Qual é Seu Nome? Pt. 1
Por: Yahwchanan Rueda

www.restorethetruthofyhwh.org
Palavras/frases poço convencionais forem escolhidas em obediência a: Shemot/Êx. 23:13; Yahwshua/Jos. 23:6-7 e Tehillim/Sal. 16:4.
Atualizado el: 09/22/12

Traduzido e adaptado por: Casa de Restauração Yisraelita Nazarena nas Nações.
ADVERTÊNCIA! Os seguintes são títulos incorretos impostos pelos homens ao
Todo-poderoso e a Seu Filho. Primeiro; “o SENHOR” um titulo derivado do português que é
demasiado genérico. No hebraico este titulo se traduze como “BAAL” (demônio [Oséias 2:1617]), foi posto no TaNaK (Primeira Aliança/AT) 7.000 vezes e no Brit Chadashah (Convenio
Renovado/Nova Aliança) 1.000 vezes para substituir e esconder o real e único Nome do
Criador. “Deus” é um titulo genérico de origem latim. “Jehová” é uma
transliteração
errada
iniciada
por
Pedro
Galatino
cerca
1518
D.E.C.
(Strong 1887 + 1942 e 1943) He(y) howah/He(y) hovah o “je/he hovah” significa:
Mira/He ai ruína/calamidade, destruição/perversão/maldade em Ibrit/Hebraico! Mas, o Nome
mais importante que é nossa esperança de libertação imperecível, hoje é uma tradução de
terça geração. “Jesús Cristo”! O Nome original em hebraico foi, e ainda é, YAHWSHUA; o
qual foi mudado sem o consentimento dEle ao grego (Iesus) e finalmente ao latim (Jesús).
YAHWSHUA nasceu Yahwdi (Jud-eu) de uma família que guardava a Torah.
A Seus progenitores se lhes ordenou dar-Lhe um Nome hebraico especifico com o significado
da missão que Ele vim cumprir Mattityahw/Mat. 1:21, 25. Contrario ao que comumente se
crê, a Torah que foi dada a Mosheh/Moisés no Monte Sinai foi escrita em hebraico, e NÃO na
Versão João Ferreira Almeida da Sociedade Bíblica do Brasil OU NEM OTRA tradução. Assim
que se somos sinceros em nossa pesquisa pela realidade, devemos humilhar-nos e retornar
ao hebraico original para encontrar mais precisão.
Precisa de provas? Ali estão.
1. Não se a perguntado a se mesmo porque razão na maioria das escrituras os títulos
“o SENHOR” e “DEUS” a vezes são escritos em maiúsculas? Pronto: Em hebraico não há
maiúsculas, nem tampouco existem marcas de pontuação. Lugares onde estes títulos
(o Senhor, Jehová e JAH), estão escritos em maiúsculas, são lugares onde o Nome YAHWAH
(IAUA) estava originalmente. De igual forma os lugares onde hoje se encontra o titulo de
“Deus”, antes estava o atual titulo “Elohim”.
2. Sabe você que quando disse o usa a palavra/titulo “deus”, se pode estar referendo a
qualquer ser poderoso? O Primeiro Mandamento em Êx. 20:3 nos disse: “NÃO terás elohim
(seres poderosos) diante de Mim”. Se você estiver em uma situação de emergência e
precisara de ajuda urgente, ligaria ao numero “9-1-2” em lugar do numero real de emergência
“1-9-0”? Espero que não. Que invoquemos ou não invoquemos Seu Nome é muito serio. Esta
é uma das chaves principais da real adoração. Ademais, nossas existência atual e
imperecedoura dependem de isto. YAHWAH (IAUA) quere que confiemos nEle e o
chamemos, Ele nos disse em Tehillim/Sal. 91:14-16 que se o valoramos e conhecemos
Seu Nome, Ele então nos pondera em alto, nos responderá quando o chamemos, nos
libertará, nos estimará, nos dará longa vida, e Ele nos mostrará Sua YAHSHUA/Liberação!
Não é este o acordo mais doce que nunca haja existido? Com certeza é melhor que
QUALQUER promessa, numero de emergência, e plano medico de saúde nunca conhecido!
