CAPITULO XIII
Qual a fonética correta do nome do
mashiach?(MESSIAS, SALVADOR)?
Introduzo esse capitulo, esclarecendo
uma das situações intrigantes que temos
sobre o nome, Contudo, é evidente que
não podemos entender a situação sobre
o Nome se não tomarmos como
referência o Background (pano de fundo)
dos acontecimentos históricos, pois
muitos dizem, Isto é os que são contra
Ao Nomes do Eterno Dizem:
“EL ou ELOHIM , “SHEM”, ADONAI Os
cultos mitológicos pagãos primitivos
possuíam um ídolo chamado "EL", que
também originaria a forma corrompida
"ELOHIM". Afirmam os relatos
mitológicos pagãos que EL vinha a ser
pai de BAAL. Para os que já são de
alguma forma familiarizados com as
escrituras, irão perceber que o nome
"Belzebu", um dos nomes malignos

referidos nas escrituras, tem, na
verdade, origem em "Baal zebul" cujo
significado é "senhor das moscas". A
forma correta do título escritural original
que se refere ao Criador é "UL ou ULHIM
(UL-RIM)", e não EL ou ELOHIM. As
palavras originais "UL ou ULHIM (ULRIM)" possuem o significado de "O Ser
Soberano Criador". A forma UL é a forma
singular pura. A forma ULHIM (UL-RIM) é
uma forma que pode tanto ser usada
para o singular como para o plural,
exatamente como ocorre com a palavra
"lápis" em português (1 lápis, 2 lápis). A
forma original UL e ULHIM (UL-RIM) foi
facilmente corrompida para EL e
ELOHIM, de modo a introduzir o impostor
EL nas invocações dos incautos, e
receberem o impostor como se
verdadeiro fosse”.
ARGUMENTAÇÃO EFICAZ:
Veja querido leitor é fácil enganar as
pessoas expondo esse tipo de idéia
misturando mentiras com verdades.
Todavia, o problema dos expositores

destes artigos, é que, na falta de
conhecimento histórico e técnico do
mundo Hebraico atiram pra todo lado
dizendo meias verdades sem provas do
que estão falando. Vejamos a seguir:
As primeiras cidades descritas na Torah
em Bereshit (Gênesis) 11:1 em diante,
como: Calné, Ereque, Acade e Bavel se
localizavam na terra de Shinar,
conhecida como Mesopotâmia, hoje o
atual Iraque. Qual era a língua falada
nesta terra? A arqueologia mostra
claramente que era A língua de SHEM. E
qual era língua de SHEM? Hebraica,
língua falada dentro de Bavel (Babilônia).
Provas encontradas em sitios
arqueológicos comprovam esse fato. A
língua Santa (Kadosh Lashom) era a
língua falada pelos antidiluvianos. A
Rebelião começou com Ninrode e se
alastrou pela sua mãe que também era
sua esposa.
Logo começou a invocação dos demônios
(Melahim caídos) e a língua usada para
essa invocação era o “Hebraico”.
Palavras e nomes santos, que eram

atribuídos ao Eterno de Israel, agora
passaram a serem usadas para invocar
estes demônios. Elohim por exemplo é
um destes nomes. O Termo “El” nunca
foi originalmente criado para invocar os
demônios e nem tão pouco é um traço
lingüístico de uma língua pagã
babilônica, uma vez que bavel usava o
hebraico e as línguas pagãs começaram
depois da torre e da confusão. Por
conseguinte, o termo “EL” era usado
para o Eterno, assim como Elohim é uma
expressão plena do caráter do Criador, e
na GUIMÁTRIA JUDAICA (ver pág. 156),
seu número é “5”, o mesmo numero de
Bará (criar), O Sod (Oculto) confirma
isso. A mesma regra se aplica para a
palavra Adonai (Senhor, marido).
Unicamente o Eterno é Adonai, é o
Marido, o dono da casa é de fato o
Senhor. Agora, se indivíduos rebeldes
como Ninrode e aquela geração
começaram a usar os nomes Kadoshim
(santos) para os demônios, isto não
significa que estes nomes não deverão
ser aplicados ou usados para o “Eterno”,

até por que Eles existiram para a
Sherrinah do Altíssimo e não para o
diabo.
A iguinorância é tão gritante que nem
mesmo sabem eles o significado da
palavra BAAL; dizem escancaradamente
que Baal é um nome de um demônio
etc... A palavra Baal significa: Marido,
Senhor, dono da casa, expressão milenar
tanto usada no hebraico antigo como no
moderno Exemplo “Há Ishi Baal há Isha”
O homem é marido da mulher ou desta
mulher. Outro exemplo em
Mt.1:16 “Rh[¤I C¢L]P D¡p£o¦N X£[©@ M¡I¥X¦N L¢R¢d S¤Q]I-Z£@
CI¦L]D A«W©R¢I¥E”
“E Yakov gerou Yosef, Baal (marido ou
Senhor ou Pai) de Myriam do qual nasceu
Ieshua.”
Em outras palavras você poderá usar
Adonai tanto para o diabo quanto para o
Todo Poderoso. O mesmo se aplica para
Baal, você pode usar tanto para o Eterno
quanto para os demônios. Por isso ao
falar “BAAL” ou “ADONAI” você tem que
colocar o nome do Baal ou do Adonai,
Exemplo: Baal’Zibull, Baal’Shium,

