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E-MAILS RESPONDIDOS 

 
Aqui nós apresentamos alguns e-mails que recebemos, com suas respectivas respostas, de modo a que os 
leitores possam verificar se alguma destas questões não seriam igualmente suas próprias questões, e 
lendo, receber o esclarecimento que desejam. Os nomes completos e endereços de e-mail dos visitantes 
não são mostrados aqui por questão de privacidade.  

 
A alegria de descobrir a verdade 

 
Amado Irmão, 
Ao ler teus escritos, se tivesse alguem próximo de mim, certamente teria lhe dito: "Achei o Messias" . 
Tamanha foi minha alegria ao ler tantas  revelações que creio estar esperando por elas há 47 anos (minha 
idade), sendo que leio as escrituras que me passaram desde os 12 anos de idade. 
José H. 
 
Amado José H. ,  
Cada vida que nos escreve palavras como as suas são motivo de grande alegria. Eu também "Achei o 
Messias!!!" quando tinha pouco menos da sua idade e até hoje exulto na misericórdia que me alcançou. 
Sim, porque não fui eu que "descobri" coisa alguma, porque se YAOHUH UL não nos abrir os olhos e nos 
chamar, jamais sairemos da cegueira. Compartilho com você dessa alegria, porque também foi assim 
comigo, e essa alegria permanece até hoje.  
Me coloco à sua disposição, como servo, irmão e amigo, desejando que essa alegria se perpetue em sua 
vida.  
Desejo a você muita paz, sempre, em o Nome YAOHUSHUA, assim seja!!! 
 
Amado irmão Uzulyao, 
Agradeço-lhe pela breve resposta. Agora que entendo que encontrei O que tanto procurei, quero lhe fazer 
uma pergunta: O Sr. acha que devo ser 
batizado agora em o nome de Yaohushua, mesmo que já tenha sido batizado em menção Dele, mas com o 
nome paganizado? Agora um obséquio a parte: Meu nome José, creio que se escreve Yaohusaf. O Sr. 
poderia explicar-me qual o significado do meu nome no hebraico original? Grato, 
José H. 
 
Amado José H. ,  
Se você entregar dinheiro a um farsante em vez de entregar para a pessoa certa, então você perdeu seu 
dinheiro e a pessoa certa não recebeu. 
Tudo o que fizemos para um ídolo antes de conhecermos o verdadeiro Messias YAOHUSHUA foi 
simplesmente perdido e certamente YAOHUSHUA não recebeu nada do que pensávamos estar fazendo 
para Ele ou por Ele.  
Assim, amado, nossa verdadeira vida começa a partir de quando conhecemos o verdadeiro Messias 
YAOHUSHUA e é a partir daí que a Pessoa certa começa a receber nossa devoção, gratidão e fé.  
Não importa que idade tenhamos, o fato é que temos de começar do zero, porque tudo que fizemos nós o 
fizemos para um farsante, e o verdadeiro não recebeu nada, ainda que pudéssemos pensar que estávamos 
fazendo para o verdadeiro. 
Aliás, é para isso que o engano serve: para causar prejuízos.  
Dessa forma, amado, o que posso lhe recomendar é que seja imerso, não "novamente", mas pela primeira 
vez.  
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Quanto ao seu nome, amado, ele não é Yaohusaf, mas José. José é um nome e Yaohusaf é outro nome, 
mesmo que aquele seja uma corrupção desse. 
Os nomes que sofreram modificações com as culturas e os idiomas, ainda que parecidos, não são os 
mesmos nomes. Por exemplo: Charles e Carlos são parecidos, e têm a mesma origem, mas não são o 
mesmo nome. João, John, Juan, Johan, são nomes da mesma origem, mas não são o mesmo nome. José e 
Joseph são nomes de mesma origem, mas você não se chama Joseph, mas sim José. Imagine que um 
"Carlos" viajasse para os Estados Unidos e se identificasse como "Charles" só porque estava lá. O que 
provavelmente aconteceria é que ele seria preso por crime de falsa identidade, simplesmente porque 
"Charles" não é "Carlos". Caso seja o seu desejo, em sua imersão, poderemos dar a você um nome de 
bênção para o renascido, uma vez que José será sepultado nas águas, conforme ensinam as escrituras. O 
velho homem morre e é sepultado pela imersão. A nova criatura que nasce pode receber um nome de 
bênção, o que não é uma doutrina obrigatória, mas é permitido pelas escrituras, visto que alguns nomes 
foram mudados nas escrituras.  
Espero ter conseguido ajudar você em suas questões, e me coloco à sua disposição para servi-lo em amor e 
humildade.  
Se você puder, me informe em que cidade você mora.  
Paz seja sempre contigo, em o Nome YAOHUSHUA, assim seja!!! 
 

 
Sobre os originais do Novo Testamento e sobre o monumento ao "Deus desconhecido". 

 
A Paz do Messias, 
Li o site, e estou em busca da verdade. Gostaria de saber duas coisas: 
1) Em que idioma foi escrito o novo testamento? Os apóstolos e Messias falavam grego? 
2) Como fica o epsódio Atos 17:22-29? Lá 'Paulo' estava em Atenas e viu a inscrição: "Ao Deus 
Desconhecido", a qual certamente estava em grego! 
Paulo certamente sabia que o nome exato do criador não era aquele, todavia em todo seu discurso ele 
recorre ao nome da inscrição (seja qual for, creio que estava em grego) para se referênciar ao Criador. 
Assim ele utiliza o nome 'Deus' e lhe confere os atributos do Altíssimo (v.24-27). Obs.: Áh, 'Paulo' afirma que 
o 'Deus' era desconhecido não por causa do nome 'Deus' e sim por causa do 'Desconhecido', isto é, aquilo 
que os gregos imaginavam ser 'Deus' podia ser feito por mãos, e 'Paulo' fala que o 'Deus' verdadeiro é 
Criador e não criatura. 
Bom, se puder tirar esta dúvida eu agradeço 
S. J. 
 
Estimado S. J., 
Existem evidências de que o Novo Testamento não tenha sido originalmente escrito em grego, mas apenas 
traduzido para o grego em certo tempo, quando muitas corrupções foram inseridas. As evidências mais 
claras foram as palavras não-gregas que permaneceram no texto grego, como "Talita cumi" ou "Uli, Uli, 
lama sabactani". Essas são evidências de um trabalho de tradução, e não de um original sendo escrito. 
Existem ainda hoje fragmentos do NT grego com os Nomes escritos em caracteres hebraicos dentro do 
texto grego. Essa é mais uma evidência da importância que inicialmente era dada ao Nome, ao menos pelos 
primeiros tradutores. Com o passar do tempo, as novas traduções e as cópias das cópias, acabaram 
por suprimir por completo o Nome do texto grego, substituindo-O por ídolos ou títulos idolátricos. 
Certamente que o Messias e os discípulos não falavam grego. 
Quanto ao "deus desconhecido", esta tradução não representa fidelidade ao que realmente estava escrito, 
uma vez que "Deus" é uma palavra derivada de "Zeus", e este "Zeus" eles conheciam muito bem. Não era, 
de forma nenhuma um "desconhecido" deles. O que estava escrito era "AO SUPREMO DESCONHECIDO", e 
não "ao deus desconhecido", até porque a palavra "DEUS" em português, que é um título, é originada do 
ídolo "Zeus" da mitologia grega, que é um nome, e não um título. 
Naquela época não existia a palavra "DEUS", mas apenas o nome do ídolo "ZEUS" o qual era muito bem 
conhecido por todos, e de forma nenhuma poderia ser mencionado como "desconhecido". Assim, se lá 
estivesse escrito "AO ZEUS DESCONHECIDO", seria cômico, porque todos iriam rir daquilo, uma vez que 
este ídolo era extremamente popular e não tinha nada de desconhecido. Certamente a palavra usada nesta 
expressão se referia a um Ser Supremo que não era conhecido por eles, o que inclusive evidencia a falta de 
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crença deles em sua própria mitologia, uma vez que eles sabiam da existência de um Ser Supremo que 
estava acima das suas próprias crenças mitológicas. 
Note agora o ponto mais importante: apesar de eles reconhecerem que havia um Ser Supremo, que estava 
inclusive acima de suas divindades mitológicas, eles O chamavam de "desconhecido", pelo simples fato de 
NÃO SABEREM O SEU NOME. 
Eles tinham convicção de que havia um Ser Supremo, a ponto de até construirem um monumento para este 
Ser Supremo, mas o definiram como 
desconhecido, simplesmente porque NÃO SABIAM O SEU NOME. 
O que Shaúl fez foi simplesmente anunciar o NOME deste Ser Supremo, anunciando também o NOME do 
Seu Messias, YAOHUSHUA e levando até eles a salvação. Considere aqui também o seguinte fato: 
Se eles já tinham crença num "desconhecido", embora não sabendo o Seu Nome, se isso fosse suficiente, 
por que Shaul teria ainda de lhes anunciar aquele no qual já criam, a ponto de construírem um 
monumento? Shaul poderia simplesmente ter virado as costas e dito: "Vocês já crêem, então sigo adiante 
para outra cidade". Contudo, isso não foi o que Shaul fez, pelo contrário, passou a anunciar-lhes, 
IDENTIFICANDO o Criador e Seu Messias. 
Assim, estimado S.J., enquanto não sabemos o verdadeiro NOME do Criador Supremo, YAOHUH  e de Seu 
Messias YAOHUSHUA, Eles também são desconhecidos para nós. Não basta saber que Eles existem, mas é 
preciso sabermos QUEM SÃO. 
Eu posso até tentar dizer assim: "Houve um homem, nascido de uma virgem, há cerca de 2000 anos, em 
Bethlehem, que fez muitos milagres, trouxe uma mensagem de salvação e amor, e finalmente morreu por 
nós pregado num madeiro aos 33 anos de idade, para que nossos pecados fossem lavados em Seu sangue e 
fôssemos remidos, recebendo adoção de filhos e a vida eterna". Se você esquecer tudo que ouviu de 
errado até hoje, e imaginando que fosse a primeira vez que você ouvisse algo parecido, certamente a 
primeira pergunta que você faria seria: QUEM É ELE? 
Então eu diria novamente a você: "Você quer saber quem é ele? Ora, ele é aquele homem que nasceu de 
uma virgem, há cerca de 2000 anos, em Bethlehem, que fez muitos milagres, trouxe uma mensagem de 
salvação e amor, e finalmente morreu por nós pregado num madeiro aos 33 anos de idade, para que 
nossos pecados fossem lavados em Seu sangue e fôssemos remidos, recebendo adoção de filhos e a vida 
eterna". 
Então certamente você me diria: Isso tudo você já me disse antes, mas eu quero saber "QUEM É ELE", ou 
seja, "QUAL É O SEU NOME", "COMO ELE SE CHAMA"? 
Por que? 
Porque ninguém pode ser identificado somente pelos seus feitos ou por suas palavras, principalmente 
quando existem impostores querendo reivindicar para si tais feitos e tais palavras. Isso tudo porque um dia 
um tradutor inescrupuloso e maligno achou que poderia substituir o Nome mais santo que existe por algum 
outro, e as pessoas cairam nessa armadilha, começando a cultuar um falso messias. Só para você conseguir 
perceber que está sendo esclarecido e que as escrituras nos dão toda a base para o que afirmamos, leia 
com atenção Provérbios 30:4 para ver a importância da IDENTIFICAÇÃO PELO NOME. 
Espero ter podido ajudar. 
Paz seja sempre contigo, em o Nome YAOHUSHUA, assim seja! 
 

 
Um "pastor" e sua esposa descobrindo a verdade 

 
O meu esposo é o pastor da igreja em ............., e tentamos dividir com os irmãos sobre esse assunto, acho 
que eles tem medo que nos ultimos tempos aparecerão mentiras. Por isso, eu resolvi me aprofundar no 
assunto para qualquer pergunta que houver deles possamos responder com toda a clareza. Nós temos a 
certeza sobre a verdade do nome de jesus,mas tem irmãos que estão arredios a este assunto. 
 
Converse com ele sobre isso, e caso ele concorde, certamente me disponho a ir até vocês com a máxima 
alegria, para dar gratuitamente o que gratuitamente tenho recebido. Ou receber vocês em minha casa, 
igualmente com alegria. As pessoas têm medo que nos últimos tempos apareçam mentiras, é verdade, mas 
eles não sabem que Yaohukhánan (corrompido como 'João') já chamava de "últimos tempos" àquela 
própria época em que ele estava vivendo. Estas pessoas que têm medo não percebem que eles já estão 
mergulhados na mentira que eles tanto temem. Quem realmente crer no que as escrituras dizem jamais 
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terá medo do que quer que seja, pelo contrário, terá segurança e paz na verdade, pois o verdadeiro amor 
lança fora todo o medo. 
 

 
Sobre as bases de nosso ensino 

 
Gostaria de mais informação sobre esse estudo, pois, pretendemos dar aula aos membros sobre esse 
assunto para isso preciso da base bibliografica de onde vem esse assunto, como surgiu .Se possivel enviar 
mais dados obrigado pela compreensao.  
 
A base é totalmente escritural, pois somente as escrituras originais hebraicas são suficientes para que todo 
o assunto seja compreendido na íntegra. Caso seja do seu interesse, poderei mostrar-lhe, somente usando 
as escrituras hebraicas, tudo o que ensinamos. Nada além das escrituras hebraicas é necessário. Aguardo 
novo contato, caso seja do seu interesse. Paz seja sempre contigo, em o Nome YAOHUSHUA, assim seja! 
 

 
Um coração inquieto por causa de uma fraude 

 
Obrigada pela sua atenção. Desculpe-me, mas não sou uma pessoa persuasiva; haja vista a existência de 
mais alguns questionamentos a serem revistos. Este final de semana estive lendo sobre alguns dos vossos 
artigos e constatei que vocês falam muito sobre as escrituras originais, mas até onde sei não elas existem 
mais, o que existe são reproduções e que as mesmas estão em poder de Roma. Outra coisa que me intriga é 
um artigo do John Noble Wilford - The New York Times onde diz o seguinte: "Uma inscrição em pedra, 
encontrada perto de Jerusalém em uma língua e escrita de 2 mil anos atrás, traz a frase "Tiago, filho de 
José, irmão de Jesus". Este pode ser o artefato mais antigo já encontrado relacionado à existência de Jesus, 
concluiu um estudioso francês em uma análise da inscrição que será publicada nesta semana na revista 
Biblical Archaeology Review.... A revista, que anunciou a descoberta na segunda-feira, a está promovendo 
como a "descoberta arqueológica mais antiga para corroborar as referências bíblicas ao Messias"., após 
vários estudos probabilísticos constatou uma grande possibilidade do mesmo ser do Salvador. Claro que 
poderá haver uma fraude, mas o intrigante é que nesta pedra estava escrito o seguinte: "Ya'akov bar Yosef 
akhui diYeshua". Também gostaria de saber sobre a palavra "ul" em substituição a "el". Bom, 
primeiramente gostaria de deixar bem claro que sou totalmente leiga em relação ao hebraico, não possuo 
conhecimento algum. Mas, em pesquisas que fiz descobri que a palavra "el" se referia a uma forma de 
clamar ao Criador. Outro ponto, seria o nome de Ysrael, então não deveria ser Ysraul? Bom, são tantas 
dúvidas, porém porquanto lembrou-me somente destas. Preciso acalmar o meu coração, pois estou com 
medo até de orar, pois não sei a quem clamar. O meu coração está inquieto com isso. Desde já agradeço a 
sua atenção.  
 
Estimada ........., Em primeiro lugar, aquiete seu coração, porque nem você e nem eu queremos estar 
enganados, e as escrituras nos prometem que "quem busca, acha". Por isso, vamos continuar conversando 
com toda a tranquilidade e paz, porque o nosso Criador é o primeiro a desejar e propiciar que conheçamos 
a verdade. Primeiro assunto: A urna mortuária. Logo que foram veiculadas as primeiras notícias sobre a 
descoberta de uma urna com a inscrição que você mencionou, eu procurei as fotos da tal urna para poder 
ler o que realmente estava escrito, porque os noticiários interpretam as inscrições da forma que lhes seja 
mais familiar, e ao público também. Ao chegar ao trabalho, alguns colegas vieram direto a mim falar sobre 
o assunto e me mostrar a foto da tal urna. Olhei a foto e constatei que não estava grafado da forma 
correta, como as escrituras apresentam. Então eu lhes afirmei com toda a ousadia de que se tratava de 
uma farsa. Eles não acreditaram e disseram até que eu estava querendo ser mais entendido do que os 
cientistas. Eu só lhes disse: veremos! Deixem o tempo passar! Não demorou mais de um mês para que a 
peça fosse oficialmente dada como falsa e forjada. Portanto, essa preocupação você pode descartar. 
Menos uma para você se inquietar. Segundo assunto: A palavra UL e ULHIM é do conhecimento geral que 
"EL" é um ídolo pagão, que nessa crença idolátrica vem a ser o pai de Baal. Esse tal Baal eu creio que você 
conhece, porque era o ídolo com o qual o povo mais adulterava, com inúmeras citações nas escrituras. 
Anexo está uma imagem scaneada (espero que não fique grande demais) para você poder constatar como 
isso é de conhecimento geral e coisa trivial. O que aconteceu foi simplesmente uma corrupção sobre a 



escrita original da palavra ULHIM que foi corrompida para "ELOHIM", por meio da supressão de uma letra 
hebraica: o VAV. Existe literatura em português que fala sobre isso com muita clareza, e quando puder eu 
scaneio e mando para você poder ler 
inserção de ELOHIM é feita pelas mesmas razões que diversos nomes foram adulterados. É simplesmente 
para que impostores demoníacos possam ocupar o lugar do verdadeiro, com o auxílio de escribas,
tradutores e divulgadores corruptos. E eles têm também a grande ajuda dos incautos que não amam a 
verdade, como você e eu amamos. Terceiro assunto: Israel. Este nome corrompido é resultado da entrada 
de impostores, do mesmo modo que tantos outros nomes qu
presentes três ídolos demoníacos de uma só vez: Ish, Rá e El. Como você escreveu abaixo, corretamente, a 
palavra original que denomina esta nação é YAOSHORUL. Novamente eu lhe recomendo que acalme seu 
coração, porque se você pudesse aprender tudo num único dia você seria um fenômeno! Nosso 
aprendizado é dia após dia, e eu estou aqui para ajudá
pois eu também estou indo na mesma direção que você. Então vamos juntos, nã
você não tira suas próprias conclusões, ao menos no ídolo "jesus" você já não está mais. Isso é ótimo. Os 
hebreus primeiro tiveram de tirar o pé do Egito para um dia chegar à terra prometida. Você já saiu do Egito, 
e isso é ótimo como primeiro passo. Quem se manteve firme na confiaça do Criador conseguiu chegar à 
terra prometida, portanto fique firme em confiança, porque Quem você pensa que está operando todas 
estas coisas com você? Você pensa que foi o nosso site que fez isso com você? 
coração? Nosso site não tem poder para fazer estas coisas, porque nós só podemos informar acerca da 
verdade, mas é o próprio Criador YAOHUH UL quem revela, inquieta, agita e transforma, e também dá 
entendimento acerca de todas estas co
boas razões para deitar tranquila em seu travesseiro e dormir sossegada, porque o Criador YAOHUH UL é 
quem está operando em você, e utilizando o nosso humilde trabalho de divulgação no site p
chegar ao seu conhecimento tudo o que você tem necessidade. Substitua a intranquilidade pela paz 
completa e júbilo, porque certamente YAOHUH UL atentou para você e irá conduzí
Muita paz seja sempre contigo, em o Nome YAOHUSHU
 

 
Como discernir o Nome do Criador sem ser no Tetragrama ?

 
Você saberia me dizer como posso conseguir alguma cópia de qualquer parte da bíblia hebraica onde consta 
o verdadeiro nome do Criador, ao qual não sofreu a alteração feita pela Sep
referente à Cúpula-Criadora Eterna gostaria de obter o embasamento bíblico e até mesmo gostaria de obter 
maiores detalhes.  
 
Infelizmente todas as bíblias hebraicas têm massoréticos errados sobre o Nome do Criador (Tetragrama) 
pelo simples fato de que a intenção era justamente a de esconder a pronúncia do Nome, de modo que os 
gentios não pudessem conhecer, e portanto, não pudessem blasfemar. Contudo, o Nome do Criador é 
parte integrante dos nomes dos profetas, e se você observar as i
perceber que a pronúncia correta está lá preservada nos nomes dos profetas e de várias pessoas 
mencionadas nas escrituras. Anexo aqui duas delas para sua observação: 

Aqui você nota a presença do Nome do Criador c
nome do profeta "Jeremias" (Yarmiyaohu) como no nome do pai do profeta Khilqiyaohu. 
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escrita original da palavra ULHIM que foi corrompida para "ELOHIM", por meio da supressão de uma letra 
hebraica: o VAV. Existe literatura em português que fala sobre isso com muita clareza, e quando puder eu 
scaneio e mando para você poder ler e constatar que o correto original é ULHIM e não ELOHIM. Esta 
inserção de ELOHIM é feita pelas mesmas razões que diversos nomes foram adulterados. É simplesmente 
para que impostores demoníacos possam ocupar o lugar do verdadeiro, com o auxílio de escribas,
tradutores e divulgadores corruptos. E eles têm também a grande ajuda dos incautos que não amam a 
verdade, como você e eu amamos. Terceiro assunto: Israel. Este nome corrompido é resultado da entrada 
de impostores, do mesmo modo que tantos outros nomes que foram igualmente corrompidos. Aqui estão 
presentes três ídolos demoníacos de uma só vez: Ish, Rá e El. Como você escreveu abaixo, corretamente, a 
palavra original que denomina esta nação é YAOSHORUL. Novamente eu lhe recomendo que acalme seu 

que se você pudesse aprender tudo num único dia você seria um fenômeno! Nosso 
aprendizado é dia após dia, e eu estou aqui para ajudá-la em tudo que você precisar de esclarecimento, 
pois eu também estou indo na mesma direção que você. Então vamos juntos, nã
você não tira suas próprias conclusões, ao menos no ídolo "jesus" você já não está mais. Isso é ótimo. Os 
hebreus primeiro tiveram de tirar o pé do Egito para um dia chegar à terra prometida. Você já saiu do Egito, 

rimeiro passo. Quem se manteve firme na confiaça do Criador conseguiu chegar à 
terra prometida, portanto fique firme em confiança, porque Quem você pensa que está operando todas 
estas coisas com você? Você pensa que foi o nosso site que fez isso com você? Ou que mexeu com seu 
coração? Nosso site não tem poder para fazer estas coisas, porque nós só podemos informar acerca da 
verdade, mas é o próprio Criador YAOHUH UL quem revela, inquieta, agita e transforma, e também dá 
entendimento acerca de todas estas coisas para aqueles que amam a verdade. Portanto você só tem muito 
boas razões para deitar tranquila em seu travesseiro e dormir sossegada, porque o Criador YAOHUH UL é 
quem está operando em você, e utilizando o nosso humilde trabalho de divulgação no site p
chegar ao seu conhecimento tudo o que você tem necessidade. Substitua a intranquilidade pela paz 
completa e júbilo, porque certamente YAOHUH UL atentou para você e irá conduzí
Muita paz seja sempre contigo, em o Nome YAOHUSHUA, assim seja! 

Como discernir o Nome do Criador sem ser no Tetragrama ? 

Você saberia me dizer como posso conseguir alguma cópia de qualquer parte da bíblia hebraica onde consta 
o verdadeiro nome do Criador, ao qual não sofreu a alteração feita pela Septuanginta? Outra coisa, 

Criadora Eterna gostaria de obter o embasamento bíblico e até mesmo gostaria de obter 

Infelizmente todas as bíblias hebraicas têm massoréticos errados sobre o Nome do Criador (Tetragrama) 
simples fato de que a intenção era justamente a de esconder a pronúncia do Nome, de modo que os 

gentios não pudessem conhecer, e portanto, não pudessem blasfemar. Contudo, o Nome do Criador é 
parte integrante dos nomes dos profetas, e se você observar as imagens scaneadas que há no site irá 
perceber que a pronúncia correta está lá preservada nos nomes dos profetas e de várias pessoas 
mencionadas nas escrituras. Anexo aqui duas delas para sua observação:  

Aqui você nota a presença do Nome do Criador com a pronúncia bem evidenciada (IÁORRU), tanto no 
nome do profeta "Jeremias" (Yarmiyaohu) como no nome do pai do profeta Khilqiyaohu. 

escrita original da palavra ULHIM que foi corrompida para "ELOHIM", por meio da supressão de uma letra 
hebraica: o VAV. Existe literatura em português que fala sobre isso com muita clareza, e quando puder eu 

e constatar que o correto original é ULHIM e não ELOHIM. Esta 
inserção de ELOHIM é feita pelas mesmas razões que diversos nomes foram adulterados. É simplesmente 
para que impostores demoníacos possam ocupar o lugar do verdadeiro, com o auxílio de escribas, 
tradutores e divulgadores corruptos. E eles têm também a grande ajuda dos incautos que não amam a 
verdade, como você e eu amamos. Terceiro assunto: Israel. Este nome corrompido é resultado da entrada 

e foram igualmente corrompidos. Aqui estão 
presentes três ídolos demoníacos de uma só vez: Ish, Rá e El. Como você escreveu abaixo, corretamente, a 
palavra original que denomina esta nação é YAOSHORUL. Novamente eu lhe recomendo que acalme seu 

que se você pudesse aprender tudo num único dia você seria um fenômeno! Nosso 
la em tudo que você precisar de esclarecimento, 

pois eu também estou indo na mesma direção que você. Então vamos juntos, não é mesmo? Enquanto 
você não tira suas próprias conclusões, ao menos no ídolo "jesus" você já não está mais. Isso é ótimo. Os 
hebreus primeiro tiveram de tirar o pé do Egito para um dia chegar à terra prometida. Você já saiu do Egito, 

rimeiro passo. Quem se manteve firme na confiaça do Criador conseguiu chegar à 
terra prometida, portanto fique firme em confiança, porque Quem você pensa que está operando todas 

Ou que mexeu com seu 
coração? Nosso site não tem poder para fazer estas coisas, porque nós só podemos informar acerca da 
verdade, mas é o próprio Criador YAOHUH UL quem revela, inquieta, agita e transforma, e também dá 

isas para aqueles que amam a verdade. Portanto você só tem muito 
boas razões para deitar tranquila em seu travesseiro e dormir sossegada, porque o Criador YAOHUH UL é 
quem está operando em você, e utilizando o nosso humilde trabalho de divulgação no site para fazer 
chegar ao seu conhecimento tudo o que você tem necessidade. Substitua a intranquilidade pela paz 
completa e júbilo, porque certamente YAOHUH UL atentou para você e irá conduzí-la a toda a verdade. 

Você saberia me dizer como posso conseguir alguma cópia de qualquer parte da bíblia hebraica onde consta 
tuanginta? Outra coisa, 

Criadora Eterna gostaria de obter o embasamento bíblico e até mesmo gostaria de obter 

Infelizmente todas as bíblias hebraicas têm massoréticos errados sobre o Nome do Criador (Tetragrama) 
simples fato de que a intenção era justamente a de esconder a pronúncia do Nome, de modo que os 

gentios não pudessem conhecer, e portanto, não pudessem blasfemar. Contudo, o Nome do Criador é 
magens scaneadas que há no site irá 

perceber que a pronúncia correta está lá preservada nos nomes dos profetas e de várias pessoas 

 
 
 
 
 
 

om a pronúncia bem evidenciada (IÁORRU), tanto no 
nome do profeta "Jeremias" (Yarmiyaohu) como no nome do pai do profeta Khilqiyaohu.  