3. A maioria da gente da Escritura falava, escrevei e leia em hebraico ou aramaico (uma
língua muito similar ao hebraico).
4. A letra “ J ” NUNCA existiu no hebraico antigo.
5. Em nenhum lugar da Escritura se disse que podemos chamar o nosso Criador por qualquer
nome(s) que se quer-amos. De ato, YAHWAH Mesmo nos especifica que
SÓ DEVEMOS CHAMAR O SEU NOME! Lei por favor, Shemot/Êx. 23:13;
Yahwshua/Jos. 23:6-7; Tehillim/Sal. 16:4, 44:20, 96:5, 97:7 e Yirmeyahw/Jer. 23:26-27.
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6. O real Nome de YAHWAH (IAUA) ademais pode ser encontrado nestas palavras e nomes
restaurados: HalleluYAH≠Aleluia/Alelujah, NechemYAH≠ Neemias, YeshaYAHw≠Isaías,
YAHchezkel≠Ezequiel,
YAHel≠Joel,
TzefanYAH≠Sofonias,
ZekarYAH≠Zacarias,
YAHwchanan≠João, YirmeYAHw≠Jeremias, EliYAHw≠Elias, YAH≠Jah, YAHwshua≠Jesus,
YAHwshua≠Josué; e por suposto YAHrushalayim≠Jerusalém, YAHwdah≠Judá, e
YAHwsef≠José (es i.c.c.: Efrayim/Menashsheh). [“...porque Tua cidade e Teu povo são
chamados por Teu Nome” -Dan. 9:19].
7. O Nome de Y AHWAH, conhecido como “Y HWH” / “Yod Hey Waw Hey” ou
Tetragramatom (4 letras), pode ser encontrado na maioria de dicionários, enciclopédias e
inclusive no Brasil a Editorial Alfalit tem uma versão da Bíblia em português do ano 2003 onde
nas paginas 47 ao 53 (Os Nomes de Deus no Antigo Testamento) reconhecem que
YAHWAH é o Nome do Criador. Mais, incompreensivelmente eles insistem em toda sua
Bíblia suplantar-lo por Javé, Senhor e Deus.
Sem dúvida o Criador e Redentor da humanidade merece todo o respeito de ser chamado por
Seu próprio e real Nome. Ademais YAHWAH nos instruiu chamar-lo a Ele e Seu Filho por
estes Nomes em Shemot/Êx. 3:15; Mattityahw/Mat. 1:21 e Luka/Luc. 1:31, etc. A realidade
é que, quando usamos os nomes/títulos de outros seres poderosos (ídolos/demônios) para
chamar-Lhe a nosso Criador, O desacreditamos ao dar-Lhe a estima a eles. ISTO É UMA
TREMENDA ABOMINAÇÃO!
CONTINUAS COM DÚVIDA? Ai há mais provas.
“E em nenhum outro há liberação porque não há outro Nome baixo o firmamento, dado aos
homens, em que podamos ser liberados” -Maaseh Shlichim/Atos 4:12.
“O que nEle crê, não é condenado; mas, o que não crê, já a sido condenado, porque não a
credo no Nome do unigênito Filho de Y AHWAH.” -YAHwchanan/João 3:18
Você é um seguidor do Messias de Israel? Pois deveria seguir Seu exemplo!
Em João (Yahwchanan) 17:6-8 O Messias de Israel disse: “Revelei Teu Nome aos homens
que do mundo me deste. Eles eram Teus; Tu os deste a Mim e eles têm guardado Tua
Palavra. Agora eles sabem que todo que Me tens dado provém de Ti. Porque Eu lhes tenho
transmitido as Palavras que Me deste, e eles as aceitaram, e realmente reconhecem que Vim
de Ti, e creram que Tu Me enviaste”; no verso 11 disse ademais: “Já não Estou o mundo, mas
eles permanecem no mundo, e Eu vou para junto a Ti, Progenitor Apartado, guarda-os em
Teu Nome que me destes, para que sejam um como Nós” QUE BENÇÃO MAIS PRECIOSA!
