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Introdução
Em primeiro lugar, um resumo sobre o assunto abordado neste livro se faz
necessário, antes de se passar à descrição e análise de algumas doutrinas
fundamentais do movimento religioso conhecido como “Movimento do Nome
Sagrado”, representado no Brasil pelas “Testemunhas de Yehoshua”.
O Movimento do Nome Sagrado tem poucos anos de existência, várias
subdivisões, e já conta com grupos presentes em vários países ocidentais. O
movimento propõe uma reforma teológica universal, levantando como principal
bandeira uma pretendida “restauração” do uso dos Nomes Sagrados Judaico – Cristãos
em suas formas hebraicas, levantando uma polêmica, ao afirmar que os Nomes
Sagrados, em suas formas existentes em outros idiomas estariam “errados”, por
serem nomes “diferentes” dos nomes Sagrados originais em Hebraico; por isso, o
movimento afirma defender o chamado “único” uso “correto” dos Nomes Sagrados de
Deus, Judaico – Cristãos, propondo uma atualização e padronização internacional para
os mesmos.
Este é o tema central deste movimento, que dá nome ao mesmo, e foi trazido à
discussão, acompanhado de um novo ideário religioso e de vários questionamentos
sobre as principais doutrinas que fundamentam a fé cristã, inclusive sob a forma de
documentos publicados, sendo alguns destes documentos, publicados por líderes do
Movimento no Brasil, a base usada para a presente conferência. Segundo a doutrina
geral apresentada pelo movimento, os Nomes Sagrados de Deus, do Pai e do Filho,
teriam sido intencionalmente trocados, no momento da tradução das Sagradas
Escrituras para os idiomas grego e latim, por nomes gregos e latinos que, segundo o
movimento,
corresponderiam
a
outros
nomes,
que
representariam,
conseqüentemente, outro Deus, passando a serem utilizados erroneamente até hoje,
por todo o mundo cristão. O ideário religioso do movimento afirma que “Iahweh” e
“Yehoshua”, que seriam as formas originais hebraicas dos Nomes Divinos, do Pai e do
Filho, não teriam sido grafadas em suas formas transliteradas equivalentes, nos
caracteres dos idiomas grego e latim, sendo substituídas, segundo esta afirmação,
propositalmente por outros nomes, que seriam nomes blasfemos ou de um deus
pagão, representados modernamente pelas formas gráficas “Jeová” e “Jesus”,
respectivamente; isto seria, segundo o movimento, resultado de uma alegada
“conspiração”; uma troca de nomes, intencionalmente conduzida pelo clero Cristão.
Segundo vertentes do movimento, a partir do momento desta “troca”, sem que fosse
percebido pelos fiéis, o Deus verdadeiro teria também sido substituído por um deus
pagão, um espírito intruso, que se faria passar pelo Deus Verdadeiro, como
conseqüência de que estariam sendo invocados “outros nomes”, que não os originais
hebraicos. Considera-se, como base para esta afirmação, que a grafia e a fonética dos
nomes seriam determinantes para o acesso ao criador. Decorre ainda desta visão, a
conclusão de que o judaísmo fora de Israel e também cristianismo sejam religiões
pagãs. Este erro histórico, segundo o proposto pelo ideário do movimento, somente
poderia ser corrigido com a restauração dos Nomes Sagrados “originais”, em hebraico,
vocalizados nos idiomas atuais e grafados de acordo com a sua pronúncia; estes
seriam os únicos nomes “verdadeiros”, sem os quais não se poderia invocar a Deus: O
Pai e o Filho. Em suma, o movimento considera a forma da pronúncia dos nomes como
essencial para a invocação do Deus Criador.
Este é o resumo da proposta de reforma teológica apresentada pelo movimento,
que vem acompanhada de um novo ideário religioso, que pretende reformar o
cristianismo, com a introdução de festas anuais judaicas e da guarda do sábado, como
exemplos da restauração defendida por alguns setores do mesmo movimento.
A fundamentação doutrinária do Movimento do Nome Sagrado é apoiada na
interpretação de algumas passagens escriturísticas, sendo alguns exemplos destas
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interpretações, publicadas pelo movimento em forma de livros, conferidos aqui, em
seu significado amplo, com o intuito de fornecer ao leitor dados para que o mesmo
possa formular uma opinião própria e independente sobre o tema.
Além da troca
dos Nomes Divinos, o movimento também afirma que “inúmeras” passagens bíblicas
tiveram seus significados propositalmente adulterados, para a introdução de “heresias
greco-romanas”, segundo o afirmado em uma de suas publicações, intitulada “O Maior
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Tesouro da Humanidade” , das Testemunhas de Yehoshua, utilizada como base
principal para a elaboração desta análise; nesta publicação, um dos líderes do
movimento no Brasil, afirma que existem “evidentes adulterações nas Escrituras”, que
como a alegada troca dos Nomes Divinos, também teriam sido feitas,
intencionalmente, durante as traduções das mesmas para o grego e para o latim.
Diante do apresentado, a título de imparcialidade e esclarecimento, este
trabalho traz dados fiéis contidos nos citados documentos publicados pelo Movimento
do Nome Sagrado e propõe ao leitor uma analise imparcial dos mesmos, que consista
na conferência de suas afirmações, comparando-as com o conteúdo das passagens
das Sagradas Escrituras citadas como apoio a mesma doutrina. Em decorrência da
afirmação de que as Sagradas Escrituras teriam sido adulteradas em relação aos
textos originais da bíblia, todas as transcrições de passagens das escrituras feitas
neste trabalho serão oferecidas ao leitor deste trabalho em duas versões:
primeiramente, na versão da famosa e amplamente difundida versão da Bíblia
2

originária da “Vulgata Latina” , traduzida para o idioma inglês e finalmente traduzida
para a língua portuguesa, por João Ferreira de Almeida e, ao lado, também, na sua
versão traduzida diretamente do hebraico para a língua portuguesa, da atual e
corrigida edição conhecida como “Bíblia de Jerusalém”, de maneira que o leitor possa
fazer a comparação e a conferência da manutenção, ou não, da correspondência de
significado entre as diferentes traduções, verificando, por si mesmo, a existência ou
não, das adulterações de significado na tradução da vulgata latina, afirmadas pelo
movimento, tendo em vista que a Bíblia de Jerusalém, a ser usada como parâmetro de
comparação, traz, textos traduzidos diretamente do hebraico, sem a influência latina.
As duas traduções são colocadas em colunas, onde o leitor poderá observar a
correspondência entre as mesmas, versículo a versículo.
Antes prosseguir, porém, é necessário ressaltar que o presente texto tem por
objetivo apenas chamar a atenção para a necessidade de uma análise séria e
imparcial sobre o assunto, tanto por parte dos participantes do referido movimento,
quanto para cristãos de todas as denominações templárias, uma vez que a proposição
do movimento tem levantado polêmica e dúvidas para a fé de muitas pessoas. Diante
disto, considerando que quem tenha uma fé esclarecida não pode temer a análise de
assuntos referentes à mesma, e também considerando que o aprofundamento em
conhecimentos sobre as Escrituras Sagradas somente tem a enriquecer a vida
religiosa, em qualquer meio, este trabalho propõe, aos interessados, uma revisão
cuidadosa sobre o assunto e uma discussão respeitosa, que não venha a se valer de
justificativas simplistas para a colocação de pontos de vista, na defesa de uma
posição, mas que, ao contrário, busque a verificação cuidadosa das verdadeiras bases
relativas a casa questão, através de um exame minucioso sobre o assunto, propondo
ao leitor que faça uma conferência, através de uma releitura aprofundada das
passagens das Escrituras envolvidas, de maneira que possa adquirir uma base de
conhecimentos para a formulação de suas conclusões independentes sobre o tema.
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Antes de iniciar a conferência, ainda é interessante ter em vista que uma
análise aprofundada de conceitos já estabelecidos, em qualquer área de
conhecimento, tem o poder de produzir o aprimoramento destes mesmos conceitos,
ou ainda, a sua correção, quando necessária. Ao contrário disto, a simples aceitação
de uma idéia, sem a devida verificação, e a não disposição para a sua revisão, tem o
poder de congelar o pensamento sobre um tema em seus próprios erros, fechando a
porta para o seu aprimoramento, isolando o indivíduo da realidade e expondo-o a uma
possível manipulação ideológica, acidental ou intencional, seja isto em relação a
qualquer pensamento.
Além do que foi dito, este trabalho também pretende apresentar e sugerir que o
leitor venha a refletir sobre a importância de um método de leitura universalmente
reconhecido: o método da leitura contextual, que será descrito adiante e que servirá
também para o aprimoramento cultural geral do leitor.
Por fim, é importante o registro de que todos os textos transcritos das
publicações do Movimento do Nome Sagrado, são apresentados em destaque neste
livro, exatamente como existentes nos originais, inclusive conservando a concordância
verbal, grafia e sistema de pontuação originais usados pelos seus autores, não
passando por quaisquer adequações literárias. Com a finalidade de facilitação da
leitura, todas as citações das Escrituras e também das publicações oferecidas pelo
movimento, estão em destaque, enquanto os comentários sobre a leitura estão em
caracteres normais.
Esta obra é uma tentativa de contribuição; é um convite ao leitor a uma reflexão
e a um exercício de inteligência.

