
Culto Messiânico #20 

* 9:00hs – Início da Escola Sabática 

* 9:20hs – Louvor Musical. 

* 9:35hs – Informações gerais [judaísmo] 

* 9:40hs – Culto a YAOHUH UL‟HIM e ao Seu Filho, Yaohu‟shua! 

Intróito (Canto Congregacional) e entrada da plataforma – 

Adonai.mp3 

Doxologia (Oração de Invocação em silêncio, seguida de canto congregacional). 

Shua‟oleym a todos... sejam bem vindos... tenham todos um excelente shabbos 

na presença dEles... vamos ouvir uma música  hebraica para a nossa medita-

ção... 

Ma Tovu.mp3 

Oração feita pelo Rosh ao CRIADOR, Único! 

 

SERMÃO: Mil anos na presença dEle! 

Então vi uns tronos; e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de 

julgar; e vi as vidas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de 

Yaohu‟shua e da palavra de UL‟HIM, e que não adoraram a besta nem a sua i-

magem, e não receberam o selo na fronte nem nas mãos; e estes reviveram, e 

reinaram com hol‟Mehushkyah durante mil anos. Mas os outros mortos não re-

viveram, até que os mil anos se completassem... Ap 20:4, 5.  

Aqui temos duas perguntas que devem ter suas respostas apenas dentro do Es-

tá Escrito, pois diversas denominações as respondem de formas diferentes. São 

elas: Onde e Quem? 

Mas porque respondem de maneiras diferentes, se o texto é claro? Porque  para 

lermos um texto, devemos usar regras gramaticais... regras que aprendemos 

desde cedo, nos bancos escolares... Um texto deve seguir tais regras quando o 

escrevemos... 

Em um de nossos sermões anteriores, acabamos fazendo uma rápida aula de 

geografia e hoje, vamos fazer o mesmo, isto é, uma rápida aula de gramática... 

Fazendo isto, estaremos respondendo principalmente o QUEM! 

A gramática é muito importante porque para exprimirmos o nosso pensamento 

em um escrito, devemos ser claros para que o leitor entenda exatamente o que 

queremos dizer e não permitir nenhuma sombra de dúvida, e assim, surjam in-

terpretações fora do que eu disse... Isto ocorre, por exemplo, na Constituição 

Brasileira. Deve ser clara, pois se assim não for, os iluminados vão criar inter-

pretações – como estão fazendo hoje – para satisfazer as suas vontades pesso-

ais. 



Um outro exemplo, o qual é o nosso foco, são as Escrituras Sagradas... Veja, 

elas foram escritas a mais de dois mil anos atrás, pelo menos... Escrita em vá-

rias línguas, mas principalmente o hebraico e o grego... E mais, o hebraico e o 

grego não são os atuais, sendo que estes atuais, chamamos de moderno... E fa-

lando em regras, as regras dos atuais não se aplicam – ou melhor – não se en-

caixam naqueles, bíblicos... Então surgiram traduções! Traduções estas, feita 

por linguistas – pelo menos deveriam ser – no entanto, foram feitas por tradu-

tores: pessoas religiosas!   E ai é que mora o perigo, pois suas convicções pes-

soais, isto é, suas crenças pessoais, interagiram e influenciaram as traduções. 

Veja, o hebraico e o grego – o hebraico mais – são línguas concisas, compac-

tas... Muitas palavras podem representar uma frase toda, e geralmente não po-

dem ser traduzidas palavra por palavra, pois se assim o fosse, teríamos um tex-

to quebrado, incompleto, incompreensível... 

E mais, se usarmos os textos que dispomos, já traduzidos, devemos nos lem-

brar que as línguas sofrem constante mudanças... modernizações! É por isto 

que quando lemos um texto bíblico, ele está em uma linguagem que não é a 

nossa falada no dia a dia! Muitos a leem e até desistem, pois dizem: eu não 

consigo entender o que está escrito ali ...naquele linguagem antiga!  