Baal’Moloque. Que Baal você adora?
Baal’Zibull ou Baal Eterno Criador? O
mesmo vale para Adonai. Por isso é
usado constantemente oTanach, a
expressão: “Mi Camorra Baelim Adonai,
Iahue DEDI” .
Quem é como Adonai O Eterno, As quatro
consoantes Iahu?
Uma das Maiores provas acerca do que
argumentamos procede e é verdadeiro é
os livros do mar morto.
Os Manuscritos do Mar Morto formam uma
coleção de cerca de 930 documentos descobertos
entre 1947 e1956 em 11 cavernas próximo
de Qumran, uma fortaleza a noroeste do Mar
Morto, em Israel (em tempos históricos uma parte
da Judéia). Estes documentos foram escritos entre
o século III a.da era comum. e o primeiro século
depois
do Mashiach em Hebraico, Aramaico e grego. A
maior parte deles consiste em pergaminhos, sendo
uma pequena parcela de papiros e um deles
gravado em cobre. Os manuscritos do Mar
Morto foram classificados em três grupos: escritos
bíblicos e comentários, textos apócrifos e literatura
de Qumram. Nestes livros Escritos originais dos
profetas entre ele:

Ezequiel, Daniel, Yeshaiahu(Isaias) e
Yermiahu(Jeremias)
Mostram em seus livros o nome EL, ADONAI,
ELOHIM E SHEM...
Entretanto argumento a esses que inventou que
estes eram de orimgem pagã, pergunto?
Porque os profetas que conversavam diretamente
com Eterno pronunciavam estes nome? E ainda
mais: Porque o Eterno ao falar com eles dizia: Eu
SOU ELOHIM TEU ADONAI e os profetas
escreviam; se estes nomes fossem pagão jamais
pessoas santas e puras como foram os profetas
escreveriam em seus livros Estes Nomes, referente
ao Eterno. Vejamos a seguir provas dos livros do
mar morto escaneado: El no fragmento 3 logo em
baixo

Veja agora Adonai:

Em seguida veja Elohim:

No quadro seguinte temos o Nome
SHEM:

Tenho lido muitas coisas acerca da
fonética correta do nome do Mashiach na
internet, fico surpreso com as
discordâncias que há em relação ao
assunto que julgo de fundamental
importância para nossa salvação, em
alguns casos, tenho observado pessoas
catedraticamente escoladas no Hebraico,
com uma profunda compreensão dos
Livros Sagrados (Tanach e da Torah) e
deslizam em dizer asneiras tais como:
“Ieshua se traduz como Jesus” a correta
pronuncia é “Iashua” e compara com

veemência a ligação de Ieshua com
Ieshu sem o “ain” (“R”) letra hebraica
que tem um significado espiritual muito
ampla, que também significa “OLHO”...
Em primeiro lugar Jesus não é uma
tradução de Ieshua, pois tradução é
mudança de letra de fonética, mas não
de significado.
Ie Shua (Eu Serei a salvação presente,
passado e no futuro).
Assim que se traduz o nome do
Mashiach. Outro exemplo de tradução:
“House” para Português “Casa” temos
aqui mudança de letras e de fonética,
mas não de significado. Ieshua (Ie está
expresso em diversos nomes de
profetas) (Navy) como “Ye” shaiahu,
”Ye” miahu (Jeremias e Isaias)etc.
Contudo, se desconectarmos o “R”ain do
nome tanto Ya’Shua como de Ye’shua
teremos sim um significado espiritual
pejorativo, pois Yeshu significa o Messias
cego o Demônio assim como “Yashu”. E
dessa palavra pejorativa que foi
corretamente transliterada para Grego
em IESOUS, pois os gregos não

pronunciam a letra SHIM “Y” mas sigma;
ficando em sua pronuncia Iesous, que
hoje se pronuncia Jesus e ai eles querem
justificar toda história, vejamos a seguir:
“Jerusalém, em 70 antes do Mashiach, o
Rabino perushim Yohanan Ben Zakkay,
driblou os comandantes zelotes, que não
deixavam ninguém sair da cidade, com a
simulação de um cortejo fúnebre, e
conseguiram chegar até a barraca de
comando do Vespasiano Tito Filho, o
general romano encarregado do sítio à
cidade do Grande Rei. Isso foi antes de
ocorrer o Tishá Beav de 9 de Av.
Vespasiano recebeu o esperto Rabino e
aceitou um acordo que ele lhe fez: levar
toda a sua Yeshivah(Escola) para a
cidade de Yavné, às margens do Lago da
Galiléia. Ocorreu o Tishá Beav:
Jerusalém e o BEIT HAMIKDASH foram
destruídos a fogo pelos malvados
romanos. Destruídos todos os
comandantes zelotes da Rebelião. Mais
de um milhão de corpos de judeus foram
profanados e enterrados nos montes ao
redor de Sião. Dos que sobraram em