André Luís Carolli

7

Capítulo I - A Leitura Contextual
Antes de iniciar a leitura e análise das passagens bíblicas envolvidas na
polêmica sobre o uso dos Nomes Sagrados Judaico – Cristãos e doutrinas apresentadas
pelas Testemunhas de Yehoshua, seja dada atenção especial a um imprescindível
instrumento relativo à compreensão das Sagradas Escrituras: a leitura contextual; a
leitura que considera o conjunto completo de um texto em análise e que traz ao
entendimento todo o significado originalmente registrado por um autor.
É de senso geral, e está presente no ensino fundamental universal, o
procedimento de leitura contextual, que diz que qualquer texto, de qualquer natureza,
somente pode ser corretamente compreendido através de sua leitura completa, ou
seja, através da leitura que considera o conjunto completo do assunto examinado.
A palavra “texto” também significa “assunto”; a compreensão perfeita de um
assunto, necessariamente, passa pelo seu completo conhecimento. Da mesma
maneira, a compreensão perfeita de um texto escrito, também passa pelo
conhecimento completo de seu conjunto.
Uma leitura correta deve ser uma leitura completa. Ela deve envolver toda a
extensão do texto que se relaciona com o conteúdo ou tema em análise, relacionandoo com o significado geral de cada palavra contida no mesmo, sem, entretanto,
ultrapassar este limite.
A leitura fragmentada de qualquer texto, na quase totalidade das vezes em que
isto ocorre, induz a erros, pois, o significado de uma porção destacada de uma
mensagem, tomada isoladamente, gera um entendimento parcial e, freqüentemente,
incorreto. O significado de algo apresentado, no decorrer de um texto qualquer, quase
sempre, se completa na descrição das coisas com as quais o primeiro se relaciona;
esta descrição, na maioria das vezes, está contida no mesmo texto.
A ausência de contextualização, na prática da leitura de trechos destacados de
uma mensagem, provoca, naturalmente, a necessidade de complementação do
significado do trecho destacado lido. A ausência do complemento de significado
original, contido na parte não apresentada ou não lida do texto, leva à criação de
versões errôneas, imediatistas, acidentais ou intencionalmente forçadas, que nascem,
exatamente, da necessidade de formulação de um significado completo por parte de
quem recebe a mensagem. A formulação inventiva, não investigativa, da parte
faltante da mensagem, por sua vez, leva à geração de novas mensagens, com
significados muito diferentes do significado da mensagem originalmente registrada.
Devido a isto, a compreensão correta de um tema qualquer, contido em uma obra
escrita, impreterivelmente, deve levar em consideração todo o conjunto de
informações contidas na mesma obra, que estejam relacionadas ao mesmo tema, sob
pena da não compreensão de seu significado real, por parte do leitor.
É importante ainda ressaltar que, no âmbito da compreensão de textos, não
existe margem para a "interpretação livre de texto", segundo uma idéia corrente até
comum, mas errônea, de que o significado interpretado de um texto depende quase
que exclusivamente da pessoa que recebe a informação. Deriva-se desta idéia de livre
interpretação, a crença, também errônea, de que, eventualmente, possa se dar a
interpretação que se quiser a um texto qualquer, justificando-se, assim, de maneira
simplista, o aparecimento de diferentes versões de interpretações, por exemplo, para
textos escriturísticos. Neste âmbito é que surgem conhecidas frases populares que
refletem o pensamento de que “com relação a Bíblia, cada um dá a sua
interpretação”. Embora de gosto popular, de maneira alguma, esta afirmativa poderia
ser considerada como verdadeira, pois se o texto bíblico foi escrito para registro
histórico de uma realidade, o mesmo somente poderá conter uma única mensagem.
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A leitura contextual é exatamente o mecanismo que conduz o leitor à
compreensão da real mensagem registrada em um texto, permitindo uma
compreensão livre de interpretações pessoais e livre de orientações políticas ou
religiosas de um ou outro grupo. É somente através de uma leitura completa que o
leitor pode se aproximar da realidade registrada na mensagem de um texto. Nesta
óptica, a compreensão perfeita do significado de um texto depende, também, do nível
de informações relacionadas ao tema analisado que sejam de conhecimento e
compreensão de quem o lê. Logicamente, quanto maior o nível de conhecimento geral
do leitor, menor a possibilidade de erros de compreensão de leitura, em assuntos das
naturezas mais diversas.
Saber ler não é somente ter a capacidade de identificar um conteúdo escrito,
mas é também, e principalmente, a capacidade de identificar o significado do que está
escrito, em seu conjunto. Para a compreensão correta de textos, a leitura contextual é
indispensável, pois as coisas não existem por si somente, isoladamente; nada “é
porque é”.
A contextualização, como já dito, engloba também conhecimentos auxiliares,
pois, um texto também pode se relacionar com fatos históricos envolvidos, com a
cultura de um povo, com mecanismos de lingüística, entre outras coisas que não
podem ser deixadas de lado em uma análise de conteúdo, especialmente quando se
trata da análise de acontecimentos antigos, como os relatados nos textos das
Sagradas Escrituras.
Voltando a análise proposta neste trabalho, que o leitor tenha em vista, ao lê-lo,
que, pela busca da completa compreensão dos temas aqui tratados, todos os
exemplos de passagens bíblicas examinados adiante, logicamente, levarão em
consideração a leitura contextual das mesmas.
Este trabalho, além de tratar da questão religiosa, tenta também mostrar um
pouco da importância do hábito de contextualizar o estudo de qualquer tema,
tentando chamar a atenção do leitor para esta prática, que fica como sugestão para o
seu enriquecimento não somente espiritual, mas também cultural, pois a
contextualização melhora em muito a compreensão de quase tudo o que se lê e de
quase tudo o que se ouve, permitindo a eliminação da maioria das dúvidas, em
qualquer análise. Por fim, que o leitor atente para que a capacidade de análise de
textos depende diretamente do cuidado do leitor e de sua capacidade de leitura; uma
melhor leitura leva a uma melhor análise, que permite uma visão mais completa da
realidade.
Que o leitor possa se beneficiar do uso sugerido deste instrumento, utilizando-o
sempre para a revisão de seus conceitos e para aquisição de novos conhecimentos.
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Capítulo II – A apresentação de profecias, pelo Movimento
do Nome Sagrado, sobre a troca do Nome Divino
Neste primeiro capítulo serão conferidas, em pormenores, algumas das
passagens escriturísticas da Bíblia Judaica, conhecida pelos cristãos como “Antigo
Testamento” que, segundo as Testemunhas de Yehoshua, advertiriam, quanto à troca
dos Nomes Divinos, que teria acontecido durante a tradução das Sagradas Escrituras
para outros idiomas.
Todos os exemplos apresentados neste capítulo foram transcritos a partir do
livro “O Maior tesouro da Humanidade”, divulgado pelas Testemunhas de Yehoshua.
Para possibilitar uma análise aprofundada por parte do leitor, são apresentados os
textos completos das passagens escriturísticas do Antigo Testamento, citadas pelo
movimento, nas duas versões de tradução: estão presentes as transcrições de
citações da bíblia, da versão vulgata latina, traduzida por João Ferreira de Almeida e
ao lado, em colunas, as versões traduzidas diretamente do hebraico para língua
portuguesa, retiradas da Bíblia de Jerusalém, que, por sua vez, não passa pelas
traduções grega septuaginta e vulgata latina. As citações feitas pelo movimento são
retiradas da tradução de Almeida, e são apresentadas exatamente como feitas pela
publicação do Movimento do Nome Sagrado. Note ainda que na versão dos textos
apresentados traduzidos diretamente do hebraico para a língua portuguesa, figura o
Nome de Deus na forma Iahweh (Iahveh); esta forma é uma transliteração do idioma
hebraico para o grego, feita por judeus no século III a.C. e levou em consideração a
pronúncia hebraica para a época, registrando graficamente as vogais, por este motivo,
a moderna tradução da Bíblia de Jerusalém se utilizou desta forma de grafia para o
4

“Tetragrama” , representação do Nome Divino que também equivale, em língua
portuguesa, a forma “Jeová”.
A sugestão colocada é que o leitor tente entender as afirmações feitas pelo
movimento, para depois fazer a conferência das mesmas com o significado dos textos
bíblicos, em seu contexto, fazendo a verificação de sua fundamentação.
Os textos das passagens escriturísticas estão completamente transcritos,
englobando completamente os temas tratados, de maneira que o leitor possa fazer a
leitura completa dos mesmos, desenvolvendo as suas próprias conclusões.
Os comentários sobre a interpretação dos textos são deixados para o final da
leitura de cada passagem de maneira que, primeiramente, o leitor possa ter em mente
sua própria impressão sobre o conteúdo dos textos analisados.
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Exemplo 1 – A profecia de Jeremias, capítulo 34
Uma profecia de Jeremias, contida no capítulo 34 de seu livro, é um dos pontos
principais de sustentação doutrinária do Movimento do Nome Sagrado. A profecia é
citada pelas Testemunhas de Yehoshua como uma advertência de Jeremias quanto a
mudança do nome Divino do Pai, para outro, que viria a acontecer nas futuras
traduções das Escrituras para outros idiomas.
Acompanhe, primeiramente, o significado atribuído à esta passagem bíblica
pelas Testemunhas de Yehoshua, no livro “O Maior Tesouro da Humanidade”, cuja
capa é apresentada na imagem a seguir:

Publicação de responsabilidade das Testemunhas de Yehoshua
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O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira Edição

"No entanto, o cúmulo da rebeldia humana, foi o homem negar seu criador, substituí-lo
por outro, desvirtuar a sua personalidade. Isto ocorreu quando se traduziu as escrituras
originais hebraicas para a língua grega no ano 285-247 AC, a chamada “septuaginta”,
tradução feita por 72 (setenta e dois) judeus, na cidade de Alexandria no mitsrayin (Egito).Os
tradutores da septuaginta, extraíram dos originais sagrados o "nome do Pai", que é composto
por quatro caracteres hebraicos sagrados, que lidos da direita para a esquerda são: Yod, Hê,
Vad, Hê, que, transliterados para o alfabeto universal é Y.H.W.H, o chamado tetragrama. O
nome do pai ocorre quase 7000 vezes nos textos hebraicos sagrados e, na septuaginta, foi
substituído pelo adjetivo “Adonay”, que em nossa língua quer dizer "Soberano Criador".
Embora esse título “Adonay” seja atribuído único e exclusivamente ao Eterno Criador, não é
suficiente o bastante para substituir o real valor do nome do Pai. Mais tarde, ao fazerem cópias
da tradução grega septuaginta, os copistas substituíram o adjetivo Adonay por nomes que são
considerados profanos, para que se cumprisse a profecia que diz: "mudastes, porém, e
profanastes o meu nome" Yirmenayahu 34:16 (Jeremias)."
Notas sobre o texto acima:
Alfabeto universal = alfabeto romano, usado em quase todo o mundo ocidental
Septuaginta = tradução feita do antigo testamento para a língua grega, no século III a.C. Esta tradução foi usada por Jerônimo no século
IV d.C. para traduzir o antigo testamento para o latim, sendo traduzida posteriormente para todos os idiomas ocidentais, chegando até
João Ferreira de Almeida, em língua portuguesa.
I.H.W.H.= Tetragrama = Iahweh (o idioma hebraico não representa graficamente as vogais, mas apenas as pronuncia)

O texto do versículo, citado em destaque no texto anterior pela publicação,
corresponde, literalmente, a apenas parte do versículo 16 do capítulo 34 de Jeremias,
presente na tradução da vulgata latina (bíblia em latim), traduzida para o inglês e,
depois, para a língua portuguesa, por João Ferreira de Almeida e revisada atualmente.
O texto completo do versículo 16 do capítulo 34 de Jeremias é este:
Vulgata Latina

Hebraico para a língua portuguesa

"mudastes, porém, e profanastes o meu
nome, fazendo voltar cada um o seu servo e
cada um a sua serva, os quais, deixados à
vontade, já tínheis despedidos forros, e os
sujeitastes, para que fossem vossos servos e
servas."

"Mas voltastes atrás e profanastes o meu
nome, retomou cada qual o seu escravo e a
sua escrava, a quem havíeis devolvido a
liberdade, e os reduzistes outra vez a serem
escravos e escravas.”

A interpretação dada a este texto bíblico pelas Testemunhas de Yehoshua diz
que a profecia se refere a uma futura mudança do nome Divino para outro, durante as
futuras traduções para o idioma grego e, depois, para o latim; esta mudança seria a
profanação do nome de Iahweh denunciada pelo movimento. A tradução septuaginta,
de fato, coloca em lugar de “Iahweh”, a palavra Adonay, identificando Deus, em grego,
como o “Soberano Criador”. As testemunhas de Yehoshua afirmam que foi exatamente
esta mudança, a profanação que levou o povo de Deus à adoração de um deus pagão,
que responderia pelo novo Nome.
A mudança de literalidade do texto, com relação ao nome Iahweh é apontada
pelo movimento como sendo o motivo de uma volta espiritual ao Egito, a volta à casa
da servidão, devido ao texto em análise se referir ao retorno de hebreus à condição de
“servos e servas”; segundo as Testemunhas de Yehoshua, toda a religião judaica
ocidental e também cristã herdou esta mudança, sendo considerados, por boa parte
do movimento, o judaísmo fora de Israel e também o cristianismo, religiões pagãs. A
publicação do movimento afirma isto quando cita:
"esta tradução grega septuaginta simboliza espiritualmente a volta de Israel ao
cativeiro Egípcio."
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A volta ao cativeiro, em sentido escriturístico, realmente, representa o
abandono da novidade da experiência com Deus para a retomada dos antigos hábitos
e pecados, como se o povo de Deus fizesse um retorno ao Egito, de onde foi retirado
por Moisés; a volta ao cativeiro também significa abandonar Deus verdadeiro para
substituí-lo por um deus pagão, do qual o povo de Deus foi liberto pelo conhecimento
da verdade. Com base neste conceito, a publicação analisada, alega uma volta ao
culto pagão, que teria acontecido por se deixar de usar o nome "correto" de Deus, ou
seja, por se passar a usar a palavra “Adonay” para designá-lo, porque esta seria a
designação de outro deus, que teria substituído, furtivamente, o Deus verdadeiro
adorado por Israel.
Os adoradores de Deus estariam, de acordo com esta interpretação,
aprisionados em um cativeiro espiritual; no paganismo, pois, retrocederam do
conhecimento do Deus verdadeiro para a adoração de um deus pagão, que se dá pelo
uso da nova designação. O movimento, cita parte do versículo 16 de Jeremias para
“provar” que existiu uma advertência profética anterior quanto à referida troca do
Nome Divino, justificando as afirmações aqui descritas. Assim, Iahweh teria dito,
através do profeta Jeremias, quanto ao uso da palavra Adonay: “Mudastes e
profanastes o meu Nome”.
Apresentadas as observações anteriores, que o leitor venha agora a analisar as
afirmações feitas pelo movimento em relação à troca do Nome Divino, de acordo com
o contexto da mensagem integral da mesma passagem bíblica, simplesmente lendo e
analisando o texto original, abrangendo todo o assunto em análise, iniciando a leitura
pelo versículo 8 do mesmo capítulo 34 de Jeremias, na versão traduzida por João
Ferreira de Almeida e também comparando esta tradução com a tradução direta do
hebraico para a língua portuguesa, presente na Bíblia de Jerusalém:
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Vulgata Latina - Tradução de João Ferreira de Tradução do hebraico para
Almeida - Jeremias 34:8
portuguesa - Jeremias 34:8
“Palavra que do Senhor veio a Jeremias,
depois que o rei Zedequias fez aliança com
todo o povo de Jerusalém, para lhes apregoar
a liberdade: que cada um despedisse forro o
seu servo e cada um, a sua serva, hebreu ou
hebréia, de maneira que ninguém retivesse
como escravo hebreus seus irmãos.
Todos os príncipes e todo o povo que haviam
entrado na aliança obedeceram, despedindo
forro cada um o seu servo e cada um a sua
serva, de maneira que já não os retiveram
como escravos; obedeceram e os despediram.
Mas depois se arrependeram, e fizeram
voltar os servos e as servas que haviam
despedido forros, e os sujeitaram por
servos e servas.
Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias,
da parte do Senhor, dizendo:
Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz
aliança com vossos pais, no dia em que os tirei
da terra do Egito, da casa da servidão,
dizendo:
Ao fim de sete anos, libertareis cada um a
seu irmão hebreu, que te for vendido a ti e te
houver servido seis anos, e despedi-lo-ás forro;
mas vossos pais não me obedeceram, nem
inclinaram os seus ouvidos a mim.
Não há muito, havíeis voltado a fazer o que é
reto perante mim, apregoando liberdade cada
um ao seu próximo; e tínheis feito perante
mim aliança, na casa que se chama pelo
meu nome; 34:16: mudastes, porém, e
profanastes o meu nome, fazendo voltar
a cada um, a sua serva, os quais,
deixados á vontade, já tínheis despedidos
forros, e os sujeitastes, para que fossem
os vossos servos e servas.
34:17: Por Portanto, assim diz o Senhor: Vós
não me odedecestes, para apregoar-lhes a
liberdade, cada um a seu irmão e cada um ao
seu próximo; pois eis que vos apregôo a
liberdade, diz o Senhor, para a escada, para a
peste e para a fome; farei que sejas um
espetáculo horrendo para todos os reinos da
terra...”