Aqui você nota a presença do Nome do Criador igualmente com a pronúncia evidenciada (IÁORRU), tanto 
no nome do profeta "Isaías" (Yaoshuayaohu) como no nome de Uziyaohu, como também no nome de 
Yekhizqiyaohu. Isso mostra que eles tentaram esconder a verdade,
Deixaram todas as pistas para os que realmente buscam e amam a verdade. Qualquer bíblia hebraica 
mostra isso, porque eles acharam que isso não era preciso esconder. Se enganaram...  
Há três Seres Eternos Criadores (ULHIM) n
toda a clareza, uma vez que três Nomes nos são apresentados nelas. Se você quiser você poderá 
completo sobre o assunto do Nome, nesse material
do assunto. 
 

 
Alguns questionamentos e comparações errôneas

 
Por favor, leia minhas respostas abaixo, entremeadas com as suas linhas....  
 
Amigo irmão, 
Visitei o vosso site e conheci a sua tese. E baseado em Provérbios 22:1, gostaria de 
Nome, origem, curriculum e Senhor a quem serves.
  
Com base em 1 Coríntios 1:27-29, permita
  
"YAOHUH UL escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, 
E escolheu as coisas fracas do mundo para enve
E YAOHUH UL escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, 
Para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de YAOHUH UL". 
  
Eu e os irmãos que YAOHUH UL me deu são estas coi
escolheu. Não somos os sábios segundo a carne, nem poderosos e nem de nobre nascimento. Também não 
somos os "fortes". Somos apenas os que YAOHUH UL escolheu. Quando você se refere a "curriculum", o 
que eu imagino é que você gostaria de saber sobre qual foi nossa formação de seminário ou "teologia", mas 
certamente não é esse o nosso caso, como também não era o caso de Shaúl (Paulo), Káfos (Pedro), 
Abruham (Abraão), Mehushua (Moisés), e uma enorme lista de nomes de 
Criador YAOHUH UL profundamente, sem que tenham sido formados em nenhum seminário e nem curso 
de teologia. Os letrados, estudiosos e sábios eram justamente os que mais se opuseram ao Messias 
YAOHUSHUA (IAORRÚSHUA), que é o Seu Único
significa "o estudo de Zeus", uma vez que "Theos", "Zeus" e "Deus" são, linguisticamente, a mesma palavra. 
Por isso não acho aconselhável que ninguém estude "teologia", pois não é nada interessante est
"Zeus". O verdadeiro conhecimento e entendimento espiritual e escritural não vêm por esforço humano ou 
estudo em instituições, mas por revelação do Criador YAOHUH UL àqueles mencionados em 1 Coríntios 
1:27-29. Você deve saber, José, que entre todos os
(Paulo), mas ele mesmo afirma que considerou tudo como perda, e sabemos bem que sua cultura só o 
levou a ser um perseguidor dos que criam, antes de ter a maravilhosa revelação de YAOHUSHUA, a partir 
de quando sua cultura se tornou irrelevante para tudo o mais que ele fez e pregou, pois não foi de 
instituições humanas que ele aprendeu nada do que nos deixou escrito em suas epístolas. 
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Aqui você nota a presença do Nome do Criador igualmente com a pronúncia evidenciada (IÁORRU), tanto 
no nome do profeta "Isaías" (Yaoshuayaohu) como no nome de Uziyaohu, como também no nome de 
Yekhizqiyaohu. Isso mostra que eles tentaram esconder a verdade, mas a verdade não é ocultável. 
Deixaram todas as pistas para os que realmente buscam e amam a verdade. Qualquer bíblia hebraica 
mostra isso, porque eles acharam que isso não era preciso esconder. Se enganaram...  
Há três Seres Eternos Criadores (ULHIM) na Cúpula-Criadora. Isso é o que as escrituras nos ensinam com 
toda a clareza, uma vez que três Nomes nos são apresentados nelas. Se você quiser você poderá 
completo sobre o assunto do Nome, nesse material. Ali você poderá certamente compreender

Alguns questionamentos e comparações errôneas 

Por favor, leia minhas respostas abaixo, entremeadas com as suas linhas....   

Visitei o vosso site e conheci a sua tese. E baseado em Provérbios 22:1, gostaria de 
Nome, origem, curriculum e Senhor a quem serves. 

29, permita-me apresentar-me:  

"YAOHUH UL escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios,  
E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes,  
E YAOHUH UL escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, 
Para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de YAOHUH UL". 

Eu e os irmãos que YAOHUH UL me deu são estas coisas que as escrituras afirmam que YAOHUH UL 
escolheu. Não somos os sábios segundo a carne, nem poderosos e nem de nobre nascimento. Também não 
somos os "fortes". Somos apenas os que YAOHUH UL escolheu. Quando você se refere a "curriculum", o 

é que você gostaria de saber sobre qual foi nossa formação de seminário ou "teologia", mas 
certamente não é esse o nosso caso, como também não era o caso de Shaúl (Paulo), Káfos (Pedro), 
Abruham (Abraão), Mehushua (Moisés), e uma enorme lista de nomes de homens que conheceram o 
Criador YAOHUH UL profundamente, sem que tenham sido formados em nenhum seminário e nem curso 
de teologia. Os letrados, estudiosos e sábios eram justamente os que mais se opuseram ao Messias 
YAOHUSHUA (IAORRÚSHUA), que é o Seu Único e Verdadeiro Nome. A palavra teologia = theos+logia e 
significa "o estudo de Zeus", uma vez que "Theos", "Zeus" e "Deus" são, linguisticamente, a mesma palavra. 
Por isso não acho aconselhável que ninguém estude "teologia", pois não é nada interessante est
"Zeus". O verdadeiro conhecimento e entendimento espiritual e escritural não vêm por esforço humano ou 
estudo em instituições, mas por revelação do Criador YAOHUH UL àqueles mencionados em 1 Coríntios 

29. Você deve saber, José, que entre todos os apóstolos o único que possuia alguma cultura era Shaúl 
(Paulo), mas ele mesmo afirma que considerou tudo como perda, e sabemos bem que sua cultura só o 
levou a ser um perseguidor dos que criam, antes de ter a maravilhosa revelação de YAOHUSHUA, a partir 

e quando sua cultura se tornou irrelevante para tudo o mais que ele fez e pregou, pois não foi de 
instituições humanas que ele aprendeu nada do que nos deixou escrito em suas epístolas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aqui você nota a presença do Nome do Criador igualmente com a pronúncia evidenciada (IÁORRU), tanto 
no nome do profeta "Isaías" (Yaoshuayaohu) como no nome de Uziyaohu, como também no nome de 

mas a verdade não é ocultável. 
Deixaram todas as pistas para os que realmente buscam e amam a verdade. Qualquer bíblia hebraica 
mostra isso, porque eles acharam que isso não era preciso esconder. Se enganaram...   

Criadora. Isso é o que as escrituras nos ensinam com 
toda a clareza, uma vez que três Nomes nos são apresentados nelas. Se você quiser você poderá ler o texto 

li você poderá certamente compreender tudo acerca 

Visitei o vosso site e conheci a sua tese. E baseado em Provérbios 22:1, gostaria de saber melhor de você. 

E YAOHUH UL escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são,  
Para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de YAOHUH UL".  

sas que as escrituras afirmam que YAOHUH UL 
escolheu. Não somos os sábios segundo a carne, nem poderosos e nem de nobre nascimento. Também não 
somos os "fortes". Somos apenas os que YAOHUH UL escolheu. Quando você se refere a "curriculum", o 

é que você gostaria de saber sobre qual foi nossa formação de seminário ou "teologia", mas 
certamente não é esse o nosso caso, como também não era o caso de Shaúl (Paulo), Káfos (Pedro), 

homens que conheceram o 
Criador YAOHUH UL profundamente, sem que tenham sido formados em nenhum seminário e nem curso 
de teologia. Os letrados, estudiosos e sábios eram justamente os que mais se opuseram ao Messias 

e Verdadeiro Nome. A palavra teologia = theos+logia e 
significa "o estudo de Zeus", uma vez que "Theos", "Zeus" e "Deus" são, linguisticamente, a mesma palavra. 
Por isso não acho aconselhável que ninguém estude "teologia", pois não é nada interessante estudar 
"Zeus". O verdadeiro conhecimento e entendimento espiritual e escritural não vêm por esforço humano ou 
estudo em instituições, mas por revelação do Criador YAOHUH UL àqueles mencionados em 1 Coríntios 

apóstolos o único que possuia alguma cultura era Shaúl 
(Paulo), mas ele mesmo afirma que considerou tudo como perda, e sabemos bem que sua cultura só o 
levou a ser um perseguidor dos que criam, antes de ter a maravilhosa revelação de YAOHUSHUA, a partir 

e quando sua cultura se tornou irrelevante para tudo o mais que ele fez e pregou, pois não foi de 
instituições humanas que ele aprendeu nada do que nos deixou escrito em suas epístolas.  
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Assim, prezado José, quanto a curriculum, lamento desapontá-lo, mas quanto a conhecimento da verdade 
escritural e, principalmente, conhecimento do Criador YAOHUH UL e do Seu Messias YAOHUSHUA, nisso 
certamente você pode contar conosco.  
  
Não serias tu como o judeu chamado Ceva (Atos19:11-16)? 
 
Nem nós e nem os nossos filhos nunca foram achacados por demônios, nenhum possesso saltou sobre nós, 
nenhum possesso jamais nos subjugou, e nenhum possesso jamais prevaleceu contra nenhum de nós. 
Nunca saímos desnudos e nem feridos, e não fugimos de lugar algum. Assim, não vejo nenhuma relação 
entre nenhum de nós com o judeu Ceva, e nem os nossos filhos com os filhos de Ceva.  
Recomendo humildemente que você busque revelação do alto, que vem somente do Criador Pai YAOHUH 
UL, por meio da fé no Messias  YAOHUSHUA, e não do estudo de teologia (estudo de 'Zeus'). Perdoe-me a 
franqueza e palavras diretas, mas não posso roubá-lo do que lhe pertence por direito. São palavras diretas, 
sim, mas com amor e com humildade, dirigidas ao seu coração.  
Paz seja sempre contigo, em o Nome YAOHUSHUA, assim seja! 
 

 
Nomes diferentes, pessoas diferentes ! 

 
Especialmente no item 11 do texto livre-se das mentiras, vocês afirmam que YAOHUSHUA e Jesus não são a 
mesma pessoa. Quais são seus argumentos para dizer que o YAOHUSHUA dos hebreus e o IESUS dos gregos 
não são a mesma pessoa? Se hoje em dia YAOHUSHUA chegou até o Brasil, o que impede YAOHUSHUA de 
ter chegado à Grécia e seu nome ter sido traduzido para IESUS, da mesma forma que o nome de Deus (ou 
como quer que vocês o chamem) foi traduzido erroneamente de YHWH para Jeová? O que impede que o 
nome YAOHUSHUA não tenha sido traduzido para IESUS pelos gregos? Eu sempre entendi, que YAOHUSHUA 
e Jesus fossem a mesma pessoa, mesmo que seja errado chamá-la de Jesus. E também sempre entendi que 
YHWH e Theos fossem a mesma pessoa, independente da tradução do nome. Na minha opinião, IESUS vem 
de Yeshua, assim como Deus vem de Theos, os dois nomes são até mesmo semelhantes. Por favor, me conte 
a sua opinião, de preferência com fundamentos Bíblicos. 
 
Estimado ...........,  
1) Se YAOHUSHUA e Jesus são a mesma pessoa a primeira conclusão a que chegaríamos é que o Messias 
tem mais de um nome.  
2) As escrituras afirmam em Atos 4:12 que "nenhum outro nome nos foi dado pelo qual importa que 
sejamos salvos", e isso implica em um único nome para nossa salvação.  
3) O Nome do Messias foi informado a Maoroém (Maria) e a Yaohusáf (José) por mensageiros celestiais 
(anjos). A nenhum homem foi permitido escolher um nome para o Messias.  
4) O Nome do Messias foi profetizado em Zokharyaohu (Zacarias) 6:11,12. Somente um nome foi 
profetizado, e não vários.  
5) Provérbios 30:4 pergunta: Qual é o seu Nome, e qual é o Nome de seu Filho. Singular significa UM ÚNICO 
NOME, e não vários, senão o texto perguntaria "quais são os seus nomes" em vez de "qual é o seu Nome", 
no singular.  
6) Filipenses nos informa que o Messias recebeu um Nome que está acima de todo nome. Ora, se há um 
Nome acima de qualquer outro nome, então só pode ser um, porque se fosse mais de um nome, então não 
estaria acima de todo nome, mas acima de "todos menos um". Além disso, o texto diria que ele recebeu 
nomes que estão acima de todos os outros nomes, mas, novamente, o texto está no singular, e não no 
plural. Há um só Nome acima de todos os outros nomes, de acordo com Filipenses.  
7) Yaohukhánan (João) 1:12 diz: "...deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Altíssimo, a saber: aos que 
creem no seu Nome".  Novamente o texto está no singular, porque de forma nenhuma o texto diz "aos que 
creem em um de seus nomes" e muito menos "aos que creem em todos os seus nomes".  
8) Yaohukhánan 3:18 diz que: "Quem não crê, já está julgado, porquanto não crê no Nome do Unigênito 
filho do Altíssimo". Se fosse verdade que o Messias tem mais de um nome, este texto estaria errado, 
porque ele deveria dizer: "Quem não crê já está julgado, porquanto não crê em nenhum dos nomes do 
Unigênito filho do Altíssimo".  
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9) Nomes próprios não são traduzíveis. Você não encontrará nomes próprios com traduções em nenhum 
dicionário, porque não se traduz nomes próprios. Os dicionários contém todas as palavras dos idiomas, 
menos nomes próprios. Não é válido o argumento de que o Nome do Messias foi traduzido, porque se 
alguém o fez, errou muito; primeiramente por adulterar aquilo que o Pai, por meio de espíritos 
mensageiros (anjos) determinou que fosse o Nome que ele deveria receber; em segundo lugar, porque 
adulterou as próprias profecias que indicam com clareza cristalina o Nome que o Messias teria. Quando 
alguém diz que "Jesus" é "um outro nome grego" para o Messias, esta pessoa está dizendo diversas coisas 
muito más:  
 
a) Está dizendo que a determinação do Pai quanto ao Nome de seu Filho não foi adequada e nem precisa 
ser respeitada.  
b) Está anulando as profecias que anunciaram o Nome com toda a clareza.  
c) Está roubando o significado que o Nome YAOHUSHUA tem, pois "Jesus" não tem nenhum significado 
digno.  
d) Está adulterando as escrituras em João 1:12, passando a frase para o plural.  
e) Está adulterando as escrituras em João 3:18, passando a frase para o plural.  
f) Está adulterando as escrituras em Provérbios 30:4, passando a frase para o plural.  
g) Está anulando Atos 4:12 que fala sobre um único Nome.  
h) Está adulterando Filipenses que fala apenas no singular sobre um único Nome.  
 
10) Se eu adulterar todos os documentos oficiais que tenham registro do nome do presidente do Brasil, 
colocando o meu nome no lugar do nome dele, é claro que eu serei um impostor querendo me fazer passar 
pelo presidente, obviamente para usufruir do poder e benefícios que um presidente possui. Assim são os 
impostores que colocaram seus nomes no lugar do NOME ÚNICO do Messias nas traduções. Espíritos 
malignos impostores querendo receber culto e adoração por parte dos incautos que não percebem que 
mudando-se um nome se está mudando a pessoa por trás daquele nome.  
11) Seres espirituais invisíveis só são identificados por meio de seus nomes. Quando se usa um outro nome, 
na verdade se está invocando um outro ser espiritual.  
12) Na África, o nome que passou a ser usado para o Messias, pelos missionários foi "Olorum", cujo é 
exorcisado como demônio aqui no Brasil. Você consideraria este nome "Olorum" apenas uma "versão 
africana" do nome do Messias, do mesmo modo que você considera "Jesus" apenas uma versão grega do 
nome do Messias? Você oraria e adoraria "Olorum"? Afinal, é só uma versão africana....  
O fato é que tanto "Olorum" (versão africana), como "Tupã" (versão indígena), como "Isa" (versão árabe), 
como "Jesucristo" (versão espanhola), e também "Jesus" (versão brasileira), não passam de seres malignos 
impostores que usaram tradutores corruptos para colocarem seus nomes nas escrituras traduzidas, e 
passando assim a receber louvor e adoração indevidos daqueles que não percebem esta realidade.  
Por favor, estimado ............, afirmar que o Messias possui mais de um nome é negar as próprias escrituras. 
E como ele não possui mais de um Nome, é óbvio que outros nomes não se referem à pessoa dele, mas a 
espíritos malignos impostores que querem ocupar o seu lugar, fazendo-se passar por ele.  
Quando você diz "mesmo que seja errado chamá-lo de Jesus", você já mostra entendimento sobre o erro. 
Talvez você só não tenha percebido ainda é que o erro é por se tratar de outro ser espiritual que não é o 
Messias. É só isso que falta para o seu entendimento estar correto.  
Espero ter podido ajudar.  
Paz seja sempre contigo, em o Nome YAOHUSHUA, assim seja! 
 

 
Algumas perguntas sobre a pronúncia do Nome, sobre dons e sobre o Antigo Testamento 

 
Estou escrevendo para manter contato, pois as informações que me trazes são realmente interessantes e 
esclarecedoras. Uma dúvida sobre o Tetragrama que transliterado corresponde ao Nome: YHWH, certo? YH 
translitera-se YAOHU? WH translitera-se UL? Vc poderia me informar a transliteração e os significados dos 
nomes de personagens das Escrituras, como Moisés e os Apóstolos? Qual o nome original transliterado do 
Espírito Santo? Como ele foi transliterado assim, pois encontrei tbm transliterações diferentes desse nome. 
Não consegui acessar o link que me mandaste: bereshiyt01.htm . Aliás, enquanto viajava, conheci uma 
livraria em SP, chamada Menorah, onde haviam livros muito interessantes em Hebraico, dicionários, guias 
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de transliteração, o Torah e a Escritura Sagrada em Hebraico. Vcs conhecem essas publicações no Brasil? 
Sabe de alguma livraria no Rio onde escontre esses livros? Qual a posição de vocës com relação à Dons, 
profecias, sinais e o Apocalypse? E quanto a Gênesis ? Consideram o Livro um retrato fiel e histórico ou um 
livro pleno de simbólica? Grato pela sua atenção e colaboração nos meus estudos das Escrituras. 
 
Estimado ..............., 
O Tetragrama só contém consoantes, e na escrita original não aparecem as vogais. Apesar do "Y" ser uma 
consoante, ela tem som de "I" em nosso idioma. As vogais que não constam do Tetragrama são 
representadas por sinais massoréticos. Assim, a primeira letra, o YOD, é transliterada como "Y". Este YOD 
do Nome do Criador recebe um sinal massorético chamado "qametz qaton" que tem som de "AO". Assim, a 
primeira sílaba do Nome fica sendo "YAO" = Y + AO. A segunda letra é o "HÊ", que no hebraico soa como o 
"H" na palavra "house" em inglês, e é como o "R" da palavra "RUA" em português. A terceira letra é um 
VAV. O VAV pode ter som de "V", mas também pode ter som de "O" ou de "U". No caso específico do 
Nome do Criador o VAV se apresenta com som de "U", representado pelo sinal massorético "Shuruq" que é 
um ponto na linha média da letra. Juntando a segunda e a terceira letra então temos HU, pronunciado 
"RU". A quarta letra final não possui som, porque o HÊ no final da palavra é mudo. Assim, se 
transliterarmos o Nome letra a letra teremos YAOHUH, mas se transliterarmos fonema a fonema teremos 
IÁORRU. A animação na home page do nosso site é bastante esclarecedora acerca desse assunto.  
Como o H em português não tem som, a transliteração YAOHUH é boa para o inglês, porque em inglês o H 
tem o som de R como em "house". Para o português fica mais claro transliterarmos como IÁORRU, para 
que as pessoas possam ler diretamente como se pronuncia. Uma delas é chamada de transliteração literal 
(YAOHUH) que mostra a correspondência de letras, mas não indica a pronúncia exata. A outra é chamada 
de transliteração fonética (IÁORRU) cujo objetivo é evidenciar a pronúncia exata do Nome.  
UL é um título que significa "O Ser Eterno Criador", mas não faz parte do Nome. Nas escrituras este título 
aparece muitas vezes após o Nome, e por isso você vê nos estudos a forma YAOHUH UL, mas lembre-se que 
UL é um título e não parte do Nome. Escrever YAOHUH UL é o mesmo que escrever "YAOHUH O SER 
ETERNO CRIADOR". Quando a gente escreve "Presidente Luiz Inácio", "presidente" não é o nome dele, mas 
apenas o título que ele tem neste mandato. O nome dele é Luiz Inácio. Ficou claro? 
A primeira referência ao terceiro Ser Eterno está em Bereshiyt (Genesis), e é referido como RUKHA ULHIM. 
Rukha significa "Espírito" e ULHIM é a forma plural para "UL" que já vimos acima, mas cuidado, não vamos 
traduzir RUKHA por "Espírito" porque nome próprio não se traduz. Devemos mantê-lo sempre no original. 
Quanto à questão de dons, não podemos negá-los, uma vez que as escrituras falam claramente acerca 
deles, contudo, sua manifestação não tem nada de parecido com o que até hoje se tem visto em igrejas 
pentecostais. Considero também que esta não é a prioridade para este momento de nossa caminhada e 
crescimento espiritual. As sólidas bases do novo nascimento e do amor são prioridades maiores do que 
estas, escrituralmente, e não podemos pular prioridades. Tudo a seu tempo.  
O Antigo Testamento contém uma série de relatos que são figuras de coisas espirituais representadas no 
natural. É a forma didática de YAOHUH UL nos fazer entender coisas espirituais que são invisíveis. Por 
exemplo, a escravidão no Egito representou claramente a nossa escravidão no pecado. Mehushua (Moisés) 
foi uma figura de YAOHUSHUA por ser um enviado libertador do povo (apenas figura). O sangue aspergido 
nas portas durante a visita do exterminador era já um símbolo do sangue que YAOHUSHUA iria derramar 
para a nossa salvação, etc, etc, etc. Minha preocupação ao ler os relatos do Antigo Testamento está sempre 
muito mais voltada para os fatos espirituais que eles representam do que para os acontecimentos naturais 
relatados. Muitas pessoas se envolvem em discussões intermináveis acerca da literalidade ou figuratividade 
dos relatos da criação, mas eu não perco tempo com isso, porque o fato básico espiritual a ser extraído daí 
é que YAOHUH UL criou o homem e deu liberdade de escolha ao homem para obedecer ou desobedecer. O 
homem desobedeceu e se colocou em estado de escravidão ao pecado, precisando assim de um salvador, 
que viria a ser YAOHUSHUA. Este é o ponto central do assunto, e o resto é vaidade e correr atrás do vento. 
Precisamos entender o conceito espiritual fundamental de que estávamos na raça adâmica (humana), e 
como tal estávamos encerrados debaixo do pecado. Em YAOHUSHUA deixamos de fazer parte da raça 
adâmica e nos tornamos filhos de YAOHUH UL sem pecado. Este é o fato espiritual e o fundamento de que 
realmente necessitamos.  
Espero ter ajudado e ainda aguardo um possível encontro nosso para conversarmos, quando você puder e 
desejar.  
Paz seja contigo, em o Nome YAOHUSHUA, assim seja! 
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Sobre seita e sua falta de definição 

 
Eu gostaria de saber que seita é essa que vocês pertencem, porque isso de vocês é uma seita, não é? 
 
Prezado......... 
A palavra "seita" é de entendimento bem diverso entre as muitas pessoas, porque têm pêso e significado 
diferente para cada uma. As pessoas normalmente usam a palavra "seita" de modo pejorativo, em especial 
para se referirem às crenças alheias, e também esta palavra é utilizada para diminuir ou enegrecer 
qualquer crença que se oponha às religiões poderosas instituídas. A maioria das pessoas entende "seita" 
como uma crença de poucos seguidores, se comparada aos muitos seguidores das "grandes religiões". 
Quando o número de seguidores se torna mais expressivo aí as pessoas passam a se referir como "religião" 
e não mais como "seita". Na maioria das vezes esta palavra é usada para tentar diminuir a credibilidade em 
relação a uma determinada crença. Isso não é novidade, pois já no livro de Atos lemos que os primeiros 
convertidos a YAOHUSHUA foram chamados de "seita dos nazarenos". No mais, se você puder me enviar 
uma definição exata de "seita" eu poderei lhe responder também com mais exatidão dentro da sua 
definição. 
 

 
Pela internet ou pessoalmente ? 

 
Amado Uzulyao, 
 Agradeço os esclarecimentos e gostaria de saber se você ou outros estão disponíveis para palestrar e/ou 
falar sobre as Verdades Escriturais nas Igrejas, porque como você deve saber, muitos têm o conhecimento 
de que os nomes foram adulterados ou não são próximos do real, mas precisam ser conscientizados sobre o 
quê e até onde vão essas alterações e em quê elas nos são prejudiciais. Não seria isso mais efetivo? Por quê 
então optaram pela divulgação via internet? 
 