Israel um general Galileu, zelote, Flavio
Josefo, aprisionado e colaborando com os
romanos, foi o historiador dessa
tragédia. Os outros vencidos foram
levados e vendidos como escravos nos
mercados de Alexandria e das mais
importantes cidades comerciais
portuárias do mundo. Os AM HA-ARETZ,
a plebe, a gentalha, tão execradamente
desprezada pelos perushim, correram às
cavernas, montanhas inacessíveis e
entranhas inabitáveis da Aretz (terra). A
Comunidade Nazarena, seguindo as
profecias de Yeshua a respeito, safou-se
dessa, quando Vespasiano pai correu a
Roma e lá, por mais de sete meses,
parando as atividades do cerco que foi
deixado ao comando do filho, negociou
políticamente sua coroação como
Imperador.
Enquanto isso, depois de ter
reorganizado a famosa Yeshivah dos
perushim em Yavné, reunindo papéis
semi-destruídos, sobretudo os da
Yeshivah, entre eles, tinham um “rolo”
escrito por um nazareno metido, que o

tinha feito como se fosse uma “Escritura
Kadosh”, Tenho esse texto aquí diante de
mim. (O Ben Zakkai, contra tudo o que
dizem e ignoram os “scholars”
historiadores do texto escritural e o
pessoal ekklesiastiano da “Crítica da
Forma”, e que tais, não só sabiam da
existéncia do rolo, como tinha uma copia
dele). O individuo, por cima de tudo, era
um levita, que se tornou talmidim de
Ieshua de Netzaré: Mattityahu, de nome
Muito bem, era preciso combater essa
“nova seita” na Aretz e no
Galut/Diáspora, assim como o Sanhedrim
(sinédrio) Tradicional havia entendido,
em passado recente, a cerca de quarenta
anos atrás, quando Ben Zakkay era
jovem. “O Sanhedrim mandara a Shaul,
um jovem não “radical”, mas“ “fanático”
porque não tinha discernimento, com
cartas de autorização para trazer
aprisionado de Dammesek (Damasco)
para Jerusalém a esses “nazarenos”;
Matá-los todos. Estraçalha-los, (Ma Aseh
Shlechim/At. 9:1-2).

Em consequencia, o Ben Zakkay
adotou logo aquela atitude tacanha e
matreira de coronel político dos antigos
engenhos da Bahia e de Pernambuco:
“Retado”! Se vamos combater o homem,
vamos logo “esculhambar” o nome dele!
É por ai que se começa!”E aparecem os
“Piançó”, “os Panças”, “Corno manso”,
“Sete quedas”, “Engole cobra”,
“Zurave”, e que tais”.
No ano 73 A.C. por influência do
Ben Zkkay e desde Yavné se difundiu no
Galut e na Aretz o “novo nome” do
Messias Nazareno. Que é uma maldição,
muito bem armada, como “espécie de
armadilha de pegar passarinho”, e se
propagou até hoje no Movimento
Messiánico. “A maldição: YESHU, que é
um acrónimo ou acróstico de YOMAR
SHAMEO UZEECHRO que, por sua vez,
traduzido ao Português, significa: “QUE
SEU NOME SEJA MORTO ASSIM COMO A
SUA MEMÓRIA” A essa maldição Yavne
juntou a famosa oração SHIMONEH
ESREAH”.

Como vemos, a história é clara como
realmente a conspiração contra o nome
Kadosh Ieshua ou Iashua foi profanado
entre as Nações.
“E em nenhum outro há salvação, porque
também debaixo dos céus nenhum outro
NOME há dado entre os homens, pelo o
qual devamos ser salvos.”
(Ma’asei Shaliachim, Atos dos Apóstolos.
4:12).
Existem na Torah quatro níveis de
interpretação das Escrituras que são a
base e o fundamento central de sua
compreensão, que se harmoniza como
todo, o primeiro fundamento é chamado
de P’shat, significa simples, é o nível de
compreensão direta da leitura das
Sagradas Escrituras. Ex: “E disse: Tu és
Kefá e sobre esta pedra...” (Mt. 16:18).
Remez: É o segundo nível que significa:
se aprofunde mais. Ex: de remez é as
parábolas, comparações metáforas etc...
Ex: Bereshit (Gn. 3:15).
Drash: Pesquise (Profecias)

Sod: Significa oculto, se refere aos
códigos bíblicos secretos, colocados pelo
Eterno na Sua palavra; entre os códigos
estão a guimátria, que era/é muito
empregada pelos profetas muitas e
muitas vezes, Exemplo: Calcule o
numero da besta, poius é um número de
homem Apoc 13:17,18.
Por conseguinte, vamos considerar a
aplicação destes quatro níveis de
intepretação, para entender melhor
sobre o nome do Mashiach.
Yeshua ou Yahushua?
Yahushua
Yahoshua
Yehoshua
Yehushua
Yaohushua
Yaohoshua
Todos esses nomes citados a cima, são
escritos em hebraico com as mesmas
letras, tendo por tanto o mesmo valor
numérico e o significado é o mesmo;

“YHVH é Salvação”. No hebraico, cada
letra tem um valor numérico, e cada
palavra ou nome tem o seu valor
numérico, de acordo com as letras que
compõem a palavra, isto é chamado de
“Guimatria”.
O QUE É GUIMATRIA?
A guimatria é uma ciência hebraica muito
antiga, que associa letras e números
para examinar as escrituras de forma
exata, por meio da ciência exata: “A
matemática”.
O alfabeto hebraico tem 22 letras e cada
uma tem um valor numérico, vamos
examinar as escrituras por meio da
guimatria.
Para isso usaremos uma das muitas
referências das escrituras, onde o próprio
Mashiach usa a guimatria como uma
ferramenta indispensável para entender
enigmas e mistérios.

