
Os falsos profetas fazem com que meu povo se esqueça do meu nome, por causa de Adônai, 

Baal, Senhor;    YrmeYAHU- Jeremias 23=26-27.      

Todo pregador que não ensina o nome único e verdadeiro, YAHUH O Eterno, É um falso profeta, 
e está a serviço do príncipe das trevas, levando milhões e milhões de almas preciosas para a 
condenação eterna. 
 
Está escrito; YeshaYÀHU =Isaias 52-6   Portanto o meu povo saberá o meu nome...qualquer 
pessoa que não saiba o nome do Eterno, esta pessoa não pertence ao seu povo,não importa o 
quanto religioso e polido possa ser, porque para ser salvo é preciso conhecer e invocar o seu nome;      
VEJA   Yoel = Joel,    2=32    Atos2=21, Romanos 10=13,  E ACONTECERÁ QUE TODO ÀQUELE 
QUE INVOCAR O NOME PE YAHUSHUA SERÁ SALVO,      YAHUSHUA significa, “YAHUH É A 
SALVAÇÃO".  Em Atos 4=12 nós lemos que “DEBAIXO DOS CÉUS SÓ EXISTE UM NOME DADO ENTRE 
OS HOMENS, PELO QUAL PODEMOS SER SALVOS então fica bem claro que este nome é único tanto 
para os YAHUDIM = judeus,  como também para todos os gentios, todos os povos do mundo.  
 
Romanos 3=29 está escrito; É porventura YAHUSHUA somente dos YAHUDIM = Judeus? E não é 
também dos gentios? Também dos gentios, certamente. 
 
Quando alguém vier lhe dizendo que; este Nome YAHUSHUA é verdade sim, só que é lá para os 
Judeus, que falam outra língua, outro idioma, e que não é verdade para nós os Brasileiros, e as 
outras nações mais, que são todos gentios, saiba que tal pessoa está blasfemando contra o Criador, 
e está a serviço do espírito, ANTI -MASHIACH, ANTI-VERDADE, e está condenando todas as demais 
nações do mundo, porque se alguém não conhecer o nome verdadeiro, como poderá nascer de 
novo ?      A salvação é para os que crêem, e invocam O Nome Sagrado. 
 
YAHUHANAN - João   1=12   MAS, A TODOS QUANTOS O RECEBERAM, DEU LHES O PODER DE SEREM 
FEITOS FILHOS DO ETERNO; A SABER OS QUE CRÊEM NO SEU NOME.  Então nós nos tornamos filhos 
e filhas de YAHUH o eterno, e somos "YAHUDIM =judeus, adoradores de YAHUH " Romanos 2=28-
29 ;   ... Mas é YAHUDIM =Judeu o que é no interior, a circuncisão a que é do coração, no espírito, 
não na letra:... 
 
A revelação do nome do ETERNO você pode ver claramente em;   2Crónicas 7=14 "E SE O MEU 
POVO, QUE SE CHAMA PELO MEU NOME'... Este povo é conhecido no mundo todo por JUDEUS, 
mas o seu nome verdadeiro em hebraico é YAHUDIM=adoradores de YAHUH, por isso todas as 
pessoas que se preocupam com a salvação, procurará saber  o nome dos Judeus em hebraico que 
é, YAHUDIM =ADORADORES DE YAHUH. 
 
No livro do profeta, YIRMEYAHU=Jeremias   15=16  está escrito;...  PELO TEU NOME EU ME 
CHAMO,... no nome deste profeta está o nome de YAHUH o Eterno DaniYahu 9:18-19 ...porque a 
tua cidade e o teu povo que se chamam pelo teu nome" O povo são os YAHUDIM=Judeus   a cidade 
YAHUSHALAIM= Jerusalém. Efesios 3=14-15;   ...Toda a família nos céus e na terra, toma o nome 
do Pai de nosso Soberano YAHUSHUA  HAMASHI ACH=O MESSIAH.   "Família  YAHUSHUA” 
 
Os falsos profetas,estão a dizer que ninguém conhece o nome do Eterno, e que seu nome é 
impronunciável;      Então qual é o nome que eles adoram?  e em nome de quem expulssam os 
demónios ?  em nome de quem batizam as pessoas, ou oram por elas?   Em Atos 9:15   O próprio 
Eterno ordenou que SHAUL:Paulo levasse o seu Nome a todas as gentes.    Como que o nome 
Sagrado é impronunciável ???   