a

língua

"Palavra que foi dirigida a Jeremias, da parte
de Iahweh, depois que o rei Sedecias concluíra
uma aliança com todo o povo de Jerusalém,
para proclamar uma libertação: cada um
libertaria seu escravo hebreu e sua escrava
hebréia, de modo que ninguém entre eles
tivesse como escravo um Judeu, seu irmão.
Todos os príncipes e todo o povo que tinham
participado desta aliança aceitariam libertar
cada um seu escravo e sua escrava, de
maneira a não tê-los como escravos.
Aceitaram e os libertaram.
Depois disto, porém, voltaram atrás e
retomaram os escravos e as escravas que
tinham
libertado,
e
os
reduziram
novamente a escravos e escravas.
Então a palavra de Iahweh foi dirigida a
Jeremias nestes termos: Assim disse Iahweh,
Deus de Israel: Concluí da parte de Iahweh
uma aliança com vossos pais, quando os tirei
da terra do Egito, da casa da servidão,
dizendo:
"Ao cabo de sete anos, cada um de vós
libertará o seu irmão hebreu, que se tiver
vendido a ti; por seis anos ele te servirá,
depois lhe devolverás a liberdade". Mas,
vossos pais não me deram ouvidos.
Ora, hoje vos tínheis convertido e fazíeis o
que é reto aos meus olhos, proclamando cada
um a libertação de seu próximo; havíeis
concluído uma aliança diante de mim, na
Casa, onde meu nome é invocado. 34:16:
Mas, voltastes atrás e profanastes o meu
nome; retomou cada qual o seu escravo e
a sua escrava, a quem havíeis devolvido
a liberdade, e os reduzistes outra vez a
serem escravos e escravas.
34:17: Por isto, assim disse Iahweh: não me
escutastes,
proclamando
cada
qual
a
libertação de seu irmão, de seu próximo. Eis
que vou proclamar contra vós a libertação oráculo de Iahweh - pela espada, pela peste e
pela fome, e farei de vós um objeto de
espanto para todos os reinos da terra..."

Notas sobre o texto acima:
Forros = Libertos
Profanar = Tratar com irreverência; fazer uso indigno; degradar; sujar.

Apesar da leitura do trecho destacado do versículo, usado para confirmar a tese
do movimento, à primeira vista, parecer realmente confirmar que a mesma refere-se à
mudança do nome Divino e suas conseqüências, fica claro um significado totalmente
diferente quando se faz a leitura completa da mesma passagem de Jeremias. A
profecia citada trata, claramente, de outro assunto, além de se referir a um
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acontecimento já passado no momento do registro profético, não sendo, por isto, uma
revelação futura sobre a suposta alteração do Nome Divino. O versículo 16,
apresentado como “a prova” de que a escritura citaria a troca futura do nome Divino,
é apresentado pelo movimento destacadamente e fora do contexto no qual realmente
se insere, assumindo por isto um significado totalmente diferente do que tem no texto
bíblico original.
O que realmente se vê no contexto desta mensagem é um discurso de Iahweh,
feito através do profeta Jeremias, cobrando o povo de Israel sobre um compromisso
anteriormente assumido, no templo, em Jerusalém, relativo à libertação dos seus
escravos e escravas, depois de seis anos de servidão. O povo de Israel, não poderia
mais manter escravos hebreus e escravas hebréias, seus irmãos de fé, e assumiu o
compromisso de libertá-los. Os israelitas assumiram, perante Iahweh este
compromisso, “mas depois se arrependeram, e fizeram voltar os servos e as servas
que haviam despedido forros, e os sujeitaram por servos e servas.”, como diz o próprio
texto.
Deus cobrou, através de Jeremias, o compromisso de libertação dos escravos
feito no templo, em Jerusalém, dizendo:
“havíeis concluído uma aliança diante de mim, na Casa, onde meu nome é
invocado. Mas, voltastes atrás e profanastes o meu nome”.
A desobediência de Israel levou Iahweh a proferir, através de Jeremias, um
castigo, de maneira que os escravos seriam libertos “pela espada, pela peste e pela
fome” que viria sobre Israel.
Continuando esta leitura até o final do capítulo 34, o texto descreve os castigos
que seriam enviados por Iahweh à Jerusalém devido ao não cumprimento do
compromisso assumido pelo povo, diante de Iahweh.
Observe que a passagem bíblica citada é realmente uma profecia, pois Iahweh
dirigiu a sua palavra ao profeta Jeremias, como anunciado na introdução do texto,
dizendo: "Palavra que foi dirigida a Jeremias, da parte de Iahweh", mas é Importante
notar que, apesar de ser uma profecia, não necessariamente esta deveria tratar de um
acontecimento futuro, pois o termo profecia significa “mensagem pronunciada”; uma
profecia Divina pode se referir ao passado, ao presente ou ao futuro. No caso aqui
analisado, a profecia refere-se a um tempo já passado no momento em que foi
proferida, porque é um discurso contra uma atitude de mudança de posição do povo
de Israel frente a um compromisso anteriormente assumido diante de Iahweh; é uma
cobrança relativa a uma mudança de atitude, que profanou o seu nome: a quebra do
compromisso de libertação dos escravos. A passagem é também o anúncio de um
castigo imediato em virtude desta profanação.
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Neste ponto, a consulta a um dicionário também mostrará que "profanar"
significa, entre outras coisas "tratar com irreverência; fazer uso indigno; degradar;
sujar; desonrar” enquanto que "nome", por sua vez, também significa "reputação;
renome; título; sinônimo de pessoa,” indicando uma pessoa ou a uma instituição, mas
não significando uma forma gráfica. Quanto o texto fala em profanação do nome de
Iahweh, fica claro no contexto desta passagem que significa que a reputação de
Iahweh foi manchada, ou seja, degradada, em virtude do mau comportamento de seu
povo, que não honrou o compromisso assumido publicamente, no templo. Assim,
Iahweh, foi tratado com irreverência, foi desonrado, diante dos pagãos e do resto do
povo; a reputação de Iahweh foi profanada, manchada, porque a Palavra de Deus foi
tratada de maneira indigna. Neste sentido, um pagão poderia, por exemplo, dizer:
"Que Deus é este que este povo serve, que permite que se volte atrás nos
compromissos assumidos perante Ele, sem que haja conseqüências?" Por uma questão
de justiça, as conseqüências, como se lê no próprio texto, realmente vieram: foram os
castigos anunciados por Jeremias ao povo, em virtude da não libertação dos escravos.
Pode-se concluir claramente que no contexto da passagem analisada o termo
"nome" tem significado correspondente a "reputação" e "título," de Iahweh, que, por
sua vez, requer a reverência compatível com a sua posição de Deus de Israel.
Terminando o raciocínio, em poucas palavras: a versão de significado
apresentada para esta profecia de Jeremias pelas Testemunhas de Yehoshua,
nitidamente, não corresponde ao significado presente no texto bíblico, pois a
profanação do Nome Divino citada na passagem é relativa a uma ocorrência
totalmente diferente da alegada pelo movimento, porque nesta citação, “Nome” não
pode ser tomado como sinônimo de “grafia” ou “forma gráfica”, pois, como visto, tem
o significado de “reputação” e a profanação citada no texto é referente ao descaso de
Israel com relação a um compromisso assumido diante de Iahweh e não cumprido.
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Exemplo 2 – A profecia de Jeremias, capítulo 11
Uma outra citação bíblica que, segundo as Testemunhas de Yehoshua, deveria
complementar a tese de que o nome de Deus teria sido substituído pelo nome de um
deus pagão, seria a do versículo 19, do capítulo 11, do livro do profeta Jeremias,
citada pelo movimento, a partir da da tradução da vulgata latina para a Língua
Portuguesa. Sobre este texto bíblico, o movimento afirma que no mesmo também se
encontra uma advertência profética relativa à mudança do Nome Divino, desta vez, do
Filho, que haveria de ser esquecido. Acompanhe o que, literalmente, declara o
movimento:
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

"O mesmo aconteceu com o nome do filho Yahoshua; ao se traduzir a nova aliança (novo
testamento) para a língua grega, eles extraíram o nome Yahoshua e o substituíram pelo
nome grego Iesous. E ao se traduzir do grego para o latim em 384 DM, a chamada vulgata
latina, nela o nome grego Iesous deu lugar ao nome Iesvs (em latim). E da vulgata latina,
se originou várias traduções, entre as quais está a tradução para o português do ex-padre João
Ferreira de Almeida, iniciada em 1681 e concluída em 1753: nela o nome Iesvs se tornou o
nome Jesus em português, cumprindo na íntegra a profecia que diz: 'E eu era como um
manso cordeiro, que levam a matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra
mim dizendo': 'Destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, e
não haja mais memória do seu nome'."
Nota: Em seu livro, o autor usa o verbo “extrair” com o sentido de “retirar”.

Na seqüência do texto, a interpretação desta passagem bíblica, apresentada
pelas testemunhas de Yehoshua, em sua publicação, é:
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

"Ao extraírem o nome do Pai Y.H.W.H. e de seu filho Yahoshua das Sagradas Escrituras, eles
destruíram a Árvore (que é o Pai) e com o seu fruto (que é o seu filho Yahoshua) e o cortaram
realmente da terra dos viventes quando o mataram pendurado no madeiro, e fizeram com que
o seu nome ficasse no esquecimento para substituí-lo por outro."

Segundo a doutrina do movimento, esta passagem descreve, através de uma
predição de Jeremias, a morte do Messias, o Filho de Deus, e ainda a troca de seu
nome por um outro nome, segundo uma conspiração que o Messias não sabia que
estava em curso. Note que a frase a seguir, que faz parte da citação anterior, é
atribuída pelo movimento ao Messias, mas predita pelo profeta Jeremias:
"porque não sabia que imaginavam projetos contra mim."
Abrindo o texto bíblico exatamente na citação, no versículo 19 do capítulo 11,
do livro do profeta Jeremias, é o que se verá, fechando uma lógica de raciocínio que, a
primeira vista, parece comprovar a alegação feita pelo movimento; entretanto, a partir
de agora, conferindo o que foi exposto até aqui, proceda o leitor a leitura contextual
cuidadosa e completa do capítulo 11 do livro do profeta Jeremias, nas traduções da
vulgata latina e, depois, do hebraico para a língua portuguesa, conferindo, por si, o seu
significado contextual:
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Vulgata Latina - Tradução de João Ferreira de Tradução do hebraico
Almeida - Jeremias 11:1
portuguesa - Jeremias 11:1
“Palavra que veio a Jeremias, da parte do
Senhor, dizendo: Ouve as palavras desta
aliança e fala aos homens de Judá e aos
habitantes de Jerusalém; dize-lhes: Assim diz o
Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem
que não atentar para as palavras desta
aliança, que ordenei a vossos pais, no dia em
que os tirei da terra do Egito, da fornalha de
ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e farei
tudo segundo o que vos mando; assim, vós
sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós
outros por Deus; 5 - para que confirme o
juramento que fiz a vossos pais de lhes dar
uma terra que manasse leite e mel, como se
vê neste dia. Então, eu (Jeremias) respondi e
disse Amém, ó Senhor! Tornou-me o Senhor:
Apregoa todas estas palavras nas cidades de
Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: Ouvi as
palavras desta aliança e cumpri-as. Porque,
deveras, adverti os vossos pais, no dia em que
os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje,
testemunhando desde cedo cada dia, dizendo:
daí ouvidos à minha voz. Mas não atenderam,
nem inclinaram o seu ouvido; antes, andaram,
cada um, segundo a dureza de seu coração
maligno; pelo que fiz cair sobre eles todas as
ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei
que cumprissem, mas não cumpriram. Disseme ainda o Senhor: Uma conspiração se achou
entre os homens de Judá, entre os habitantes
de Jerusalém.
Tornaram às maldades de seus primeiros
pais, que recusaram a ouvir as minhas
palavras; andaram eles após outros deuses
para os servir; a casa de Israel e a casa de
Judá violaram a minha aliança, que eu fizera
com os seus pais. Portanto, assim diz o
Senhor: Eis que trarei mal sobre eles, de quem
não poderão escapar; clamarão a mim, porém
não os ouvirei.
Então, as cidades de Judá
e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses a
quem eles queimaram incenso e a eles
clamarão; porém estes, de nenhuma sorte, os
livrarão do tempo de seu mal. Porque, ó Judá,
segundo o número das tuas cidades, são os
teus deuses; segundo o número das ruas de
Jerusalém, levantaste altares para vergonhosa
coisa, isto é, para queimares incenso a Baal.