“Aqui há SABEDORIA. Aquele que tem
ENTENDIMENTO calcule o numero da
besta; porque é o numero de um
homem, e o seu numero é seiscentos e
sessenta e seis”.
(Chazon Yochanan, Apocalipse. 13:18)
Observe que a guimatria para desvendar
a identidade da besta é necessária. Isto
nos dará uma revelação correta e sem
especulações.
Os nomes e os números podem ter os
mesmos significados na guimatria,
principalmente se a raiz numérica tiver o
mesmo valor.
Para começarmos a examinar as
Escrituras, e descobrimos a verdadeira
fonética do nome do Mashiach, é
necessário o Hebraico, pois, só a língua
hebraica possui os códigos na sua
estrutura lingüística.

O ALFABETO HEBRAICO
Símbolo Valor
Símbolo Valor
numérico
numérico
@
L
1
30
A
NM
2
40
B
PO
3
50
C
Q
4
60
D
R
5
70
E
TS
6
80
F
VU
7
90
G
W
8
100
H
X
9
200
I
Y
10
300
KJ
Z
20
400

O nome do Eterno em hebraico tem um
valor numérico e uma raiz numérica, Ex:
DEDI
YHVH

Vamos somar o valor das letras
hebraicas, para saber o valor do nome
do Eterno e o valor da sua raiz numérica.
I Yod é a décima letra do alfabeto
hebraico e seu valor numérico é = 10
D Hê, é a quinta letra do alfabeto
hebraico e seu valor é = 5.
E Vav, é a sexta letra do alfabeto
hebraico e seu valor é = 6.
D Hê, é a quinta letra do alfabeto
hebraico e seu valor é = 5.
10 + 5 + 6 + 5 = 26
O valor numérico total do nome do
Eterno é 26.
Para encontrar o valor da raiz numérica,
do nome do Eterno é só somar os dois
algarismos que compõem o numero 26.
2+6=8
A raiz numérica do nome do Eterno é 8.

A palavra “Torah” significa “Instrução”
em hebraico é escrita assim.
D¡X]Z
TORÁH
Z Tav, é a vigésima segunda letra do
alfabeto hebraico, e seu valor é = 400.
E Vav, é a sexta letra do alfabeto
hebraico, e seu valor é = 6.
X Resh, é a vigésima letra do alfabeto
hebraico, e seu valor é = 200.
D Hê, é a quinta letra do alfabeto
hebraico, e seu valor é = 5.
400 + 6 + 200 + 5 = 611
O valor numérico total da palavra Toráh,
é 611. E sua raiz é 8.
6+1+1=8
A mesma raiz numérica do nome do
Eterno (YHVH).
Podemos dizer que, através do texto
literal das Escrituras, que identifica o
Eterno com O Torah, que ambos são o

mesmo, como também a guimatria
comprova através das raízes numéricas.
YESHUA OU YAHUSHUA?
Os nomes Yahushua, Yehushua,
Yehoshua, Yahoshua, Yaohushua,
Yaohoshua, são escritos em hebraico
pelas mesmas letras.
¢R§[hD¡I Yahushua
¢R§[hD¥I Yehushua
¢R§[]D¡I Yahoshua
¢R§[hD¥I Yehoshua
¢R§[hD¡I Yaohushua
¢R§[]D¡I Yaohoshua
O nome YAHUSHUA, tem o valor
numérico de 391.
I Yod, é a décima letra do alfabeto
hebraico e seu valor numérico é = 10
D Hê, é a quinta letra do alfabeto
hebraico e seu valor é = 5

E Vav, é a sexta letra do alfabeto
hebraico e seu valor é = 6
Y Shin, é a vigésima primeira letra do
alfabeto hebraico e seu valor é = 300.
R Ayin, é a décima sexta letra do
alfabeto hebraico e seu valor é = 70.
10 + 5 + 6 + 300 + 70 = 391
O valor numérico total do nome
Yahushua, é 391, e sua dezena é 13.
3 + 9 + 1 = 13
Como a raiz numérica, sempre é um
número unitário, é necessário somar os
algarismos que compõem a dezena 13.
1+3=4
A raiz numérica do nome YAHUSHUA é 4,
não tendo nenhuma relação, com a raiz
numérica do nome do Eterno, e da
palavra Toráh, que é 8.
A mesma soma se aplica aos nomes,
YAHOSHUA, YEHUSHUA, YEHOSHUA,
YAOHUSHUA e YAOHOSHUA.
Sendo que, YAOHUSHUA ou YAOHOSHUA
merecem uma explicação; Devido ao

fato, da transliteração feita ao som do
primeiro sinal massorético, posto a baixo
da primeira letra deste nome.
O que são os sinais massoréticos? São
pontos colocados à cima, dos lados e
abaixo dos caracteres hebraicos, Para
identificar a sonorização vocálica das
palavras, Visto que no hebraico não há
vogais, mas só consoantes.
Os sinais massoréticos: as vogais
A ¡@ Qamats
gadol
E ¤R Tserê
I ¦@ Hiriq
O «R Holem
U §@ Qibbuts