E não vamos nos esquecer do regionalismo! No Brasil, por exemplo – nem 

mesmo precisamos ir à Portugal, para constatar isto – existem regionalismos 

não só nas palavras, mas também nas pronúncias, as quais chamamos de sota-

que. De tal forma que, acontece muitas vezes de um brasileiro do sul do país 

não compreender o que está dizendo uma pessoa da região norte, e vice ver-

sa... 

E o que fazer? É ai que entra a gramática... Observe que a nossa língua, mes-

mo sendo considerada como uma língua latina, isto é, que veio do latim, tive-

mos imensa influencia do grego. O latim é a língua que produziu a Vulgata, a 

primeira tradução das Escrituras, e esta então é a “mãe” de todas as atuais cor-

rupções doutrinais que hoje está presente em TODAS as demais traduções. E é 

do grego que temos a origem das classes gramaticais modernas, já que o latim 

– que hoje é uma língua morta – ela se fixa mais no tempo verbal e não tem a 

distinção clara entre verbos e substantivos como a conhecemos hoje, mas sim 

desinências ou flexões dentro de praticamente todas as palavras... 

Por isto a gramática grega, ao dividir as palavras em classes ou tipos, são mais 

precisas para quem deseja expor um pensamento... Mas para isto devemos co-

nhecer esta classificação... 

E as principais classes são os substantivos – usados para se dar nome às coi-

sas, tais como “pedra” “maçã” e “Lucas”... 

Depois vêm os verbos que vão indicar uma ação, estado e fenômenos da natu-

reza a exemplo de “sairemos à noite” – o verbo sair; “chovendo, não vou”! a 

ação natural de chover... 



Aqui já temos um erro que recentemente tem acontecido entre os que desejam 

a Verdade sobre o Nome! Percebemos que para dar nome a algo ou uma pesso-

a, temos que usar um substantivo. MAS para o nome do Filho do ETERNO, mui-

tos tem usado um VERBO... Explicando: O Nome do Criador vem da palavra 

SHUA - substantivo – que significa “salvação”; e segundo lemos em Jo 17:11 e 

12, o Nome do Criador tem o nome do Pai nEle, isto é o tetragrama completo – 

transliterado como YAOHUH! Portanto, o seu Nome é YAOHU‟SHUA, ou seja, a 

Salvação de YAOHUH; conforme explicou o anjo a Maoro‟hem em Mt 1:21. 

E, em Salmos o tetragrama muitas vezes aparece abreviado e pelo contexto, tal 

abreviação só se aplica ao Filho e jamais ao ETERNO! Onde teríamos uma auto-

rização para abreviar um nome tão sagrado quanto é o do Pai. Não é? 

No entanto os tais tem usado o verbo SALVAR – SHA - como sendo o nome do 

Criador; e para o nome do Eterno, usam YAH, ou melhor, abreviam mais ainda 

– como faz o hebraico moderno – ficando assim: YE SHA! Um nome errado é 

tudo que satan quer! 

Mas voltando à nossa gramática... Na sequencia vem os adjetivos e como e-

xemplo, temos todos os títulos atribuídos ao ETERNO (a própria palavra ETER-

NO é um adjetivo) e ao Filho! Quando as pessoas estão usando a palavra „deus‟ 

também estão usando um adjetivo e não um nome, como pensam eles! Nome 

mesmo são os substantivos YAOHUH e YAOHUSHUA! 

Temos outras classes de palavras que ajudam a dar lógica a um pensamento... 

Entre elas, os artigos que vem antes de um nome e nos ajudam a saber, por 

exemplo, se falamos de algo no masculino ou no feminino, que é outra variação 

das palavras às quais chamamos de gêneros... 

E vem depois os pronomes, que geralmente substituem o Nome, mas podem 

vir junto deles ou de um verbo... dando coerência ao pensamento. Por exemplo, 

Eu (um pronome) estudo (um verbo) as (artigo) Escrituras (um substantivo)! 