para

a

língua

"Palavra que foi dirigida a Jeremias por
Iahweh: Escutai as palavras desta aliança! Vós
as direis aos homens de Judá e aos habitantes
de Jerusalém. E lhes dirás: assim disse Iahweh,
o Deus de Israel: Maldito o homem que não
escuta as palavras desta aliança, que
prescrevi a vosso pais, no dia em que vos tirei
da terra do Egito, da fornalha de ferro,
dizendo: Escutai a minha voz e fazei tudo
como vos ordenei; então sereis o meu povo e
eu serei o vosso Deus, 5 - para cumprir o
juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar
uma terra onde corre leite e mel como hoje.
E eu (Jeremias) respondi: Amém, Iahweh! E
Iahweh me disse: proclama todas essas
palavras nas cidades de Judá e nas ruas de
Jerusalém, dizendo:
Escutai as palavras desta aliança e praticaias. Porque adverti constantemente os vossos
pais no dia em que os fiz subir da terra do
Egito, e, até hoje, os adverti, dizendo:
Obedecei-me!
Mas eles não escutaram nem prestaram
atenção; cada qual seguiu a obstinação do
seu coração perverso.
Então fiz cair sobre eles todas as palavras
desta aliança, que lhes ordenara que
observassem e não observaram.
E Iahweh me disse: Existe uma
conspiração entre os homens de Judá e os
habitantes de Jerusalém.
Eles retornaram às faltas de seus pais, que
se recusaram a escutar as minhas palavras:
correram atrás de deuses estrangeiros, para
servi-los.
A casa de Israel e a casa de Judá romperam a
minha aliança, que havia concluído com seus
pais. Por isso assim disse Iahweh: eis que
trarei sobre eles uma desgraça, da qual não
poderão escapar; clamarão a mim, mas não os
escutarei. Então, as cidades de Judá e os
habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses,
aos quais queimam incenso, mas não
poderão, de maneira alguma, salvá-los, no
tempo de sua desgraça!
Pois tão numerosos como tuas cidades,
são os teus deuses, ó Judá!
Tão numerosos como as ruas de
Jerusalém, são os altares que erigistes à
Vergonha, altares para oferecerdes incenso a
Baal.
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Tu, pois, não ores por este povo, nem
levantes por eles clamor nem oração; porque
não os ouvirei quando eles clamarem a mim,
por causa do seu mal.
Que direito tem na minha casa a minha
amada, ela que cometeu vilezas? Acaso, ó
amada, votos e carnes sacrificadas poderão
afastar de ti o mal? Então, saltarias de prazer.
O Senhor te chamou de oliveira verde,
formosa por seus deliciosos frutos; mas agora,
à voz de grande tumulto, acendeu fogo ao
redor dela e consumiu os seus ramos.
Porque o Senhor do Exércitos, que te
plantou, pronunciou contra ti o mal, pela
maldade que a casa de Israel e a casa de Judá
para si mesmas fizeram, pois me provocaram
à ira, queimando incenso a Baal. O Senhor mo
fez saber, e eu o soube; então, me fizeste ver
as suas maquinações.
19 - Eu era como um manso cordeiro,
que é levado ao matadouro; porque eu
não sabia que tramavam projetos contra
mim, dizendo: 'Destruamos a árvore com
seu fruto; a ele cortemo-lo da terra dos
viventes, e não haja mais memória do seu
nome'.
Mas, ó Senhor do Exércitos, justo juiz, que
provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua
vingança sobre eles; pois a ti revelei a minha
causa.
Portanto, assim diz o Senhor acerca dos
homens de Anatote que procuram a tua morte
e dizem: Não profetizes em nome do Senhor,
para que não morras, para que não morras às
nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos
Exércitos: Eis que Eu os punirei; os jovens
morrerão à espada, os seus filhos e as suas
filhas morrerão de fome. E não haverá deles
resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os
homens de Anatote, no ano da sua punição.”

Mas tu não intercedas por este povo e não
eleves por eles nem lamentações nem preces.
Sim, não quero escutá-los, quando clamarem
a mim por causa de sua desgraça!
Que procura a minha amada em minha
Casa? Ela realizou os seus planos perversos.
Poderão os teus votos e a carne sagrada
afastar de ti o teu mal, para que possas
exultar?
"Uma oliveira verdejante, ornada de frutos
belos" assim chamou-te Iahweh.
Com grande ruído ele lhe ateou fogo e seus
ramos foram estragados.
Iahweh dos exércitos, que te plantou,
decretou contra ti a desgraça por causa do
mal que a casa de Israel e a casa de Judá
fizeram a si mesmas, para me irritar,
queimando incenso a Baal.
Iahweh me o fez conhecer e assim eu o
conheci; naquela ocasião, tu me fizeste ver os
seus atos.
19 - Mas como cordeiro manso que é
levado ao matadouro, não sabia que eles
tramavam
planos
contra
mim:
'Destruamos a árvore em seu vigor,
arranquemo-la da terra dos vivos, e seu
nome não será mais lembrado!'
Iahweh dos Exércitos, que julgas com
justiça, que perscrutas os rins e o coração,
verei a tua vingança contra eles, porque a ti
expus a minha causa.
Por isto, assim disse Iahweh contra os
homens de Anatot que atentam contra a
minha vida, dizendo: "não profetizarás em
nome de Iahweh, senão morrerás por nossa
mão!" Por isto, assim disse Iahweh dos
Exércitos: Eis que os castigarei. Os seus
jovens morrerão pela espada, e seus filhos e
suas filhas pela fome. E ninguém restará,
porque trarei a desgraça sobre os homens de
Anatot no ano de seu castigo”.
Nota: No versículo 5 das traduções acima, foi acrescentado um parênteses
para indicar que quem disse “Amém, ó Senhor!” foi o profeta Jeremias, que
na ocasião recebeu a Palavra do Espírito de Deus.
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Analisando o texto do capítulo 11 de Jeremias, com atenção, fica claro que o
discurso foi escrito pelo profeta Jeremias, a fim de anunciar a Palavra de Iahweh que
lhe foi dirigida, pois o mesmo inicia com a frase explicativa: "Palavra que veio a
Jeremias, da parte do Senhor, dizendo...”
O profeta Jeremias anuncia, então, a palavra de Iahweh para os habitantes de
Judá e de Jerusalém que se desviaram da fé original, e que estavam, na ocasião,
prestando culto a deuses pagãos, da mesma forma feita pelos seus antepassados,
retirados do Egito. O discurso de Jeremias adverte para que o povo retorne a fé
original de adoração exclusiva a Iahweh, anunciando que haverá bênção caso isto
ocorra, mas também que haverá maldição para o povo, como forma de castigo e
correção, caso persistam em adorar outros deuses.
Jeremias, como portador desta dura mensagem, como fica claro no final do
capítulo, não foi recebido amistosamente, o que culminou com uma conspiração para
matá-lo, na localidade de Anatote; sobre isto Jeremias declarou:
Vulgata Latina

Hebraico para a Língua Portuguesa

"E eu era como um manso cordeiro, que
levam a matança, porque não sabia que
imaginavam projetos contra mim dizendo:
"Destruamos a árvore com o seu fruto, e
cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja
mais memória do seu nome."

"Mas como cordeiro manso que é levado ao
matadouro, não sabia que eles tramavam
planos contra mim: "Destruamos a árvore em
seu vigor, arranquemo-la da terra dos vivos, e
seu nome não será mais lembrado!"

Prosseguindo a descrição, ao saber que tramavam a sua morte, Jeremias ora a
Iahweh, pedindo um julgamento contra os habitantes de Anatote:
Vulgata Latina
Mas, ó Senhor do Exércitos,
justo juiz,
que provas o mais íntimo do coração,
veja eu a tua vingança contra eles;
pois a ti revelei a minha causa.

Hebraico para a Língua Portuguesa
Iahweh dos Exércitos,
que julgas com justiça,
que perscrutas os rins e o coração
verei a tua vingança contra eles,
porque a ti expus a minha causa.

No final do capítulo, a resposta de Iahweh à oração de Jeremias, em relação à
trama de sua morte, é um decreto do julgamento dos habitantes de Anatote, que
completa o significado do texto e não deixa dúvidas sobre o tema tratado na
passagem escriturística:
Vulgata Latina

Hebraico para a Língua Portuguesa

“Portanto, assim diz o Senhor acerca dos
homens de Anatote que procuram a tua morte
e dizem: Não profetizes em nome do Senhor,
para que não morras às nossas mãos. Sim,
assim diz o Senhor, dos Exércitos: Eis que os
punirei; os jovens morrerão à espada e os seus
filhos e as suas filhas morrerão de fome. E não
haverá deles resto nenhum, porque farei vir o
mal sobre os homens de Anatote, no ano da
sua punição.

"Por isto, assim disse Iahweh contra os
homens de Anatot que atentam contra a
minha vida, dizendo: "não profetizarás em
nome de Iahweh, senão morrerás por nossa
mão!" Por isto, assim disse Iahweh dos
Exércitos: Eis que os castigarei. Os seus
jovens morrerão pela espada, e seus filhos e
suas filhas pela fome. E ninguém restará,
porque trarei a desgraça sobre os homens de
Anatot no ano de seu castigo."
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Depois de lido completamente o texto, vê-se, uma total diferença entre o que diz o
capítulo 11 de Jeremias e o significado dado pelas Testemunhas de Yehoshua ao
versículo 19 lido destacadamente.
O texto, originalmente escrito por Jeremias, simplesmente, não trata sobre a
futura morte do Messias, mas sim sobre uma conspiração contra a vida do próprio
Jeremias, pois é isto que Jeremias descreve, com uma citação do que declaravam seu
inimigos em relação a ele mesmo:
Vulgata Latina

Hebraico para a Língua Portuguesa

“Destruamos a árvore em seu vigor,
”Destruamos a árvore com seu fruto; a ele
arranquemo-la
da terra dos vivos, e seu nome
cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja
não
será
mais
lembrado!"
mais memória do seu nome.”

Pode-se conferir que o significado que a frase realmente tem no contexto da
passagem bíblica é o seguinte:
Significado contextual da frase no texto de Jeremias

"Destruamos este profeta e que cesse sua mensagem, arranquemo-lo da
terra dos vivos; e que ele não seja mais lembrado!".
É importante ainda notar que, além do texto citado não se referir a morte do
Messias, a menção da palavra "fruto", da qual depende a tese do movimento
defendida para essa passagem bíblica, e que segundo o mesmo, seria relativa ao Filho
de Deus, não ocorre literalmente no texto original hebraico, mas sim somente na
adaptação de tradução feita Almeida quando traduziu as Escrituras do latim para a
língua portuguesa, não ocorrendo nem mesmo no latim, como pôde ser observado
anteriormente, na transcrição da passagem a partir da Bíblia de Jerusalém, onde a
palavra “fruto” também não ocorre. Na vulgata latina3, o texto diz, literalmente:
Vulgata Latina - Jeremias 11:19 - latim3
"et ego quasi agnus mansuetus qui portatur ad victimam et non cognovi quia super
me cogitaverunt consilia mittamus lignum in panem eius et eradamus eum de terra
viventium et nomen eius nom memoretur amplius"
O texto latino de Jerônimo diz; "Coloquemos veneno em seu pão e o eliminemos
da terra dos viventes" - "mittamus lignum in panem eius et eradamus eum de terra
viventium".
A frase latina usada por Jerônimo contém uma expressão figurativa equivalente
a "Destruamos a árvore em seu vigor, arranquemo-la da terra dos vivos", equivalente
em significado ao original e bastante apropriada para o entendimento da mensagem
no universo latino, não mudando a mensagem do texto.
A tradução das Escrituras do Antigo Testamento do latim para a língua
portuguesa, feita por Almeida, menciona "fruto" em lugar de "vigor" da árvore, mas
conserva também, o significado original do texto, pois a palavra "fruto" na tradução de
Almeida tem o significado de “mensagem de Jeremias”; que também tem equivalência
a "vigor" da árvore, onde Jeremias, por sua vez, seria a "árvore". A Conclusão é que a
tradução para a língua portuguesa também não modifica o significado contextual
original da mensagem; apenas modifica a sua literalidade, adaptando-a a
compreensão perfeita na língua portuguesa.
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Ainda relendo o versículo 19, vê-se que o autor da tese sobre a mudança do
nome Divino parece ter simplesmente associado a palavra "cordeiro", utilizada por
Jeremias ao referir a si mesmo, para descrever seu desconhecimento quanto à
conspiração para tirar a sua vida, à mesma palavra "Cordeiro", que é uma designação
dada ao Messias, aparentemente, sem o cuidado de ter feito uma leitura completa da
passagem bíblica, para a confirmação de sua imediata dedução.
Outro detalhe que chama a atenção e que poderia ter evitado este erro de
interpretação é que, mesmo observando somente o versículo 19 destacadamente,
encontraríamos algo desconcertante na afirmação feita, caso esta tivesse realmente
sido feita pelo Messias:
"E eu era como um manso cordeiro, que levam a matança, porque não sabia que
imaginavam projetos contra mim..."