Amado R........,  
Tudo fazemos conforme nosso Pai YAOHUH UL (IÁORRU UL) nos permite e nos dirige. Até agora a internet 
tem sido um excelente veículo de comunicação, de grande abrangência. É como na agricultura. 
Antigamente os semeadores tinham de percorrer toda a área de um enorme campo, para ir colocando 
sementes no solo. Hoje há máquinas que fazem isso com muita facilidade. A internet é um meio de 
comunicação que consegue lançar sementes em lugares onde jamais teríamos condição de ir fisicamente. 
Admiro muito o trabalho dos primeiros convertidos, os quais não possuíam recursos para divulgar a 
verdade senão indo fisicamente aos locais onde podiam alcançar, com risco de suas próprias vidas, 
navegando em barcos de madeira e até sofrendo naufrágios. Quando não podiam ir pessoalmente eles 
enviavam cartas, sendo que muitas delas nos abençoam até hoje. Essas cartas muitas vezes levavam meses 
para chegarem aos seus destinos, e isso quando chegavam. Considerando todas essas dificuldades, a área 
coberta por eles foi bastante grande, embora, se comparada aos dias atuais, não fosse muito além de 
alguns estados do Brasil. Contudo, a sabedoria de YAOHUH UL e sua "logística" são excepcionais. Nós 
podemos hoje ler cartas escritas por Shaul (corrompido como 'Paulo'), por Kafos (corrompido como 
'Pedro'), e por outros apóstolos que não estiveram pessoalmente conosco, mas que seu trabalho 
permanece, e que lhes atribuirá justos galardões da parte de YAOHUH UL nos céus.Hoje, com os meios de 
comunicação disponíveis, nós lançamos sementes à distância, e percebemos que elas brotam do mesmo 
modo. Também é necessário que algumas vezes nós nos façamos presentes fisicamente, pessoalmente, 
nesta ou naquela localidade, o que temos feito com alegria, sempre segundo a orientação e direção do 
RUKHA ULHIM. Há algumas situações em que a internet não resolve. A imersão, por exemplo, deve ser 
presencial, e jamais poderá ser feita à distância. A ceia também deve ser feita de forma presencial, entre 
aqueles que estiverem fisicamente presentes. O que há de mais impossível pela internet é abraçarmos 
nossos irmãos com todo o afeto que temos por eles, porque isso, sem dúvida, só pode ser feito 
pessoalmente. Assim amado, a internet é um veículo muito bom para semeadura, para o ensino e 
esclarecimento, mas sua atuação só vai até aí. No restante certamente alguns de nós têm de se deslocar 
para estar pessoalmente presentes onde há essa necessidade. E com isso, creio que respondi sua pergunta 
acerca de estarmos disponíveis para falarmos sobre as verdades escriturais. Onde quer que YAOHUH UL 
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nos dirija a irmos falar, certamente iremos. Por outro lado, a Preciosa Mensagem é algo que deve ser 
multiplicado de pessoa a pessoa. Cada um que crê tem o dever de divulgar a mensagem a outros. Isso você 
também pode fazer, estando preparado com o conhecimento escritural para edificar os que estão à sua 
volta. Não entenda essas palavras como "os que estão aí são problema seu", pelo contrário, se você crê em 
YAOHUSHUA (IAORRÚSHUA), então os seus problemas são também nossos problemas, e estaremos sempre 
prontos a ajudá-lo no que precisar, só lembrando que ao crer em YAOHUSHUA (IAORRÚSHUA) você mesmo 
passa a ter autoridade para divulgar a verdade escritural. Você crê em YAOHUSHUA (IAORRÚSHUA)? Você 
já decidiu ser imerso escrituralmente? Conte conosco, amado. Oremos. Paz seja sempre contigo, em o 
Nome YAOHUSHUA (IAORRÚSHUA), assim seja! 
 

 
Acerca de dízimos 

 
Caro Amigo,  
Achei excelente a home page, exalando um ar de muita verdade nas colocações. Apesar de não ter 
analisado todo o conteúdo da página, pois pode até já ter sido abordado o assunto da minha pergunta, mas 
gostaria da vossa abalizada opinião sobre o cumprimento obrigatório do dízimo, no sentido prático de que à 
luz da Palavra de Deus seja aplicável  para os dias de hoje, logicamente à nós gentios. Grato pela atenção, 
despeço-me  
Cordialmente. 
 
Estimado internauta (perdoe-me não saber seu nome),  
Muito grato por suas palavras tão gentis para conosco e para com nosso humilde trabalho de divulgação da 
verdade na internet. De coração agradecemos.  
Pretendemos colocar no site um estudo sobre o assunto "dízimos" mencionado por você, mas ainda não o 
fizemos devido a prioridades maiores que requerem nossa atenção para finalizar os estudos que ainda não 
estão divulgados. Contudo, posso lhe adiantar que dízimos não são escriturais na época em que vivemos, já 
justificados pela fé. Entendemos escrituralmente que tudo o que possuímos pertence a YAOHUH UL 
(IÁORRU UL), e portanto não está ligado a nenhuma espécie de percentual legal. Além disso, o que cada 
pessoa dá (ou deixa de dar) é um assunto muito íntimo e particular entre esta pessoa e o Criador YAOHUH 
UL (IÁORRU UL). Nós não recolhemos dízimos de ninguém, primeiramente por não ser escritural, e também 
porque não nos compete saber o que cada pessoa decide dar (ou não dar). Isso é só entre ela e o Criador.  
Caso fique alguma dúvida, por favor, torne a escrever pois teremos o máximo prazer e alegria em 
responder seus e-mails.  
Muita paz seja sempre contigo, em o Nome YAOHUSHUA (IAORRÚSHUA), assim seja! 
 

 
Fidelidade às escrituras e a limitada importância do hebraico 

 
Estimado N.......,  
Vou responder suas perguntas abaixo, entremeado com suas perguntas. Por favor, leia abaixo.....  
 
Graça e paz a todos. Gostaria de dizer que visitando o site pela 1ª vez fiquei entusiasmado vendo que 
compartilham das mesmas crenças que eu, que eu creio ultrapassam as leis denominacionais, bem como a 
fidelidade à Palavra.  
  
Nós trazemos uma enorme fidelidade à Palavra em nosso coração. A única diferença é que a Palavra não 
são as escrituras traduzidas, mas somente as originais. De fato não reconhecemos "leis denominacionais", 
primeiramente porque não estamos mais debaixo de nenhuma lei, e segundo porque não reconhecemos 
denominações.  
  
Gostaria tão somente de elucidar alguns pontos, pois não sei hebraico e não posso resolver isso de outra 
forma.aponto minhas questões: 
1ª. Vendo que não aceitam nenhuma tradução da Bíblia, então todos teriam que saber hebraico para 
conhecerem a Deus? 
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Isso não é verdade. Nós aceitamos as traduções e muitas vezes as utilizamos para facilitar a leitura junto a 
pessoas que só falam português. O que fazemos adicionalmente, e muito importante, é instruir sobre o que 
está correto e o que está corrompido. Ninguém precisa conhecer hebraico para conhecer "Deus", uma vez 
que "Deus" é um ídolo mitológico grego. Também para conhecer o verdadeiro Criador não é necessário 
conhecer hebraico, mas apenas conhecer o Seu Nome. Um nome é um conjunto de fonemas que qualquer 
um pode facilmente aprender, mesmo não conhecendo um idioma. Para ser mais exato, um nome próprio 
não pertence a nenhum idioma, pois se assim o fosse poderia haver tradução para tal nome, e os tais 
nomes teriam de fazer parte de dicionários daquele idioma. Como você pode perceber, nomes próprios não 
fazem parte de nenhum dicionário e não possuem tradução. O mais importante de fundamental que 
alguém tenha de aprender é o Nome do Criador e o Nome do Messias. É só aprender a invocar YAOHUH 
(IÁORRU) e YAOHUSHUA (IAORRÚSHUA). A partir daí se entra no Reino e se começa a aprender tudo o mais 
que for necessário, sob instrução dEle!!!  
  
2ª. Se o nome Jesus é errado, então todos que o professam não são salvos, a menos que falem em hebraico? 
  
Não se precisa falar uma lingua para invocar corretamente um nome. Eu não sei falar russo, mas sei chamar 
o Vladimir. Ninguém precisa falar hebraico para invocar YAOHUSHUA (IAORRÚSHUA). Como as escrituras 
afirmam que não há salvação em nenhum outro nome, só podemos concluir que não há salvação em 
"Jesus", por não ser este o nome no qual há salvação. Um nome identifica uma pessoa, outro nome 
identifica outra pessoa. YAOHUSHUA (IAORRÚSHUA) identifica o verdadeiro Messias, enquanto "Jesus" 
identifica um ídolo mitológico grego que foi corruptivamente inserido nas traduções.  
  
3ª Sendo assim, o conhecimento do hebraico se torna condição para salvação? 
  
Não. Apenas o conhecimento e fé no Nome do verdadeiro Messias YAOHUSHUA (IAORRÚSHUA). 
YAOHUSHUA nos disse que quem cresse nELE teria vida eterna, mas Ele nunca disse que quem soubesse 
hebraico teria vida eterna.  
  
4ª Então quem não clamar em hebraico não será salvo? 
  
Quem não crer no Nome não será salvo. É só isso que as escrituras dizem. Não dizem nada acerca de 
clamar em hebraico. Você pode clamar no idioma que quiser, contanto que o Nome verdadeiro do Messias 
YAOHUSHUA seja invocado, senão você não estará falando com Ele, mas sim com outros seres espirituais. 
Seres espirituais são invisíveis, e portanto, só são identificados pelos seus nomes! 
  
5ª Então o idioma hebraico e a salvação da alma são fatores inseparáveis? 
  
Não. Já respondido anteriormente.  
  
6ª Então isso não seria idolatrar o idioma?  
  
Se afirmássemos isso certamente estaríamos idolatrando o idioma, mas nunca afirmamos isso.  
  
7ª Os apóstolos usavam Escrituras em hebraico ou em grego? 
  
Os apóstolos usavam o Tanakh que eram as escrituras hebraicas. O Novo Testamento não existia na época 
deles, porque foram eles que escreveram.  
 
8ª Porque muitas pessoas conseguem as mesmas conclusões que a sua apesar de usarem traduções da 
Bíblia para Português? 
  
A quais conclusões você se refere? Conclusões acerca dos Nomes são impossíveis de chegar por meio das 
escrituras traduzidas.... Não existe nelas nem o menor indício dos Nomes verdadeiros. Foi tudo adulterado.  
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Questões essas à parte, concordo com todas as explicações sobre a Bíblia que li no site. Espero resposta, e 
acima de tudo, que tenhamos paz uns com os outros. 
  
Certamente temos paz uns com os outros, estimado N........ O fato de você fazer todas estas perguntas é 
bom, porque quem pergunta quer saber, não é mesmo? Paz seja contigo, sempre! 
 

 
Acerca de nomes simbólicos 

 
Prezados amigos, 
Li seus estudos e foram muito aclaradores para mim em diversos pontos, mas não deixou de despertar 
algumas perplexidades, que humildemente peço respostas, pois deram um certo "curto-circuito" em minha 
cabeça. Minhas dúvidas são: 
1) Por que o profeta Isaías disse que o nome do Messias seria chamado Emanuel, Deus Forte, Príncipe da 
Paz e não Yaohoshua? Não teria dado  outros nomes ao Salvador? 
  
Primeiramente, o que está escrito no original hebraico é "imannu-ul" e não "emanuel". Imannu-ul é um 
nome simbólico representativo do que o Messias seria, mas não o seu real Nome de identificação. Imannu-
ul significa "UL Conosco" sendo UL a palavra hebraica para "Ser Supremo Criador". UL Forte, Princípe da Paz 
são igualmente nomes simbólicos, representativos, mas não o Nome de identificação. Se eu perguntar a 
alguém quem é o Messias, e alguém me responder que é o "Príncipe da Paz", minha próxima pergunta 
será:  Então quem é o Príncipe da Paz?, porque nomes simbólicos não identificam o Messias, mas sim o Seu 
Nome de identificação, conforme anunciado em Manyaohu 1:21. Imannu-ul, Maravilhoso, Conselheiro, UL 
Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, nenhum desses identifica o Messias, porque são todos nomes 
simbólicos, e não nomes de identificação. São praticamente títulos, e não nomes. Se esses fossem nomes 
de identificação, então o Messias teria vários nomes, o que as escrituras negam frontalmente. E se esses 
fossem nomes de identificação, por que seria ainda necessário que os Seus pais fossem notificados 
celestialmente acerca do Nome que Ele deveria receber? De acordo com o seu raciocínio, o profeta Isaías 
também não disse que o Nome do Messias seria "Jesus", disse? 
  
2) Por que o Apóstolo Paulo transcreveu o nome do Messias para o grego em suas cartas? Isto não daria 
origem a corruptelas? 
 
É um erro pensar que o apóstolo fez tal coisa. Ele transcreveu, sim, em caracteres hebraicos, porque até os 
dias de hoje há cópias de manuscritos em grego com os nomes em hebraico dentro do texto grego.  
  
3) Por que o nome que o Messias se fez conhecer em sua época era Yeshua e não Yaohoshua - a forma 
original? Por que Ele adotou o idioma aramaico e não o hebraico como língua materna? 
 
Essa informação está errada desde a sua base. Em primeiro lugar não há nenhum texto original que mostre 
o Messias Se apresentando com o nome "Yeshua". As edições do Novo Testamento hebraico são hoje 
apenas uma re-tradução do grego para o hebraico, onde o erro é simplesmente propagado. Essa crença 
generalizada de que o Messias falava aramaico é outro conceito popular sem fundamento, uma vez que 
Pilatos mandou escrever a tabuleta em latim, grego e hebraico, por serem as linguas faladas pela população 
ali presente na época do sacrifício do Messias. Por que Pilatos não mandou escrever em aramaico também? 
  
4) Em todos os Evangelhos em hebraico que estudei, desde cópias bem antigas até atuais (estas últimas não 
conto muito), o nome do Messias só possuía uma letra (yud) do tetragrama e nunca as quatro (yud hei vav 
hei). 
 
Conforme expliquei no item anterior, o Novo Testamento hebraico é uma re-tradução do grego, e portanto, 
o que já está corrompido no grego certamente irá passar corrompido de volta para o hebraico.  
  
5) Por que outras pessoas no Antigo Testamento também receberam o nome de Yaohushua? Pois, sendo 
assim, o nome do Criador (YHVH - Yaohuh) é exclusivo, mas o do Redentor (Yaohushua) já não é. Desta 
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maneira, da mesma forma que não poderíamos dar dois nomes ao Redentor, pois Ele é uma única pessoa, 
com um único nome, também não poderímos ter outras pessoas com o nome do Redentor, pois invocando o 
nome Yaohushua estaríamos nos dirigindo aos outros do mesmo nome. 
 
O Tanakh (Antigo Testamento) é todo ele uma enorme profecia, e uma grande maquete simbólica das 
verdades espirituais que vieram a ser reveladas com o Messias, no Novo Testamento. Com isso, é fácil 
entendermos que o Nome do Messias YAOHUSHUA, foi profetizado em diversos de Seus "tipos" ou 
"figuras" no Tanakh, como é o caso do sucessor de Mehushua (Moisés) e também de outros, como o sumo-
sacerdote citado em Zokharyaohu (Zacarias) 6:11. Essas pessoas foram "tipos" do Messias vindouro no 
Tanakh, e profeticamente receberam o nome Yaohushua igualmente. Lembre-se que o Nome do Messias 
possui em si o Nome do Pai, e em "Yeshua" isso não existe. Se você ler no estudo sobre O Nome acerca dos 
falsos nomes "Yeshua" e "Yashua" irá compreender as razões pelas quais esses falsos nomes surgiram. 
  
6) Fiz estudos de exegese, arqueologia, história e teologia (sei que não gostam desta palavra por ter Theos 
na etmologia, mas é o que estudei) e nunca encontrei nenhum grupo que pregrasse esta importância do 
Nome do Messias como vocês pregam. Gostaria de ter dados para poder acreditar que seu grupo pertence a 
um filão histórico que vem desde o tempo do Messias até os dias atuais sem interrupção, pois após tantas 
pesquisas não obtive dados concretos. Estas são minhas perplexidades. Caso eu não tenha sido claro em 
alguma coisa, me digam que esmiuçarei melhor. Ficarei imensamente grato pela resposta. 
 
E., o Messias disse que "aquele que Me amar será amado por Meu Pai que está no céu, e nós viremos a ele, 
e faremos nele morada". O Messias também disse: "Eu sou a verdade". Logo, como 1+1=2, aquele que 
amar a Verdade, a Verdade irá morar dentro dele. Sem perplexidades! 
Foi um prazer poder ao menos tentar ajudar você, e sempre que precisar é só me escrever. 
Paz seja sempre contigo, em o Nome YAOHUSHUA, assim seja! 
 

 
Acerca de sons percebidos e fonemas 

 
Nao seria um erro grotesco afirmar que o nome jesus significa deus cavalo, sendo que a palavra ISUS é uma 
palavra grega e nao hebraica. E sendo que é tambem uma herança de transliteracao e nao traducão?  
 
Prezado visitante, 
Considerando que nomes são um conjunto de fonemas, e não letras escritas, o que um judaico ouve 
quando alguém diz "Jesus" é "o cavalo", porque é isso que os fonemas desse nome soam aos ouvidos de 
qualquer judaico. Há uma figura de publicação de enciclopédia (que por ser muito agressiva eu preferi não 
colocar no site) feita em crítica a esse nome que apresenta um cavalo crucificado, como um 
escarnecimento a um nome que não tem como ter origem judaica. Conquanto eu respeite a fé alheia sem 
ataques ou agressões, esses que fizeram isso não tinham o mesmo pensamento, e conforme ouviram foi 
conforme desenharam e divulgaram. 
Por outro lado, se formos buscar a sonoridade do grego, o mesmo "SUS" que em hebraico significa 
"cavalo", em grego significa "porco" de onde vem a palavra "SUINO". 
É como sair de um buraco e cair em outro. 
As escrituras hebraicas mostram com toda a clareza a pronúncia correta desse Nome, e quem tem amor 
pela verdade não vai nunca querer "parecidos" ou "substitutos". Leia com toda a calma e coração aberto o 
estudo Seu Nome, por completo nesse material, e verá que não há nem uma só palavra ali que não seja 
baseada nas Sagradas Escrituras originais, e não em traduções tendenciosas e corrompidas. 
Desejo paz a você, sempre. 
 

 
'Yeshua' ou YAOHUSHUA ? 

 
Sr. Uzulyao 
Há mais ou menos 02 anos atraz, tenho escrito para vcs, e feito perguntas, e até mesmo desafiado vossa 
argumentação contra o nome de Jesus oriundo da Trasnliteração da Septuaginta. Encontro muitas 



contradições e sediosas argumentações para os incautos, que
originais do N.T e do A.T, bem como desconhecem a questão fonética das línguas. Como diz, em terra de 
cego, que tem um olho é rei. Toda a vossa doutrina tem efeito e consegue persuadir pessoas, baseado na 
ignorância que essas pessoas possuem de lingua Hebraica ou mesmo Grega. Mas como meu intuito aqui 
não é ficar aqui insistentemente combatendo o seu ensinamento, mesmo porque em TITO a epistola do 
Apostolo Paulo: Diz que, ao herege admoeste uma quando muito duas vezes e
fazem e pregam é uma Tremenda Heresia.
Para fim de conversa: 
Mostre no Original como esta escrito o NOME DE JOSUÉ Filho de NUM em Neemias 8:17.
PORQUE NA MINHA BIBLIA ESTA YESHUA.
Mostre isto na seção de emails recebidos se tiver
NUMEROS 13:16 que esta YEHOSHUA ou YAHOUSHUA filho de NUM e Muda em Nemeias para Yeshua filho 
de NUM. 
SE O PROPRIO ORIGINAL ADMITIU A VARIAÇÃO DO NOME DE JOSUÉ FILHO DE NUM, DO HEBRAICO PARA O 
ARAMAICO EM NEEMIAS, COMO VCS VEM ENSINANDO QUE UM NOME NÃO PODE SOFRER VARIAÇÃO de 
uma lingua para outra!!!???? 
Expliquem isso para os leitores 
Ass Evangelista F..... 
 
Sr. F..... 
Em primeiro lugar gostaria de esclarecer que aqui respondo seu questionamento apenas par
conhecimento aos leitores (conforme você mesmo sugeriu) acerca de fatos que são importantes para a vida 
deles. O que me move a publicar esta resposta não é o seu "desafio", nem as suas dúvidas acerca da nossa 
"coragem", senão apenas disponibilizar ma
não estão escravizados pelas religiões que, como se percebe, o impedem de receber a verdade.
Antecipo também que, de acordo com suas palavras, "o seu intuito não é ficar aqui insistentemente 
combatendo o nosso ensinamento", pelo que você teve sua oportunidade de se expressar, e aqui está 
recebendo a nossa resposta ao seu questionamento, de público, como você mesmo pediu. Não haverá 
nenhum outro prosseguimento nesse assunto ou qualquer espécie de de
seriamente rejeitadas pelas escrituras.
Para iniciarmos a nossa resposta, é necessário que percebamos o que significa a palavra "original". 
"Original" é algo proveniente da origem, da fonte, do início. Original é aquilo que 
vem depois, não é original, pela própria definição. 
Sei que essa resposta ficará um pouco extensa, devido à grande quantidade de versos que serão citados, 
mas é necessário para que os leitores, e também você, possam ter entendime
facilidade o que dizemos.  
Observaremos abaixo todos os versos do Tanakh (Antigo Testamento) onde o nome Yaohushua 
(corrompido como 'Josué') ocorre, todos eles apresentando a forma YOD
duas ocorrências apresentam um VAV adicional na escrita, e que não altera a pronúncia, ficando YOD
VAV-SHIN-VAV-AYIN. Confira nas figuras abaixo: 

Primeira consideração: Quem imagina que as escrituras hebraicas, que estão disponíveis hoje, não tenham 
também sofrido alguma espécie de corrupção ou adulteração, ainda que em escala muito menor do que as 
traduções, estará bastante enganado, considerando que possam haver homen
O único homem inerrante e incorruptível, que a humanidade conheceu até hoje, foi pregado num madeiro, 
morreu e ressuscitou, e Seu Nome é YAOHUSHUA. Todos os demais são passíveis de erros, e corruptíveis. 
Corrupções e adulterações são inseridas tanto por traduções como por cópias. 
 
Segunda consideração: As próprias escrituras afirmam haver homens corruptores das próprias escrituras. 
Lemos no livro de Yarmiyaohu (corrompido como 'Jeremias'), no cap. 8 verso 8, as seguintes pala
próprio Criador: "Como, pois, dizeis: Somos sábios, e a lei de YAOHUH está conosco? Pois, com efeito, a 
falsa pena dos escribas a converteu em mentira". Aqui, o próprio Criador aponta os escribas como 
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contradições e sediosas argumentações para os incautos, que desconhecem a respeito da origem dos 
originais do N.T e do A.T, bem como desconhecem a questão fonética das línguas. Como diz, em terra de 
cego, que tem um olho é rei. Toda a vossa doutrina tem efeito e consegue persuadir pessoas, baseado na 

e essas pessoas possuem de lingua Hebraica ou mesmo Grega. Mas como meu intuito aqui 
não é ficar aqui insistentemente combatendo o seu ensinamento, mesmo porque em TITO a epistola do 
Apostolo Paulo: Diz que, ao herege admoeste uma quando muito duas vezes e depois evite
fazem e pregam é uma Tremenda Heresia. 

Mostre no Original como esta escrito o NOME DE JOSUÉ Filho de NUM em Neemias 8:17.
PORQUE NA MINHA BIBLIA ESTA YESHUA. 
Mostre isto na seção de emails recebidos se tiver coragem...e explique para os leitores como que de 
NUMEROS 13:16 que esta YEHOSHUA ou YAHOUSHUA filho de NUM e Muda em Nemeias para Yeshua filho 

SE O PROPRIO ORIGINAL ADMITIU A VARIAÇÃO DO NOME DE JOSUÉ FILHO DE NUM, DO HEBRAICO PARA O 
NEEMIAS, COMO VCS VEM ENSINANDO QUE UM NOME NÃO PODE SOFRER VARIAÇÃO de 

Em primeiro lugar gostaria de esclarecer que aqui respondo seu questionamento apenas par
conhecimento aos leitores (conforme você mesmo sugeriu) acerca de fatos que são importantes para a vida 
deles. O que me move a publicar esta resposta não é o seu "desafio", nem as suas dúvidas acerca da nossa 
"coragem", senão apenas disponibilizar mais informações ao público que deseja conhecimento, os quais 
não estão escravizados pelas religiões que, como se percebe, o impedem de receber a verdade.
Antecipo também que, de acordo com suas palavras, "o seu intuito não é ficar aqui insistentemente 

tendo o nosso ensinamento", pelo que você teve sua oportunidade de se expressar, e aqui está 
recebendo a nossa resposta ao seu questionamento, de público, como você mesmo pediu. Não haverá 
nenhum outro prosseguimento nesse assunto ou qualquer espécie de debate, visto que discussões são 
seriamente rejeitadas pelas escrituras. 
Para iniciarmos a nossa resposta, é necessário que percebamos o que significa a palavra "original". 
"Original" é algo proveniente da origem, da fonte, do início. Original é aquilo que veio primeiro. Tudo o que 
vem depois, não é original, pela própria definição.  
Sei que essa resposta ficará um pouco extensa, devido à grande quantidade de versos que serão citados, 
mas é necessário para que os leitores, e também você, possam ter entendimento, além de visualizar com 

Observaremos abaixo todos os versos do Tanakh (Antigo Testamento) onde o nome Yaohushua 
(corrompido como 'Josué') ocorre, todos eles apresentando a forma YOD-HÊ-VAV

apresentam um VAV adicional na escrita, e que não altera a pronúncia, ficando YOD
AYIN. Confira nas figuras abaixo:  

 
 
              
 

: Quem imagina que as escrituras hebraicas, que estão disponíveis hoje, não tenham 
também sofrido alguma espécie de corrupção ou adulteração, ainda que em escala muito menor do que as 
traduções, estará bastante enganado, considerando que possam haver homens inerrantes e incorruptíveis. 
O único homem inerrante e incorruptível, que a humanidade conheceu até hoje, foi pregado num madeiro, 
morreu e ressuscitou, e Seu Nome é YAOHUSHUA. Todos os demais são passíveis de erros, e corruptíveis. 

ções são inseridas tanto por traduções como por cópias.  

: As próprias escrituras afirmam haver homens corruptores das próprias escrituras. 
Lemos no livro de Yarmiyaohu (corrompido como 'Jeremias'), no cap. 8 verso 8, as seguintes pala
próprio Criador: "Como, pois, dizeis: Somos sábios, e a lei de YAOHUH está conosco? Pois, com efeito, a 
falsa pena dos escribas a converteu em mentira". Aqui, o próprio Criador aponta os escribas como 

desconhecem a respeito da origem dos 
originais do N.T e do A.T, bem como desconhecem a questão fonética das línguas. Como diz, em terra de 
cego, que tem um olho é rei. Toda a vossa doutrina tem efeito e consegue persuadir pessoas, baseado na 

e essas pessoas possuem de lingua Hebraica ou mesmo Grega. Mas como meu intuito aqui 
não é ficar aqui insistentemente combatendo o seu ensinamento, mesmo porque em TITO a epistola do 

depois evite-o. O que vcs 

Mostre no Original como esta escrito o NOME DE JOSUÉ Filho de NUM em Neemias 8:17. 

coragem...e explique para os leitores como que de 
NUMEROS 13:16 que esta YEHOSHUA ou YAHOUSHUA filho de NUM e Muda em Nemeias para Yeshua filho 

SE O PROPRIO ORIGINAL ADMITIU A VARIAÇÃO DO NOME DE JOSUÉ FILHO DE NUM, DO HEBRAICO PARA O 
NEEMIAS, COMO VCS VEM ENSINANDO QUE UM NOME NÃO PODE SOFRER VARIAÇÃO de 

Em primeiro lugar gostaria de esclarecer que aqui respondo seu questionamento apenas para dar 
conhecimento aos leitores (conforme você mesmo sugeriu) acerca de fatos que são importantes para a vida 
deles. O que me move a publicar esta resposta não é o seu "desafio", nem as suas dúvidas acerca da nossa 

is informações ao público que deseja conhecimento, os quais 
não estão escravizados pelas religiões que, como se percebe, o impedem de receber a verdade. 
Antecipo também que, de acordo com suas palavras, "o seu intuito não é ficar aqui insistentemente 

tendo o nosso ensinamento", pelo que você teve sua oportunidade de se expressar, e aqui está 
recebendo a nossa resposta ao seu questionamento, de público, como você mesmo pediu. Não haverá 

bate, visto que discussões são 

Para iniciarmos a nossa resposta, é necessário que percebamos o que significa a palavra "original".  
veio primeiro. Tudo o que 

Sei que essa resposta ficará um pouco extensa, devido à grande quantidade de versos que serão citados, 
nto, além de visualizar com 

Observaremos abaixo todos os versos do Tanakh (Antigo Testamento) onde o nome Yaohushua 
VAV-SHIN-AYIN. Somente 

apresentam um VAV adicional na escrita, e que não altera a pronúncia, ficando YOD-HÊ-

: Quem imagina que as escrituras hebraicas, que estão disponíveis hoje, não tenham 
também sofrido alguma espécie de corrupção ou adulteração, ainda que em escala muito menor do que as 

s inerrantes e incorruptíveis. 
O único homem inerrante e incorruptível, que a humanidade conheceu até hoje, foi pregado num madeiro, 
morreu e ressuscitou, e Seu Nome é YAOHUSHUA. Todos os demais são passíveis de erros, e corruptíveis. 