Uma outra classe de palavras são os numerais, que certamente as pessoas 

podem dizer que estes são fáceis de identificar, pois apontam para os números, 

isto é quantidade... Mas alguns deles podem ser confundidos com os artigos, a 

exemplo da palavra “UM”; perceba nestes exemplos: 

 "Naquela reunião houve um crente que não veio” [Quem não veio? “um cren-

te, cujo nome desconhecemos”. Aqui, um é um artigo indefinido, não um nú-

mero, pois não foi dito o nome deste crente]. Outro exemplo: 

“Uma bíblia caiu ao chão” [somente uma; não duas ou mais; portanto quanti-

dade indicando ser um numeral];  

...isto demonstra que o contexto é de estrema importância para não se confun-

dir ou distorcer o conceito ali expresso; a exemplo deste texto bíblico de Ya-

o‟khanan, muito conhecido e usado fora do contexto; vamos ler: Eu e o Pai 

somos UM! Jo 10:30. UM de quantidade ou de definição? Um de União; de co-



esão... Ambos caminham juntos, unidos em um só propósito!!! Nada a ver co-

mo sendo uma prova da doutrina pagã, a trindade,  

E, dentro destas classes gramaticais, temos ainda os advérbios, as conjun-

ções, as interjeições, mas há uma que é de estrema importância e quando 

mal usada – geralmente intencionalmente – distorcem a Sã Doutrina. São elas 

as preposições. Como o nome diz, elas vêm entre duas ideias e servem para 

uni-las! Quer um exemplo? Dei uma bíblia PARA José! Este para está unindo 

duas ideias ou referencias, de modos que ambas se complementem, se expli-

quem! E assim, conseguiremos compreender o que se deseja expor no texto... 

E depois desta gramática toda, já podemos notar que as nossas respostas às 

perguntas iniciais sobre o milênio começa a se tomar corpo... ou seja, já pode-

mos confirmar que o QUEM e o ONDE é que definem a perfeita compreensão do 

assunto, a Verdade ali exposta! 

No entanto o QUEM pode trazer confusão, embora para nós, esteja claro... 

hol‟Mehushkyah é mesmo que a palavra cristo: o Ungido. Vejam que a grande 

maioria das pessoas usam as “almeidas” – e que estas provém das bíblias cató-

licas, isto é, da Vulgata latina! E, no texto diz que estaremos com Cristo! E 

QUEM  é o cristo? 

Novamente você pode dizer que nesta identificação não existe confusão algu-

ma, pois Cristo é o Filho de deus, como está escrito nas “almeidas”! Vamos ler 

um texto presente nestas mesmas “almeidas”: 

No princípio era o Verbo [a Palavra], e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era 

Deus. Jo 1:1. Vamos nos ater a esta última parte: e o Verbo era Deus! 

Para mim antes de conhecer a Verdade, não existia a tal de trindade e por isto 

quando eu lia ou ouvia a palavra deus, eu pensava estar falando do Pai... Mas 

depois percebi que a grande maioria, quando falam „deus‟ estão falando de algo 

que tanto é o Pai, quanto é o Filho e quanto é o Espírito! Um „deus‟ tipo 3X1. 

Este é o conceito de trindade; no entanto, as Escrituras não deixam claro tal 
ensino; tal doutrina... Mesmo que seja em uma bíblia trinitariana como as “al-

meidas”! 

E, para isto, entrou a ação dos “tradutores”! Em latim temos algo assim... “tra-

dutore, traitore” ou seja, todo TRADUTOR é um traidor da Verdade. Pois como 

já foi dito, para dar coerência nas traduções entre línguas cujas estruturas são 

diferentes, estes têm que acrescentar as palavras gramaticais que vimos aci-

ma... Assim, é nesta hora que as doutrinas, isto é as crenças pessoais destes 

tradutores, vão entrar em ação...  