Os evangelhos, em vários pontos deixam muito claro a consciência do Messias,
que é Divino, e portanto, onisciente, sobre destino na cruz. Em vários momentos da
leitura, nota-se, que Jesus declarava até mesmo o que estava no pensamento
daqueles que o rodeavam, tanto quanto o daqueles que conspiravam contra Ele.
Tomemos somente um exemplo, Marcos 9:31:
Vulgata latina
Marcos 9:31

Hebraico para a língua portuguesa
Marcos 9:31

“O Filho do Homem será entregue nas mãos
“O Filho do Homem será entregue às mãos
dos homens, e o matarão; mas, três dias dos homens eles o matarão e, morto, depois
depois de sua morte, ressuscitará”
de três dias ele ressuscitará”

Assim, não poderia existir a afirmação de que o Messias "não sabia" da conspiração
que se armava: de fato, ocorre neste caso, que a afirmação realmente não existiu,
pois, partiu do profeta Jeremias, referindo a si mesmo, e não do Messias. Ainda nota-se
que no contexto analisado, a palavra "Nome" tem o significado correspondente à
"Pessoa de Jeremias", pois apenas indica, na seqüência, "não haja mais memória do
seu nome.”, que havia um plano para matar o profeta.
Claramente, o que se nota é que o texto escrito por Jeremias não traz qualquer
referência à tradução da septuaginta e não faz referência alguma à grafia ou
pronúncia do nome do Divino do Filho de Deus; é apenas um descritivo da sua
pregação e da perseguição sofrida em decorrência da mesma. Ainda é interessante
observar, que a interpretação apresentada pelo Movimento do Nome Sagrado, caso
fosse verdadeira, dependeria da presença da palavra “fruto” no texto; entretanto, esta
presença somente ocorre como variante da tradução de Jerônimo para o latim; isto se
configura de maneira interessante, pois é justamente a tradução de jerônimo que é
combatida pelo movimento como “adulterada”.
Terminando a análise desta passagem, fica mais uma vez evidenciada a
importância da contextualização e da pesquisa associada à leitura, para a sua perfeita
compreensão. Muitos erros de compreensão vistos aqui seriam dirimidos por uma
leitura completa e cuidadosa, que também deveria ter levado tem consideração
conhecimentos auxiliares, de história e de lingüística.
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Exemplo 3 – A profecia de Ezequiel, capítulo 36
Mais um exemplo de passagem escriturística é apresentado pelo movimento
das Testemunhas de Yehoshua, como reforço da tese de que os profetas do Antigo
Testamento teriam advertido contra a futura “troca” do Nome Divino. Trata-se do
texto do versículo 20, do capítulo 36, do livro do profeta Ezequiel. O versículo, como
citado pelo movimento, referir-se-ia, segundo o movimento, à mudança do Nome
Divino do Pai, Iahweh, na tradução septuaginta. A publicação O Maior Tesouro da
Humanidade afirma:
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

"Esta tradução desastrosa, simboliza a volta espiritual de Israel ao cativeiro do egípcio.
Encontramos em Ezequiyah 36:20 (Ezequiel), a seguinte afirmação: E chegando as nações
para onde foram, profanaram o meu santo nome."

A profanação a qual este versículo referir-se-ia, segundo o movimento, seria a
troca da grafia do Tetragrama hebraico equivalente à "Ihwh" pela grafia da palavra
Adonay, que não mais serviria para designar o Deus de Israel, abrindo caminho para a
intrusão de um outro deus.
Conferindo, o texto do mesmo versículo, sem corte, na bíblia, vemos que o
próprio versículo citado diz algo mais sobre a profanação realmente ocorrida no caso
analisado:
Vulgata Latina

Hebraico para a Língua Portuguesa

"Em chegando às nações para onde foram,
"E nas nações para onde se dirigiram,
profanaram o meu santo nome, pois deles se profanaram o meu santo nome, pois se dizia
dizia: São estes o povo do Senhor, porém deles: "Este é o povo de Iahweh. Eles tiveram
tiveram que sair da terra dele"
que sair de sua terra"

23

Finalmente, que o leitor faça a leitura contextual da mensagem profética em
questão, contida no capítulo 36, do livro do profeta Ezequiel, na tradução do latim, de
João Ferreira de Almeida e também na tradução direta do hebraico para a língua
portuguesa, da Bíblia de Jerusalém, verificando se o significado dado inicialmente para
o versículo 20, pelo movimento testemunhas de Yehoshua, corresponde ao seu
significado bíblico:
Vulgata Latina; Tradução: João Ferreira de Do hebraico para
Almeida - Ezequiel, C36; V.16:
Ezequiel, C36; V16
“Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo:
Filho do homem, quando os da casa de Israel
habitavam na sua terra, eles a contaminaram
com os seus caminhos e as sua ações; como a
imundícia
de
uma
mulher
em
sua
menstruação, tal era o seu caminho perante
mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles,
por causa do sangue que derramaram sobre a
terra e por causa dos seus ídolos com que a
contaminaram. Espalheio-os entre as nações, e
foram derramados sobre as terras; segundo os
seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os
julguei.
20 - Em chegando às nações para onde
foram, profanaram o meu santo nome,
pois deles se dizia: São estes o povo do
Senhor, porém tiveram que sair da terra
dele.
Mas tive compaixão do meu santo nome,
que a casa de Israel profanou entre as nações
para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel:
Assim diz o Senhor Deus: Não é por amor de
vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo
meu santo nome, que profanastes entre as
nações para onde fostes.
Vindicarei a santidade do meu grande nome,
que foi profanado entre as nações, o qual
profanastes no meio delas; as nações saberão
que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus,
quando eu vindicar a minha santidade perante
elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos
congregarei de todos os países, e vos trarei
para a vossa terra. Então, aspergirei água pura
sobre vós, e ficareis purificados; de todas as
vossas imundícias e de todos os vossos ídolos
vos purificarei. Darvos-ei coração novo e porei
dentro de vós espírito novo; tirarei de vós o
coração de pedra e vos darei coração de
carne. Porei dentro de vós o meu Espírito e
farei que andeis nos meus estatutos, guardeis
os meus juízos e os observeis. Habitareis na
terra que eu dei a vossos pais; vós sereis o
meu povo e eu serei o vosso Deus.

a

língua

portuguesa

"A palavra de Iahweh me foi dirigida nestes
termos: Filho do Homem, a casa de Israel, que
habitava a sua terra, contaminou-a com o seu
comportamento e com as suas ações, como a
impureza de uma mulher em seu incômodo.
Tal foi o seu comportamento diante de mim.
Então, derramei sobre eles a minha cólera, em
virtude do sangue que derramaram na terra e
em virtude dos ídolos imundos com os quais
se contaminaram. Espalhei-os por entre as
nações e eles foram dispersos por terras
estrangeiras. Puni-os de acordo com o seu
comportamento e com as suas ações.
20 - E nas nações para onde se dirigiram,
profanaram o meu santo nome, pois se
dizia deles: "Este é o povo de Iahweh.
Eles tiveram que sair de sua terra".
Mas eu tive consideração com o meu santo
nome, que a casa de Israel profanou entre as
nações para as quais se dirigiu. Por isso, dirás
a casa de Israel: Assim diz o Senhor Iahweh:
Não é em consideração a vós que ajo assim, ó
casa de Israel, mas sim por causa do meu
santo nome, que vós profanastes entre as
nações para as quais vos dirigistes.
Santificarei o meu grande nome, que foi
profanado entre as nações, no meio das quais
vós o profanastes, e saberão as nações que eu
sou Iahweh - oráculo do Senhor Iahweh" quando eu for santificado em vós aos seus
olhos, quando vos tomar dentre as nações e
vos reunir de todas as terras, reconduzindo-os
à vossa terra. Borrifarei água sobre vós e
ficareis puros; sim, purificar-vos-ei de todas as
vossas imundícies e de todos os vossos ídolos
imundos. Darvos-ei coração novo, porei em
vosso íntimo espírito novo, tirarei de vosso
peito o coração de pedra e vos darei coração
de carne. Porei em vosso íntimo o meu
Espírito e farei com que andeis de acordo com
os meus estatutos e guardeis as minhas
normas e as pratiqueis. Então habitareis a
terra que dei a vossos pais: serei o meu povo
e eu serei o vosso Deus;
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Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias;
farei vir o trigo, e o multiplicarei, e não trarei
fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das
árvores e a novidade do campo, para que
jamais recebais o opóbrio da fome entre as
nações. Então, vos lembrareis de vossos maus
caminhos, e dos vossos feitos que não foram
bons; terei nojo de vós mesmos por causa das
vossas iniqüidades e das vossas abominações.
Não é por amor de vós, fique bem
entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus,
Envergonhai-vos e confundi-vos por causa de
vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o
Senhor Deus: No dia em que eu vos purificar
de todas as vossas iniqüidades, então, farei
que sejam habitadas as cidades e sejam
edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a
terra deserta, em vez de estar desolada aos
olhos de todos os que passam. Dir-se-á: Esta
terra desolada ficou como o jardim do Éden; as
cidades desertas, desoladas e em ruínas estão
fortificadas e habitadas. Então, as nações que
tiverem restado ao redor de vós saberão que
eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas
e replantei o que estava abandonado. Eu, o
Senhor, o disse e o farei.
Assim diz o Senhor Deus, Ainda nisto
permitirei que seja eu solicitado pela casa de
Israel: que lhe multiplique eu os homens como
um rebanho. Como um rebanho de santos, o
rebanho de Jerusalém, nas suas festas fixas,
assim as cidades desertas se encheram de
rebanhos de homens; e saberão que eu sou o
Senhor.
Nota: Vindicarei = Vingarei

libertar-vos-ei de todas as vossas impurezas.
Chamarei o trigo e o multiplicarei e não vos
imporei mais a forme. Multiplicarei os frutos
das árvores e o produto do campo, a fim de
não voltardes a sofrer o opóbrio da fome entre
as nações. Então vos lembrareis dos vossos
maus caminhos e das vossas ações que não
eram boas e sentireis asco de vós mesmos em
virtude de vossas maldades e abominações.
Agirei assim, não em consideração para
convosco - oráculo do Senhor Iahweh - sabei-o
bem e envergonhai-vos. Deveis sentir pejo do
vosso mau caminho, ó casa de Israel. Assim
diz o Senhor Iahweh: No dia em que vos
purificar de todas as iniqüidades, farei com
que sejam habitadas todas as cidades e
reconstruídas as vossas ruínas. E a terra
desolada voltará a ser cultivada, em lugar da
solidão que havia antes aos olhos de todos os
que passavam. Então dirão: “Esta terra, que
era uma desolação está agora como o jardim
de Éden, e as suas cidades, antes em ruína,
desoladas e arrasadas, constituem agora
fortalezas
habitadas”.
As
nações
que
sobrarem em torno de vós saberão que eu,
Iahweh, reconstruí estas cidades arrasadas e
replantei estes desertos. Eu, Iahweh, o disse e
o faço. Assim diz o Senhor Iahweh: Ainda isto
farei por eles: eu me deixarei procurar pela
casa de Israel e os multiplicarei como um
rebanho humano. Como rebanho consagrado,
como rebanho em Jerusalém por ocasião das
assembléias solenes, tais serão as cidades
arrasadas, cheias de rebanho humano, e
saberão que eu sou Iahweh.

O texto é uma profecia de Ezequiel, ao qual foi dirigida a palavra de Iahweh,
pois diz:
"Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do Homem, quando os da casa de Israel,
habitavam a sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações..."

Iahweh anunciou a Ezequiel que o povo de Israel foi disperso para fora de seu
país como uma punição por violências praticadas e pela introdução de religiões pagãs
(idolátricas) em Israel, como é explicado no próprio texto:
"Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a
terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalheio-os entre as
nações, e foram derramados pelas terras; segundo os seus caminhos, segundo os seus feitos,
eu os julguei”
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Na seqüência, a mensagem chama a atenção, mais uma vez, para a profanação
do nome de Iahweh, ou seja, para a mancha na reputação da religião judaica, que é o
culto a Iahweh, produzida pela introdução de práticas pagãs no mesmo culto. A
degradação da religião original pela introdução da prática pagã do uso de imagens de
escultura, degradava o significado original da adoração ao Deus que é Espírito e não
imagem, ou seja, profanava, o nome de Iahweh, degradava o sentido original da
adoração; contaminava a vida em Israel. Lembremos que "profanar" significa também
"sujar; degradar" e que "nome" também significa "reputação"; "título". No versículo
20, logo em seqüência, temos, claramente, a confirmação de que o respeito a Iahweh,
foi degradado em Israel, em virtude de suas práticas pagãs, que persistiram, mesmo
entre as nações para os quais foram dispersos em decorrência destas mesmas
práticas. A conseqüência da falha de Israel foi que o povo Israelita se tornou alvo de
críticas dos outros povos, manchando a reputação de Iahweh:
v.20 - “Em chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles
se dizia: "São estes o povo do Senhor, porém, tiveram que sair da terra dele".