: As próprias escrituras afirmam haver homens corruptores das próprias escrituras. 
Lemos no livro de Yarmiyaohu (corrompido como 'Jeremias'), no cap. 8 verso 8, as seguintes palavras do 
próprio Criador: "Como, pois, dizeis: Somos sábios, e a lei de YAOHUH está conosco? Pois, com efeito, a 
falsa pena dos escribas a converteu em mentira". Aqui, o próprio Criador aponta os escribas como 
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causadores de corrupção aos escritos sagrados. Para quem não sabe, os escribas eram os homens 
responsáveis pelos registros escriturais e pelas cópias que eram feitas desses registros. Aqui, o Criador fala 
contra eles, apontando-os como responsáveis por adulterações que transformavam a lei de YAOHUH em 
mentiras.  
Contudo, o ponto mais relevante dessa passagem não está no fato óbvio de que houvessem escribas 
corruptores, mas sim no fato de que o povo confiava no que eles escreviam como se fossem fatos, e com 
isso se jactavam de serem sábios, pensando que a lei de YAOHUH estava com eles. Isso é o mesmo que 
ocorre hoje, entre aqueles que pensam ser sábios por confiar em traduções, e pensar que a verdade está 
com eles. YAOHUH só Se responsabiliza pelo que Ele disse, e não pelo que os homens escrevem em cópias 
ou traduções. Como costumo afirmar com freqüência, a verdade não é algo que alguém encontre pelas 
ruas, senão algo que precisa ser garimpado, como os garimpeiros avidamente garimpam em busca de 
pequenas pepitas de ouro. 
 
Terceira consideração: Só podemos considerar como original aquilo que é autografia. Cópias ou traduções 
já não são considerados originais, uma vez que as cópias e as traduções são sempre posteriores às 
autografias, e, por definição, original é o que vem em primeiro lugar, e não o que vem depois. Como, 
obviamente, não podemos consultar originais (autografias), passa a ser uma responsabilidade individual o 
garimpo da verdade, usando de um bom senso espiritual e racional, de modo a saber com exatidão o que 
permanece confiável entre as informações disponíveis. Com base no fato de que "quem busca, acha", 
"quem pede, recebe", e "quem bate, a porta lhe é aberta", e também no fato de que "aquele que amar a 
Verdade será amado pelo Pai Celestial, e o Pai e a Verdade virão habitar nele", esses se tornam atributos 
obrigatórios ao garimpeiro, porque enquanto as falácias das religiões pesarem mais do que o amor pela 
verdade, certamente não se chegará a lugar algum. 
 
Quarta consideração: Afirmar que os nomes não sejam importantes com base em 1 única ocorrência em 
meio a 200 ocorrências do contrário, sem dúvida é tentar generalizar um erro isolado para justificar uma 
crença falsa. Se, por um lado, errarmos o nome do filho de Nun, não nos trará consequências graves, visto 
que o filho de Nun não é o nosso Messias nem o nosso Salvador. Por outro lado, errarmos o Nome do nosso 
verdadeiro Messias (que é idêntico ao nome do filho de Nun) isso sim nos trará graves consequências, uma 
vez que isso está afirmado em Yaohukhánan ('João') 1:12, Yaohukhánan ('João') 3:18 e Atos 4:12 de forma 
insofismável. Como o nome do filho de Nun, o qual foi profeticamente atribuído por Mehushua ('Moisés'), 
é idêntico ao Nome do Messias, por ser ele um tipo profético do Messias, errar o nome dele será o mesmo 
que errar o Nome do Messias YAOHUSHUA.  
 
Quinta consideração: Foi citado em seu e-mail que "em terra de cegos quem tem um olho é rei", um ditado 
bastante comum nesse mundo. O fato é que, quem tem um olho, mesmo sem nenhum desejo de "reinar", 
ao menos consegue enxergar melhor do que quem não tem nenhum, e consegue caminhar com muito mais 
facilidade. Pelo que me parece, você admitiu que vivemos numa terra de cegos, e que ao menos 
conseguimos enxergar com um dos olhos. Se a cada dia tentamos mais e mais enxergar com os dois, na 
medida em que isso nos é concedido por YAOHUH UL, seria interessante para sua vida que você tentasse ao 
menos enxergar com um. Cabem bem a você as mesmas palavras que YAOHUSHUA dirigiu aos fariseus em 
Yaohukhánan (João) 9:41:  "Respondeu-lhes YAOHUSHUA: Se fôsseis cegos, não teríeis pecado algum; mas, 
porque agora dizeis: Nós vemos, subsiste o vosso pecado". Você afirma que "temos um olho em terra de 
cegos", e como você critica duramente nosso ensino, você está afirmando ter os dois olhos, e diz: "Eu vejo". 
Portanto, saiba que subsiste o seu pecado. 
 
Sexta consideração: Quanto a heresias, nisso nossas visões divergem dramaticamente, porque eu considero 
que substituir o Nome YAOHUSHUA, o qual foi informado do alto por meio de anjos, por um simulacro 
grego originado de "Zeus", que suscitou esse nome "Jesus", isso sim é uma enorme heresia, sobre a qual o 
admoesto e alerto, para que seu sangue não venha a ser reclamado de mim algum dia. Conforme a epístola 
citada por você, esta será a única admoestação contra a sua heresia de se referir ao Messias por nomes 
pagãos, idolátricos, blásfemos, adulterados e substitutos. 
 
Sétima consideração: Abaixo veremos todos os 200 versos do Tanakh onde o nome Yaohushua aparece 
escrito nas formas corretas, e ao final, veremos o verso citado por você. Que os leitores vejam com seus 
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próprios olhos e julguem para si mesmos se isso estabelece uma regra, como você gostaria, ou trata-se de 
uma simples corrupção de "falsa pena dos escribas". Afinal, cada um é individualmente responsável pelo 
que crê e conclui. Cada leitor poderá julgar se é sensato pensar que erraram em 200 versos, mas só 
acertaram em 1, como você gostaria. Ou pior, que 1 verso corrompido possa justificar que se use qualquer 
nome, conforme a vontade e desejo dos malignos corações humanos, e principalmente contra a avidez das 
religiões por seguidores que é imensamente maior que o compromisso com a verdade. 
Peço perdão aos leitores pela quantidade de versos escriturais que tivemos necessidade de apresentar aqui 
nesta resposta. Contudo, fez-se necessário para uma perfeita visualização da enorme quantidade de 
ocorrências escriturais hebraicas do Nome YAOHUSHUA grafado corretamente, em comparação a um único 
que foi grafado erradamente pelos copistas. O Nome do Criador YAOHUH sempre aparecerá com os 
corretos sinais massoréticos ao longo de todos os versos.  
 
1) Shemot (Êxodo) 17:9 ________________________________________________________________ 
 

ykna rxm qlm[b ~xlh acw ~yXna wnl-rxb [Xwhy-la hXm rmayw 
 ydyb ~yhlwah hjmw h[bgh Xar-l[ bcn 

 
2) Shemot (Êxodo) 17:10 _______________________________________________________________ 
 

!rha hXmw qlm[b ~xlhl hXm wl-rma rXak [Xwhy X[yw 
h[bgh Xar wl[ rwxw 

 
3) Shemot (Êxodo) 17:13 _______________________________________________________________ 
 

brx-ypl wm[-taw qlm[-ta [Xwhy Xlxyw 
 
4) Shemot (Êxodo) 17:14 _______________________________________________________________ 
 

[Xwhy ynzab ~yXw rpsb !wrkz taz btk hXm-la hWhy" rmayw 
 ~ymXh txtm qlm[ rkz-ta hxma hxm-yk 

 
5) Shemot (Êxodo) 24:13 _______________________________________________________________ 
 

~yhlwah rh-la hXm l[yw wtrXm [Xwhyw hXm ~qyw 
 
6) Shemot (Êxodo) 32:17 _______________________________________________________________ 
 

hnxmb hmxlm lwq hXm-la rmayw h[rb ~[h lwq-ta [Xwhy [mXyw 
 
7) Shemot (Êxodo) 33:11 _______________________________________________________________ 
 

bXw wh[r-la Xya rbdy rXak ~ynp-la ~ynp hXm-la hWhy" rbdw 
 lhah $wtm Xymy al r[n !wn-!b [Xwhy wtrXmw hnxmh-la 

 
8) Bemid'bar (Números) 11:28 ___________________________________________________________ 
 

~alk hXm ynda rmayw wyrxbm hXm trXm !wn-!b [Xwhy ![yw 
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9) Bemid'bar (Números) 13:16 _____________________________________________________________  
Este é o verso onde o nome Hoshea (segundo a grafia massorética das versões hebraicas) é mudado, 
profeticamente, para Yaohushua, visto que esse homem fiel e escolhido se tornaria um tipo profético do 
Messias vindouro. Essa mudança, confirmada escrituralmente pelo próprio Criador, foi respeitada em todos 
os versos que fazem referência a ele (198 versos), à exceção de uma única corrupção onde uma letra (HÊ) 
foi suprimida por escriba copista. (Naokhemyaohu (corrompido como Neemias) 8:17)  
 

#rah-ta rwtl hXm xlX-rXa ~yXnah twmX hla 
[Xwhy !wn-!b [Xwhl hXm arqyw 

 
10) Bemid'bar (Números) 14:6 ____________________________________________________________ 
 

~hydgb w[rq #rah-ta ~yrth-!m hnpy-!b blkw !wn-!b [Xwhyw 
 
11) Bemid'bar (Números) 14:30 ___________________________________________________________ 
 

blk-~a yk hb ~kta !kXl ydy-ta ytaXn rXa #rah-la wabt ~ta-~a 
!wn-!b [Xwhyw hnpy-!b 

 
12) Bemid'bar (Números) 14:38 ___________________________________________________________ 
   

#rah-ta rwtl ~yklhh ~hh ~yXnah-!m wyx hnpy-!b blkw !wn-!b [Xwhyw 
 
13) Bemid'bar (Números) 26:65 ___________________________________________________________ 
 

blk-~a yk Xya ~hm rtwn-alw rbdmb wtmy twm ~hl hWhy" rma-yk 
!wn-!b [Xwhyw hnpy-!b 

 
14) Bemid'bar (Números) 27:18 ____________________________________________________________ 
 

wb xwr-rXa Xya !wn-!b [Xwhy-ta $l-xq hXm-la hWhy" rmayw 
wyl[ $dy-ta tkmsw 

 
15) Bemid'bar (Números) 27:22 ___________________________________________________________ 
  

ynpl whdm[yw [Xwhy-ta xqyw wta hWhy" hwc rXak hXm X[yw 
hd[h-lk ynplw !hkh rz[la 

 
16) Bemid'bar (Números) 32:12 ___________________________________________________________ 
 

hWhy" yrxa walm yk !wn-!b [Xwhyw yznqh hnpy-!b blk ytlb 
 
17) Bemid'bar (Números) 32:28 ___________________________________________________________ 
 

yXar-taw !wn-!b [Xwhy taw !hkh rz[la ta hXm ~hl wcyw 
lwarXy ynbl twjmh twba 
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18) Bemid'bar (Números) 34:17 ___________________________________________________________ 
 

!wn-!b [Xwhyw !hkh rz[la #rah-ta ~kl wlxny-rXa ~yXnah twmX hla 
 
19) Devarim (Deuteronômio) 1:38 _________________________________________________________ 
 

awh-yk qzx wta hmX aby awh $ynpl dm[h !wn-!b [Xwhy 
lwarXy-ta hnlxny 

 
20) Devarim (Deuteronômio) 3:21 _________________________________________________________  
Aqui está a primeira de duas únicas ocorrências onde o nome Yaohushua aparece grafado com seis letras, 
tendo uma letra "VAV" a mais. A segunda ocorrência está em Juízes 2:7.  
 

rXa-lk ta tarh $yny[ rmal awhh t[b ytywc [wXwhy-taw 
hX[y-!k hlah ~yklmh ynXl ~kyhlwa hWhy" hX[ 

hmX rb[ hta rXa twklmmh-lkl hWhy"  
 
21) Devarim (Deuteronômio) 3:28 _________________________________________________________ 
 

~[h ynpl rb[y awh-yk whcmaw whqzxw [Xwhy-ta wcw 
hart rXa #rah-ta ~twa lyxny awhw hzh 

 
22) Devarim (Deuteronômio) 31:3 _________________________________________________________ 
 

hlah ~ywgh-ta dymXy-awh $ynpl rb[ awh $yhlwa hWhy" 
hWhy" rbd rXak $ynpl rb[ awh [Xwhy ~tXryw $ynplm 

 
23) Devarim (Deuteronômio) 31:7 _________________________________________________________ 
 

yk #maw qzx lwarXy-lk yny[l wyla rmayw [Xwhyl hXm arqyw 
ttl ~tbal hWhy" [bXn rXa #rah-la hzh ~[h-ta awbt hta 

~twa hnlyxnt htaw ~hl 
 
24) Devarim (Deuteronômio) 31:14 _________________________________________________________ 
Duas ocorrências no mesmo verso. 
 

wbcythw [Xwhy-ta arq twml $ymy wbrq !h hXm-la hWhy" rmayw 
d[wm lhab wbcytyw [Xwhyw hXm $lyw wnwcaw d[wm lhab 

 
25) Devarim (Deuteronômio) 31:23 _________________________________________________________ 
 

ynb-ta aybt hta yk #maw qzx rmayw !wn-!b [Xwhy-ta wcyw 
$m[ hyha yknaw ~hl yt[bXn-rXa #rah-la lwarXy 
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26) Devarim (Deuteronômio) 32:44 ________________________________________________________ 
Aqui o nome 'Hushua' foi traduzido por 'Josué'  independente do fato de que 'Moisés' tenha explicitamente 
mudado o nome de Hushua para Yaohushua, no capítulo 13 verso 16 de Bemid'bar (Números). O nome 
citado aqui é o nome anterior, embora os tradutores não tenham se dado conta disso. O nome Yaohushua 
foi dado a esse fiel servo de 'Moisés', profeticamente, como tipo do Messias que ele representaria. A 
imensa maioria dos versos escriturais se referem a ele pelo nome profético que ele recebeu: Yaohushua. Os 
tradutores imaginaram, em seus raciocínios humanos, que precisavam dar uma "ajudazinha" ao leitor para 
que ele pudesse entender que se tratava da mesma pessoa, ignorando o fato de que Bemid'bar (Números) 
13:16 está disponível aos leitores, sem necessitar ajuda dos tradutores. Pelo menos eles evidenciaram o 
quanto os nomes são importantes para identificação, porque usaram 'Josué' tanto para 'Hoshua' como para 
'Yaohushua', pensando que os leitores não iriam compreender que se tratava da mesma pessoa, visto 
serem dois nomes diferentes. Nós nos referimos a esse homem como Yaohushua porque as escrituras 
assim nos mostraram, que seu nome foi mudado e a mudança foi confirmada por YAOHUH UL que a ele Se 
referiu diversas vezes usando esse nome. 
 

!wn-!b [Xwhw awh ~[h ynzab tazh-hryXh yrbd-lk-ta rbdyw hXm abyw 
 
27) Devarim (Deuteronômio) 34:9 _________________________________________________________ 
 

w[mXyw wyl[ wydy-ta hXm $ms-yk hmkx xwr alm !wn-!b [Xwhyw 
hXm-ta hWhy" hwc rXak wX[yw lwarXy-ynb wyla 

 
28) Yaohushua (corrompido como Josué) 1:1 _________________________________________________ 
 

!wn-!b [Xwhy-la hWhy" rmayw hWhy" db[ hXm twm yrxa yhyw 
rmal hXm trXm 

 
29) Yaohushua (corrompido como Josué) 1:10 _________________________________________________ 
 

rmal ~[h yrjX-ta [Xwhy wcyw 
 
30) Yaohushua (corrompido como Josué) 1:12 _________________________________________________ 
 

rmal [Xwhy rma hXnmh jbX ycxlw ydglw ynbwarlw 
 
31) Yaohushua (corrompido como Josué) 1:16 ________________________________________________ 
 

$ln wnxlXt rXa-lk-law hX[n wntywc-rXa lk rmal [Xwhy-ta wn[yw 
 
32) Yaohushua (corrompido como Josué) 2:1 _________________________________________________ 
Muito cuidado com a versão "Antigo Testamento Poliglota", publicado pela Vida Nova - Sociedade Bíblica 
do Brasil, ISBN 85-275-0301-8, que corrompe o nome nesse verso, comparando-se a outras versões 
hebraicas mais confiáveis. A versão Stuttgartensia traz o nome grafado corretamente nesse verso. 
 

war wkl rmal Xrx ~ylgrm ~yXna-~ynX ~yjXh-!m !wn-!b-[Xwhy xlXyw 
hmX-wbkXyw bxr hmXw hnwz hXa-tyb wabyw wklyw wxyry-taw #rah-ta 
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33) Yaohushua (corrompido como Josué) 2:23 ________________________________________________ 
 

[Xwhy-la wabyw wrb[yw rhhm wdryw ~yXnah ynX wbXyw 
~twa twacmh-lk ta wl-wrpsyw !wn-!b 

 
34) Yaohushua (corrompido como Josué) 2:24 ________________________________________________ 
 

wgmn-~gw #rah-lk-ta wndyb hWhy" !tn-yk [Xwhy-la wrmayw 
wnynpm #rah ybXy-lk 

 
35) Yaohushua (corrompido como Josué) 3:1 _________________________________________________ 
 

!dryh-d[ wabyw ~yjXhm w[syw rqbb [Xwhy ~kXyw 
 wrb[y ~rj ~X wnlyw lwarXy ynb-lkw awh 

 
36) Yaohushua (corrompido como Josué) 3:5 _________________________________________________ 
 

twalpn ~kbrqb hWhy" hX[y rxm yk wXdqth ~[h-la [Xwhy rmayw 
 
37) Yaohushua (corrompido como Josué) 3:7 _________________________________________________ 
 

rXa lwarXy-lk yny[b $ldg lxa hzh ~wyh [Xwhy-la hWhy" rmayw 
$m[ hyha hXm-~[ ytyyh rXak yk !w[dy  

 
38) Yaohushua (corrompido como Josué) 3:9 _________________________________________________ 
 

~kyhlwa hWhy" yrbd-ta w[mXw hnh wXg lwarXy ynb-la [Xwhy rmayw 
 
39) Yaohushua (corrompido como Josué) 3:10 ________________________________________________ 
 

~kynpm Xyrwy Xrwhw ~kbrqb yx la yk !w[dt tazb [Xwhy rmayw 
yswbyhw yrmahw yXgrgh-taw yzrph-taw ywxh-taw ytxh-taw yn[nkh-ta 

 
40) Yaohushua (corrompido como Josué) 4:1 _________________________________________________ 
 

rmal [Xwhy-la hWhy" rmayw !dryh-ta rwb[l ywgh-lk wmt-rXak yhyw 
 
41) Yaohushua (corrompido como Josué) 4:4 _________________________________________________ 
 

lwarXy ynbm !ykh rXa Xya rX[h ~ynX-la [Xwhy arqyw 
jbXm dxa-Xya dxa-Xya 
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42) Yaohushua (corrompido como Josué) 4:8 _________________________________________________ 
Duas ocorrências no mesmo verso. 
 

$wtm ~ynba hrX[-ytX waXyw [Xwhy hwc rXak lwarXy-ynb !k-wX[yw 
lwarXy-ynb yjbX rpsml [Xwhy-la hWhy" rbd rXak !dryh  

~X ~wxnyw !wlmh-la ~m[ ~wrb[yw  
 
43) Yaohushua (corrompido como Josué) 4:9 __________________________________________________ 
 

ylgr bcm txt !dryh $wtb [Xwhy ~yqh ~ynba hrX[ ~ytXw 
hzh ~wyh d[ ~X wyhyw tyrbh !wra yaXn ~ynhkh 

 
44) Yaohushua (corrompido como Josué) 4:10 ______________________________________________ 
Duas ocorrências no mesmo verso. 
 

hwc-rXa rbdh-lk ~t d[ !dryh $wtb ~ydm[ !wrah yaXn ~ynhkhw 
wrhmyw [Xwhy-ta hXm hwc-rXa lkk ~[h-la rbdl [Xwhy-ta hWhy" 

wrb[yw ~[h 
 
45) Yaohushua (corrompido como Josué) 4:14 ______________________________________________ 
 

wary rXak wta waryw lwarXy-lk yny[b [Xwhy-ta hWhy" ldg awhh ~wyb 
wyyx ymy-lk hXm-ta 

 
46) Yaohushua (corrompido como Josué) 4:15 ______________________________________________ 
 

rmal [Xwhy-la hWhy" rmayw 
 
47) Yaohushua (corrompido como Josué) 4:17 ______________________________________________ 
 

!dryh-!m wl[ rmal ~ynhkh-ta [Xwhy wcyw 
 
48) Yaohushua (corrompido como Josué) 4:20 ______________________________________________ 
 

lglgb [Xwhy ~yqh !dryh-!m wxql rXa hlah ~ynbah hrX[ ~ytX taw 
 
49) Yaohushua (corrompido como Josué) 5:2 _______________________________________________ 
 

lm bwXw ~yrc twbrx $l hX[ [Xwhy-la hWhy" rma ayhh t[b 
tynX lwarXy-ynb-ta 

 
50) Yaohushua (corrompido como Josué) 5:3 _______________________________________________ 
 

twlr[h t[bg-la lwarXy ynb-ta lmyw ~yrc twbrx [Xwhy wl-X[yw 
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51) Yaohushua (corrompido como Josué) 5:4 _______________________________________________ 
 

yXna lk ~yrkzh ~yrcmm acyh ~[h-lk [Xwhy lm-rXa rbdh hzw 
~yrcmm ~tacb $rdb rbdmb wtm hmxlmh 

 
52) Yaohushua (corrompido como Josué) 5:7 _______________________________________________ 
 

yk wyh ~ylr[-yk [Xwhy lm ~ta ~txt ~yqh ~hynb-taw 
$rdb ~twa wlm-al 

 
53) Yaohushua (corrompido como Josué) 5:9 _______________________________________________ 
 

arqyw ~kyl[m ~yrcm tprx-ta ytwlg ~wyh [Xwhy-la hWhy" rmayw 
hzh ~wyh d[ lglg awhh ~wqmh ~X 

 
54) Yaohushua (corrompido como Josué) 5:13 ______________________________________________ 
Duas ocorrências no mesmo verso. 
 

wbrxw wdgnl dm[ Xya-hnhw aryw wyny[ aXyw wxyryb [Xwhy twyhb yhyw 
wnyrcl-~a hta wnlh wl rmayw wyla [Xwhy $lyw wdyb hpwlX 

 
55) Yaohushua (corrompido como Josué) 5:14 ______________________________________________ 
 

hcra wynp-la [Xwhy lpyw ytab ht[ hWhy"-abc-rX yna yk al rmayw 
wdb[-la rbdm ynda hm wl rmayw wxtXyw 

 
56) Yaohushua (corrompido como Josué) 5:15 ______________________________________________ 
Duas ocorrências no mesmo verso. 
 

hta rXa ~wqmh yk $lgr l[m $l[n-lX [Xwhy-la hWhy" abc-rX rmayw 
!k [Xwhy X[yw awh Xdq wyl[ dm[ 

 
57) Yaohushua (corrompido como Josué) 6:2 _______________________________________________ 
 

yxh yrwbg hklm-taw wxyry-ta $dyb yttn har [Xwhy-la hWhy" rmayw 
 
58) Yaohushua (corrompido como Josué) 6:6 _______________________________________________ 
 

tyrbh !wra-ta waX ~hla rmayw ~ynhkh-la !wn-!b [Xwhy arqyw 
hWhy" !wra ynpl ~ylbwy twrpwX h[bX waXy ~ynhk h[bXw 

 
59) Yaohushua (corrompido como Josué) 6:8 _______________________________________________ 
 

~ylbwyh twrpwX h[bX ~yaXn ~ynhkh h[bXw ~[h-la [Xwhy rmak yhyw 
~hyrxa $lh hWhy" tyrb !wraw twrpwXb w[qtw wrb[ hWhy" ynpl 
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60) Yaohushua (corrompido como Josué) 6:10 ______________________________________________ 
 

acy-alw ~klwq-ta w[ymXt-alw w[yrt al rmal [Xwhy hwc ~[h-taw 
~t[yrhw w[yrh ~kyla yrma ~wy d[ rbd ~kypm 

 
61) Yaohushua (corrompido como Josué) 6:12 ______________________________________________ 
 

hWhy" !wra-ta ~ynhkh waXyw rqbb [Xwhy ~kXyw 
 
62) Yaohushua (corrompido como Josué) 6:16 ______________________________________________ 
 

w[yrh ~[h-la [Xwhy rmayw twrpwXb ~ynhkh w[qt ty[ybXh ~[pb yhyw 
ry[h-ta ~kl hWhy" !tn-yk 

 
63) Yaohushua (corrompido como Josué) 6:22 ______________________________________________ 
 

hnwzh hXah-tyb wab [Xwhy rma #rah-ta ~ylgrmh ~yXnah ~ynXlw 
hl ~t[bXn rXak hl-rXa-lk-taw hXah-ta ~Xm waycwhw 

 
64) Yaohushua (corrompido como Josué) 6:25 ______________________________________________ 
Duas ocorrências no mesmo verso. 
 

bXtw [Xwhy hyxh hl-rXa-lk-taw hyba tyb-taw hnwzh bxr-taw 
xlX-rXa ~ykalmh-ta haybxh yk hzh ~wyh d[ lwarXy brqb 

wxyry-ta lgrl [Xwhy 
 
65) Yaohushua (corrompido como Josué) 6:26 ______________________________________________ 
 

hnbw ~wqy rXa hWhy" ynpl Xyah rwra rmal ayhh t[b [Xwhy [bXyw 
hytld bycy wry[cbw hndsyy wrkbb wxyry-ta tazh ry[h-ta 

 
66) Yaohushua (corrompido como Josué) 6:27 ______________________________________________ 
 

#rah-lkb w[mX yhyw [Xwhy-ta hWhy" yhyw 
 
67) Yaohushua (corrompido como Josué) 7:2 _______________________________________________ 
 

rmayw lwa-tybl ~dqm !wa tyb-~[ rXa y[h wxyrym ~yXna [Xwhy xlXyw 
y[h-ta wlgryw ~yXnah wl[yw #rah-ta wlgrw wl[ rmal ~hyla 

 
68) Yaohushua (corrompido como Josué) 7:3 _______________________________________________ 
 

tXlXk wa Xya ~yplak ~[h-lk l[y-la wyla wrmayw [Xwhy-la wbXyw 
hmh j[m yk ~[h-lk-ta hmX-[gyt-la y[h-ta wkyw wl[y Xya ~ypla 
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69) Yaohushua (corrompido como Josué) 7:6 _______________________________________________ 
 

br[h-d[ hWhy" !wra ynpl hcra wynp-l[ lpyw wytlmX [Xwhy [rqyw 
~Xar-l[ rp[ wl[yw lwarXy ynqzw awh 

 
70) Yaohushua (corrompido como Josué) 7:7 _______________________________________________ 
 

!dryh-ta hzh ~[h-ta ryb[h trb[h hml hWhy" ynda hha [Xwhy rmayw 
!dryh rb[b bXnw wnlawh wlw wndybahl yrmah dyb wnta ttl 

 
71) Yaohushua (corrompido como Josué) 7:10 ______________________________________________ 
 

$ynp-l[ lpn hta hz hml $l ~q [Xwhy-la hWhy" rmayw 
 
72) Yaohushua (corrompido como Josué) 7:16 ______________________________________________ 
 

hdwhy jbX dklyw wyjbXl lwarXy-ta brqyw rqbb [Xwhy ~kXyw 
 
73) Yaohushua (corrompido como Josué) 7:19 ______________________________________________ 
 

wl-!tw lwarXy yhlwa hWhy"l dwbk an-~yX ynb !k[-la [Xwhy rmayw 
ynmm dxkt-la tyX[ hm yl an-dghw hdwt 

 
74) Yaohushua (corrompido como Josué) 7:20 ______________________________________________ 
 

lwarXy yhlwa hWhy"l ytajx ykna hnma rmayw [Xwhy-ta !k[ ![yw 
ytyX[ tazkw tazkw 

 
75) Yaohushua (corrompido como Josué) 7:22 ______________________________________________ 
 

hytxt @skhw wlhab hnwmj hnhw hlhah wcryw ~ykalm [Xwhy xlXyw 
 
76) Yaohushua (corrompido como Josué) 7:23 ______________________________________________ 
 

lwarXy ynb-lk law [Xwhy-la ~wabyw lhah $wtm ~wxqyw 
hWhy" ynpl ~qcyw 

 
77) Yaohushua (corrompido como Josué) 7:24 ______________________________________________ 
 

bhzh !wXl-taw trdah-taw @skh-taw xrz-!b !k[-ta [Xwhy xqyw 
  wlha-taw wnac-taw wrmx-taw wrwX-taw wytnb-taw wynb-taw 

 rwk[ qm[ ~ta wl[yw wm[ lwarXy-lkw wl-rXa-lk-taw  
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78) Yaohushua (corrompido como Josué) 7:25 ______________________________________________ 
 

wta wmgryw hzh ~wyb hWhy" $rk[y wntrk[ hm [Xwhy rmayw 
~ynbab ~ta wlqsyw Xab ~ta wprXyw !ba lwarXy-lk 

 
79) Yaohushua (corrompido como Josué) 8:1 _______________________________________________ 
 

hmxlmh ~[-lk ta $m[ xq txt-law aryt-la [Xwhy-la hWhy" rmayw 
wcra-taw wry[-taw wm[-taw y[h $lm-ta $dyb yttn har y[h hl[ ~wqw 

 
80) Yaohushua (corrompido como Josué) 8:3 _______________________________________________ 
Duas ocorrências no mesmo verso. 
 