Textos como do „rico e o camelo‟, ficam confusos se estes tradutores também 

não conhecerem a cultura daqueles que usaram determinadas frases e assim 

surgem não só as aberrações, mas também as manipulações em prol de uma 

determinada doutrina. Veja, o texto nas nossas bíblias corrompidas está assim: 

„É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que entrar um ri-

co no reino do Criador‟ – Mc 10:25. Neste caso, a confusão surge porque no 

hebraico – aqui, o aramaico – não existem as vogais e tanto a palavra „camelo‟ 



quanto „corda‟ soam iguais... e o tradutor, acabou usando „camelo‟. Isto, acabou 

por criar até uma explicação, dizendo que pequenas aberturas nas muralhas e-

ram conhecidas como „agulhas‟, mas é muito mais coerente que uma corda, a-

pesar de grossa, possa passar no buraco de uma agulha, do que um rico, isto é, 

um avarento, entrar no reino... DOS céus (veja, DO CÉU - procedência, e não 

lugar; NO céu). Percebem como a gramática nos ajudou até aqui, para derrubar 

mais uma doutrina: a de Ir morar no céu!  

Se assim não fosse, porque oramos diariamente: “Venha a nós o Teu Reino” Se 

ir morar no céu é o nosso destino, deveríamos então orar: Nos leve para o Teu 

reino... E yaohushua teria errado quando disse: os mansos herdarão a Terra! 

Deveria ter dito: herdarão os céus...  

Bem, tudo isto (distorções doutrinais) foram permitidas pelo mau uso da gra-

mática, por erro ou por más intenções...  E daí, voltando a Jo 1:1  - e o Verbo 

era deus... Usando a gramática e principalmente a concordância bíblica de Au-

gustos Strong, temos que nesta frase falta algo! Como ali existem duas idéias 

distintas, precisa-se de uma preposição que as unam e esta preposição é a pa-

lavra “COM”. E assim o texto fica assim (como está nas ESNs – Escrituras Sa-

gradas segundo oNome): E o Verbo era COM Ul‟him... e não: era deus; Ambos, 

unidos em propósitos, como vimos em Jo 10:30: Eu e o Pai somos um... 

Os Testemunhas de Jeovah, observaram isto, mas para que o texto não con-

templasse a Yaohushua como sendo coeterno com o Pai, YAOHUH, colocaram ali 

o artigo indefinido, UM – o qual pode ser confundido com um numeral – o texto 

ficou assim „era um deus‟; DEUS... em letras minúsculas para que Ele também 

não fosse igual ao Pai! Vê, a gramatica usada para dar créditos a certas doutri-

nas! 

E, neste texto de Yao‟khanan temos mais uma peculiaridade doutrinal, ou seja, 

a palavra „deus‟; que não sendo um nome, é um título! E como identificar o por-

tador deste título!? Bem, nas Escrituras, em todos os lugares onde aparece a 

palavra CRIADOR, substituíram por DEUS... Mas como sabemos, existem distin-

ção entre o Pai e o Filho, isto, é são pessoas distintas, como nos mostram cen-

tenas de passagens... 

E se ali, a palavra „deus‟ significa „criador‟ – pois está no lugar de Criador, que 

no hebraico é UL  [que também foi corrompida pela palavra EL, em homenagem 

ao pai de BAAL, cuja tradução é SENHOR, as quais – tanto EL quanto SENHOR – 

também tomaram conta das Escrituras; um, dentro dos nomes dos profetas 

como, por exemplo, Dayan‟ul corrompido como DANIEL e a outra ao substituir o 

Tetragrama, que é o Nome do ETERNO, pelo título SENHOR, o mesmo Baal, o 

criador para os persas e venerado pelos amalequitas! Então com toda esta ma-

nipulação e SE são pessoas distintas – Pai e  Filho – então qual deles nos criou?  

Se perguntarmos para um cristão, a resposta será sempre: deus! Mas, repito, 

o Pai ou o filho?  E tão somente as Escrituras para nos responder: e para isto 

continuemos com a leitura desta mesma passagem de Yao‟khanan; Sempre em 



uma “almeida”, pois se aprendemos o erro nelas, é nelas que devemos encon-

trar a Verdade! 

Vs. 2 e 3 – „Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por 

intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez‟. 

