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Versão Hebraica do Novo Testamento( Brit’Hadashá)
A tradução agora traz o Nome Sagrado do Eterno.
. Novos termos em Hebraico.
. Correções a alguns termos em Hebraico.
. Revisão na Transliteração das palavras em Hebraico:tentamos aproximar a transcrição á
fonética portuguesa.
. Correção de muitos versículos que ainda eram semelhantes ao grego, aproximado-os das
fontes Semitas.
As línguas do Novo Testamento:
Restaurada pelo CENTRO DE PESQUISA PROFETICO
A versão Hebraica do Novo Testamento ou Segunda aliança, verdadeiramente constitui o
maior tesouro dado a humanidade... Após 2000 anos de existência da Igreja militante, temos
em mãos, os manuscritos originais da bíblia, mostrando ao mundo uma melhor versão da Bíblia
e uma melhor visão dos acontecimentos bíblicos, nos primeiros séculos da era Nazarena.
Está escrito em Isaias 2:3: “ E virão muitos povos e dirão: vinde, e subamos ao monte do
Senhor, a casa de Elohim de Yakov para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e
andemos nas suas veredas; porque de Sião sairá a Torah, e de Jerusalém, a palavra do
Senhor”. Assim observamos claramente na Bíblia “Peshita” o cumprimento desta profecia!
Uma das primeiras novidades que aparece nesses antigos manuscritos é a ordem dos livros do
Novo Testamento. Como exemplo, podemos citar a ordem atual da apresentação inicial dos
Evangelhos seguido de Atos dos Apóstolos, epistolas Paulinas(Shaul), Cartas dos Apóstolos e
Revelação. Esta ordem, estabelecida por Roma, na Vulgata Latina, cujas Epistolas Paulinas
tiveram o primeiro lugar e as Epistolas aos Judeus o segundo lugar.
A ordem dos manuscritos originais tem um significado importante, visto que a Mensagem
primeiramente foi dada aos Judeus e, posteriormente, aos Gentios. Kefa,(Pedro),
Ya’akov(Tiago), Yochanan eram emissários antes de Paulo (Shaul) (Gal 1:17).A versão
Hebraica do Novo Testamento mantém a ordem dos manuscritos de acordo com a cópia
Aramaica mais antiga, sendo em primeiro lugar as cartas aos Judeus e em segundo aos
Gentios.
Você sabia que a bíblia amplamente difundida oriunda da septuaginta e vulgata (cristianismo)
possui mais de cinqüenta e duas mil adulterações?
Leia a Bíblia Peshitta.
A Bíblia Peshitta é uma tradução baseada nos textos originais (HEBRAICO E ARAMAICO) das
Sagradas Escrituras.
A palavra Peshitta vem do termo p’shat que significa “simples”.
O p’shat é o primeiro nível de interpretação das Sagradas Escrituras.
* A melhor versão já traduzida dos Sagrados Escritos;
* Milhares de adulterações já corrigidas;
* Todos os nomes no ORIGINAL;
* Completa (Primeira e Segunda Aliança).
* O Nome do ETERNO DE Yisrael e do Mashíyach FINALMENTE RESTAURADOS.
* Capítulos e versículos omitidos pelo catolicismo foram FINALMENTE RESTAURADOS.
Livros de Hanock, Mirian de Magdala, Ahuv, Thomá e o livro de Melquisedeque, o apocalipse
escrito por Avraham; A maior revelação de todos os tempos sobre o Messias e o fim do
Mundo...
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Para todas as pessoas que realmente se importam com a SALVAÇÃO.
Deposito conta corrente bradesco 510073-9 e agência 3006-6 robespierreCardoso da
cunha....ao depositar, me enviar o endereço completo 8 dias esta em suas mãos....Valor
150,00 a simples, normal e a de luxo 200,00 mais 20,00 correios...Säo 15 dvds cada dvd 15,00
e cada livro 35,00 sobre 1)O Nome do Eterno... 2)Jerônimo o tradutor da bíblia e 3)Israel foco
das atenções Mundiais:4) A igreja de Cristal
5) As nossas festas
Fantastica revelação...Os dvds são:
1) O Nome do Eterno 1, 2, 3,4
2) adulterações da biblia 1, 2
3) Processo juridico do universo
4) trindade
5)Milênio
6)jesus e yeshua no banco dos reus
7)israel e o islã
8)estrela do sertão
9) conflito final 1 e 2
10) Adorando o Criador
cada um ´custa 15, 00
Shalom!!!
Amado Irmão, obrigado por você ter apreciado o nosso trabalho que é todo direcionado ao
nosso ELOHIM.
ainda não temos infelizmente livros com audios para iniciantes, mas temos livros e DVD´S que
farão voce ter um otimo aprendizado sobre tudo relacionado ao ETERNO.
Os livros sao R$ 35,00 Cada
** Nome do Eterno
** Israel Foco das Atenções Mundiais
** Igreja de Cristal
** Nossas Festas
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