~yXlX [Xwhy rxbyw y[h twl[l hmxlmh ~[-lkw [Xwhy ~qyw 
hlyl ~xlXyw lyxh yrwbg Xya @la 

 
81) Yaohushua (corrompido como Josué) 8:9 _______________________________________________ 
Duas ocorrências no mesmo verso. 
 

y[l ~ym y[h !ybw la-tyb !yb wbXyw bramh-la wklyw [Xwhy ~xlXyw 
~[h $wtb awhh hlylb [Xwhy !lyw 

 
82) Yaohushua (corrompido como Josué) 8:10 ______________________________________________ 
 

y[h ~[h ynpl lwarXy ynqzw awh l[yw ~[h-ta dqpyw rqbb [Xwhy ~kXyw 
 
83) Yaohushua (corrompido como Josué) 8:13 ______________________________________________ 
 

ry[l ~ym wbq[-taw ry[l !wpcm rXa hnxmh-lk-ta ~[h wmyXyw 
qm[h $wtb awhh hlylb [Xwhy $lyw 

 
84) Yaohushua (corrompido como Josué) 8:15 ______________________________________________ 
 

rbdmh $rd wsnyw ~hynpl lwarXy-lkw [Xwhy w[gnyw 
 
85) Yaohushua (corrompido como Josué) 8:16 ______________________________________________ 
 

[Xwhy yrxa wpdryw ~hyrxa @drl ry[b rXa ~[h-lk wq[zyw 
ry[h-!m wqtnyw 

 
86) Yaohushua (corrompido como Josué) 8:18 ______________________________________________ 
Duas ocorrências no mesmo verso. 
 

$dyb yk y[h-la $dyb-rXa !wdykb hjn [Xwhy-la hWhy" rmayw 
ry[h-la wdyb-rXa !wdykb [Xwhy jyw hnnta 
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87) Yaohushua (corrompido como Josué) 8:21 ______________________________________________ 
 

wbXyw ry[h !X[ hl[ ykw ry[h-ta brah dkl-yk war lwarXy-lkw [Xwhyw 
y[h yXna-ta wkyw 

 
88) Yaohushua (corrompido como Josué) 8:23 ______________________________________________ 
 

[Xwhy-la wta wbrqyw yx wXpt y[h $lm-taw 
 
89) Yaohushua (corrompido como Josué) 8:26 ______________________________________________ 
 

y[h ybXy-lk ta ~yrxh rXa d[ !wdykb hjn rXa wdy byXh-al [Xwhyw 
 
90) Yaohushua (corrompido como Josué) 8:27 ______________________________________________ 
 

rXa hWhy" rbdk lwarXy ~hl wzzb ayhh ry[h llXw hmhbh qr 
[Xwhy-ta hwc 

 
91) Yaohushua (corrompido como Josué) 8:28 ______________________________________________ 
 

hzh ~wyh d[ hmmX ~lw[-lt hmyXyw y[h-ta [Xwhy @rXyw 
 
92) Yaohushua (corrompido como Josué) 8:29 ______________________________________________ 
 

wdyryw [Xwhy hwc XmXh awbkw br[h t[-d[ #[h-l[ hlt y[h $lm-taw 
~ynba-lg wyl[ wmyqyw ry[h r[X xtp-la htwa wkylXyw #[h-!m wtlbn-ta 

hzh ~wyh d[ lwdg 
 
93) Yaohushua (corrompido como Josué) 8:30 ______________________________________________ 
 

lby[ rhb lwarXy yhlwa hWhy"l xbzm [Xwhy hnby za 
 
94) Yaohushua (corrompido como Josué) 8:35 ______________________________________________ 
 

lhq-lk dgn [Xwhy arq-al rXa hXm hwc-rXa lkm rbd hyh-al 
~brqb $lhh rghw @jhw ~yXnhw lwarXy 

 
95) Yaohushua (corrompido como Josué) 9:2 _______________________________________________ 
 

dxa hp lwarXy-~[w [Xwhy-~[ ~xlhl wdxy wcbqtyw 
 
96) Yaohushua (corrompido como Josué) 9:3 _______________________________________________ 
 

y[lw wxyryl [Xwhy hX[ rXa ta w[mX !w[bg ybXyw 
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97) Yaohushua (corrompido como Josué) 9:6 _______________________________________________ 
 

lwarXy Xya-law wyla wrmayw lglgh hnxmh-la [Xwhy-la wklyw 
tyrb wnl-wtrk ht[w wnab hqwxr #ram 

 
98) Yaohushua (corrompido como Josué) 9:8 _______________________________________________ 
Duas ocorrências no mesmo verso.  
 

wabt !yamw ~ta ym [Xwhy ~hla rmayw wnxna $ydb[ [Xwhy-la wrmayw 
 
99) Yaohushua (corrompido como Josué) 9:15 ______________________________________________ 
 

hd[h yayXn ~hl w[bXyw ~twyxl tyrb ~hl trkyw ~wlX [Xwhy ~hl X[yw 
 
100) Yaohushua (corrompido como Josué) 9:22 _____________________________________________ 
 

rmal wnta ~tymr hml rmal ~hyla rbdyw [Xwhy ~hl arqyw 
~ybXy wnbrqb ~taw dam ~km wnxna ~yqwxr 

 
101) Yaohushua (corrompido como Josué) 9:24 _____________________________________________ 
 

  $yhlwa hWhy" hwc rXa ta $ydb[l dgh dgh yk wrmayw [Xwhy-ta wn[yw 
#rah ybXy-lk-ta dymXhlw #rah-lk-ta ~kl ttl wdb[ hXm-ta 

hzh rbdh-ta hX[nw ~kynpm wnytXpnl dam arynw ~kynpm 
 
102) Yaohushua (corrompido como Josué) 9:27 _____________________________________________ 
 

hWhy" xbzmlw hd[l ~ym ybaXw ~yc[ ybjx awhh ~wyb [Xwhy ~ntyw 
rxby rXa ~wqmh-la hzh ~wyh-d[ 

 
103) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:1 _____________________________________________ 
 

rXak hmyrxyw y[h-ta [Xwhy dkl-yk ~lXwry $lm qdc-ynda [mXk yhyw 
!w[bg ybXy wmylXh ykw hklmlw y[l hX[-!k hklmlw wxyryl hX[ 

~brqb wyhyw lwarXy-ta 
 
104) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:4 _____________________________________________ 
 

lwarXy ynb-taw [Xwhy-ta hmylXh-yk !w[bg-ta hknw ynrz[w yla-wl[ 
 
105) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:6 _____________________________________________ 
 

$ydy @rt-la rmal hlglgh hnxmh-la [Xwhy-la !w[bg yXna wxlXyw 
wnyla wcbqn yk wnrz[w wnl h[yXwhw hrhm wnyla hl[ $ydb[m 

rhh ybXy yrmah yklm-lk 
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106) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:7 _____________________________________________ 
 

lyxh yrwbg lkw wm[ hmxlmh ~[-lkw awh lglgh-!m [Xwhy l[yw 
 
107) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:8 _____________________________________________ 
 

dm[y-al ~yttn $dyb yk ~hm aryt-la [Xwhy-la hWhy" rmayw 
$ynpb ~hm Xya 

 
108) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:9 _____________________________________________ 
 

lglgh-!m hl[ hlylh-lk ~atp [Xwhy ~hyla abyw 
 
109) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:12 ____________________________________________ 
 

rmayw lwarXy ynb ynpl yrmah-ta hWhy" tt ~wyb hWhy"l [Xwhy rbdy za 
!wlya qm[b xryw ~wd !w[bgb XmX lwarXy yny[l 

 
110) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:15 _____________________________________________ 
 

hlglgh hnxmh-la wm[ lwarXy-lkw [Xwhy bXyw 
 
111) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:17 ____________________________________________ 
 

hdqmb hr[mb ~yabxn ~yklmh tXmx wacmn rmal [Xwhyl dgyw 
 
112) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:18 ____________________________________________ 
 

hyl[ wdyqphw hr[mh yp-la twldg ~ynba wlg [Xwhy rmayw 
~rmXl ~yXna 

 
113) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:20 ____________________________________________ 
 

~mt-d[ dam-hlwdg hkm ~twkhl lwarXy ynbw [Xwhy twlkk yhyw 
rcbmh yr[-la wabyw ~hm wdrX ~ydyrXhw 

 
114) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:21 ____________________________________________ 
 

ynbl #rx-al ~wlXb hdqm [Xwhy-la hnxmh-la ~[h-lk wbXyw 
wnXl-ta Xyal lwarXy 

 
115) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:22 ____________________________________________ 
 

~yklmh tXmx-ta yla waycwhw hr[mh yp-ta wxtp [Xwhy rmayw 
hr[mh-!m hlah 
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116) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:24 ____________________________________________ 
Duas ocorrências no mesmo verso. 
 

Xya-lk-la [Xwhy arqyw [Xwhy-la hlah ~yklmh-ta ~aycwhk yhyw 
wmyX wbrq wta awklhh hmxlmh yXna ynycq-la rmayw lwarXy 
~hylgr-ta wmyXyw wbrqyw hlah ~yklmh yrawc-l[ ~kylgr-ta 

~hyrawc-l[ 
 
117) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:25 ____________________________________________ 
 

hWhy" hX[y hkk yk wcmaw wqzx wtxt-law waryt-la [Xwhy ~hyla rmayw 
~twa ~ymxln ~ta rXa ~kybya-lkl 

 
118) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:26 ____________________________________________ 
 

~ywlt wyhyw ~yc[ hXmx l[ ~ltyw ~tymyw !k-yrxa [Xwhy ~kyw 
br[h-d[ ~yc[h-l[ 

 
119) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:27 ____________________________________________ 
 

hr[mh-la ~klXyw ~yc[h l[m ~wdyryw [Xwhy hwc XmXh awb t[l yhyw 
hzh ~wyh ~c[-d[ hr[mh yp-l[ twldg ~ynba wmXyw ~X-wabxn rXa 

 
120) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:28 ____________________________________________ 
 

 ~twa ~rxh hklm-taw brx-ypl hkyw awhh ~wyb [Xwhy dkl hdqm-taw 
rXak hdqm $lml X[yw dyrX ryaXh al hb-rXa Xpnh-lk-taw 

wxyry $lml hX[ 
 
121) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:29 ____________________________________________ 
 

hnbl-~[ ~xlyw hnbl hdqmm wm[ lwarXy-lkw [Xwhy rb[yw 
 
122) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:31 ____________________________________________ 
 

hb ~xlyw hyl[ !xyw hXykl hnblm wm[ lwarXy-lkw [Xwhy rb[yw 
 
123) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:33 ____________________________________________ 
 

ytlb-d[ wm[-taw [Xwhy whkyw Xykl-ta rz[l rzg $lm ~rh hl[ za 
dyrX wl-ryaXh 

 
124) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:34 ____________________________________________ 
 

hyl[ wmxlyw hyl[ wnxyw hnlg[ Xyklm wm[ lwarXy-lkw [Xwhy rb[yw 
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125) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:36 ____________________________________________ 
 

hyl[ wmxlyw hnwrbx hnwlg[m wm[ lwarXy-lkw [Xwhy l[yw 
 
126) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:37 ____________________________________________ 
Note que a versão Almeida, e outras, apresentam o nome 'Josué' nesse verso traduzido, quando no verso 
hebraico original tal nome não é citado. 
 

Xpnh-lk-taw hyr[-lk-taw hklm-taw brx-ypl-hwkyw hwdklyw 
htwa ~rxyw !wlg[l hX[-rXa lkk dyrX ryaXh-al hb-rXa 

hb-rXa Xpnh-lk-taw 
 
127) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:38 ____________________________________________ 
 

hyl[ ~xlyw hrbd wm[ lwarXy-lkw [Xwhy bXyw 
 
128) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:40 ____________________________________________ 
 

taw twdXahw hlpXhw bgnhw rhh #rah-lk-ta [Xwhy hkyw 
rXak ~yrxh hmXnh-lk taw dyrX ryaXh al ~hyklm-lk 

lwarXy yhlwa hWhy" hwc 
 
129) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:41 _____________________________________________ 
 

!w[bg-d[w !Xg #ra-lk taw hz[-d[w [nrb Xdqm [Xwhy ~kyw 
 
130) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:42 ____________________________________________ 
 

yhlwa hWhy" yk txa ~[p [Xwhy dkl ~cra-taw hlah ~yklmh-lk taw 
lwarXyl ~xln lwarXy 

 
131) Yaohushua (corrompido como Josué) 10:43 ____________________________________________ 
 

hlglgh hnxmh-la wm[ lwarXy-lkw [Xwhy bXyw 
 
132) Yaohushua (corrompido como Josué) 11:6 _____________________________________________ 
 

ykna tazh t[k rxm-yk ~hynpm aryt-la [Xwhy-la hWhy" rmayw 
rq[t ~hysws-ta lwarXy ynpl ~yllx ~lk-ta !tn 

Xab @rXt ~hytbkrm-taw 
 
133) Yaohushua (corrompido como Josué) 11:7 _____________________________________________ 
 

~hb wlpyw ~atp ~wrm ym-l[ ~hyl[ wm[ hmxlmh ~[-lkw [Xwhy abyw 
 
 
 



32 
 

134) Yaohushua (corrompido como Josué) 11:9 _____________________________________________ 
 

rq[ ~hysws-ta hWhy" wl-rma rXak [Xwhy ~hl X[yw 
Xab @rX ~hytbkrm-taw 

 
135) Yaohushua (corrompido como Josué) 11:10 ____________________________________________ 
 

brxb hkh hklm-taw rwcx-ta dklyw ayhh t[b [Xwhy bXyw 
hlah twklmmh-lk Xar ayh ~ynpl rwcx-yk 

 
136) Yaohushua (corrompido como Josué) 11:12 ____________________________________________ 
 

brx-ypl ~kyw [Xwhy dkl ~hyklm-lk-taw hlah-~yklmh yr[-lk-taw 
hWhy" db[ hXm hwc rXak ~twa ~yrxh 

 
137) Yaohushua (corrompido como Josué) 11:13 ____________________________________________ 
 

rwcx-ta ytlwz lwarXy ~prX al ~lt-l[ twdm[h ~yr[h-lk qr 
[Xwhy @rX hdbl 

 
138) Yaohushua (corrompido como Josué) 11:15 ____________________________________________ 
Duas ocorrências no mesmo verso. 
 

hX[ !kw [Xwhy-ta hXm hwc-!k wdb[ hXm-ta hWhy" hwc rXak 
hXm-ta hWhy" hwc-rXa lkm rbd rysh-al [Xwhy 

 
139) Yaohushua (corrompido como Josué) 11:16 ____________________________________________ 
 

!Xgh #ra-lk taw bgnh-lk-taw rhh tazh #rah-lk-ta [Xwhy xqyw 
htlpXw lwarXy rh-taw hbr[h-taw hlpXh-taw 

 
140) Yaohushua (corrompido como Josué) 11:18 ____________________________________________ 
 

hmxlm hlah ~yklmh-lk-ta [Xwhy hX[ ~ybr ~ymy 
 
141) Yaohushua (corrompido como Josué) 11:21 _____________________________________________ 
Duas ocorrências no mesmo verso. 
 

rbd-!m !wrbx-!m rhh-!m ~yqn[h-ta trkyw ayhh t[b [Xwhy abyw 
[Xwhy ~myrxh ~hyr[-~[ lwarXy rh lkmw hdwhy rh lkmw bn[-!m 

 
142) Yaohushua (corrompido como Josué) 11:23 _____________________________________________ 
Duas ocorrências no mesmo verso.  
 

[Xwhy hntyw hXm-la hWhy" rbd rXa lkk #rah-lk-ta [Xwhy xqyw 
hmxlmm hjqX #rahw ~hyjbXl ~tqlxmk lwarXyl hlxnl 
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143) Yaohushua (corrompido como Josué) 12:7 _____________________________________________ 
Duas ocorrências no mesmo verso. 
 

hmy !dryh rb[b lwarXy ynbw [Xwhy hkh rXa #rah yklm hlaw 
hntyw hry[X hl[h qlxh rhh-d[w !wnblh t[qbb dg l[bm 

~tqlxmk hXry lwarXy yjbXl [Xwhy 
 
144) Yaohushua (corrompido como Josué) 13:1 _____________________________________________ 
 

~ymyb tab htnqz hta wyla hWhy" rmayw ~ymyb ab !qz [Xwhyw 
htXrl dam-hbrh hraXn #rahw 

 
145) Yaohushua (corrompido como Josué) 14:1 _____________________________________________ 
 

rz[la ~twa wlxn rXa ![nk #rab lwarXy-ynb wlxn-rXa hlaw 
lwarXy ynbl twjmh twba yXarw !wn-!b [Xwhyw !hkh 

 
146) Yaohushua (corrompido como Josué) 14:6 _____________________________________________ 
 

yznqh hnpy-!b blk wyla rmayw lglgb [Xwhy-la hdwhy-ynb wXgyw 
l[ ~yhlwah-Xya hXm-la hWhy" rbd-rXa rbdh-ta t[dy hta 

[nrb Xdqb $ytwda l[w ytwda 
 
147) Yaohushua (corrompido como Josué) 14:13 ____________________________________________ 
 

hlxnl hnpy-!b blkl !wrbx-ta !tyw [Xwhy whkrbyw 
 
148) Yaohushua (corrompido como Josué) 15:13 ____________________________________________ 
 

tyrq-ta [Xwhyl hWhy" yp-la hdwhy-ynb $wtb qlx !tn hnpy-!b blklw 
!wrbx ayh qn[h yba [bra 

 
149) Yaohushua (corrompido como Josué) 17:4 _____________________________________________ 
 

~yayXnh ynplw !wn-!b [Xwhy ynplw !hkh rz[la ynpl hnbrqtw 
~hl !tyw wnyxa $wtb hlxn wnl-ttl hXm-ta hwc hWhy" rmal 

!hyba yxa $wtb hlxn hWhy" yp-la 
 
150) Yaohushua (corrompido como Josué) 17:14 ____________________________________________ 
 

dxa lrwg hlxn yl httn [wdm rmal [Xwhy-ta @swy ynb wrbdyw 
hWhy" ynkrb hk-d[-rXa d[ br-~[ ynaw dxa lbxw 
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151) Yaohushua (corrompido como Josué) 17:15 ____________________________________________ 
 

#rab ~X $l tarbw hr[yh $l hl[ hta br-~[-~a [Xwhy ~hyla rmayw 
~yrpa-rh $l #a-yk ~yaprhw yzrph 

 
152) Yaohushua (corrompido como Josué) 17:17 ____________________________________________ 
 

lwdg xkw hta br-~[ rmal hXnmlw ~yrpal @swy tyb-la [Xwhy rmayw 
dxa lrwg $l hyhy-al $l 

 
153) Yaohushua (corrompido como Josué) 18:3 _____________________________________________ 
 

#rah-ta tXrl awbl ~yprtm ~ta hna-d[ lwarXy ynb-la [Xwhy rmayw 
~kytwba yhlwa hWhy" ~kl !tn rXa 

 
154) Yaohushua (corrompido como Josué) 18:8 _____________________________________________ 
 

rmal #rah-ta btkl ~yklhh-ta [Xwhy wcyw wklyw ~yXnah wmqyw 
lrwg ~kl $ylXa hpw yla wbwXw htwa wbtkw #rab wklhthw wkl 

hlXb hWhy" ynpl 
 
155) Yaohushua (corrompido como Josué) 18:9 _____________________________________________ 
 

rps-l[ ~yqlx h[bXl ~yr[l hwbtkyw #rab wrb[yw ~yXnah wklyw 
hlX hnxmh-la [Xwhy-la wabyw 

 
156) Yaohushua (corrompido como Josué) 18:10 ____________________________________________ 
Duas ocorrências no mesmo verso.  
 

#rah-ta [Xwhy ~X-qlxyw hWhy" ynpl hlXb lrwg [Xwhy ~hl $lXyw 
~tqlxmk lwarXy ynbl 

 
157) Yaohushua (corrompido como Josué) 19:49 ____________________________________________ 
 

hlxn lwarXy-ynb wntyw hytlwbgl #rah-ta-lxnl wlkyw 
~kwtb !wn-!b [Xwhyl 

 
158) Yaohushua (corrompido como Josué) 19:51 ____________________________________________ 
 

twbah yXarw !wn-!b [Xwhyw !hkh rz[la wlxn rXa tlxnh hla 
d[wm lha xtp hWhy" ynpl hlXb lrwgb lwarXy-ynb twjml 

#rah-ta qlxm wlkyw 
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159) Yaohushua (corrompido como Josué) 20:1 _____________________________________________ 
 

rmal [Xwhy-la hWhy" rbdyw 
160) Yaohushua (corrompido como Josué) 21:1 _____________________________________________ 
 

yXar-law !wn-!b [Xwhy-law !hkh rz[la-la ~ywlh twba yXar wXgyw 
lwarXy ynbl twjmh twba 

 
161) Yaohushua (corrompido como Josué) 22:1 _____________________________________________ 
 

hXnm hjm ycxlw ydglw ynbwarl [Xwhy arqy za 
 
162) Yaohushua (corrompido como Josué) 22:6 _____________________________________________ 
 

~hylha-la wklyw ~xlXyw [Xwhy ~krbyw 
 
163) Yaohushua (corrompido como Josué) 22:7 _____________________________________________ 
Duas ocorrências no mesmo verso.  
 

rb[m ~hyxa-~[ [Xwhy !tn wycxlw !Xbb hXm !tn hXnmh jbX ycxlw 
~krbyw ~hylha-la [Xwhy ~xlX yk ~gw hmy !dryh 

 
164) Yaohushua (corrompido como Josué) 23:1 _____________________________________________ 
 

bybsm ~hybya-lkm lwarXyl hWhy" xynh-rXa yrxa ~ybr ~ymym yhyw 
~ymyb ab !qz [Xwhyw 

 
165) Yaohushua (corrompido como Josué) 23:2 _____________________________________________ 
 

~hla rmayw wyrjXlw wyjpXlw wyXarlw wynqzl lwarXy-lkl [Xwhy arqyw 
~ymyb ytab ytnqz yna 

 
166) Yaohushua (corrompido como Josué) 24:1 _____________________________________________ 
 

wyXarlw lwarXy ynqzl arqyw hmkX lwarXy yjbX-lk-ta [Xwhy @sayw 
~yhlwah ynpl wbcytyw wyrjXlw wyjpXlw 

 
167) Yaohushua (corrompido como Josué) 24:2 _____________________________________________ 
 

 wbXy rhnh rb[b lwarXy yhlwa hWhy" rma-hk ~[h-lk-la [Xwhy rmayw 
  ~yrxa ~yhlwa wdb[yw rwxn ybaw ~hrba yba xrt ~lw[m ~kytwba 

 
168) Yaohushua (corrompido como Josué) 24:19 ____________________________________________ 
 

~yXdq ~yhlwa-yk hWhy"-ta db[l wlkwt al ~[h-la [Xwhy rmayw 
~kytwajxlw ~k[Xpl aXy-al awh awnq-la awh 
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169) Yaohushua (corrompido como Josué) 24:21 ____________________________________________ 
 

db[n hWhy"-ta yk al [Xwhy-la ~[h rmayw 
 
170) Yaohushua (corrompido como Josué) 24:22 ____________________________________________ 
 

hWhy"-ta ~kl ~trxb ~ta-yk ~kb ~ta ~yd[ ~[h-la [Xwhy rmayw 
~yd[ wrmayw wtwa db[l 

 
171) Yaohushua (corrompido como Josué) 24:24 ____________________________________________ 
 

[mXn wlwqbw db[n wnyhlwa hWhy"-ta [Xwhy-la ~[h wrmayw 
 
172) Yaohushua (corrompido como Josué) 24:25 ____________________________________________ 
 

~kXb jpXmw qx wl ~Xyw awhh ~wyb ~[l tyrb [Xwhy trkyw 
 
173) Yaohushua (corrompido como Josué) 24:26 ____________________________________________ 
 

!ba xqyw ~yhlwa trwt rpsb hlah ~yrbdh-ta [Xwhy btkyw 
hWhy" Xdqmb rXa hlah txt ~X hmyqyw hlwdg 

 
174) Yaohushua (corrompido como Josué) 24:27 ____________________________________________ 
 

ayh-yk hd[l wnb-hyht tazh !bah hnh ~[h-lk-la [Xwhy rmayw 
hd[l ~kb htyhw wnm[ rbd rXa hWhy" yrma-lk ta h[mX 

~kyhlwab !wXxkt-!p 
 
175) Yaohushua (corrompido como Josué) 24:28 ____________________________________________ 
 

wtlxnl Xya ~[h-ta [Xwhy xlXyw 
 
176) Yaohushua (corrompido como Josué) 24:29 ____________________________________________ 
 

~ynX rX[w ham-!b hWhy" db[ !wn-!b [Xwhy tmyw hlah ~yrbdh yrxa yhyw 
 
177) Yaohushua (corrompido como Josué) 24:31 ____________________________________________ 
Duas ocorrências no mesmo verso.  
 