Seguindo a leitura do texto, vemos que o mesmo é o anúncio de que Iahweh em
consideração a sua reputação, ou seja, em consideração a seu nome, trará de volta
Israel a sua terra, e que Iahweh será santificado em Israel, aos olhos das nações,
quando diz:
Vulgata Latina

Hebraico para a língua portuguesa:

"Vindicarei a santidade do meu grande nome, que
foi profanado entre as nações, o qual profanastes
no meio delas; as nações saberão que eu sou o
Senhor, diz o Senhor, quando eu vindicar a minha
santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as
nações e vos trarei para a vossa terra.”

“Santificarei o meu grande nome, que foi
profanado entre as nações, no meio das quais vós
o profanastes, e saberão as nações que eu sou
Iahweh - oráculo do Senhor Iahweh" - quando eu
for santificado em vós aos seus olhos, quando vos
tomar dentre as nações e vos reunir de todas as
terras, reconduzindo-os a vossa terra”.

Fica claro no texto que a santificação do nome de Iahweh, que é o processo
contrário à profanação que havia ocorrido, se daria quando o respeito ao seu culto
fosse retomado por Israel, "aos olhos" das nações; estaria, desta forma, restabelecida
a reverência ao nome de Deus; segundo a declaração: "quando eu for santificado em
vós aos seus olhos" (significa no contexto: aos olhos das nações).
Terminando o texto, Iahweh anuncia que o castigo de Israel terminaria, mas que
ficasse claro que isto não ocorreria por mérito de Israel, mas sim em consideração ao
seu próprio Nome, à sua própria reputação e autoridade como Deus de Israel, ou seja,
de maneira que o seu culto fosse revalorizado diante dos olhos das nações pagãs. No
contexto desta passagem "Nome" tem o significado correspondente a "reputação".
Além do que foi exposto, vê-se, que o próprio versículo lido em sua versão
completa, traria a explicação de como o nome de Iahweh havia sido profanado: atente
o leitor para a segunda parte do versículo:
"pois deles se dizia: São estes o povo do Senhor, porém tiveram que sair da terra
dele"
Concluindo: o texto da passagem analisada, mais uma vez, não se refere à
grafia ou pronúncia do nome Divino, mas sim, à manutenção da reverência com a qual
a adoração a Iahweh deveria ter sido tratada por Israel, a fim de evitar a degradação
da forma do culto a Iahweh. A profanação aqui significa a deterioração da religião
judaica; a perda de suas características e o descrédito desta religião diante do povos.
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Exemplo 4: A profecia de Jeremias, capítulo 23
Outra citação bíblica utilizada para defender a tese de que o nome de Iahweh
teria sido trocado por outro, na tradução das Escrituras do hebraico para o grego e
para o latim, é o versículo 27, do capítulo 23, do livro do profeta Jeremias, que,
segundo mais uma citação contida na publicação oferecida pelo movimento, referir-seia aos tradutores da septuaginta, dizendo o seguinte :
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição
"Em Yirmeyahu 23:17 (Jeremias), o altíssimo afirma: Os quais cuidam que farão com que o
meu povo se esqueça do meu nome."

Agora, confira o mesmo versículo 27, sem corte, na transcrição da tradução
feita da vulgata latina para a língua portuguesa, por João Ferreira de Almeida e na
tradução do hebraico para a língua portuguesa:
Vulgata Latina

Hebraico para a Língua Portuguesa

"Os quais cuidam em fazer que o meu povo
"Eles tentam fazer o meu povo esquecer o
se esqueça do meu nome pelos seus sonhos meu nome, por meio de seus sonhos que
que cada um conta ao seu companheiro, contam uns aos outros, como seus pais
assim como seus pais se esqueceram de meu esqueceram meu nome por causa de Baal!"
nome, por causa de Baal"

Agora, é oferecido o texto da passagem bíblica completo, tanto na versão
traduzida do latim quanto na versão traduzida diretamente do hebraico para a língua
portuguesa, são oferecidas, de maneira que o leitor possa conferir por si mesmo o
significado e a correspondência entre os textos das duas traduções.
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Vulgata Latina - Tradução de João Ferreira Tradução da língua hebraica para a língua
de Almeida - Jeremias 23: 9
portuguesa - Jeremias 23: 9
"Acerca dos profetas.
O meu coração está quebrantado dentro de
mim; todos os meus ossos estremecem; sou
como homem embriagado e como homem
vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por
causa das suas santas palavras.
Porque a terra está cheia de adúlteros e
chora por causa da maldição divina; os pastos
do deserto se secam; pois a carreira dos
adúlteros é má e a sua força não é reta.
Pois estão contaminados, tanto o profeta
como o sacerdote; até na minha casa achei a
sua maldade, diz o senhor.
Portanto, o caminho deles será como
lugares escorregadios na escuridão; serão
empurrados e cairão nele; porque trarei
sobre eles calamidade, o ano mesmo em
que os castigarei, diz o Senhor.
Nos profetas de Samaria vi uma loucura;
profetizavam da parte de Baal e faziam errar o
meu povo Israel.
Mas, nos profetas de Jerusalém vejo coisa
horrenda; cometem adultérios, andam com
falsidade
e
fortalecem
as
mãos
dos
malfeitores, para que não se convertam cada
um da sua maldade; todos eles se tornaram
para mim como Sodoma, e os moradores de
Jerusalém, como Gomorra.
Portanto, assim diz o Senhor do Exércitos,
acerca dos profetas: Eis que os alimentarei
com absinto e lhes darei a beber água
venenosa; porque dos profetas de Jerusalém
se derramou a impiedade sobre toda a terra.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis
ouvidos às palavras dos que entre vós
profetizam e vos enchem de vãs esperanças;
falam as visões de seu coração, não o que vem
da boca do Senhor. Dizem continuamente aos
que me desprezam: o Senhor disse: Paz tereis;
e a qualquer que anda segundo a dureza de
seu coração dizem: Não virá mal sobre vós.
Porque quem esteve no conselho do Senhor
e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve
atento à sua palavra e a ela atendeu? Eis a
tempestade do Senhor! O furor saiu, e um
redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos
perversos.

"Sobre os profetas.
Meu coração está quebrado dentro de mim,
estremeceram todos os meus ossos.
Sou como um bêbado, como um homem
que o vinho dominou, por causa de Iahweh
e por causa de suas santas palavras.
Porque a terra está cheia de adúlteros; sim,
por causa de uma maldição, a terra está de
luto e as pastagens do deserto estão secas; o
seu caminho é a maldade, e a sua força a
injustiça. Porque até mesmo o profeta e o
sacerdote são ímpios, até mesmo em minha
casa encontrei a sua maldade, oráculo de
Iahweh. Por isso seu caminho será para eles
como lugares escorregadios; engajados aí, nas
trevas, eles cairão. Porque farei vir sobre eles
a desgraça, o ano de seu castigo, oráculo de
Iahweh.
Nos profetas da Samaria vi uma loucura:
profetizaram em nome de Baal e levaram ao
erro meu povo, Israel. Mas, nos profetas de
Jerusalém vi coisa horrorosa: adultério e
obstinação na mentira.
Eles fortalecem as mãos dos perversos, para
que ninguém se converta de sua maldade.
Todos são para mim como Sodoma, e seus
habitantes, como Gomorra!
Por isto assim disse Iahweh dos exércitos a
respeito dos profetas: Eis que os farei comer
absinto e lhes farei beber água envenenada,
porque dos profetas de Jerusalém, saiu a
impiedade para toda a terra.
Assim disse Iahweh dos exércitos: Não
ouçais as palavras dos profetas que vos
profetizam: enganam-vos relatando visões de
seu coração, não da boca de Iahweh; eles
ousam dizer àqueles que me desprezam:
"Iahweh falou; a paz estará convosco!"; e a
todos os que seguem a obstinação de seu
coração,
dizem:
"Não
vos
acontecerá
nenhuma desgraça!".
Quem, pois, esteve presente no conselho de
Iahweh, para ver e ouvir a sua palavra? Quem
prestou atenção à sua palavra e a ouviu? Eis
que uma tempestade de Iahweh, seu furor se
desencadeia, uma tempestade esbraveja,
irrompe sobre a cabeça dos ímpios;
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Não se desviará a ira do Senhor, até que ele
execute e cumpra os desígnios de seu
coração; nos últimos dias, entendei isto
claramente. Não mandei estes profetas,
todavia, eles foram correndo; não lhes falei e
eles profetizaram.
Mas, se tivessem estado no meu conselho,
então, teriam feito ouvir as minhas palavras ao
meu povo e o teriam feito voltar de seu mau
caminho e da maldade de suas ações. Acaso,
sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não
também de longe? Ocultar-se-ia alguém em
esconderijos, de modo que eu não o veja?
- Diz o Senhor; porventura, não encho os céus
e a terra? - Diz o Senhor.
Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas,
proclamando mentiras em meu nome,
dizendo: Sonhei, sonhei! Até quando sucederá
isso no coração dos profetas que proclamam
mentiras, que proclamam só o engano do
próprio coração?
V27 - Os quais cuidam em fazer que o
meu povo esqueça do meu nome pelos
seus sonhos que cada um conta ao seu
companheiro, assim como seus pais se
esqueceram de meu nome por causa de
Baal. O profeta que tem sonho, que conte-o
como apenas sonho; mas aquele em quem
está a minha palavra, fale a minha palavra
com verdade. Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz
o Senhor, e martelo que esmiuça a penha?
Portanto, eis que estou contra estes
profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas
palavras, cada um ao seu companheiro. Eis
que estou contra estes profetas, diz o Senhor,
que pregam a sua própria palavra e afirmam:
Ele disse. V32 - Eis que eu sou contra os que
profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e
os contam, e com as suas mentiras e
leviandades fazem errar o meu povo; pois eu
não os enviei, nem lhes dei ordem; e também
proveito nenhum trouxeram e este povo, diz o
Senhor."

a ira de Iahweh não se apartará até que se
execute, até que se realize os desígnios de
seu coração: no fim dos dias compreendereis
isto claramente. Eu não enviei estes profetas,
mas eles correram! Eu não lhes falei, mas
profetizaram! Se estivessem presentes em
meu conselho, teriam feito o meu povo ouvir a
minha palavra e o teriam feito retornar de seu
caminho mau e da maldade de suas ações!
Sou, por acaso, Deus apenas de perto? oráculo do Senhor Iahweh - e não Deus de
longe? Pode alguém se esconder-se em
lugares secretos sem que eu veja? - oráculo
de Iahweh. Não sou eu que encho céu e terra?
- oráculo de Iahweh.
Eu ouvi o que dizem os profetas que
profetizam mentiras em meu nome,
dizendo: "Eu tive um sonho! Eu tive um
sonho!" Até quando haverá entre os profetas
os que profetizam mentiras e os que
profetizam embustes de seu coração?
V27 - Eles que tentam fazer o meu povo
esquecer o meu Nome, por meio de seus
sonhos que contam uns aos outros, como
seus pais esqueceram de meu nome por
causa de Baal!
O profeta que teve um sonho, que conte o
sonho! E o que tem uma palavra minha, que
fale fielmente a minha palavra!
Que tem a palha em comum com o grão? oráculo de Iahweh. Não é a minha palavra
como fogo? - oráculo de Iahweh. E como o
martelo que arrebenta a rocha?
Por isso, eis que estou contra os
profetas - oráculo de Iahweh - que roubam um
do outro a minha palavra. Eis que estou contra
os profetas - oráculo de Iahweh - que usam a
minha língua para proferir oráculos. V32 - Eis
que estou contra os profetas que profetizam
sonhos mentirosos - oráculo de Iahweh - , que
os contam e seduzem o meu povo com as
suas mentiras e com seus enganos. Mas não
os enviei, não lhes dei ordens, e não são de
nenhuma utilidade para este povo, oráculo de
Iahweh."

Nota: Penha = Rocha.