“Guarda-os em Teu Nome que me destes, para sejam um como Nós”. Notou a importância ao
invocar Seu Nome? Notou que há poder em Seu Nome? (Esta porção das Escrituras foi
tomada da Bíblia de Alfalit, Brasil) Como esta escrita na sua? Então, porque tanta insistência
em chamar o nosso Messias YAHWSHUA e a nosso Criador YAHWAH com nomes /títulos?
Mas cuide-se DE NÃO quebrantar o Terceiro Mandamento!
“NÃO tomarás o Nome de Y AHW AH tu Elohim em vão: porque não dará por inocente
Y AHWAH ao que tomarei Seu Nome em vão”. Shemot/Êx. 20:7
Fazer isto tem serias conseqüências! Use-Lo: mas não O abuse!
À gente lhe gusta mudar as coisas, mas Y AHWAH é O Mesmo ontem, hoje, e para sempre!
Isto é o que Seu Shem (Nome) significa (EHYAH/EU SOU): Que Ele sempre foi, é e será.
YAHWSHUA nosso Messias não voltará até que TODOS escutem a Completa e Real
Mensagem Messiânica da Besorah/Alegres Novas do Malkut (Evangelho do Reino) e até que
todos reais servos comecem a usar e sejam selados com Seu Nome (Shem)! “Pois lhes digo
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que desde hoje não Me volveram a ver, até que sem duvida aprendam a dizer, “Baruk ha Ba
be Shem YAHWAH! (Bendito O que vem no Nome de YAHWAH).” -Mattityahw/Mat. 23:39
“...Não fazem dano ao aretz/terra*, nem ao mar*, nem aos arvores*, até sejam selados em
suas testas aos servos de nosso ELOHIM” -Gilyahna/Rev. 7:3. (*Estos se refieren a gente/al
mundo!) Os seguintes são versículos nos dizem que somos protegidos quando queremos e
usamos Seu Shem: Yahwchanan/João 17:6, 11-12, 26 e Yahel/Joel 2:32!
Já é o tempo! A Tzarah Gedolah/Grande Tribulação está muita cerca e tristemente muitos
crentes sinceros estão sinceramente EQUIVOCADOS! VOCÊ PODE AJUDAR a restaurar a
realidade usando e dizendo ELOHIM (Ser Poderoso) em lugar de Deus/deuse(s); use
Y AHWAH ou Y AHUAH em lugar de Senhor, Jehová ou Ha Shem/Adonai (quando se usam
para
esconder/substituir
o
Nome
de
YAHWAH):
E
use
YAHWSHUA
ha Mashiach/ao Messias/O Unguido em lugar de Jesús Cristo! A maioria dos lideres do
Sistema Religioso não se o ensinaram porque a ignorância e falta de conhecimento é uma
forma de ESCRAVIDÃO. “Meu povo é destruído por falta de conhecimento”.
–Hoshea/Oseías 4:6
“Y conheceras a Realidade e a Realidade lhes fará livres”. -Yahwchanan/João 8:32
Que melhor maneira de demonstrar seu aprecio ao próximo, que compartilhando este
mensagem com todas as pessoas que poda?
Insisto fortemente para que encontre uma congregação ou grupo que lhe ensine a valorar os
Shemot/Nomes Y AHWAH e Y AH WS HUA e que ademais lhe ensinem a obediência à
Torah (Ambas Alianças, a Primeira e a Renovada). O pôr sua confiança em nomes/títulos
falsos É COMO EDIFICAR SUA CASA SOBRE A AREIA! -Mattityahw/Mat. 7:26
Assem que hoje quando alguém lhe faz esta pergunta: “Qual é Seu Nome, e o Nome de Seu
Filho”, se o sabes? -Mishle/Prov. 30:4
Ajude-nos a shub ha emet/restaurar a realidade de YAHWAH, compartilhando esta
informação
com
outros
o
enviando-los
a
este
sitio
de
internet:
www.restorethetruthofyhwh.org (USA) ou a casa.de.restauracion.integral@gmail.com
(SP - Brasil).
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