¢@ Patar
£ Segol
R
I¦@ Hiriq
yud
] Holem
vav
h Shuriq

¡R Qamats
hatuf

Os sinais massoréticos: as semivogais e
o sheva
/e ¥@ Sheva

© Hatef patar
ea R
ª Hatef segol
eê @
¨ Hatef hatuf
eô R
Observe: a tabela de sinais a cima, para
identificar cada ponto vocálico.
Os nomes
¢R§[hD¡I Yahushua
Os defensores do nome YAHUSHUA ou
YAHOSHUA, transliteram a letra “Yod” (I)
+ o sinal massorético “Qamatz Gadol” (¡ )
como YA. Ficando YAHUSHUA. Sendo que
é feita uma modificação na letra VAV,
colocando o sinal SHURIQ (h ) no lugar
do sinal HOLEM VAV (] ). Ficando ¢R§[]D¡I
Yahoshua
¢R§[hD¥I Yehushua
Já os defensores do nome YEHOSHUA ou
YEHUSHUA, transliteram a letra “Yod” (I)
+ o sinal “Sheva” ( : ), como YE ficando
YEHUSHUA. Sendo que é feita uma
modificação na letra VAV, colocando o

sinal SHURIQ (h ) no lugar do sinal
HOLEM VAV (] ). Ficando R§[]D¥I Yehoshua

R§[hD¡I
Os que defendem o nome YAOHUSHUA
ou YAOHOSHUA, transliteram a letra (I)
+ o sinal massorético “Qamatz Gadol” (¡ )
como se fosse também o sinal
massorético “Qamatz Hatuf” (¡ ) ficando
YAO ou YAOHUSHUA,
YAOHOSHUA
Nenhum desses nomes tem a mesma
raiz numérica do nome do Eterno YHVH e
da palavra Toráh, que é 8.
Todos esses nomes têm a raiz numérica
4.
Agora antes de conferir os outros nomes
gostaria de falar da profecia de
Yesha’yahu (Ysayah).
“....eis que a (Moça) conceberá, e dará a luz um filho,que se
chamará IMANUEL”.
(Yesha’yahu, Ysayah. 7:14)

A palavra IMANUEL quer dizer “Elohim
entre nós ou conosco”. É escrita em
hebraico da seguinte forma.
L¤@hP¡N¦R
(YMANUEL)
R Ayin, é a décima sexta letra do
alfabeto hebraico e seu valor é = 70.
N Mem, é a décima terceira letra do
alfabeto hebraico e seu valor é = 40.
P Nun, é a décima quarta letra do
alfabeto hebraico e seu valor é = 50.
E Vav, é a sexta letra do alfabeto
hebraico e seu valor é = 6
@ Alef é a primeira letra do alfabeto
hebraico e seu valor é = 1
L Lamed, é a décima segunda letra do
alfabeto hebraico e seu valor é = 30
70 + 40 + 50 + 6 + 1 + 30 = 197
O valor numérico total do nome IMANUEL
é 197, e sua dezena é 17.
1 + 9 + 7 = 17
Sua raiz é 8
1+7=8

A mesma raiz numérica do nome do
Eterno YHVH e da palavra Torah, que é
8.
Vejamos agora o valor numérico e a raiz
numérica do nome Yeshua.
¢ h[¥I
R
YESHUA
I Yod é a décima letra do alfabeto
hebraico e seu valor numérico é = 10
Y Shin, é a vigésima primeira letra do
alfabeto hebraico e seu valor é = 300.
E Vav, é a sexta letra do alfabeto
hebraico e seu valor é = 6
R Ayin, é a décima sexta letra do
alfabeto hebraico e seu valor é = 70.
10 + 300 + 6 + 70 = 386
O valor numérico total do nome YESHUA
é 386, e sua dezena é 17.
3 + 8 + 6 = 17
Sua raiz é 8.
1+7=8
A raiz numérica do nome de YESHUA é 8

A mesma raiz do nome do Eterno YHVH e
da palavra Torah, que é 8.
DEDI
YHVH
D¡X]Z
TORÁH
L¤@hP¡N¦R
YMANUEL
¢Rh[¥I
YESHUA
Todos esses nomes têm a mesma raiz
numérica, sendo o mesmo número 8, a
mesma essência, e o mesmo ser.
Muitos alegam que o nome Yeshua, teve
sua fase embrionária no cativeiro
babilônico e que na época era chamado
de Yehoshua, porém esquecem que
ainda na época do Rei David esse nome
já existia. Como está escrito em (Divrei
alef 24:11 - I Crônicas).
“A nona Yeshua e a décima Sekanyah.”