A mensagem completa, que se inicia no versículo 9 do mesmo capítulo, é um
discurso de Iahweh contra os falsos profetas de Israel. O texto deste capítulo, que tem
o título de “Acerca dos profetas” ou “Sobre os profetas” alerta os fiéis judeus sobre
profetas que estavam anunciando sonhos espúrios, ou seja, falsos, que não eram
originados em Iahweh.
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A mensagem anunciada por Jeremias dizia que a terra de Israel estava sofrendo
maldição devido a Iahweh ter visto contaminação e maldade até mesmos nos profetas
e sacerdotes do templo, em Jerusalém. A advertência de Jeremias era contra o
adultério, a injustiça e a falsidade dos profetas de Jerusalém e de Samaria; era
também contra as profecias falsas originadas por um espírito intruso, Baal. Por isto
Iahweh declara, através de Jeremias, nos versículos 13 e 14:
“Nos profetas de Samaria vi uma loucura; profetizavam da parte de Baal e faziam errar o
meu povo Israel.
Mas, nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda; cometem adultérios, andam com
falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua
maldade; todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém, como
Gomorra”.
O texto mostra que as profecias falsas além de serem originadas pela
imaginação dos profetas, tinham também uma origem ainda mais perigosa: um
espírito intruso. Assim, o povo, dando atenção aos profetas que não tinham ordem de
Iahweh para profetizar, estava na verdade, dando ouvidos a outro espírito. Isto é
esclarecido no ponto em que o texto cita que nesta ocasião este fato estava se dando
da mesma maneira como havia já acontecido no passado, quando Israel havia deixado
Deus para adorar Baal, um deus pagão, como está descrito no versículo 27:
"Os quais cuidam em fazer que o meu povo esqueça do meu nome pelos seus sonhos que
cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram de meu nome por
causa de Baal."

Aqui, a expressão "esqueceram de meu nome" indica que Israel deixou de
prestar atenção a Iahweh para dar atenção a falsas profecias, o que equivale a deixar
Deus de lado para dar atenção a um espírito qualquer. No contexto desta passagem
bíblica, é possível notar que "Nome" tem o significado de "título", pois "nomina" quem
ocupa a "posição" de Deus de Israel. Esquecer o nome, neste contexto, significa deixar
de lado quem têm o título, a posição de Deus, para desviar a atenção para um espírito
intruso, que vem, utilizando o próprio nome "Iahweh", literalmente, como pode ser
constatado no próprio texto, quando Iahweh declara, nos versículos 25 e 26:
"Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu
nome, dizendo: Sonhei, sonhei! Até quando sucederá isso no coração dos profetas que
proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração?"
Como visto, o esquecimento do Nome Divino mencionado no texto não é
relativo a grafia ou a pronúncia do Nome Iahweh que, inclusive, se mantém em uso
sem mudanças neste contexto, pois o tetragrama, como é chamado, não havia sido
deixado de lado pelos rabinos e profetas nesta ocasião. O esquecimento cobrado por
Iahweh era relativo ao foco de atenção da adoração, ocorrida pela falta de vigilância
de Israel, que permitiu que profecias falsas viessem como se fossem em nome do
próprio Iahweh, mesmo sendo este citado literalmente em hebraico. Em momento
algum o texto menciona uma troca da pronúncia ou grafia da forma do nome de
Iahweh. O que o texto diz que, neste caso, a profanação ocorrida é exatamente o
anúncio de sonhos proféticos em seu nome, literalmente, porém sem que o mesmo
houvesse anunciado. Estes sonhos, por serem falsas profecias, não se cumpriram,
desmoralizando, profanando, a palavra de Iahweh.
Por isto, mais uma vez, o significado apresentado pelas Testemunhas de
Yehoshua para o versículo analisado, não corresponde, de nenhuma forma, ao
significado que o mesmo tem em seu contexto escriturístico: o texto citado, mais uma
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vez, não é uma profecia que chama a atenção para a troca literal do nome Divino, mas
sim, é uma advertência de Deus a Israel quanto aos profetas que profetizam
falsamente, desviando a atenção do povo para falsas esperanças.
A análise dos acontecimentos descritos nesta última leitura também deixa claro
que o uso da pronúncia e grafia Iahweh não evita a possibilidade de uma falsa
mensagem vir de outra fonte que não seja Iahweh; o acontecimento deixa claro que
um espírito intruso usou a forma hebraica do Nome do Pai, Iahweh, para se infiltrar no
culto em Israel. Isto esclarece que não é a pronúncia ou a grafia dos nomes sagrados
que definem uma ligação com o Criador, mas sim o entendimento de sua palavra ou
mensagem. Assim, usando-se uma linguagem clara e direta, em um culto qualquer,
pode-se estar usando o Tetragrama hebraico para identificar a Deus e ainda assim,
estar em contato com demônios, que se fazem passar pelo próprio Deus, como
aconteceu em Israel, nesta ocasião. Este tipo de engano espiritual descrito na
passagem analisada somente pode ser evitado, como ensina as próprias escrituras,
através da fidelidade ao significado da palavra registrada nas mesmas, que não
depende da forma gráfica como se identifica o Criador, mas com total certeza
depende da leitura contextual dos textos sagrados.
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Capítulo III – As blasfêmias contra os Nomes de Deus
Jeová como o Deus do Desastre
Existe dentro do movimento Testemunhas de Yehoshua uma tese que tenta
explicar que a grafia “Jeová” deveria ser abolida das igrejas atuais e tenta provar que
esta forma do nome Divino seria profana. As Testemunhas de Yehoshua teriam
descoberto que o Nome em forma usada nos países de língua latina “Jeová” estaria
grafada incorretamente e ainda significaria, em hebraico, algo como “Deus do
Desastre”. Segundo o movimento, esta seria mais uma troca propositalmente
articulada pelo clero greco-romano, que faria parte de uma grande conspiração para a
troca do Nome Divino por outro. Segundo as Testemunhas de Yehoshua, quando esta
forma do nome é pronunciada, maldições estariam sendo invocadas sobre a vida de
quem o pronuncia. Que o leitor acompanhe, em primeiro lugar, a análise apresentada
pelo movimento, na publicação “O maior Tesouro da Humanidade”:
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

“O equivocado nome Jehováh começou a aparecer nas Escrituras no século XV (15181520), através de Petrus Galatinus, um escritor católico, confessor do Papa Leão X,
responsável pela difusão dos escritos heréticos da Igreja Católica naquela época. O sufixo
“hováh” aparece no dicionário hebraico de Strong no número 1943 e tem o significado de
“Desastre”.
Na outra forma “Havvah” no número 1942 é traduzida como “calamidade,
iniqüidade, travessura, desobediência, desobediente, asqueroso, coisa perversa,
muito perverso.
Aqui, nós podemos ver a loucura de chamar o criador do universo, o único que
adoramos e seguimos pelo nome “Jeová”. Porque ao invocarmos este nome Híbrido,
estaremos na realidade, suplicando a um poder cujo nome significa “O único que cria a
destruição, as travessuras, criador da calamidade, da iniqüidade, da desobediência, etc...
A letra “Jota” que é uma consoante, não existe nos alfabetos hebraico, grego ou latim,
e foi criada a partir de 1518, (livro do Jota – páginas 1 a 7).
Portanto o nome “Jeová” não consta nas Escrituras Hebraicas originais (Tanach), sendo
assim, um elemento estranho aos verdadeiros adoradores, amantes da verdade”.
Nota: na citação acima, desconsidere-se o acento agudo na palavra “Jehováh”, que não existe nos registros do século
15, pois, neste caso, a letra “h” já representa exatamente a pronúncia aberta para a vogal “a”, não sendo necessária
acentuação.