E para complementar, temos o vs 14 que diz: „E o Verbo se fez carne, e habitou 

entre nós, cheio de graça e de verdade; e vimos a sua glória, como a glória do 

unigênito do Pai‟. 

E se fez carne: o texto inicia dizendo que o Verbo era “deus”... Mas também 

diz que é o Verbo que se fez carne... Confuso como é Bavel, o símbolo de babi-

lônia. E a trindade é esta confusão... que nenhum texto bíblico esclarece... e 

para tal, os „traitores‟, isto é os tradutores, manipularam textos e pior, acres-

centaram textos que nunca estiveram lá, a exemplo de Mt 28:20 – a tal formula 

trinitariana da imersão! A propósito, você já leu em algum lugar do NT em que 

uma única pessoa tenha sido imersa segundo esta fórmula? Os discípulos deso-

bedeceram ao Mestre quando imergiam tão somente em Nome de Yaohu‟shua? 

(jesus, nas bíblias corrompidas, as que seguem a Vulgata latina). 

Bem para esclarecer esta dúvida sobre Quem criou o ser humano: se o Pai ou o 

Filho, ou ambos – ou porque não a tal de trindade? Vamos ao Está Escrito, 

comparando este texto confuso com outros, para então termos esclarecimento, 

já que pudemos contatar que já no primeiro verso deste apóstolo, nas „almei-

das‟, já temos uma manipulação! Diversos outros escritos eliminam esta confu-

são e assim, podemos citar, por exemplo, sempre em uma „almeida‟, o texto de 

Hb 1:1-2, que diz: 

Havendo deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos 

pais, pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem 

constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo; 

...Aqui, mesmo usando a palavra DEUS, podemos notar a clara distinção – der-

rubando a trindade –  entre o Pai e o Filho e o texto conclui que é através do 

FILHO que tudo foi criado... Mas se ainda não está claro – já que estamos lendo 

em uma bíblia trinitariana, onde tudo se confunde, vamos a Sha‟ul (corrompido 

como Paulo) e ler Cl 1:15 a 20... 

“o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação; porque 

nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as 

invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam 

potestades; TUDO FOI CRIADO POR ELE e para ele. Ele é antes de todas 

as coisas, e nele subsistem todas as coisas; também ele é a cabeça do corpo, 

da igreja; é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo te-

nha a preeminência, porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitu-

de, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele 

reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como 

as que estão nos céus”. Sha‟ul, está falando de Yaohu‟shua, não há dúvida! 



Mais claro do que isto é impossível, no entanto sabemos que quando um vento 

de doutrina está enraizado em nossos cérebros, fica difícil de enxergar que YA-

OHU‟SHUA é o nosso Criador!!! Na criação o Verbo, Yaohushua, sempre com o 

poder do Pai, criava e o Pai aprovava: - E isto é bom!!! E na criação do ser hu-

mano, o Pai desejou e o Filho criou-nos!  

E, para derribar de vez esta confusão, vamos de novo recorrer à Shaul (sempre 

usando uma “almeida”); lemos: ...e que não há outro Deus, senão um só! Pois, 

ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu quer na 

terra (como há muitos deuses e muitos senhores), todavia para nós há um só 

Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos; e um só 

Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós também. 

Vê? O Pai é deus, e o Filho, senhor, ou seja, criador; e pergunto, Sha‟ul se es-

queceu do terceiro deus??? Mais uma vez a trindade é derrubada... 

Bem, e o FILHO, quem o CRIOU? Ele não foi Criado, mas sim, gerado! Dai ser o 

Unigênito do Pai cf. Jo 1:14... 

Agora sabemos quem é o CRIADOR e nos resta a distinção entre UL e UL‟HIM... 

Bem, vimos que UL significa Criador, e UL‟HIM? Primeiro, assim como UL foi 

corrompido para EL, o nome do Pai de Baal, a palavra UL‟HIM também o foi co-

mo Eloim e... E, nas Escrituras temos as duas ocorrências... No entanto, anali-

sando o contexto de onde aparece a palavra UL, veremos que sempre está se 

falando do Criador, que agora sabemos, é Yaohu‟shua, o Filho... E nas aparições 

de UL‟HIM, está se falando do Pai! 