Ao arrumar as turmas dos sacerdotes,
temos na nona turma um sacerdote de
nome YESHUA. Essa nona colocação não
é por acaso, pois, além do nove ser a
raiz numérica da palavra hebraica ZN@
êmet que significa (verdade), que tem
valor numérico de 441, tendo sua raiz
numérica 9; prefigura também a hora da
sua morte, pois o cordeiro era sacrificado
a tardinha +/- na 9 hora equivalente às
17:00hs,pois a primeira hora era
06:00hs consequentemente a hora nona
era 6+9=17. (Shemôt 12: 1-6 /Êxodo).
“Por volta da hora nona exclamou Yeshua em alta voz...”
(Mattyahu 27:46).
Na guimatria o numero oito ( 8 ), tem
uma qualificação especial por estar
acima do sete ( 7 ), o oito ( 8 ) é
sobrenatural, único, principalmente por
não ter fim, assim como o Eterno YHVH.
¢ h[
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Shua, a salvação ou O Salvador!!!

Agora vamos examinar através da
guimatria, um outro aspecto que liga o
nome Yeshua à salvação, a ruach, e a
shalom.
Observe: que teremos duas palavras,
foneticamente idênticas, mas, Escrita de
forma diferente, por quê?
¢ §[hD¥I YEHUSHUA
R
¢Rh[¥I YESHUA
Notem a diferença da palavra SHUA, no
nome YEHUSHUA, e da palavra SHUA no
nome YESHUA.
Essa diferença se dá, porque a palavra
R§[ shua no nome YEHUSHUA, indica uma
salvação futura, que virá.
E a palavra Rh[ shua no nome YESHUA,
indica uma salvação que abrange
passado,presente e futuro. Aquele que é,
que era, e pra sempre será.
Outro aspecto interessante da palavra
SHUA, no nome YESHUA, é a ligação da
raiz numérica da palavra, veja:

A palavra hebraica Mashiach, Ruach,
Shalom, tem tudo haver com a palavra
SHUA no nome YESHUA.
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MASHIACH
Essa palavra hebraica significa “O
UNGIDO”, de onde emana a unção, nada
pode ser ungido ou consagrado, se não
receber do Mashiach. O mashiach é
aquele que concede a unção da Ruach
(Espírito), quando Adam foi formado
recebeu em suas narinas a Ruach
(Espírito), que lhe foi concedido pelo
Mashiach YHVH.
G 8 I¦ 10 [¡ 300 N 40
8 + 10 + 300 + 40 = 358
O valor numérico total do nome
MASHIACH é 358, e sua dezena é 16.
3 + 5 + 8 = 16
Sua raiz é, 7
1+6+7
¢GhX

RUACH
Essa palavra hebraica significa “Sopro,
vento, espírito”, é a mesma palavra que
aparece no TANACH, quando O
MASHIACH YHVH soprou nas narinas de
Adam, e quando o profeta YESHAYAHU
profetiza os sete Ruach de Elohim
(Yeshayahu 11:2). A Ruach é concedida
aos que recebe SHUA (salvação) ou o
Salvador MASHIACH.
G 8 h 6 X 200
8 + 6 + 200 = 214
O valor numérico total da palavra RUACH
é 214, e sua raiz e, 7
2 + 1 + 4 = 7 Apocalipse 4:5 E do trono
saíam relâmpagos, e trovões, e vozes; e diante do
trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são
os sete ruarhs de „Elo(rr)hím(i).
@¤q¦m¢D I¤P¥T¦L MI¦X©R«d [¤@ I¤CI¦s¢L D¡R¥A¦[¥E Z]L]W¥E MI¦N¡R¥Xh
MI¦W¡X¥d MI¦@¥V]I @¤q¦m¢D-O¦Nh
:MI¦D«Lª@¡D Z]GhX D¡R¥A¦[ M¤D¥E
Uma das provas mais gratificante e
maravilhosa está na guimatria dos sete
espíritos de Elohim. Em primeiro lugar se

colocarmos os números 1 2 3 4 5 6 7
temos um universo guimatrico dentro
destes números Por Exemplo:. 1 2 3 4 5
6 7 se somarmos o primeiro número da
direita com ultimo da esquerda você
encontrará um numero guimatrico que
corresponde ao nome do Eterno e do
Mashiach
1+7=8 2+6=8 3+5=8 Os números do
Há’Shem que é um só, sobrando o 4 que
é o espírito de Keter Elohim Adonai DEDI
Cuja guimatria é 8.
O Profeta Yeshaiahu (Isaias 11:2) indica
quais são Eles e afirma que estarão
sobre o Mashiach.
“E repousará sobre ele o Ruarh do YE‟CHUA , o
ruarh de sabedoria e de entendimento, o ruarh de
conselho e de fortaleza, o ruarh de conhecimento
e de temor do YE‟CHUA .”
Z¢@¥X¦I¥E Z¢R¢f ¢GhX D¡XhA¥Bh D¡V¤R ¢GhX D¡PI¦Ah D¡N¥K¡G ¢GhX
D¡ED¥I ¢GhX EI¡L¡R D¡G¡P¥E
:D¡ED¥I
D¡N¥K¡G 8+20+40+5=73 7+3=10
D¡PI¦A 2+10+50+5=67 6+7=13
D¡V¤R 70+90+5=165 1+6+5=12