~ymy wkyrah rXa ~ynqzh ymy lkw [Xwhy ymy lk hWhy"-ta lwarXy db[yw 
lwarXyl hX[ rXa hWhy" hX[m-lk ta w[dy rXaw [Xwhy yrxa 

 
178) Juízes 1:1 ______________________________________________________________________ 
 

wnl-hl[y ym rmal hWhy"b lwarXy ynb wlaXyw [Xwhy twm yrxa yhyw 
wb ~xlhl hlxtb yn[nkh-la 
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179) Juízes 2:6 ______________________________________________________________________ 
 

#rah-ta tXrl wtlxnl Xya lwarXy-ynb wklyw ~[h-ta [Xwhy xlXyw 
 
180) Juízes 2:7 ______________________________________________________________________ 
Note que num mesmo verso o nome Yaohushua é grafado com cinco letras e também com seis letras. Erro 
de grafia dos copistas? Ênfase na pronúncia "U" do sufixo "shua"? O fato é que isso só ocorre duas vezes 
em todo o texto hebraico. 
 

wkyrah rXa ~ynqzh ymy lkw [Xwhy ymy lk hWhy"-ta ~[h wdb[yw 
rXa lwdgh hWhy" hX[m-lk ta war rXa [wXwhy yrxa ~ymy 

lwarXyl hX[ 
 
181) Juízes 2:8 ______________________________________________________________________ 
 

~ynX rX[w ham-!b hWhy" db[ !wn-!b [Xwhy tmyw 
 
182) Juízes 2:21 _____________________________________________________________________ 
 

tmyw [Xwhy bz[-rXa ~ywgh-!m ~hynpm Xya Xyrwhl @yswa al yna-~g 
 
183) Juízes 2:23 _____________________________________________________________________ 
 

[Xwhy-dyb ~ntn alw rhm ~Xyrwh ytlbl hlah ~ywgh-ta hWhy" xnyw 
 
184) 1 Shamuul (corrompido como Samuel) 6:14 ____________________________________________ 
 

!ba ~Xw ~X dm[tw yXmXh-tyb [Xwhy hdX-la hab hlg[hw 
hWhy"l hl[ wl[h twrph-taw hlg[h yc[-ta w[qbyw hlwdg 

 
185) 1 Shamuul (corrompido como Samuel) 6:18 ____________________________________________ 
 

rcbm ry[m ~ynrsh tXmxl ~ytXlp yr[-lk rpsm bhzh yrbk[w 
hWhy" !wra ta hyl[ wxynh rXa hlwdgh lba d[w yzrph rpk d[w 

yXmXh-tyb [Xwhy hdXb hzh ~wyh d[ 
 
186) 1 Reis 16:34 ___________________________________________________________________ 
 

bygXbw hdsy wrkb ~rybab hxyry-ta ylah tyb layx hnb wymyb 
!wn-!b [Xwhy dyb rbd rXa hWhy" rbdk hytld bych wry[c 

 
187) 2 Reis 23:8 ____________________________________________________________________ 
 

hmX-wrjq rXa twmbh-ta amjyw hdwhy yr[m ~ynhkh-lk-ta abyw 
r[X xtp-rXa ~yr[Xh twmb-ta #tnw [bX rab-d[ [bgm ~ynhkh 

ry[h r[Xb Xya lwamX-l[-rXa ry[h-rX [Xwhy 
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188) 1 Crônicas 7:27 _________________________________________________________________ 
 

wnb [Xwhy wnb !wn 
 
189) Haggay (corrompido como Ageu) 1:1 _________________________________________________ 
 

hWhy"-rbd hyh Xdxl dxa ~wyb yXXh Xdxb $lmh Xwyrdl ~ytX tnXb 
qdcwhy-!b [Xwhy-law hdwhy txp laytlaX-!b lbbrz-la aybnh ygx-dyb 

rmal lwdgh !hkh 
 
190) Haggay (corrompido como Ageu) 1:12 ________________________________________________ 
 

tyraX lkw lwdgh !hkh qdcwhy-!b [Xwhyw laytlX-!b lbbrz [mXyw 
wxlX rXak aybnh ygx yrbd-l[w ~hyhlwa hWhy" lwqb ~[h 

hWhy" ynpm ~[h waryyw ~hyhlwa hWhy" 
 
191) Haggay (corrompido como Ageu) 1:14 ________________________________________________ 
 

[Xwhy xwr-taw hdwhy txp laytlX-!b lbbrz xwr-ta hWhy" r[yw 
wX[yw wabyw ~[h tyraX lk xwr-taw lwdgh !hkh qdcwhy-!b 

~hyhlwa twabc hWhy"-tybb hkalm 
 
192) Haggay (corrompido como Ageu) 2:2 _________________________________________________ 
 

qdcwhy-!b [Xwhy-law hdwhy txp laytlX-!b lbbrz-la an-rma 
rmal ~[h tyraX-law lwdgh !hkh 

 
193) Haggay (corrompido como Ageu) 2:4 _________________________________________________ 
 

qzxw lwdgh !hkh qdcwhy-!b [Xwhy qzxw hWhy"-~an lbbrz qzx ht[w 
twabc hWhy" ~an ~kta yna-yk wX[w hWhy"-~an #rah ~[-lk 

 
194) Zokharyaohu (corrompido como Zacarias) 3:1 ___________________________________________ 
 

dm[ !jXhw hWhy" $alm ynpl dm[ lwdgh !hkh [Xwhy-ta ynaryw 
wnjXl wnymy-l[ 

 
195) Zokharyaohu (corrompido como Zacarias) 3:3 ___________________________________________ 
 

$almh ynpl dm[w ~yawc ~ydgb Xbl hyh [Xwhyw 
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196) Zokharyaohu (corrompido como Zacarias) 3:4 __________________________________________ 
Note que a versão Almeida, e outras, apresentam o nome 'Josué' nesse verso traduzido, quando no verso 
hebraico original tal nome não é citado. 
 

wyl[m ~yach ~ydgbh wrysh rmal wynpl ~ydm[h-la rmayw ![yw 
twclxm $ta Xblhw $nw[ $yl[m ytrb[h har wyla rmayw 

 
197) Zokharyaohu (corrompido como Zacarias) 3:6 ___________________________________________ 
 

rmal [Xwhyb hWhy" $alm d[yw 
 
198) Zokharyaohu (corrompido como Zacarias) 3:8 ___________________________________________ 
 

hmh tpwm yXna-yk $ynpl ~ybXyh $y[rw hta lwdgh !hkh [Xwhy an-[mX 
xmc ydb[-ta aybm ynnh-yk 

 
199) Zokharyaohu (corrompido como Zacarias) 3:9 ___________________________________________ 
 

xtpm ynnh ~yny[ h[bX txa !ba-l[ [Xwhy ynpl yttn rXa !bah hnh yk 
dxa ~wyb ayhh-#rah !w[-ta ytXmw twabc hWhy" ~an hxtp 

 
200) Zokharyaohu (corrompido como Zacarias) 6:11 __________________________________________ 
 

qdcwhy-!b [Xwhy Xarb tmXw twrj[ tyX[w bhzw-@sk txqlw 
lwdgh !hkh 

 
Abaixo, o único verso onde se nota claramente um erro de grafia. Se proposital ou não, isso não é 

possível afirmar, mas certamente um claro erro de grafia, sem dúvida. 

 
Naokhemyaohu (corrompido como Neemias) 8:17 - Nota-se o evidente erro de grafia dos copistas, em 
especial quando em referência ao "Ben-Nun" (Filho de Nun), mencionado duas centenas de vezes 
anteriormente na grafia correta. 
 

wX[-al yk twksb wbXyw twks ybXh-!m ~ybXh lhqh-lk wX[yw 
hxmX yhtw awhh ~wyh d[ lwarXy ynb !k !wn-!b [wXy ymym 

dam hlwdg 
 

 
A Cúpula Criadora Tri-Una 

 
Prezado Uzulyao, 
Bom, agradeço suas respostas em geral e aguardo, então, resposta em relação à “Cúpula Criadora” / 
“Doutrina Unipessoal do Criador”, principalmente no que diz respeito a estes pontos, abaixo. Para que você 
não fique procurando - pois te enviei, realmente, muitas perguntas de uma vez só -, é que copiei-as abaixo. 
Pelo pouco que conversamos aquele dia, aqui em ......., sobre esse assunto, entendi a explicação sobre a 
“Cúpula Criadora” – e realmente não é difícil de entender, é simples, entretanto, estes pontos (abaixo) 
deixam a questão um pouco confusa, se não tiver um esclarecimento ou, um entendimento mais completo, 
mais profundo. Por isso solicito um maior esclarecimento - não que eu não tenha entendido a explicação, de 



40 
 

forma geral, mas, sim, que alguns pontos precisam ser esclarecidos [mesmo porque também gostaria de 
estar preparado para responder tais questões, caso alguém me perguntasse]. 
Em relação ao título do Criador: “Todo-Poderoso”... para que o Criador seja “Todo-Poderoso” Ele não tem 
que ser infinito no tempo e no espaço, deter todo o poder...? E, no caso, admitindo tal conceito, como 
poderiam existir dois ou mais, uma vez que, se há mais de um “Todo-Poderoso”, então tal poder está 
repartido, já não se é mais infinito no tempo e no espaço...  Este conceito (esta lógica) é inapropriado ou, 
errado para tal caso? “Todo-Poderoso” não se atribui a um, mas à três...?  
 
Estimado D....,  
  
Creio que hoje é dia de conversarmos sobre a Cúpula-Criadora..... 
Um assunto de cada vez..... 
Entendo, e é natural, que as perguntas surjam e queiramos resposta para todas elas de uma vez só, mas 
sempre é mais produtivo quando nos concentramos num único ponto até o assunto estar definido no 
coração, para depois passar para outro, senão falaremos de cada coisa superficialmente e não ficaremos 
satisfeitos com nada.  
 Para começarmos a compreender a Cúpula-Criadora, precisamos observar atentamente alguns conceitos 
fundamentais, bem básicos.  
Por que estamos hoje fora do falso nome "jesus"? Simplesmente porque entendemos que os seres 
espirituais são identificados por seus nomes, e ao invocarmos um outro nome estaremos invocando um 
outro ser, visto que cada ser possui seu nome, e cada nome se refere a um ser diferente.  
Se alguém pensar que nomes diferentes podem identificar o mesmo ser, então certamente esse não sairá 
da idolatria de "jesus" nunca, porque irá sempre pensar que qualquer nome serve, e que o Messias pode 
ser identificado por mais de um nome.  
Assim, a razão específica pela qual abandonamos a idolatria de "jesus" foi o claro entendimento de que 
cada ser espiritual é identificado por um nome, e cada nome se refere a um ser espiritual individual 
distinto. 
Dito isso, temos de considerar o primeiro grande e importante fato: as escrituras nos apresentam três 
Nomes distintos, e que obviamente se referem a três Seres individuais distintos. YAOHUH, YAOHUSHUA e 
RUKHA são três Nomes apresentados nas escrituras, e cada um deles se refere a um Ser Espiritual 
Individual distinto. Se são três Nomes, então são três Seres.  
O segundo grande fato é que YAOHUH é referido como UL ou ULHIM, dependendo do verso e da situação, 
e o RUKHA também é referido pelo mesmo título, desde o segundo verso das escrituras. Em hebraico não 
se usa artigo definido antes de nomes próprios, por serem esses definidos por si só. Em português 
podemos dizer "O João fez isso e o José fez aquilo", mas em hebraico, sempre dizemos "João fez isso e José 
fez aquilo", sem nenhum artigo. Isso inclusive facilita muito a identificação de nomes próprios em hebraico, 
uma vez que não há maiúsculas e nem minúsculas no idioma hebraico.  
Em todas as ocorrências do Tanakh, o RUKHA é referido sem artigo, como Nome próprio, e sempre seguido 
do título ULHIM.  
Quais são as maiores dificuldades que as pessoas passam (principalmente aqueles que vêm de igrejas 
unicistas)?  
O primeiro grande problema é que pelo fato da igreja católica cultuar três ídolos, a saber: "Deus", "Jesus" e 
"Espírito Santo", os unicistas se recusam a crer, somente baseados em que a igreja católica fez tal coisa. Em 
princípio, eles ignoram que o inimigo ha-satan é um imitador e impostor, procurando sempre imitar o 
Criador ou Sua estrutura de poder. Isso é fato hoje com os três ídolos católicos, e isso será fato maior ainda 
num futuro próximo, quando o anti-messias, a besta e o falso profeta formarão a mesma estrutura de 
poder sobre a terra, em evidente plágio, imitação e usurpação da estrutura suprema de poder. Dizer que 
não aceitam um fato escritural porque os católicos inventaram algo parecido é um argumento muito fraco 
e perigoso, porque o que ha-satan faz tem sempre o objetivo de desacreditar a verdade, e quando as 
pessoas julgam a verdade de acordo com o que ha-satan faz, elas estão correndo um grande risco. Eu não 
me importo com o que ha-satan, ou sua serva, a igreja católica, fazem, porque para mim importa o que 
YAOHUH UL revela em Sua Palavra, conforme registrado nas escrituras hebraicas, e não as cópias 
fraudulentas de ha-satan. Então, amado, nosso primeiro e importante passo, é não considerar o que é 
verdade e o que não é com base no que a igreja católica fez ou deixou de fazer, mas sim no que as 
escrituras nos revelam.  
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O segundo grande problema é as pessoas não compreenderem o que seja uma estrutura hierárquica, e por 
não compreenderem, interpretam erradamente situações em que YAOHUH sozinho é considerado ÚNICO, 
e situações em que há a manifestação de mais de um Ser Eterno Criador.  
Onde está o problema?  
ULHIM é um título atribuído com relação a atributos, como "Todo-Poderoso", "Eterno", "Oniciente", 
"Onipresente", e todos os demais atributos.  
Em princípio, não há nada que impeça três Seres de terem esses mesmos atributos, ou seja, que os três 
tenham todo o poder, sejam eternos, sejam onicientes e onipresentes. Esses são atributos individuais 
associados ao título ULHIM e que podem ser compartilhados por mais de um Ser.  
Outra coisa, bem diferente dessa, é o fato dos Três Seres estarem posicionados de forma hierárquica, com 
o "de baixo" sendo submisso aos Dois "de cima", o "do meio" sendo submisso ao "de cima" e o "de cima" 
sendo superior a todos e ÚNICO quanto à posição hierárquica. Note que não é ÚNICO quanto aos atributos, 
mas é ÚNICO quanto à posição hierárquica.  
É fato escritural que YAOHUSHUA disse que "o Pai Me enviou".  
Só pode enviar quem tem autoridade superior, e o "de baixo" obedece às ordens do "de cima".  
Se você se lembrar do centurião romano, irá perceber nas palavras dele quando diz: "...e tenho homens 
debaixo da minha autoridade, e digo a esse VAI e ele VAI, e digo ao outro VEM e ele VEM". Só quem está 
investido de autoridade sobre alguém é que pode dizer "VAI" ou "VEM". Enviar é uma característica da 
autoridade.  
YAOHUSHUA disse: "Eu vim não para fazer a Minha vontade, mas sim a vontade dAquele que Me enviou". 
Essa palavra por si só já mostra que YAOHUSHUA foi enviado por YAOHUH UL, e isso significa que 
YAOHUSHUA está submisso a YAOHUH UL, além de nos mostrar também que Ele não veio para fazer a Sua 
própria vontade, mas sim a vontade de YAOHUH UL, o que mostra e evidencia que há DUAS vontades na 
questão, e não uma só. Ora, DUAS vontades significa claramente DOIS Seres, porque não é possível que um 
único Ser possa ter DUAS vontades.  
Antes de partir, YAOHUSHUA nos disse que enviaria o RUKHA ULHIM, o Consolador (ha-Menaokhem). Pelo 
mesmo princípio de autoridade, vemos que o RUKHA ULHIM está submisso a YAOHUSHUA, pois 
YAOHUSHUA tem poder para enviá-lO.  
(Note que "RUKHA hol-HODSHUA" não existe escrituralmente, sendo uma invenção dos indignos lá daquela 
religião indigna). 
Submissão espiritual é um ato voluntário, e não uma imposição. A estrutura hierárquica da Cúpula-Criadora 
é totalmente voluntária, mas é uma estrutura hierárquica, sem dúvida.  
Quando observamos uma estrutura hierárquica, é fácil perceber que há UM e SOMENTE UM acima de tudo 
e de todos, e Esse é YAOHUH UL sem dúvida.  
Se observarmos a situação pelo lado hierárquico, o "Shema" certamente aponta nessa direção, visto que 
ele diz claramente que YAOHUH EKHAD. Só que em nada o "Shema" nega como natureza e atributos a 
existência e co-participação dos outros DOIS Seres na Criação.  
Se olharmos pelo ponto de vista dos atributos, a frase "além de Mim não há outro" não seria verdadeira, 
mas se olharmos pelo ponto de vista hierárquico, a frase é verdadeira e perfeita, porque hierarquicamente 
falando, além de YAOHUH UL não há outro, sendo Ele a autoridade suprema.  
Se as pessoas (inclusive vocês) não compreenderem a questão de atributos e a questão hierárquica, 
certamente não conseguirão compreender muitos dos versos das escrituras, onde às vezes trata-se de 
atributos e outras vezes trata-se de autoridade ou hierarquia. 
Hierarquia diz respeito a atributos?  
Não. Hierarquia diz respeito a uma estrutura organizacional e modo de operar. Já os atributos dizem 
respeito às qualidades e capacidades para operar o que quer que seja.  
Se observarmos as escrituras e a estrutura hierárquica, perceberemos coisas muito lindas em relação à 
Cúpula-Criadora que são desperdiçadas pelos unicistas em geral.  
Em primeiro lugar, a vontade e determinação sempre partem da máxima autoridade, e portanto, de 
YAOHUH UL.  
As escrituras dizem, acerca de YAOHUSHUA, que "todas as coisas foram feitas POR MEIO dEle, e SEM ELE 
nada do que foi feito se fez".  
Ora, POR MEIO DELE significa que Alguém superior determinou fazer em primeiro lugar, e em segundo 
lugar o que o Superior determinou teve co-participação de YAOHUSHUA, porque foi POR MEIO dEle. 
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A forma mais simples e fácil de compreender isso é pensarmos nos níveis "estratégico", "tático" e 
"operacional".  
O nível estratégico trata das determinações do que precisa ser feito.  
O nível tático cuida de implementar aquilo que foi determinado.  
O nível operacional realmente faz acontecer.  
Em toda a criação, YAOHUH UL sempre determinou o que deveria ser feito. 
YAOHUSHUA sempre deu a palavra de ordem. Palavra de ordem para quem?   
Para o RUKHA ULHIM que sempre fez acontecer. 
É maravilhoso observar como o RUKHA ULHIM pairava sobre a face das águas, pronto a atuar, mas 
aguardando apenas a ordem superior para isso.  
Vocês sabem que fazer qualquer coisa sem que haja uma ordem superior é rebeldia e não submissão, e 
certamente o RUKHA ULHIM não faria nada sem que houvesse uma ordem superior hierárquica. Todas as 
vezes que YAOHUSHUA pronunciou Sua Palavra de ordem, o RUKHA ULHIM sempre fez acontecer. 
Ninguém dá ordem para o NADA, porque o NADA não é NADA e não obedece a ninguém pelo fato simples 
de ser NADA. Sempre que há uma ordem, essa ordem é dirigida a alguém que a recebe e cumpre. O que 
recebe a ordem e a cumpre precisa necessariamente estar abaixo hierarquicamente e submisso. Além 
disso, precisa ter as qualificações necessárias para fazer que tal aconteça, porque por mais que um elefante 
possa ser submisso ao seu domador, não adianta o domador lhe ordenar "voe, elefante, voe", porque ele 
jamais terá capacidade para voar.  
Assim, toda e qualquer palavra de ordem pronunciada por YAOHUSHUA era dirigida a Alguém SUBMISSO a 
Ele, e COM CAPACIDADE (atributos) para realizar e cumprir tal ordem.  
Essa é justamente a ação conjunta dos Três Seres Eternos Criadores, como por exemplo:  
YAOHUH UL determina que é preciso haver luz.  
YAOHUSHUA ordena: Haja luz.  
RUKHA ULHIM opera fazendo com que a luz passe a existir.  
Então, quanto à hierarquia, YAOHUH UL é o Supremo, e além dEle não há outro. 
Quanto aos atributos, YAOHUSHUA e RUKHA possuem os mesmos atributos de YAOHUH UL, sendo 
onipresentes, onicientes, e todos os demais atributos.  
Enquanto não houver uma clara distinção entre estrutura hierárquica e atributos, sempre haverá má 
interpretação de versos escriturais, onde os unicistas sempre acabam tropeçando. TRÊS IGUAIS em 
atributos, que Se posicionaram HIERARQUICAMENTE em Sua estrutura de poder, de modo a criar e manter 
todas as coisas.  
Hierarquia no reino espiritual é um dos mais relevantes conceitos, ou talvez o mais importante de todos, 
para o que peço a especial atenção de vocês ao Estudo dos Princípios Espirituais, nesse material, que 
certamente lhes dará uma excelente compreensão do assunto. Se vocês observarem somente o lado 
hierárquico, irão pender para o unicismo, deixando de lado os atributos e tudo o mais que as escrituras 
revelam.  
O grande problema disso é que quando alguém não consegue compreender essas coisas e diferenciar 
hierarquia de atributos, irá procurar dar voltas e mais voltas nas escrituras, puxando a interpretação para o 
unicismo para justificar os seus entendimentos, e assim perdendo uma grande parte da verdade escritural. 
É quando os unicistas começam a entrar pelas raias do absurdo, em situações extremas como:  
- Se YAOHUH e YAOHUSHUA eram o mesmo Ser, então YAOHUSHUA orava para Si mesmo?  
- Se YAOHUH e YAOHUSHUA eram o mesmo Ser, então YAOHUSHUA voltou para Si mesmo quando disse 
que voltaria para o Pai?  
- Se YAOHUSHUA e o RUKHA são o mesmo Ser, então YAOHUSHUA não enviou o Consolador, mas enviou a 
Si mesmo, e portanto não voltará porque já está aqui hoje?  
- Quando se ouviu uma voz dizendo "Esse é o Meu Filho amado em Quem Me comprazo", era o próprio 
YAOHUSHUA falando dos céus ao mesmo tempo em que saia da água da imersão? Ou seria Ele um 
ventríloquo?  
- Quando o RUKHA veio sobre Ele em forma de pomba, então seria o próprio YAOHUSHUA que saía das 
águas e estava na pomba vindo sobre Si mesmo?  
- Quando YAOHUSHUA disse que não era para Ele fazer a Sua própria vontade, mas a vontade do Pai, então 
Ele teria DUAS vontades? Porque se o Pai e Ele são o mesmo Ser, então esse Ser só pode ter uma única 
vontade, caso contrário estará dividido contra Si mesmo.  
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- Quando YAOHUSHUA diz que toda blasfêmia contra Ele será perdoada, mas que a blasfêmia contra o 
RUKHA não será jamais perdoada, Ele estaria dizendo que a blasfêmia contra Ele seria perdoada, mas a 
blasfêmia contra Ele mesmo não seria nunca perdoada?  
- E quando as escrituras dizem "porque não deixarás a Minha alma na morte", Ele estaria dizendo que Ele 
mesmo não deixaria Sua alma na morte?  
- E quando Ele disse: "ULI, ULI, LAMA AZAVTANI" Ele estaria perguntando por que Ele abandonou a Si 
mesmo? E por que Ele diria "MEU UL"?  
- E quando Ele dizia que "o Pai é maior do que Eu" Ele estava dizendo que Ele era maior do que Ele mesmo? 
Maior e menor não são conceitos dualistas (no mínimo dualistas)? Note que MAIOR E MENOR não tem 
nada a ver com MELHOR OU PIOR !!!!!!!!!!!!!!!!!! Maior e menor dizem respeito a hierarquia, enquanto 
melhor e pior se refeririam, se fosse o caso, a atributos. Melhor e pior nem se cogita, obviamente.  
- E quando Ele dizia que conforme Ele via o Pai fazer assim Ele também fazia, Ele estava dizendo que 
conforme Ele fazia assim mesmo Ele fazia?  
A lista dos absurdos é longa demais para eu escrever todos os exemplos aqui, mas creio que esses já são 
absurdos o suficiente para exemplificar os absurdos dos entendimentos unicistas.  
 Recomendo a vocês que leiam o Estudo dos Princípios Espirituais para uma clara compreensão de 
hierarquia e de sua importância no reino espiritual. Depois de lerem, meditem sobre isso e procurem 
começar a interpretar os versos escriturais conforme o conceito hierárquico e também de atributos, e irão 
perceber como as coisas se tornam extremamente mais claras.  
E, principalmente, deixem imediatamente de lado essa idéia absurda de que a existência de Três Seres 
Eternos Criadores é errada só porque a igreja católica, inspirada por ha-satan, plagiou a estrutura 
hierárquica da Cúpula-Criadora, criando três ídolos "Deus", "Jesus" e "Espírito Santo". Eu não deixo nem o 
meu espírito e nem a minha inteligência serem anulados pelas artimanhas de ha-satan e seus servos, os 
líderes católicos. Os plágios e falsificações católicas não são motivo suficiente para que eu abandone os 
firmes conceitos espirituais e escriturais acerca do assunto, e nem comece a dar voltas nas escrituras 
procurando interpretações inimagináveis para comprovar um ponto do qual não retrocedem os unicistas. 
As escrituras não têm de se adaptar aos nossos conceitos, mas nós é que temos de nos adaptar aos 
conceitos das escrituras.  
 Amados, espero sinceramente ter podido ajudar.... até breve!!! Que YAOHUSHUA vos abençoe, sempre! 
 Uzulyao.  
 

 
Um demônio chamado "Jesus" 

 
Caríssimo Uzulyao, 
Muita Paz e Vida 
Irmão, eu estava lendo um testemunho tão impressionante que resolvi te escrever.   
Uma americana chamada Susan Keiffer, satanista da Nova Era, que era possessa por um demônio que se 
apresentava pelo nome de Jesus Cristo  (confirmou!!!), ela já estava para cometer suicídio quando 
desconfiou que tinha alguma coisa errada.  Ela não é convertida, ela acha que o inimigo 
"usou" o nome para enganá-la. 
Por isso irmão Uzulyao, não importa a luta, a pressão, você não pode parar nunca de proclamar a Verdade, 
o seu ministério é maravilhoso e a recompensa virá naquele dia do Nosso Rei YAOHUSHUA. 
 
