língua hebraica. 
2) Das Escrituras originais em hebraico, o nome próprio do nosso Criador, Yahweh, foi tirado quase 7.000 
vezes e substituído por títulos genéricos e substituições pagãs. 
3) Nomes são transliterados, NÃO traduzidos e permanecem o mesmo em qualquer língua. 
4) O nome do Messias é Yahshua porque Ele irá salvar Seu povo do pecado. 
5) “God” ou “gód” era o nome próprio de uma divindade babilônica e foi usado somente uma vez nas 
Escrituras em Isaias 65:11 mencionando uma divindade babilônica. 
7) Yahweh declara na Torá que nós não devemos orar nos endereçando ao nome próprio de qualquer outra 
divindade, mas a Ele, Yahweh. 
8) Até muitos crentes da aliança que guardam o Shabat ainda oram para uma divindade chamada de “gód” ou 
“god” e não para Yahweh, apesar das Escrituras declararem claramente que é este o Seu NOME (Êx 3:15). 
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