D¡ZK 20+400+5=425 4+2+5=11
D¡XhA¥B 3+2+6+200+5=216
Z¢R¢f 4+70+400=474 4+7+4=15
Z¢@¥X¦I 10+200+1+400=611
No resultado final de cada guimatria encontraremos
o numero do Mashiach do Eterno e da Torah que são
Um Só.
10+13+12+11+216+15+611=888
Assim sendo o Mashiach se manifesta na guimatria
dos sete Ruach (Espíritos), que no nível Sod está
perfeitamente visível, o Mashiach de Israel e sua
missão: Morrer pelo homem, pois sem derramamento
de sangue não há remissão de pecados. Isto foi
ensinado pela própria Torah no livro de
Vaycrá(Leviticos) no sacrifício da manhã e da tarde. O
“SOD”(Oculto) expresso em Bereshit(Gênesis)
capitulo 5, nos revela claramente o propósito e a
missão do mashiach...Codificado nos Nomes desde
Adam até Yaphet. Se traduzirmos cada nome,
encontraremos um código ali oculto que revela esse
mistério. Vejamos a seguir:
Bereshit 5:1-32
1 Este é o livro das gerações de
Adam. No dia em que „Elo(rr)hím(i)
criou o homem, à semelhança de
„Elo(rr)hím(i) o fez.

2 Homem e mulher os criou; e os
abençoou e chamou o seu nome
Adam[Homem Terrestre], no dia em
que foram criados.
3 E Adam[O homem feito do pó]
viveu cento e trinta anos, e gerou
um filho à sua semelhança, conforme
a sua imagem, e pôs-lhe o nome de
Shet.
4 E foram os dias de Adam, depois
que gerou a Shet, oitocentos anos, e
gerou filhos e filhas.
5 E foram todos os dias que Adam
viveu, novecentos e trinta anos, e
morreu.
6 E viveu Shet [É apontado como]
cento e cinco anos, e gerou a Enosh.
7 E viveu Shet, depois que gerou a
Enosh, oitocentos e sete anos, e
gerou filhos e filhas.
8 E foram todos os dias de Shet
novecentos e doze anos, e morreu.
9 E viveu Enosh [Mortal] noventa
anos, e gerou a Kenam.

10 E viveu Enosh, depois que gerou a
Kenam, oitocentos e quinze anos, e
gerou filhos e filhas.
11 E foram todos os dias de Enosh
novecentos e cinco anos, e morreu.
12 E viveu Kenam[Triste;infeliz]
setenta anos, e gerou a Mahalalel.
13 E viveu Kenam, depois que gerou
a Mahalalel, oitocentos e quarenta
anos, e gerou filhos e filhas.
14 E foram todos os dias de Kenam
novecentos e dez anos, e morreu.
15 E viveu Mahalalel [O Eterno
Bendito] sessenta e cinco anos, e
gerou a Yerede.
16 E viveu Mahalalel, depois que
gerou a Yerede, oitocentos e trinta
anos, e gerou filhos e filhas.
17 E foram todos os dias de
Mahalalel oitocentos e noventa e
cinco anos, e morreu.
18 E viveu Yerede [Irá descer] cento
e sessenta e dois anos, e gerou a
Hanórkr[Ensinado;Iniciado].

19 E viveu Yerede, depois que gerou
a Hanórkr, oitocentos anos, e gerou
filhos e filhas.
20 E foram todos os dias de Yerede
novecentos e sessenta e dois anos, e
morreu.
21
E
viveu
Hanórkr
[Ensinar]
sessenta e cinco anos, e gerou a
Metushélah.
22
E
andou
Hanórkr
com
„Elo(rr)hím(i), depois que gerou a
Metushélah, trezentos anos, e gerou
filhos e filhas.
23 E foram todos os dias de Hanórkr
trezentos e sessenta e cinco anos.
24
E
andou
Hanórkr
com
„Elo(rr)hím(i); e não apareceu mais,
porquanto „Elo(rr)hím(i) para si o
transferiu.
25 E viveu Metushélah [E com Sua
morte] cento e oitenta e sete anos, e
gerou a Lémek.
26 E viveu Metushélah, depois que
gerou a Lémek, setecentos e oitenta
e dois anos, e gerou filhos e filhas.