Amada irmã S., 
 
YAOHUH UL está providenciando uma clareza cada vez maior quanto aos fatos e quanto à verdade, de 
modo que a cada dia fique mais evidente e definido quem é por Ele e quem é contra Ele. 
Essa já não é a primeira vez que ocorre possessão demoníaca por "Jesus", havendo relatos em livros, e aqui 
no Rio mesmo foi presenciada e constatada possessão por esse mesmo demônio. 
O fato aqui no Rio se passou entre nós, com pessoas a quem levamos a verdade e não quiseram receber. 
Um rapaz assembleiano a quem levamos a verdade, e que se negou a recebê-la, se deparou com o pedido 
urgente de um pai que pedia ajuda para sua filha que se encontrava em casa endemoninhada. Foi ele junto 
com esse pai até a casa deles, e lá se deparou com a moça deitada na cama que, de imediato começou a 
convidá-lo para deitar-se com ela. Como assembleiano que era, de imediato ele repreendeu o demônio, 
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dizendo: "Sai dela, em nome de Jesus". O demônio replicou imediatamente dizendo: "Jesus sou eu". Diante 
disso, o rapaz exclamou: "Meu Deus!", ao que o demônio imediatamente respondeu: "Esse também sou 
eu". Não sabendo como lidar com aquela situação, ele e o pai da moça a amarraram com cordas e a 
levaram de carro até a igreja assembleia na localidade de Engenheiro Pedreira, no estado do Rio de Janeiro, 
pois lá haviam muitas pessoas que se reuniam para orar. Quando lá chegaram, começaram a fazer as 
orações e as gritarias tão comuns nessas igrejas, até que alguém disse ao demônio: "Sai dela em nome de 
Jesus", recebendo de imediato a mesma resposta anterior: "Eu já disse que Jesus sou eu". Como o demônio 
se negava a sair "em nome de Jesus", do mesmo modo que essa americana que você descreveu, eles não 
acordaram para o fato de "Jesus" ser um demônio usurpador do lugar do verdadeiro Messias YAOHUSHUA, 
mas preferiram atribuir o caso a um possível distúrbio mental da moça. 
Amarrada como estava, levaram a moça a um hospital local daquela região e a entregaram a um médico. 
Os assembleianos ficaram aguardando enquanto o médico a examinava. Após alguns minutos o médico 
(espírita) retornou e disse aos assembleianos: "Isso aí não é problema mental, não. Isso aí é "encosto". 
Vocês são de igreja e não sabem disso?". 
Com os olhos completamente vendados pelo inimigo que não os deixava enxergar, eles também não 
atribuíram o problema ao fato de crerem num demônio chamado "Jesus", mas atribuíram o insucesso às 
suas próprias fraquezas ou seus pecados, sendo que alguns usaram a desculpa de que "aquela casta só 
sairia com oração e jejum". 
Voltaram para a casa da moça com ela totalmente dopada por fortes remédios que lhe foram aplicados. 
Esse rapaz, ao relatar esses fatos a um dos que criam em YAOHUSHUA, foi notificado da verdade, mas 
mesmo assim preferiu se posicionar contra a verdade, não aceitando os ensinamentos que lhe estavam 
sendo levados e voltando as costas a YAOHUSHUA, o Único Verdadeiro Messias. 
Isso ocorreu aqui, junto a nós, ouvido dos próprios envolvidos, cujos relatos não suspeitamos porque eles 
não se converteram e não iriam testemunhar contra sua própria crença. Eles somente não entenderam 
absolutamente nada do que se passou. 
Não soubemos mais deles, e também não tivemos acesso à moça, não sabendo que destino teve. Contudo, 
é fato que as coisas estão mais claras a cada dia, até para os mais cegos, de modo que a separação entre a 
luz e as trevas se torna cada vez mais evidente. 
Louvo a YAOHUH UL e agradeço por suas palavras de incentivo e ânimo em prosseguir sempre, sem nunca 
nem pensar em retroceder, e por isso compartilho dessas palavras aqui com diversos irmãos que têm esse 
trabalho juntamente comigo, sabendo que em YAOHUSHUA nosso trabalho não é vão. 
 
Réplica de testemunha:  
 
Shuaoleym para todos os que estão recebendo por cópia este e-mail, e que YAOHUSHUA nosso UL nos 
abençoe eternamente a cada dia de nossas vidas, amnao.  
Para os que ainda não me conhecem, me chamo Porul e fui resgatado por YAOHUSHUA há 
aproximadamente 6 anos; moro no município de Queimados que fica proximo ao bairro de Engenheiro 
Pedreira (local citado pelo Uzulyao), e faço verdadeiras as suas palavras, pois sei onde fica a Assembleia  
do Morrinho onde o incidente demoniaco aconteceu. Portanto fica aqui meu testemunho diante dos santos 
de YAOHUSHUA, que, realmente existe um ser da malignidade que tem por nome o vocábulo expúrio jesus, 
e tem-se incorporado em diversas pessoas passando-se por bonzinho e também, como destruidor que, 
verdadeiramente ele é. 
 
Comentários de esclarecimento:  
 
Pessoas que têm por muitos anos colocado sua fé no falso messias "Jesus", em casos como esses, têm a 
reação de achar que se trata de um demônio "usando indevidamente" o nome "Jesus", sem acordar para a 
realidade de que "Jesus" é, de fato, um demônio que usurpou o lugar do verdadeiro Messias YAOHUSHUA 
por meio das traduções corrompidas das escrituras. O nome "Jesus" identifica um ser espiritual maligno no 
reino espiritual, e não o Messias escritural que é identificado exclusivamente pelo Nome YAOHUSHUA, 
conforme o original hebraico. Como impostor que é, esse demônio se faz passar por "bonzinho" em muitas 
igrejas cristãs, mas vez por outra se manifesta claramente com toda a sua malignidade, porque, afinal de 
contas, ele quer aparecer devido à sua incontrolável soberba. Ao mesmo tempo em que ele faz papel de 
"bonzinho" nas igrejas cristãs, ele vez por outra joga um ônibus cheio de crentes no rio para morrerem, 
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lança trens contra ônibus para matar crentes (do que eu sou testemunha ocular), afoga crentes em rios em 
seus próprios batismos, mas continua fazendo o papel de bonzinho nas igrejas cristãs, com toda a 
aparência de santidade.  
Se você que lê estas palavras é um cristão, muito antes de ficar irado contra nós examine cuidadosamente 
sua fé, examine cuidadosamente as palavras e ensinamentos que aqui divulgamos e verifique se quer ser 
mais uma vítima desse falso messias "Jesus", nome adulterado e corrompido e inserido malignamente nas 
páginas das escrituras traduzidas para usurpar o lugar do verdadeiro Messias YAOHUSHUA, de modo a 
enganar e obter adoração roubada. Não duvidamos da sinceridade de coração dos cristãos, mas tal 
sinceridade deve ser firmemente ligada ao amor da verdade, de modo a não mais serem enganados por 
falsos messias. "Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus nenhum outro nome nos foi 
dado, entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos". Atos 4:12. NENHUM OUTRO NOME 
SIGNIFICA NENHUM OUTRO NOME!  
 

 
Expulsão de demônios em nome de "jesus" ? Ou simplesmente uma máfia ?  

 
Estimado E...., 
Permita-me responder cada uma de suas colocações logo abaixo de cada uma, para melhor entendimento. 
Por favor, leia abaixo. 
 
Serei rápido e breve! 
 
Se você me perdoar, estimado E...., não poderei ser rápido e breve, porque os assuntos abordados aqui são 
muito importantes para serem tratados com poucas palavras. As suas colocações podem ser rápidas e 
breves, porque não necessitam de muitas palavras, mas as minhas respostas certamente irão requerer 
muitas palavras em prol da clareza e da verdade. Espero que não fique cansado de ler.  
 
1. Como pode existir pessoas que expulsam demonios em nome de Jesus sendo esse nome corrompido? Até 
eu mesmo já expulsei com este nome! 
 
É muito importante sabermos inicialmente o que é um impostor. 
Um impostor é como uma nota falsa. Precisa ser muito semelhante à nota verdadeira, senão ninguém a 
aceitará e os falsários não conseguirão o lucro 
ilícito almejado. Uma nota falsa só é passada adiante se for muito parecida com a verdadeira, de modo que 
só os conhecedores a possam distinguir. O povo em geral não tem condições de reconhecer uma nota falsa, 
porque ela é muito semelhante à verdadeira. 
Do mesmo modo é o impostor. 
Ele precisa ser e agir de forma muito semelhante ao legítimo, caso contrário não conseguirá enganar 
ninguém. É assim que esse impostor "Jesus" tem atuado há séculos, enganando a todos os que não têm o 
conhecimento escritural necessário para poder saber quem é o impostor e quem é o legítimo. 
Infelizmente, a grande massa humana não tem desejo de conhecer a fundo as escrituras, e com isso, não 
conseguem discernir o impostor do legítimo. 
Outro grande problema que as massas trazem é permitirem que as coisas exteriores dirijam sua fé e sua 
vida. De um modo geral, as pessoas se baseiam muito em experiências, buscando "sinais" ou "evidências" 
para seguirem por este ou aquele caminho. Ao contrário disso, as escrituras dizem que "Lâmpada para os 
meus pés é a Tua palavra e, luz para os meus caminhos". É a Palavra de YAOHUH UL, registrada nas 
escrituras originais, que determina o que é e o que não é, e jamais os sinais externos ou evidências 
externas. Se lermos o texto de Habakuk, veremos isso com uma cristalina clareza, quando ele mostra com 
suas palavras que mesmo que todas as circunstâncias fossem adversas, ou seja, todos os sinais externos 
fossem contrários, ele ainda assim esperaria em YAOHUH UL e exultaria no UL da sua salvação. 
Se todos os convertidos que foram mortos, perseguidos, açoitados ou apedrejados se deixassem guiar pelas 
evidências exteriores, eles chegariam à conclusão que escolheram o pior caminho a ser seguido. Contudo, 
eles eram guiados, não por sinais ou evidências exteriores, mas apenas pela convicção escritural, do mesmo 
modo que os convertidos de Beréia o fizeram, conferindo tudo com as Sagradas Escrituras (Tanakh). 
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Assim, estimado E...., quando há "expulsão" de demônios em nome do impostor, certamente isso não é 
expulsão alguma, senão apenas uma encenação para que o impostor se comporte como se fosse o legítimo, 
de modo a manter as pessoas no engano. 
As técnicas da máfia sempre foram muito semelhantes a isso. Por que? Porque havia a "máfia má" e 
também a "máfia boa", embora tanto uma quanto outra fossem más. A "máfia má" atacava os 
comerciantes do bairro, quebravam suas lojas, ameaçavam suas famílias. Logo depois vinha a "máfia boa" e 
oferecia "proteção" contra a "máfia má", proteção essa que custava muito caro aos comerciantes. 
Estaria, realmente, a "máfia boa" agindo contra a "máfia má"? Claro que não, porque tanto uma quanto a 
outra faziam parte do mesmo bando, 
previamente combinados para agir dessa forma e extorquir dinheiro dos comerciantes. Isso é exatamente o 
que acontece quando os "demônios maus" atuam nas pessoas de modo que elas busquem auxílio, e então 
o impostor logo se apresenta para agir como "bonzinho" e "expulsar" os maus, e com isso, cativar os 
incautos que passam a pensar que ele é realmente o verdadeiro. Nenhuma expulsão em nome do impostor 
é, de fato, uma expulsão, senão apenas pessoas aceitando ajuda da "máfia boa" para se ver livre da "máfia 
má", a um preço altíssimo que é a salvação delas, porque "debaixo dos céus nenhum outro nome nos foi 
dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos". (Atos 4:12). 
As pessoas que se guiam por experiências ou por vista, são presas fáceis para essas atuações demoníacas, 
porque o impostor faz realmente o papel de "bonzinho" para manter as pessoas longe do verdadeiro, e no 
final conduzi-las à condenação. 
Nossa luz é a palavra de YAOHUH UL registrada nas escrituras, e não as experiências e coisas exteriores. 
Só há uma única forma de identificar um ser espiritual, e essa forma é o NOME. 
Para os comerciantes se livrarem da "máfia má", eles devem procurar é a polícia, e não a "máfia boa", 
porque a polícia tem autoridade e realmente age contra a "máfia má", mas a "máfia boa" não tem 
autoridade alguma, e só livrará os comerciantes enquanto eles agirem do modo que eles querem que ajam 
e paguem o que eles querem que paguem. A "máfia boa" não expulsa a "máfia má", mas apenas têm 
acordo, e fazem parte do mesmo bando de criminosos. "Jesus" e os demônios fazem parte do mesmo 
bando, sem dúvida, por mais duras que essas palavras possam ser para você nesse momento, mas não 
posso deixar de lhe falar clara e abertamente sobre isso, porque seu sangue seria cobrado de mim se eu 
não lhe falasse assim. YAOHUSHUA é o legítimo Ungido, filho de YAOHUH UL, e "Jesus" é um impostor que 
encontrou auxílio de tradutores inescrupulosos para inserir seu nome nas escrituras traduzidas, 
substituindo o Nome verdadeiro YAOHUSHUA. Nomes próprios não são traduzíveis. Devem sempre ser 
mantidos no original. 
 
2. Eu era um rapaz que fumava maconha quando me apresentaram Jesus, tudo de errado que eu fazia 
deixei de fazer. crendo que Deus queria isso pra minha vida. Eu me coverti a quem?  ou só corverti o 
caminho? (por favor não é questionamentos). 
 
A "máfia boa" livrou você da "máfia má" que o convencia a fumar maconha. Você tomou isso como sinal e 
como evidência e passou a crer que "Jesus" era o Messias, por causa de sinais exteriores e por causa desse 
impostor agir conforme o legítimo. Esse impostor não se importa de deixá-lo livre da maconha, desde que 
no final ele consiga sua condenação, por não ter crido no Nome do Unigênito, o legítimo, YAOHUSHUA. 
Lembre-se de Yaohukhanan (João) 3:18 - "Quem não crê já está julgado, porquanto não crê no NOME do 
Unigênito Filho de YAOHUH UL". São as escrituras que dizem isso, estimado E...., e nós não podemos fazer 
com que nossas experiências pessoais estejam acima do que as escrituras nos dizem. Se minhas 
experiências são contrárias às escrituras, eu fico com as escrituras e não com as experiências. O inimigo ha-
satan tem poder para fazer sinais e prodígios, como claramente lemos em Tessalonicenses, e por isso, 
sermos guiados por sinais, prodígios ou experiências é extremamente perigoso. Se temos experiências em 
decorrência de estarmos na verdade em YAOHUSHUA, essas experiências são válidas, embora mesmo 
assim não sejam elas que guiem nossa fé, mas são apenas decorrência da nossa fé.  
Experiência deve sempre ser decorrente da fé na verdade, e não a causa dela. 
Nunca saia dessa ordem: 
1) Em primeiro lugar deve estar o FATO que são as palavras registradas nas escrituras. 
2) Em segundo lugar está a fé que é a convicção dos fatos escriturais. 
3) Em terceiro lugar está a experiência. 
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Quando a experiência passa do terceiro para o primeiro lugar, prepare-se para problemas, porque ha-satan 
está sempre pronto a fornecer experiências que induzem à mentira e conclusões falsas. 
 
Eu não possuia a salvação antes de conhecer o nome YAOHUSHUA? 
 
Não. 
"Mas a todos quantos O receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de YAOHUH UL, a saber: AOS 
QUE CRÊEM NO SEU NOME". 
Só os que creram no Seu Nome (YAOHUSHUA) foram feitos filhos de YAOHUH UL. (Yaohukhanan 1:12). 
 
3. Se me batizei em nome do Pai do Filho do Espirito Santo, em uma determinada denominação, meu 
batismo esta valido ou tenho que me batizar de novo? 
 
Não somente o batismo, mas coisa alguma na nossa vida teve algum valor antes de crermos em 
YAOHUSHUA e renascermos nELE. 
É nELE que a nossa nova vida começa, e não nos impostores. 
É em YAOHUSHUA que renascemos, e é nELE que nossa vida realmente começa. 
A imersão em o Nome YAOHUSHUA é a única e fora dela não há outra. 
 
4. Gostaria de informações sua sobre o G12 César Castellanos. 
 
Infelizmente não os conheço, estimado E..... Só posso adiantar que, sendo seguidores do ídolo e impostor 
"Jesus", não há como ser algo bom. Alguns utilizam outros nomes, mas as escrituras afirmam que só há UM 
ÚNICO NOME para a nossa salvação, e nenhum outro. Se eles não crêem em YAOHUSHUA, certamente não 
estão num bom caminho. 
 
5. Eu Gostaria de ter um novo nome, um nome que venha do alto, que YAOHUH se agrade! 
 
Sendo imerso em o Nome YAOHUSHUA, e sendo os irmãos inspirados pelo RUKHA ULHIM, o Consolador, 
certamente você receberá um novo nome, e certamente será do agrado de YAOHUH UL. 
 
No Messias YAOHUSHUA, E.... e C...... T...... 
E MEU CASAMENTO? que fiz um culto a Deus, o que faço? gostaria de ter essa informação de uma pessoa 
que antes de ter se casado, já conhecia o YAOHUH, YAOHUSHUA E O ESPIRITO SANTO (que ainda não sei o 
nome). 
 
Caso você e sua esposa creiam em YAOHUSHUA, o vosso casamento será abençoado por YAOHUH UL, 
obviamente após o vosso arrependimento e pedido de perdão pelo tempo da ignorância onde se 
apresentaram diante de ídolos para se unirem. Quando vocês creem é evidente que YAOHUH UL os 
chamou, porque YAOHUSHUA disse que "ninguém pode vir a Mim se o Pai não o trouxer". Se vocês forem a 
YAOHUSHUA e crerem, certamente é porque o Pai YAOHUH UL os levou a Ele. Com isso, sendo ambos 
convertidos, podemos abençoar a vossa união e contarmos com as bênçãos de YAOHUH UL também. 
O Nome do Consolador (ha-Menaokhem) é RUKHA ULHIM. "Espírito Santo" é uma das malignas invenções 
católicas absorvidas pelo protestantismo. Nomes não são traduzíveis e as escrituras nos mostram o Nome 
RUKHA para o terceiro Ser Eterno Criador. 
Estimado E...., sinta-se totalmente à vontade para tirar todas as suas dúvidas e escreva quanto quiser. 
Estamos aqui para servir e ajudar. 
Desejo a você e à sua esposa plena paz em o Nome YAOHUSHUA, amnao. 
Uzulyao. 
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Sobre oração 

 
Bom dia Uzulyao. 
Sei que vc deve estar muito ocupado, mas assim que estiver mais tranquilo por favor me mande algum 
material sobre este assunto: a palavra diz que devemos orar sobre todas as coisas ok, mas ela tambem diz 
que YAOHUH UL faz aquilo que Ele quer fazer independente da minha vontade, pois a dEle é que prevalesce, 
mais ou menos isto. Por que orar? Vc tem algum material a respeito disso? Que YAOHUSHUA continue te 
abençoando sempre. 
C..... 
 
Amada irmã C.....,  
O site realmente precisava de um estudo somente sobre oração, porque é algo que as pessoas em geral 
não entendem o significado, e outras pensam que entendem. E por que não começar de agora, não é 
mesmo? Vamos conversando que o estudo vai começando e depois YAOHUH UL ainda abençoa mais e a 
gente fica com um bom material para os amados que quiserem ler.  
O que é orar?  
Em primeiro lugar, orar não é meditar.  
Meditar é quando pensamos, orar é quando FALAMOS com YAOHUH UL.  
Não existe "oração silenciosa", como alguns falam por aí, porque se é silenciosa, não é oração. 
Mais adiante nós vamos compreender melhor as razões da oração não poder ser "silenciosa", mas sim, 
obrigatoriamente falada.  
Pode haver até oração escrita, mas silenciosa, não. A oração deve se externar de alguma forma.  
Por que orar?  
Em primeiro lugar, existem vários tipos de oração diferentes.  
Há as orações que fazemos para pedir por nós mesmos, que são as súplicas. ("Pedi e recebereis") 
Há as orações que fazemos em favor de outras pessoas, que são as intercessões. ("Orai pelos vossos 
inimigos e por aqueles que vos perseguem").  
Há as orações de louvor, de gratidão, de pedido de perdão, etc. ("Em tudo dai graças, porque essa é a 
vontade de YAOHUH UL para convosco"). 
A principal razão da oração é evidenciar ao "público" o nosso relacionamento com YAOHUH UL, onde 
manifestamos os princípios espirituais de humildade, submissão e dependência.  
Mas que "público" é esse, se o próprio YAOHUSHUA nos recomendou que não orássemos em pé nas praças 
como fazem os fariseus, para serem vistos pelos homens, mas que nos fechássemos em nossos aposentos e 
com a porta fechada orássemos ao nosso Pai YAOHUH que vê em secreto?  
O "público" são todos os seres espirituais que nos rodeiam, como nuvem de testemunhas, para os quais os 
princípios espirituais devem ser manifestos. 
As escrituras nos ensinam que somos rodeados por grande nuvem de testemunhas (mesmo trancados 
dentro do nosso quarto). 
Hebreus 12:1 - "Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, 
desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, 
a carreira que nos está proposta".  
As escrituras nos ensinam também que os seres espirituais aprendem com a Oholyao acerca da multiforme 
sabedoria de YAOHUH UL.  
Efésios 3:10 - "...para que, pela Oholyao, a multiforme sabedoria de YAOHUH UL se torne conhecida, agora, 
dos principados e potestades nos lugares celestiais".  
Portanto, nossa razão fundamental para orar é manifestar os princípios espirituais de luz (humildade, 
submissão e dependência) para o "público" que nos assiste diariamente, mesmo dentro de nosso quarto 
fechado, e deixá-los aprender sobre a multiforme sabedoria de YAOHUH UL, e sobre os princípios.  
Existe oração atendida e existe oração recompensada. O que é isso? 
YAOHUSHUA nos recomendou que orássemos a YAOHUH UL em secreto, e nos disse que YAOHUH UL, que 
vê em secreto, nos recompensaria.  
Recompensa é algo dado em retribuição a alguma coisa que fazemos, e a retribuição aí referida nos é dada 
por YAOHUH UL por estarmos evidenciando publicamente (para esse público que já sabemos quem são), os 
princípios espirituais que YAOHUH UL quer que sejam manifestos em todo o tempo.  
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Em outras palavras, o simples fato de orarmos, seja o tipo de oração que for, se súplica, se intercessão, de 
louvor, se arrependimento, o que for, manifesta os princípios de luz, porque manifesta dependência. Leia o 
Estudo dos Princípios Espirituais para compreender melhor esse assunto.  
A oração de arrependimento manifesta o princípio de luz mais básico de todos que é a humildade.  
Quando oramos conforme YAOHUSHUA nos ensinou "Seja feita a Tua vontade", estamos evidenciando o 
princípio da submissão.  
E quando pedimos que o nosso pão de hoje nos seja concedido, estamos manifestando o princípio 
espiritual da dependência.  
"Perdoai as nossas dívidas" é outra manifestação de humildade na oração que YAOHUSHUA ensinou, 
porque para pedirmos perdão é preciso que tenhamos humildade de nos reconhecermos como pecadores.  
Quando YAOHUSHUA se refere a "Meu Pai que vê em secreto te recompensará", essa é uma recompensa 
por aquilo que estamos fazendo e que agrada a YAOHUH UL, que é a manifestação dos princípios espirituais 
de luz, diante da grande nuvem de testemunhas que nos assiste em todo o tempo, onde quer que 
estejamos.  
E a oração atendida? Aquela em que pedimos e recebemos o que queremos? 
Aqui é o momento mais importante de todos em relação a compreendermos profundamente o sentido de 
orarmos. 
YAOHUSHUA nos ensinou que YAOHUH UL sabe do que temos necessidade antes mesmo de pedirmos. 
YAOHUH UL não é um Pai de longe, mas um Pai bem de perto, e sabe de tudo que precisamos, 
detalhadamente; e não só sabe como também preparou de antemão todas as coisas que iríamos precisar, 
mesmo antes que o mundo existisse.  
O nosso grande e difícil problema é que nossa própria vontade se interpõe com frequência entre nós e 
nosso Pai YAOHUH UL. 
A soberba do nosso coração (e soberba é um princípio espiritual de trevas, oposto à humildade) nos faz 
pensar que nós sabemos o que precisamos, mais do que YAOHUH UL sabe, e na maioria das vezes nos 
colocamos a pedir "o que queremos", em vez de pedir "o que Ele quer" para nós.  
É um engano muito grande as pessoas pensarem que YAOHUH UL está querendo ver um derramar do 
nosso "volitivo" (área da alma que suscita as nossas vontades) para atender às nossas vontades, como se 
nós reinássemos e Ele fosse o servo. Há uma terrível inversão de valores nisso, sem dúvida. O que 
YAOHUSHUA nos ensinou a orar foi "Seja feita a Tua vontade", e não "seja feita a nossa vontade".  
O grande problema, repito, é que as pessoas se entregam à soberba de pensarem que elas podem observar 
suas próprias vidas, traçar seus próprios planos, delinear suas próprias necessidades, e depois empacotar 
tudo e entregar em oração como quem faz um pedido ao "gênio da lâmpada".  
Falta às pessoas um profundo conhecimento de YAOHUH UL para compreender que, antes de tudo, 
ninguém deseja mais o nosso bem do que Ele próprio, nem nós mesmos! Nós não sabemos qual é o nosso 
bem, não sabemos o que é melhor para nós, e por incrível que isso possa parecer, nós não desejamos o 
nosso próprio bem como YAOHUH UL deseja, porque até o nosso amor-próprio não é perfeito. "Amar ao 
teu próximo como a ti mesmo" significa desejar o bem do nosso próximo e desejar igualmente o nosso 
bem, numa medida ampla e abundante, mas infelizmente esse é um alvo a ser alcançado, e pelo qual 
lutamos, porque nosso amor ao próximo e nosso amor-próprio ainda deixam muito a desejar.  
Assim, é fato inquestionável que YAOHUH UL deseja o nosso bem muito mais do que nós mesmo 
desejamos, porque Ele nos ama muito mais do que nós próprios nos amamos a nós mesmos. Não é possível 
amar ao próximo sem amor-próprio, e não é possível ter amor-próprio sem amar ao próximo, porque os 
dois fazem parte do mesmo conceito de YAOHUSHUA: "Amar ao teu próximo como a ti mesmo".  
Se conseguimos compreender em toda a plenitude esse amor imensurável que YAOHUH UL tem por nós, a 
ponto de nos ter entregue Seu próprio Filho à morte para o nosso bem, então o que poderia Ele nos negar? 
E onde a nossa vontade com os nossos pedidos "volitivos" poderiam sobrepujar em sabedoria a vontade de 
YAOHUH UL para nossas vidas?  
  
Antes sequer de abrirmos a boca... 
  