                    
Atos 15=14;   YAHUH o Eterno, visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu NOME,   
e este povo conhece o seu Nome YeshaYAHU=Isaias 52-6, é grande o numero de falsos profetas 
que lutam para que o nome Sagrado não seja conhecido e invocado. Vejam bem o que fizeram para 
ocultar O nome do Eterno; abreviaram YAHUH para JÚ, onde era YAHUDAH puseram JUDAH, 
onde era YAHUDIM puseram JUDEUS, YAHUDÈIA puseram JUDEIAH, JÚ, portanto ficou sendo 
uma abreviação de YAHUH, em JUDAH, JUDEUS, JUDEIAH, e como nós sabemos que no 
Hebraico não existe a consoante J, vemos que é mais um laço do inimigo,  Outros ensinam que 
quando encontramos as quatro letras do nome Do Eterno,  IOD, HE, VAV, HE, conhecido como o 
Tetragrama sagrado, deve se pronunciar    Adonai = meu senhor, senhor= Baal, outra forma de 
ocultar o nome Sagrado é o mesmo que se ascentar na porta do céu, não entrar, e não deixar que 
outros que querem, entrem. 
 
A primeira silaba do nome do Eterno é YAH e não Yeh, quando dizem que o nome do 
Mashiach=Messiah é YESHUA, é outra forma de ocultar o nome do Pai YAHUH, é o mesmo que 
dizer que o nome do Pai, não está no Filho unigénito, baniram as três consoantes do nome do 
Eterno que é a raiz IOD, HE, VAV, que está nos nomes dos profetas,lugares, e pessoas,  QUEREM 
POR TODOS OS MEIOS DESTRUIR A ARVORE, YAHUH, COM SEU FRUTO, YAHUSHUA, 
YrmeYAHU = Jeremias    11=19     .... Destruamos a arvore com seu fruto e cortemo-lo da terra dos 
vivente, não haia mais memória do seu NOME. 
 
O príncipe deste mundo de trevas, procura desesperadamente usar todos os meios possíveis, para 
impedir que o REINO dos céus seja anunciado a todas as criaturas. 
 
Ele o diabo não quer perder o domínio em todo o planeta terra, por isso tem que impedir que o 
nome de YAHUSHUA seja anunciado, mas não conseguirá, porque a sua derrota já foi realizada, 
YAHUSHUA, o grande Rei, muito breve tomará posse do Reino, e vencerão todos os que estiverem 
com Ele, chamados eleitos, e fiéis, AP  17-14. Todo espírito que não confessa que, YAHUSHUA 
O MESSIAH veio em carne, não procede do Pai Celestial, 1 Yahuhanam=João 4=1-3. 
 
Nisto toda a pessoa poderá saber por qual espírito está sendo guiado. YAHUSHUA o unigénito do 
Pai, a palavra se revelou ao mundo, em carne e sangue, o reino dos céus, agora estava invadindo o 
reino do maligna para o despojar dos seus bens, que são as almas preciosas, aprisionadas, 
escravizadas, pelo poder do diabo, 1° Yahuhanam - joão 3=9 Para tirar das trevas as almas de todos 
àqueles que nele cressem. Para isto O Filho de YAHUH se manifestou, para desfazer as obras 
do diabo, e revelar o nome do Pai,    Yahuhanam=João   17=26 EU LHES FIZ CONHECER O TEU 
NOME = O TEU NOME QUE ME DESTE. Yahuhanam=João  17=3 A VIDA ETERNA É ESTA: que te 
conheçam a ti só, por único YAHUH, o verdadeiro, e a YAHUSHUA = O MESSIAH a quem enviaste. 
A palavra ALELU YAH, significa LOUVAI A YAH,  YAH é a abreviação de YAHUSHUA que significa 
YAHUH È A SALVAÇÃO veja YeshaYAHU – Isaias 43=11-12  EU, SOU YAHUH, E FORA DE MIM NÃO 
HÁ SALVADOR. 
 
EU ANUNCIEI, E EU SALVEI EU O FIZ OUVIR.. EU SOU YAHUH, O ETERNO. Êxodo 6:23 _ Está o nome 
Abiu, mas em hebraico é ABIYAHU = meu pai é YAHUH,   Abiú = meu pai é Ü, e assim cortam a 
arvore com seu fruto. 
 
CUIDADO COM OS MUITOS QUE SE DIZEM YAHUDIM=Judeus, E NÃO SÃO. Malaquiyah: 2=1-2 ...Ò 
sacerdotes... Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coracão dar honra ao meu NOME, 
diz o todo poderoso dos exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos; 
e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso, no coração. 
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