27 E foram todos os dias de
Metushélah novecentos e sessenta e
nove anos, e morreu.
28 E viveu Lémek [Irá trazer] cento
e oitenta e dois anos, e gerou um
filho,
29
A
quem
chamou
Noarh
[Descanso; Consolo], dizendo: Este
nos consolará acerca de nossas
obras e do trabalho de nossas mãos,
por
causa
da
terra
que
o
YE‟CHUA ה ר ה יamaldiçoou.
30 E viveu Lémek, depois que gerou
a Noarh, quinhentos e noventa e
cinco anos, e gerou filhos e filhas.
31 E foram todos os dias de Lémek
setecentos e setenta e sete anos, e
morreu.
32 E era Noarh da idade de
quinhentos anos, e gerou Noarh a
Shem, Ram e Yahfet.
Adam M¡C¡@ =Homem feito do pó
Shet Z¤[= Apontado como
Enos h[]Pª@= Mortal
Kenam O¡PI¤W=Triste, infeliz

Mahalalel L¤@¥L¢L©DN
¢ = Eterno Bendito
Yerede C£X¡I= Irá descer
[Hanórkr `]P©G= Ensinar
Metushélah G¢L£[hZ¥N= E com sua morte
Lémek`£N£L= Irá Trazer
Noarh G«P= Descanço, consolo
Shem M¤[= O Nome
Ram M¡G= Quente, maravilhoso
Yahfet Z£T¡I= Belo, lindo
A guimatria:
Adam M¡C¡@ =1+4+40=45 4+5=9 numero do
homem caído =6
Shet Z¤[= 400+300= 4+3=7
Enosh []Pª@= 1+50+6+300=357 3+5+7=15 1+5=6
Kenam O¡PI¤W=100+10+50+50=210 2+1=3
Mahalalel L¤@¥L¢L©D¢N= 40+5+30+30+1+30=136 1+3+6=
10 1+0= 1
Yerede C£X¡I= 10+200+4=214 2+1+4=7
Hanórkr `]P©G= 8+50+6+20=84 8+4=12 1+2=3
Metushélah G¢L£[hZ¥N= 40+400+6+300+30+8=784
7+8+4= 19 1+9=10 1+0=1
Lémek`£N£L= 30+40+200=270 2+7+0=9
Noarh G«P= 50+8=58 5+8=13 1+3=4

Shem M¤[= 300+40=340 3+40=7
Ram M¡G= 8+40=48 4+8=12 1+2=3
Yahfet Z£T¡I= 10+80+400=490 4+9+0=13 1+3=4
Resultado final 61= 6+1=7
O sete é o numero do mashiach
levando o homem de volta para
Torah. Mt 5:17
“Não cuideis que vim destruir a toráh ou os
navys: não vim destruir, mas levá-los a cumprir.”
O numero do mashiach Yeshua 8+8
da Torah=
16=1+6=7, por isso que são sete
espíritos e todos apontam para um
único numero “8”
Rh[¥I
YESHUA
A mesma raiz da palavra MASHIACH
Rh[
SHUA
DEDI
Essa palavra significa “salvar, tem
sentido salvação, salvador”.
Uma das grandes provas de Yeshua, foi
encontrado no livro domar morto:

Onde o profeta retrata esse nome na
ação salvifica do homem caído, isso
desfaz totalmente que o nome Yeshua é
de demônio como argumenta uma certa
classe de pessoas que querem
confusão...O que esses grupos querem é
confundir sua cabeça, fazer você errar o
caminho... vejamos a seguir:

O texto com a seta: Aliesta em Yeshua...
Retirado Descoberta do Manuscrito do
Mar Morto, por Robert Eisenman(Edi ouro
S.A)

Outra grande prova que temos é de fato
os codigos da biblia, o nivel Sod Oculto
expresso e codificado pelo proprio Eterno
O assunto do "Código da Bíblia" já circula há
vários meses. Quase todas as grandes
revistas noticiaram a "descoberta". O código foi
vendido como sensação e o livro escrito a
respeito tornou-se um bestseller. O
matemático israelense Eliyahu Rips e o
jornalista americano Michael Drosnin estão
convictos de que é possível decifrar o código
da Bíblia por meio de operações matemáticas
por computador. Segundo os autores, no
código estariam previstos o Holocausto, a
morte de Rabin, a presidência de Bill Clinton,
entre outros acontecimentos.
Daniel 10 versículos 4,5 e 6 - A palavra
pesquisada foi YESHUA
O texto é este:4 E no dia vinte e quatro do
primeiro mês eu estava à borda do grande
rio Hidequel;
5 E levantei os meus olhos, e olhei, e eis um
homem vestido de linho, e os seus lombos
cingidos com ouro fino de Ufaz;
6 E o seu corpo era como berilo, e o seu

rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos
como tochas de fogo, e os seus braços e os
seus pés brilhavam como bronze polido; e a
voz das suas palavras era como a voz de
uma
multidão.

E assim são milhares de codigos...todos
apontam Yeshua...
Eu não estou aqui contra:
Yehoshua,Yahoshua,Yaohushua etc
O que estou tentando fazer é
desmistificar estes grupos que ensinam
que Yeshua é um nome de demônio e

coloca um nome Kadosh (Santo) para
brigar com outro nome kadosh, resultado
confusão é isto que Satanás quer lhe
confundir e aproveita a sua
inguinorância...
Lembrete
Diante de tantos enlatados que fomos
sutilmente engolindo no cristianismo e
no judaísmo ortodoxo e outros, rogo-vos
que não concordem comigo nem mesmo
com este artigo.
Porque quero oferecer a chance de você
usar sua inteligência e capacidade de
discernimento, para discernir entre uma
coisa e outra.
Que O HASHEM vos abençoe, e vos
guarde, shalom.
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