Torna-se indispensável, pois, que tenhamos uma visão clara e completa do amor de YAOHUH UL por nós 
antes que abramos nossas bocas para despejar quaisquer palavras diante do Criador YAOHUH UL. Muitas 
são as orações de "lamúrias", algumas são de "reclamações", outras são do tipo "como pode YAOHUH UL 
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não estar vendo isso?", além de outras ainda menos dignas, e que não manifestam realmente os princípios 
de luz que YAOHUH UL deseja que sejam manifestos.  
A oração que realmente manifesta os princípios de luz deve começar sempre pela humildade, 
reconhecendo que YAOHUH UL está imensamente mais alto do que nós, que Sua sabedoria é infinitamente 
maior que a nossa, que Seu amor por nós não se compara a coisa alguma, e que nós não sabemos orar 
como convém.  
Nossa oração não é para "arrancar" algo das mãos de YAOHUH UL, como algo que Ele não queira nos dar e 
que "mude de idéia" por insistirmos. Pelo contrário, a verdadeira oração inspirada pelo RUKHA ULHIM é 
aquela em que pedimos exatamente aquilo que YAOHUH UL quer nos dar.  
Por que?  
Novamente, porque Ele deseja o nosso bem muito mais do que nós mesmos desejamos. Ele sabe o que é 
melhor para nós muito mais do que pensamos. E Ele já preparou de antemão todas as coisas que realmente 
necessitaríamos. E YAOHUSHUA traduziu isso em palavras extremamente simples: "Seja feita a Tua 
vontade".  
Ao aprendermos (não com a mente, mas com o coração) que "Seja feita a Tua vontade" é o que há para nós 
de mais sublime e mais bem planejado em todo o universo, certamente deixaremos de derramar nosso 
"volitivo" em palavras tolas diante de YAOHUH UL.  
  
Se YAOHUH UL sabe e preparou o melhor para nós, então por que Ele não nos dá logo? 
  
Porque YAOHUH UL quer nos abençoar sempre em decorrência da manifestação dos princípios espirituais 
de luz, e a oração manifesta os princípios espirituais de luz mais básicos, que são a humildade, a submissão 
e a dependência. Nós viemos a esse mundo e fomos chamados a manifestar os princípios espirituais de luz, 
e é para isso que aqui estamos. É por meio de nós, a Oholyao, que os principados e potestades nas regiões 
celestes aprendem acerca da multiforme sabedoria de YAOHUH UL, é através da nossa manifestação de 
princípios de luz que os espíritos de trevas são envergonhados. Manifestar os princípios espirituais de luz é, 
de forma bem suscinta e clara, servir a YAOHUH UL.  
Assim, o nosso orar deve ser segundo a inspiração do RUKHA ULHIM sempre, e jamais segundo a nossa 
vontade, porque toda vez que a nossa vontade é atendida, certamente nós saímos em prejuízo, porque a 
vontade de YAOHUH UL para nós é melhor do que a nossa vontade para nós mesmos.  
Estas palavras que aqui escrevo, obviamente não conterão instruções de que palavras usar e nem acerca do 
que pedir, porque certamente não são homens que irão inspirar a oração de ninguém; contudo, minha 
recomendação com um pouco da sabedoria que me foi concedida é "quando te apresentares diante de 
YAOHUH UL, sejam poucas as tuas palavras", e "não useis de vãs repetições, porque YAOHUH UL sabe do 
que tendes necessidade antes mesmo de o pedires", e quando orares dize: "YAOHUH ABNU que habitas 
nos shua-olmayao, Santificado seja o Teu Nome, Venha o Teu Reino, Seja feita a Tua vontade, assim na 
terra como nos shua-olmayao. Dá-nos hoje nosso sustento diário, Perdoa as nossas dívidas na mesma 
medida com que perdoamos os nossos devedores, e não nos conduzas a situações de tentação, mas livra-
nos do mal, pois Teu é o Reino, o Poder e o Esplendor, eternamente". 
 
E por que YAOHUSHUA nos instrui a perseverar em oração? Não basta pedirmos uma só vez? 
 
Nossa fé e nosso interior é provado sempre, porque espiritualmente tudo precisa ser provado e 
comprovado. 
Não estou dizendo que nossa fé seja baseada em comprovações, porque a fé é a convicção de fatos que 
não são visíveis.  
Contudo, é essa convicção sobre os fatos invisíveis, a fé, é que é provada em nós para poder ser 
comprovada.  
Entre a nuvem de testemunhas que temos a nos rodear, certamente há espíritos malignos que sempre se 
posicionam em oposição às bênçãos que pedimos, e lançam desafios quanto à nossa fé. 
Se você observar os textos abaixo, de Dayanul (corrompido como Daniel), irá observar uma resistência 
maligna representada pelo "príncipe do reino da Pérsia".  
Esses textos mostram dois fatos muito importantes quanto à nossa perseverança: o primeiro deles é que no 
exato momento em que nos aplicamos a nos humilhar diante de YAOHUH UL, imediatamente a ordem é 
dada a nosso favor. Não é YAOHUH que retarda a nossa bênção ou o atendimento do nosso pedido. (veja 
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9:23). O segundo deles é que essa bênção pode ser retida até que seja provada a perseverança que é 
resultado de uma fé sem defeito. (veja 10:13)  
Dayanul 9:20-23: "Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de 
Yaoshorul, e lançava a minha súplica perante a face de YAOHUH, meu UL, pelo monte santo do meu UL. 
Falava eu, digo, falava ainda na oração, quando o homem Gaborul, que eu tinha observado na minha visão 
ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, 
falou comigo e disse: Dayanul, agora, saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, 
saiu a ordem, e eu vim, para to declarar, porque és mui amado; considera, pois, a coisa e entende a visão. 
Dayanul 10:12-13: "Então, me disse: Não temas, Dayanul, porque, desde o primeiro dia em que aplicaste o 
coração a compreender e a humilhar-te perante o teu UL, foram ouvidas as tuas palavras; e, por causa das 
tuas palavras, é que eu vim. E um príncipe do reino de Paras (Pérsia) me resistiu por vinte e um dias; porém 
Mikaul, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei de Paras (Pérsia). 
O que é essa resistência? Ela é o desafio opositor acerca de qual realidade interior nós realmente 
possuímos. Ela é um desafio a que uma prova seja colocada de modo a evidenciar o nosso interior, seja 
expondo a fé genuína ou não. Aqueles que por fé sabem que YAOHUH UL responde às nossas orações que 
estão em conformidade com Sua vontade (porque pedirmos contra a vontade de YAOHUH UL já em si se 
constitui em rebeldia), esses certamente irão perseverar sem esmorecer, até que o desafio seja vencido e a 
benção passe através da "barreira" de oposição.  
Se você se lembrar do enorme desafio espiritual lançado por ha-satan contra Yob (Jó), irá perceber que as 
palavras de resistência foram essas:  
"Então, respondeu ha-satan a YAOHUH: Porventura, Yob teme a ULHIM sem razão? Acaso, não o cercaste 
com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se 
multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema 
contra ti na tua face". 
Estava ali lançado o desafio espiritual acerca da realidade interior, espiritual, de Yob. Ha-satan lançava 
assim dúvidas e acusações acerca da realidade do temor de Yob a YAOHUH UL e dúvida sobre a realidade 
interior de Yob, a qual só poderia ser comprovada por meio da provação.  
Assim, amada irmã C....., é preciso compreendermos as dimensões da contenda espiritual que é travada, e 
orarmos para que consigamos sempre comprovar quando formos provados. São as provações que expõem 
a realidade do nosso interior, no espírito, e não as facilidades. Assim, perseveremos em oração em tudo 
aquilo que sabemos ser a vontade de YAOHUH UL, sem esmorecermos como os que pensam que YAOHUH 
UL não os está ouvindo. Esmorecimento é o que os opositores e acusadores esperam de nós, mas 
perseverança em fé é o que YAOHUH UL espera de nós.  
 
O que significa a palavra orar dentro do sentido do dicionario? 
 
Não se trata, minha irmã, de um significado de palavra na língua portuguesa.  
As orações escriturais sempre foram pronunciadas, faladas. 
Juízes 13:8 - "Então, Manoah orou a YAOHUH e disse:" 
1 Shamuul 2:1 - "Então, orou Khanan e disse:" 
1 Shamuul 23:10 - "Orou Daaud: Ó YAOHUH, UL de Yaoshorul..." 
2 Reis 6:17 - "Orou Ulyshua e disse:" 
2 Reis 6:18 - "E, como desceram contra ele, orou Ulyshua a YAOHUH e disse:" 
2 Reis 19:15 - "e orou perante YAOHUH, dizendo:" 
2 Reis 20:2 - "Então, virou Kozoqiyaohu o rosto para a parede e orou a YAOHUH, dizendo:" 
A lista de versículos dos que oraram "dizendo", "falando" é muito grande e não vai caber aqui. E o que eles 
disseram foi em voz alta, porque ficaram registradas suas palavras nas escrituras. Se tivessem orado em 
pensamento (o que não existe), como poderiam ficar registradas suas palavras? Certamente alguém ouviu 
a oração que foi feita e registrou por escrito. Orar é falar (com a boca) com YAOHUH UL. Essa é a definição 
escritural, independente do que os dicionários possam dizer. Externar, colocar para fora, manifestar.  
 
De acordo com Efésios 3:10 esse publico quem são? Todos os seres espirituais vêem tudo em todo o tempo 
(aquilo que fazemos)? 
 
Sim. E você que pensava que havia privacidade, não é minha irmã? 
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Somos rodeados por uma nuvem de testemunhas o tempo todo.  
Só não podemos afirmar que sejam sempre os mesmos espíritos o tempo todo, porque eles não são 
onipresentes como YAOHUH UL é, e portanto, não podem me observar e observar você ao mesmo tempo. 
Para observarem você eles têm de sair daqui e ir até aí, porque eles não são onipresentes. Somente ULHIM 
(YAOHUH, YAOHUSHUA e RUKHA) são onipresentes e estão em todos os lugares ao mesmo tempo.  
  
Que tipo de recompensa YAOHUH nos dá? Por orarmos, espirituais ou materiais, ou em que setores, e como 
é isso, me explica? 
 
Recompensa não é algo devido como um salário. Salário é algo devido, mas recompensa é algo dado devido 
à magnanimidade de YAOHUH UL.  
Como não é salário devido, YAOHUH UL dá o que Ele deseja dar, da forma que Ele decidir dar. 
Lembre-se que a recompensa que YAOHUH UL decidir dar é sempre a melhor de todas e que irá ser 
verdadeira bênção. 
Não tente sugerir recompensas.... YAOHUH UL sabe melhor do que nós como recompensar.  
"A bênção de YAOHUH UL edifica, e consigo não traz desgosto". Isso é escritural e muito importante.  
Assim, amada irmã C....., se mais YAOHUH UL me conceder, mais escreverei..... 
Paz seja contigo sempre, e que venham a ti todas as coisas que YAOHUH UL preparou de antemão para ti 
como resultado de um imenso e inescrutável amor por sua vida. Em o Nome YAOHUSHUA, assim seja!  
Uzulyao.  
 

 
Sobre "nome" e "renome" 

 
Amado! Shuaoléym! 
Querido quero te fazer uma pergunta, preciso de sua ajuda, e de um estudo, que creio que tenha. 
Estou pregando Yaohúshua, para um amigo meu aqui de Araguari, falta apenas uma unica dúvida para ele 
realmente crer e defender a verdade totalmente. 
A questao da duvida é:   
No hebraico, o termo NOME, quando referido, é uma representação do caráter, personalidade, ação, 
pessoa, poder? 
Ou o termo NOME, na lingua hebraica, se refere a PRONÚNCIA de uma junção fonética e verbal do título 
mesmo? 
O que eu disse a ele, que através do titulo do Nome foneticamente pronunciado, carrega por si a identidade 
verdadeira, e todo o conteúdo de personalidade, açao, pessoa, atitude, missao, honra..etc.. 
Mas nao tenho provas concretas, de que no hebraico, o termo NOME se refere ao título fonético....de ser 
um Nome... 
Pois um pastor presbiteriano, disse a ele que Nome no hebraico nao se refere a Nome em portugues, de 
titulo, como Joao, Sebastiao, Carlos etc... 
Mas sim, o significado do termo - NOME no hebraico diz respeito, a caráter, autoridade, personalidade, da 
pessoa da açao, e nao ao titulo em si. 
Entao ele quer uma prova real de que na lingua hebraica, o termo NOME quer dizer NOME em titulo 
mesmo, como Pedro, José, Geraldo etc...Para ele defender o nome Yaohushua como o titulo fonético desse 
nome mesmo. 
Mas se as provas forem de que o termo NOME no hebraico significa - posiçao, poder, autoridade, caráter, 
açao, sem se preocupar com o titulo em si, entao pra ele, nao terá importância chamar o Messias de jesus, 
Yeshua, ou Yaohushua, pois o que importa dentro no termo NOME é a açao desse Messias, como 
representaçao de salvador com poder, sacrificio, carater, autoridade, e nao o titulo em si...  
Preciso de um material que prova que na lingua hebraica, quando se refere ao NOME é realmente um título 
que carrega por detras suas qualidades, e nao uma personalidade em si, ou uma missao em si, sem um 
NOME (TITULO) a ser invocado. 
Que Yaohúshua te abençoe poderosamente! 
M. M. 
 
 



53 
 

Estimado irmão M. M.,  
  
A palavra "nome" está intimamente ligada à pessoa que o possui.  
Ela tem, ao mesmo tempo, o sentido de "nome" (identificação) e "renome" (boa ou má fama). 
Procure pensar no nome "Hitler".  
Só de ouvi-lo já causa repulsa.  
Por que?  
Porque esse nome está intimamente ligado a uma pessoa repulsiva por tudo que fez.  
Esse nome identifica a pessoa e ao mesmo tempo representa a má fama dela. 
"Jesus" é um nome mais repulsivo ainda do que "Hitler", porque ele é um demônio impostor e usurpador 
do verdadeiro Ungido de YAOHUH UL. 
Não há como separar uma pessoa de sua fama, seja ela boa ou ruim.  
E o nome é a única forma de identificarmos tal pessoa.  
Separar "nome" de "renome" é impossível, porque o nome representa a pessoa, identifica a pessoa, e traz 
consigo tudo o que a pessoa é e faz (ou fez). 
Quando as pessoas dizem: "Eu tenho um nome a zelar", elas estão dizendo ao mesmo tempo que elas 
querem preservar sua fama e querem preservar sua identificação, porque as duas coisas estão intimamente 
ligadas uma à outra. 
Por que os criminosos querem sempre mudar de nome?  
Porque os nomes que os identificam estão muito sujos e eles não querem ser identificados.  
Esse é o crime de falsa identidade.  
Por que nós não podemos mudar nosso nome em nossos documentos?  
Porque os nossos nomes nos identificam civilmente e representam nosso histórico de vida perante as 
autoridades.  
O Nome YAOHUSHUA representa a pessoa do Ungido e Sua esplendorosa boa fama.  
O nome "jesus" representa a pessoa de um demônio mitológico grego e sua péssima fama.  
Assim, é impossível nos referirmos ao Ungido de YAOHUH UL por qualquer outro nome, uma vez que o 
Nome YAOHUSHUA é que traz em Si a identificação e toda a boa fama a Ele associada.  
Quando ouvimos o nome "Hitler" sentimos repulsa, porque identificamos uma pessoa indigna.  
Quando ouvimos o Nome YAOHUSHUA sentimos intenso prazer e alegria, porque ele identifica o nosso 
Salvador, o Ungido, o Perfeito Filho de YAOHUH UL.  
Não se separa identificação de renome ou fama, de forma alguma. 
Tratar a palavra "nome" somente como se fosse "renome" é um erro muito grande. 
Pergunte ao seu amigo se ele colocaria o nome "Satan" num filho dele....e aguarde a resposta.  
É óbvio que esse nome identifica um ser espiritual maligno e traz com ele toda a má fama desse ser.  
Espero ter ajudado.  
Paz seja sempre contigo, em o Nome YAOHUSHUA, amnao.  
 

 

Imagem e semelhança 

 
Estimado irmão, 
Hoje me deparei com uma dúvida, que muito me preocupei. Sou um grande apreciador de seus estudos 
desde de muitos anos atrás e  o considero um grande sábio. Recorro ao seu auxílio para me esclarecer 
acerca da criação do homem. 
1. Se Deus é espírito, como pode ter criado um ser conforme a sua imagem, uma vez que espírito não tem 
imagem. Me parece que a tradução também está equivocada no hebráico que você apresenta no seu site, 
em "outros estudos": 
"E disse Ulhim: Façamos um homem [ser humano] à Nossa imagem, conforme a Nossa semelhança; tenha 
ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais, toda a terra e todos os répteis que 
rastejam sobre a terra". 
2. Comparando tais versículos com a bíblia Yaohushua (adquirida no site de Cohanul) a tradução é diferente 
e parece-me mais correta quando o vocábulo mencionado é tão somente "semelhante". Vejamos: 
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"Disse mais YÁOHU ULHÍM: Façamos um homem, um ser semelhante a nós, e que domine sobre todas as 
formas de vida na terra, nos ares e nas águas. YÁOHU ULHÍM criou então o homem semelhante ao seu 
Criador; assim YÁOHU ULHÍM criou o homem. Homem e mulher - foi assim que os fez". 
3. Se Yaohu Ul tivesse uma imagem, com certeza nos era outorgada a condição de fazermos uma para 
idolatrarmos, conforme os pagãos idolatram seus ídolos. Todavia, como nos informa 1Tm6.16 que homem 
algum jamais viu a YAOHU Ulhim. Por favor, qual é o certo! ser imagem e semelhança ou tão somente 
semelhante? Pois por semelhança entendo ter uma vontade, livre arbítrio, consciência e um espírito. 
Atenciosamente, 
I... L... 
 
Estimado I... L...,  
 Agradeço pela confiança depositada em mim, mas a repasso para YAOHUH UL pois sem Ele eu não teria 
sabedoria alguma. 
No hebraico original estão presentes as palavras TZELEM e DEMUTH, e não podemos desaparecer com elas 
como fez o Sr. Filimino (vulgo Cohanul).  
Já houve época (talvez) em que esse homem pudesse ser confiável, mas todas as coisas que presenciei e 
ouvi até hoje, tanto dele como de terceiros, o tornaram alguém totalmente inconfiável para mim e para 
muitos. Não julgo o homem em si, mas sim suas palavras e ensinamentos. (mas isso não é o que importa 
agora).  
O fato é que YAOHUSHUA nos garantiu que "veríamos" YAOHUH UL.  
O fato de YAOHUH UL estar invisível aos nossos olhos naturais, cuja visão é bloqueada pelo firmamento, 
isso não significa que Ele não seja visível no plano espiritual.  
As pessoas associam a palavra "espírito" sempre à palavra "invisível", mas elas não têm o mesmo 
significado.  
Hoje, enquanto nesse mundo, nós não temos visão do mundo espiritual, e portanto, os espíritos são 
invisíveis para nós.  
Contudo, no mundo espiritual, os espíritos se vêem entre si.  
YAOHUSHUA disse: "Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão YAOHUH UL". (Manyaohu 5:8).  
Ora, se nós O veremos, é porque Ele é visível, embora no tempo presente não seja visível para os nossos 
olhos cuja visão é bloqueada pelo firmamento.  
Se você quiser depois eu explico mais acerca desse bloqueio de visão pelo firmamento. (firmamento não é 
céu, como muitos pensam).  
São duas palavras bem diferentes para "firmamento" e para "céu" em hebraico, e ambas são referidas em 
Bereshiyt, e precisamos compreender com clareza o que é uma coisa e o que é a outra.  
Se você pensar numa película "insulfilme" que as pessoas colocam nos vidros dos carros, ela faz com que 
quem está fora do carro não enxergue quem está dentro do carro, mas os que estão dentro do carro se 
enxergam claramente. O firmamento é essa película, que permite a visão do mundo espiritual para o 
mundo natural, mas não permite o contrário, que seria a visão do mundo natural para o mundo espiritual.  
Você se lembra que as escrituras nos dizem que somos rodeados por uma nuvem de testemunhas? Essa 
nuvem de testemunhas, que são espíritos, nos vêem diariamente, e nos rodeiam diariamente, mas nós não 
os vemos, porque eles ficam do outro lado do firmamento.  
Firmamento é, pois, uma película que separa o mundo espiritual do mundo natural. Os que estão do outro 
lado do firmamento têm visão para o mundo natural, mas os que estão no mundo natural não têm visão 
para o mundo espiritual. Entretanto, os que estão no mundo espiritual, todos se vêem entre si, como os 
passageiros do carro que tem uma película insulfilme nos vidros.  
Muitos pensam (erroneamente) que YAOHUSHUA veio a esse mundo e tomou a nossa forma humana. Isso 
é absurdo.  
YAOHUSHUA sempre teve a forma humana, e fomos nós que fomos criados conforme a imagem e 
semelhança dELE, e não Ele que assumiu a nossa forma. 
O que YAOHUSHUA assumiu foi a nossa carne de pecado, para prega-la no madeiro e condenar o pecado na 
carne, mas não a nossa forma, porque a forma humana é originariamente dELE, e não nossa.  
O que as pessoas pensam que vão ver quando for cumprida a palavra de YAOHUSHUA que diz que veremos 
YAOHUH UL face a face?  
Certamente veremos o Ser Supremo Criador com a nossa forma, ou melhor dizendo, com a forma dELE que 
se tornou nossa.  
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Os filhotes de elefante são iguaizinhos aos seus pais elefantes. Os filhotes de girafa também. Os filhos de 
YAOHUH UL não podem ser diferentes de seu Pai, como o próprio YAOHUSHUA não era diferente de Seu 
Pai e nosso Pai, YAOHUH UL.  
Portanto, essa tradução de "um ser semelhante a nós" é muito corruptiva, derivativa da verdade e 
deturpadora das escrituras, pois suprimem as palavras TZELEM e DEMUTH (imagem e semelhança) que 
estão claramente grafadas no Tanakh para quem quiser ler. E mais, as palavras estão como Tzelemnu e 
Demuthnu (nossa imagem e nossa semelhança), o que mostra com clareza que YAOHUH UL, YAOHUSHUA e 
o RUKHA ULHIM possuem a mesma imagem e a mesma semelhança, como nós com Eles.  
Assim, não confunda as palavras "espírito" e "invisível" porque não são a mesma coisa. Os espíritos estão 
invisíveis para nós nesse tempo presente, porque YAOHUH UL escolheu que a justificação seria pela fé, e a 
fé implica em que não haja visão. A própria definição de fé diz que a fé é a convicção de fatos que se não 
vêem. Logo, se víssemos, não poderíamos ter fé. É por isso que YAOHUH UL estabeleceu o firmamento, 
separando totalmente o reino espiritual do reino natural, de modo que não tivéssemos visão do reino 
espiritual a não ser pela fé. Essa foi também a sábia forma de vetar a salvação dos espíritos rebeldes, entre 
eles ha-satan, porque eles vêem tudo no reino espiritual, e portanto, não podem ter fé para serem salvos. 
Para nós, a salvação está disponivel, por meio da fé, mas para esses, a salvação está vetada eternamente, 
porque não podem ter fé, uma vez que a fé exige que não haja visão.  
Estudos que lhe ajudarão:  
"Onde estão os mortos", e também "O Firmamento", disponíveis nesse material.    
Espero ter ajudado.  
Paz seja sempre contigo, em o Nome YAOHUSHUA, amnao.  
 
Uzulyao, que a paz de Yaohushua seja contigo! 
Agradeço pelas maravilhosas respostas, e tenha certeza que foram mais que esclarecedoras. Gostaria que 
você me explicasse mais acerca desse "bloqueio de visão pelo firmamento". 
 
Primeiramente, leia acerca do firmamento em texto disponível nesse material, em estudo sobre o mesmo. 
A maioria das pessoas pensa que céu e firmamento são a mesma coisa, mas as escrituras usam palavras 
diferentes para um e para o outro.  
As escrituras mostram que o firmamento fez divisão entre as águas que estavam acima do firmamento e as 
águas que estavam abaixo do firmamento.  
Podemos entender isso de forma literal e simbólica, porque ambas conferem. 
Na interpretação literal, compreendemos de onde vieram as águas que causaram o dilúvio, que eram águas 
que estavam acima do firmamento. Isso é muito claro, porque a quantidade de água existente na terra 
naquela época, se toda ela fosse transformada em nuvens de chuva, ao chover essas águas apenas 
voltariam a ocupar os seus lugares em mares, rios e lagos, e não subiriam como subiram acima dos mais 
altos montes. É muito claro que para cobrir os mais altos montes foi preciso que água adicional fosse 
derramada sobre a terra, e não a água que já existia na terra na época. Em outras palavras, se toda a água 
da terra evaporasse e descesse numa grande chuva, voltaria a ocupar o mesmo espaço que ocupava antes 
de evaporar, e não haveria dilúvio algum. Foi necessária água adicional, e isso fica muito claro quando as 
escrituras dizem que YAOHUH UL fez separação entre as águas acima do firmamento e as águas abaixo do 
firmamento.  
Na interpretação simbólica, as águas representam reinos ou realidades distintas. Há um reino e uma 
realidade acima do firmamento, que costumamos chamar de reino espiritual, e há um reino e uma 
realidade abaixo do firmamento, que costumamos chamar de reino natural. Por enquanto, nós vivemos no 
reino natural, mas viveremos no reino espiritual um dia, e na realidade, no final dos tempos, os dois reinos 
serão um só, sem que haja mais a separação pelo firmamento.  
Como firmamento não é céu, mas sim uma divisão entre os dois reinos, ele não fica lá longe, no espaço 
sideral onde vemos as "cocavim", o sol e os planetas. 
O firmamento realmente nos envolve e separa os dois reinos, de modo que de lá há visão para cá, mas de 
cá não há visão para lá, exceto nas ocasiões em que o firmamento foi aberto, conforme relatado diversas 
vezes nas escrituras. Ao ser apedrejado, Estevam viu "o céu aberto" (na realidade o firmamento aberto) e 
viu YAOHUSHUA em pé ao lado de YAOHUH UL. No livro de Kozoqiul (Ezequiel) ele teve visões com o 
firmamento aberto e teve visão de seres espirituais.  
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É claro que a visão de Estevam não poderia ser algo lá no espaço sideral, senão ele precisaria de um 
potente telescópio. Porém, o firmamento nos rodeia, e está bem mais baixo do que as pessoas possam 
imaginar.  
As escrituras nos mostram que há uma nuvem de testemunhas nos rodeando, e não poderiam nos rodear 
se estivessem tão distantes como as pessoas pensam.  
Enfim, o firmamento é uma película que nos rodeia, e que permite a visão de lá pra cá, mas não daqui para 
lá, porque YAOHUH UL decidiu e definiu que a nossa salvação seria obtida pela fé, e a fé exclui por 
completo a visão. Essa foi também a sábia forma de excluir os espíritos malignos da possibilidade de 
salvação, pois eles vêem, e com visão não pode haver fé. 
Os que já morreram, também não podem mais ter fé, porque passaram para o outro lado do firmamento, e 
lá eles têm visão. Portanto, a fé é algo para o nosso tempo presente, onde não temos visão natural das 
coisas espirituais, e que findo esse tempo já não há mais possibilidade alguma de salvação, porque não há 
mais possibilidade de fé.  
Lembre-se sempre que a fé é a convicção de fatos que se não vêem!  
 
 