No entanto, para os trinitarianos, mais uma vez corromperam o sentido para 

dar credito às seus ventos de doutrinas, e por isto, eles ensinam que tal palavra 

está no plural, pois a trindade é uma pluralidade de “divinos”. Mas, mais uma 

vez a gramatica nos socorre e nos mostra que aqui temos um superlativo, algo 

do tipo “criador criadoríssimo” – como no santuário onde havia a parte santa e 

a parte santíssima – e assim, seria como nas palavras branco / branquíssimo. 

Isto é um superlativo... Ul‟him, portanto, somente é usado para o Pai, aquele 

que gerou a Yaohu‟shua – que é o nosso UL – e que Lhe deu o poder para que 

TUDO criasse! 

E mais, quando lemos a palavra „cristo‟ – que também é um título e não um 

nome, e é por isto que temos toda a liberdade de continuarmos usando-a – en-

tendemos claramente que esta palavra – conforme está no texto em pauta, de 

Ap 20 – que se está falando do Messias, Yaohu‟shua... E, mesmo os trinitaria-

nos se esquecem da trindade ao ler tal título e só a atribui ao Filho. Mas, se na 

trindade tudo ali é um só, então o PAI e ou o ESPÍRITO SANTO, não deveriam 

ser chamados de “cristo” também? Deu um nó, né? Trindade é isto: Um nó a 

ponto de ser conhecida como Bavel; isto é babilônia, sinônimo de „confusão‟! 

Dai, voltado ao início, já temos o „com quem‟ [YAOHU‟SHUA] e agora só nos 

falta o „onde‟, e esta última colocação já foi explicada quando de relance fala-

mos que os „humildes herdarão a Terra! A Terra é o onde... e, por mil anos i-

remos reinar com Yaohu‟shua, aqui na terra... Nada de sermos transladado ou 



arrebatado para os céus, pois qualquer forma – seja por mil anos, sete anos ou 

alguns anos; seja qual for o período de “ir para o céu”, estaremos falando de 

mais uma doutrina sem bases bíblicas; isto é, mais uma doutrina do paganismo 

grego, trazida pala ICAR e aceita avidamente pelos pentecostais, filhas da Mu-

lher sobre a Besta, a ICAR!  

A terra é a nossa herança... é o nosso Éden, que será refeito por Yaohu‟shua, e 

neste breve período de mil anos – o que é mil anos para a eternidade? – esta-

remos ao lado dEle, restaurando a nossa Casa; corrompida por satan. Amnao! 

Música Final: Shua’oleym, Shua’oleym... 

Oremos: Santo Pai... Somos gratos pela Verdade e por nos libertar da maligna 

influencia dos falsos tradutores que hoje se fazem presentes nas bíblias tradu-

zidas e usadas pelos falsos pastores a serviço de satan. Somos gratos também 

por ter nos dado a ESN – Escrituras Sagradas segundo Nome, onde não só o 
Nome foi resgatado, assim como toda a Verdade, ao eliminar todos os ventos 

de doutrinas das linhas destas versões paganizadas das Escrituras... Ajude-nos 

a divulgar uma Bíblia isenta de paganismo, como a ESN, aos nossos irmãos e 

àqueles que têm verdadeira idolatria por suas versões corrompidas! Ajude-os a 

enxergar que estão no erro! Aja em seus corações para que possam perceber a 

ação do inimigo, nestas bíblias onde a Falsa Doutrina está ali exposta! Também 

solicitamos que derrame as Suas bênçãos sobre todos nós e aos nossos familia-

res e permita que eles também vejam que somente tu és a Verdade e que nos 

deixou escritos verdadeiros e sagados para mostrar-nos o Caminho... Este é o 

meu desejo e o faço em Nome de Yaohu‟shua... Amnao! 

* 10:45hs – Encerramento (convite)... Amnao! 

 