Conferindo a fundamentação desta afirmação feita pelo movimento, passo a
passo, encontramos um equívoco já na primeira sentença, quando se diz que o nome
Jehovah começou aparecer nos escritos da Igreja católica romana, a partir do século
15. A afirmação da maneira como foi colocada pelo movimento, não descreve com
fidelidade os acontecimentos da ocasião, pois aconteceu no século 15, apenas a
introdução do uso da letra “J” como inicial “i” maiúscula, ao contrário do que o texto
dá a entender. Nesta ocasião, a letra jota ainda era usada com a pronúncia do atual
“i”; o uso do jota para a representação do mesmo fonema que “G” ocorreu
gradualmente na Europa somente nos séculos seguintes, durante o amadurecimento
dos atuais idiomas neolatinos.
A forma Jehovah para o Nome Divino já era usada pela Igreja Européia (romana)
desde o século 7 e era a mesma definida como padrão de pronúncia para o hebraico,
pelos líderes judeus da Europa, que ficaram conhecidos como massoretes.
Os massoretes eram líderes judeus, especialmente rabinos, que a partir do
século 7, preocupados com a manutenção da uniformidade do idioma hebraico em
todos os países em que estavam dispersos os judeus no exílio, criaram uma série de
regras e sinais gráficos complementares às letras do alfabeto hebraico, com a
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finalidade de padronização da escrita e da pronúncia da língua hebraica, em todos os
países. O idioma hebraico, na ocasião, já apresentava variação de país para país,
especialmente referente a pronúncia das vogais, pois até o século 7, o idioma hebraico
não tinha caracteres para a representação destas letras, que eram repassadas de
geração em geração por tradição oral; por isto, na padronização da língua hebraica
para todos os judeus, sinais gráficos para a representação das vogais também foram
criados. Estes sinais de padronização de pronúncia ficaram conhecidos como “sinais
massoréticos”.
A forma de pronúncia, para o Nome de Deus, segundo a grafia definida pelos
judeus massoretes no século 7 foi, “Iehovah”, pronúncia que registrou uma boa
aproximação da pronúncia da forma registrada pelos judeus gregos, no século III a.C.,
na transliteração do hebraico para o grego, na forma Iahweh ou Iahveh.
O uso pela igreja católica romana no século 15 da forma Jehovah, foi baseada
na definição massorética para a pronúncia hebraica e está, portando, correta, uma vez
que a única diferença entre “Jehovah” e “Iehovah” está apenas no uso da letra jota,
diferença que no século 15 não existia para a pronúncia, por ser o jota, na ocasião,
nada mais do que a própria letra “i” inicial maiúscula, sendo pronunciada em latim
como se pronuncia “i” em língua portuguesa atual.
A forma Iahweh, por sua vez, também é usada pela literatura da Igreja romana
sendo, inclusive, usada até hoje, sendo conhecida hoje no Brasil como Javé. A
diferença gráfica entre as duas formas existe porque “Jehovah” foi transliterada para o
latim a partir do hebraico massorético, do século 7, e “Iahweh”, foi transliterada para o
latim a partir do grego usado no século III a.C., sendo, ambas, portanto, formas
corretas originárias do hebraico, mas tomadas em momentos diferentes da história,
vertidas para idiomas diferentes. Após o século 15, estas duas formas alteraram de
maneira similar sua pronúncia para as letras “i” e “v” latinos, que assumiram as
pronúncias conhecidas hoje, representando a pronúncia de consoantes, para os
idiomas da Europa Ocidental e América. Hoje, estas letras do latim, são
correspondentes as letras “j” e “u” , respectivamente, em idiomas neolatinos.
Para entender como ocorreu isto, deve-se observar, de maneira comparativa,
que no século 7, na transliteração da forma massorética para o latim, Jehovah, a letra
que hoje é lida, em língua portuguesa, como “v” da palavra “uva”, na verdade poderia
ter pronúncia de “u” como usado hoje, em língua portuguesa, em “urubú”. Na
pronúncia de Jehovah, o “h” desaparece, porque representa apenas o equivalente a
um acento agudo que determina o som aberto na letra “e”, que em língua portuguesa
pronucia-se “é”; da mesma maneira, o “h” determina o equivalente a um acento
agudo na letra “a”, para indicar a pronúncia aberta, em língua portuguesa “á”. Assim,
na ocasião, a forma Jehovah, no latim, era uma transliteração com a pronúncia perfeita
do hebraico massorético e era pronunciada, provavelmente, como “Ieouá” em língua
portuguesa de hoje, exatamente como a pronúncia padronizada pelos massoretes, no
século 7, estando, portanto exatamente correta em relação ao hebraico vigente no
contexto histórico analisado, não podendo, por isto ser chamado de “nome
equivocado”, por mera definição relativa a sua literalidade.
Como já dito, a pronúncia registrada no século III a.C., pelos judeus, era Iahweh,
sendo aqui “w” equivalente ao “v” latino, que tem o mesmo som de “u”, em urubú,
em língua portuguesa atual. Da mesma forma mostrada anteriormente, a letra “h” é
equivalente a pronúncia aberta em “a” e “e”; isto resulta na pronúncia Iaué para esta
forma. Assim, comparando as pronúncias das duas formas do Nome, em sons da
língua portuguesa, temos: Ieouá (massorético) e Iaué (grego do século III a.C.).
Nos dois termos comparados, as duas vogais finais de pronúncia aberta “á” e
“é”, que seguem o som “u” são a representação do mesmo fonema ou som final do
original, variando de representação gráfica em virtude de 9 séculos de separação
entre o registro histórico dos judeus século III a.C. e o registro feito pelos judeus
massoretes: na padronização massorética, a pronúncia das vogais finais ficou definida
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como sendo “uá”, que no registro histórico do século III a.C. corresponde a “ué”
(uá=ué), pronúncias próximas, mas que realmente não poderiam ser exatamente
iguais em regiões diferentes e separadas por 7 séculos de história, considerando
ainda, que não havia representação gráfica hebraica para estas vogais, até então e a
pronúncia teve que ser transmitida oralmente.
Quanto a grafia da primeira parte do Nome, na padronização massorética, a
primeira parte da forma “Iahweh”, que é “Iah” assumiu a forma “Ieho” que equivale a
pronúncia em língua portuguesa “Iéo” (note o acento agudo, pois “eh” = “é”); a
segunda parte do nome, que é “weh”, assumiu a forma em latim “vah” ou “uah” de
pronúncia em língua portuguesa “uá”.
Percebe-se, então, uma novidade introduzida pelos massoretes, na primeira
parte do nome, no século 7, a adição da vogal “o” para aproximar graficamente o
Nome à forma pronunciada, levando ainda em consideração registros de nomes que
carregavam esta vogal. Assim “Iah”, registrado no século III a.C. é equivalente a Ieho,
registrado pelos massoretes entre os séculos V e IX d.C. e usado pelo mundo latino.
Note que a pronúncia de “Ieho” e “Iah” (pronúncias “Iéo” e “Iá”, em língua
portuguesa) são realmente pronúncias muito próximas, mas que das quais também
não se poderia esperar correspondência exata, depois de mais de 700 anos de
intervalo entre os dois registros.
Da mesma forma, os sinais massoréticos foram usados para padronizar todo o
idioma hebraico, nas palavras em que isto era necessário, pois no século 7, o hebraico
já tinha sofrido modificações em relação ao hebraico falado entre os séculos III a.C. E I
d.C., em Israel.
Um fato histórico registrado interessante vai surpreender quem considera o
apego à grafia ou pronúncia importantes para a determinação do acesso ou não a
Deus: o fato de que a convenção massorética, apesar de ter conseguido atingir o seu
objetivo de padronizar o idioma hebraico e impedir as variações de pronúncia,
conservando o mesmo até os dias atuais, não reproduziu exatamente o hebraico do
antigo testamento, porque a padronização se deu somente no século 7, em um
momento em que a língua hebraica já havia sofrido as naturais modificações que
ocorrem em todos os idiomas com o passar do tempo.
Outro fato importante, é que a padronização da linguagem colocou algumas
definições, como, por exemplo, a definição para a pronúncia dos nomes sagrados,
sendo que a pretendida forma exata para a pronúncia para o nome do Messias, que
seria “Yehoshua” não corresponde a forma historicamente registrada, em hebraico,
de seu tempo, que é “Ieshua”, ou “Ieshu” que, por sua vez, também não pode ter a
sua pronúncia exatamente reproduzida, por não existir registro gráfico para as vogais
no hebraico do século III a.C. e do século I. De qualquer maneira, sabe-se que existem
três formas para este nome: uma forma plena e duas formas contraídas, sendo a
transliteração historicamente registrada para o idioma grego, a mesma, para todas as
formas. Comparando a forma para a grafia dos Nomes do Pai e do Filho apresentados
pelos massoretes com as transliterações feitas no século III a.C. para o grego, e
depois, para o latim, naturalmente, não se encontrará correspondência exata, pela
variação idiomática existente neste intervalo de tempo, mas considerando o hebraico
da época, realmente pode-se perceber que as transliterações dos Nomes estão
corretas, por aproximarem a pronúncia hebraica e aramaica da época.
Uma conclusão apressada e simplista poderia sugerir que os massoretes
poderiam ter errado na padronização do idioma hebraico, em função destas
diferenças; entretanto, esta também não seria uma afirmação verdadeira, uma vez
que o trabalho dos massoretes reflete a condição do idioma hebraico já no século 7,
época da padronização, sendo a mesma, portanto, correta, da mesma maneira que
está correto uso da forma “Jehovah” pela igreja romana no século 15, que reflete o
uso correto do idioma latim na época, sendo a sua pronúncia na ocasião, originária do
registro feito pelos Massoretes.
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Interessante é observar que a necessidade da introdução dos sinais
massoréticos no idioma hebraico também é própria prova da modificação deste idioma
em função do tempo, pois estes foram criados justamente para evitar maiores
modificações temporais e regionais. Esta padronização de linguagem, através de
sinais adicionais, funcionou tão bem que foi utilizada no século 20 como padrão no
restabelecimento do idioma hebraico no estado de Israel, restabelecido em 1948 por
uma resolução das nações unidas. Por isto, o hebraico falado hoje em Israel é
massorético e não bíblico.
Neste âmbito, duas definições massoréticas são familiares à nossa literatura
atual e, provavelmente, já serão familiares do leitor: as definições massoréticas de
pronúncia para os nomes Sagrados de Deus, do Pai e do Filho; as mesmas são,
respectivamente, “Iehovah” e “Iehoshua”.
Como já explicado, a padronização da pronúncia e a adição das vogais, nas
palavras em hebraico, é o motivo da existência da diferença gráfica entre a pronúncia
“Yehoshua” e a grafia hebraica original, historicamente registrada para “Jesus”, que é
“Ieshua” ou “Ieshu”. A grafia “Yehoshua”, simplesmente considerada pelas
Testemunhas de Yehoshua como a “única forma correta” para a pronúncia do nome do
Messias é a própria definição massorética para a forma plena deste nome; nota-se,
ainda, que a primeira parte do Nome Iehovah (Ieho) é a mesma usada hoje para
Yehoshua, com a troca do “I” para “Y” porque o movimento religioso estudado é
originado nos Estados Unidos, onde é usado o “Y” inicial, de maneira que a pronúncia
em inglês fique viável; deve-se, ainda observar que esta letra não existia no século III
a.C. quando foi feita a transliteração deste nome para o grego, com o uso da letra Iota.
Observando atentamente a construção das duas formas massoréticas “Iehovah”
e “Iehoshua”, encontramos um conflito de oposição entre as próprias afirmações feitas
pelo movimento Testemunhas de Yehoshua, que leva a uma pergunta:
- considerando que a forma Jehovah, como citado na publicação do movimento,
carregaria o sufixo hovah, que significa “desastre” e que esta invocaria maldições
sobre os fiéis, como poderia a construção “Ieho”, que daria forma a este sufixo, figurar
na forma Yehoshua, considerada como única correta e “verdadeira” de pronúncia e
que dá nominação ao próprio movimento?
A resposta é que existe dois graves erros de interpretação em se considerar
Jehovah uma forma profana: o primeiro erro, que leva a se considerar a forma Jehovah
como um nome “equivocado” está, simplesmente, na desconsideração dos
mecanismos naturais de variação lingüística em função do tempo e de ambiente
lingüístico, descritas anteriormente. As grafias e sons que aparecem em cada
momento histórico e em idiomas diferentes, não podem ser analisados como se todos
os fatos passassem no tempo atual e no universo limitado do analista (atual do idioma
do analista). Sem considerar estas variações, se torna impossível entender como
Nomes diversos e outras palavras possam ter assumido formas gráficas diferentes.
Estes mecanismos são os mesmos que levaram ao aparecimento de novos idiomas
durante os mais de 20 séculos que estão no pano de fundo da análise feita neste livro
e, obrigatoriamente, devem sem entendidos antes da formulação de qualquer teoria
sobre o tema.
O segundo erro de interpretação, que se configura mais grave do que o
primeiro, se torna claro, quando analisamos o que diz o autor de “O Maior Tesouro da
Humanidade” sobre o significado de Jehovah:
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

“O sufixo “hováh”parece no dicionário hebraico de Strong no número 1943 e tem o
significado de “Desastre”. Porque ao invocarmos este nome Híbrido, estaremos na
realidade, suplicando a um poder cujo nome significa “O único que cria a destruição, as
travessuras, criador da calamidade, da iniqüidade, da desobediência, etc...

35

Analise o leitor o que as Testemunhas de Yehoshua apresentam como a prova
de que o nome Jeová estaria ligado a Desastre: o sufixo “hovah”, que, de fato, tem
este significado em hebraico. Apesar da citação do termo no dicionário de hebraico
estar correta, ocorre aqui outro erro, que escapou ao autor da tese: o fato do sufixo
“hovah” simplesmente não existir na grafia do nome analisado. O leitor poderia
perguntar neste momento como poderia não existir este sufixo em Jehovah se o
mesmo foi demonstrado e acaba de ser lido nesta forma do Nome...
Como já mencionado, na padronização massorética, a primeira parte do nome
histórico “Iahweh”, que é “Iah” assumiu a forma “Ieho” que equivale a pronúncia “Iéo”
(note o acento agudo, pois “eh” = “é”); a segunda parte do nome, que é “weh”,
assumiu a forma latina “vah” ou “uah” de pronúncia em latim “uá”. Desta
padronização feita pelos massoretes, sabe-se, que a seqüência das letras “I-e-h-o”
estão contidas na primeira parte do nome, que corresponde a “Iah”.
As letras “h” e “o” encontradas no sufixo “hovah”, que o autor diz estar contido
no nome Jehovah, na verdade, não poderiam estar separadas da vogal “e”, da
primeira parte do nome Jehovah e, por isso, não poderiam fazer parte do sufixo
alegado como existente pelas Testemunhas de Yehoshua. O sufixo, que é a
terminação do nome, neste caso, corresponderia a apenas “vah”, que equivale a
“wah” ou “uá”. O “h” não pode, de maneira alguma ser separado do “e”, em Jehovah
para formar hovah porque representa a pronúncia “é” (aberta) para esta vogal; ou
seja, as letras “e” e “h” são parte de um único fonema e por isto, indissociáveis, pois
um fonema (som) jamais pode ser dividido, em nenhum idioma, como é sugerido pelo
autor da tese.
Finalizando: o Nome não poderia de maneira alguma, ser dividido como “Iehovah”, com o significado de “Deus do Desastre” (Ie = Deus; hovah = Desastre). Se a
divisão do Nome em duas partes fosse feita corretamente, considerando o uso correto
de grafia hebraica, ou mesmo da língua portuguesa, a mesma seria:“Ieho-vah”. Este é
um erro que não deveria ser cometido por qualquer pessoa que conhecesse
minimamente o idioma hebraico, ou mesmo, por qualquer pessoa que soubesse
utilizar normas básicas de grafia, em qualquer idioma. O mais interessante nisto é que
a análise que identifica o suposto sufixo “hovah” é feita em caracteres latinos e não
em caracteres hebraicos, portanto, totalmente fora de contexto. Diga-se de passagem,
este mesmo sistema de combinações de palavras e sílabas, é também é utilizado pelo
movimento para apresentar significados profanos para as formas das transliterações
ocidentais do Nome do Messias, como será demonstrado mais adiante.
Completando o significado dado ao suposto sufixo “hovah”, o autor de “O Maior
Tesouro da Humanidade” prossegue e acrescenta:
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

“Na outra forma “Havvah” no número 1942 é traduzida como “calamidade, iniqüidade,
travessura, desobediência, desobediente, asqueroso, coisa perversa, muito
perverso. Aqui, nós podemos ver a loucura de chamar o criador do universo, o único que
adoramos e seguimos pelo nome “Jeová”. Porque ao invocarmos este nome Híbrido,
estaremos na realidade, suplicando a um poder cujo nome significa “O único que cria a
destruição, as travessuras, criador da calamidade, da iniqüidade, da desobediência, etc...

Para completar o significado dado ao Nome “Jeovah”, o autor liga o suposto
sufixo “hovah”, inexistente, à palavra hebraica “havvah” através da similaridade de
pronúncia entre as duas palavras, em um processo conhecido como etimologia
18

popular .
Como visto nesta e em outras passagens bíblicas apresentadas, a ligação entre
coisas que na realidade não se interligam, permitiu o aparecimento de várias
interpretações sem fundamentação, que passaram a fazer parte da teologia do
movimento.

36

As formas diferentes para a representação do nome hebraico para Deus
apresentadas aqui estão todas corretas, dentro de cada contexto histórico analisado,
pois apenas apresentam variações naturais de literalidade, em função do tempo, e dos
idiomas locais, comuns nas transliterações entre idiomas diferentes; estas tiveram
seus significados conservados e descritos nas Sagradas Escrituras traduzidas para
outros idiomas, até os dias de hoje, não sendo nomes criados propositalmente como é
afirmado pelo Movimento do Nome Sagrado.
Por fim, vê-se, claramente, uma tentativa de ligar, forçosamente, os nomes do
Pai e Do Filho à blasfêmias, de maneira a se obter uma aceitação para uma
implantação do uso das formas hebraicas massoréticas dos nomes, defendida pelo
movimento. Considerando-se que esta tentativa seja feita com boas intenções, no
intuito de edificar a fé das pessoas, o que transparece, por fim, sugere que talvez
exista uma crença por parte de algumas pessoas do Movimento do Nome Sagrado de
que os fins possam justificar os seus meios de atuação sem critérios.
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Jesus Cristo como Deus–Cavalo e Deus-Porco
Como o movimento das Igrejas das Testemunhas de Yehoshua
teria descoberto uma profecia que revelaria que “Jesus” seria um
nome profano
Segundo o Movimento do Nome Sagrado, o termo Jesus significaria “DeusCavalo” e “Deus Porco”, por motivos simples e fáceis de entender: a sílaba “sus”
traduzida para o hebraico significa “cavalo” e traduzida para o latim, significa “porco”.
Assim, a forma Iesus poderia assumir os dois significados, pois a primeira parte do
nome “Ie” significa, em hebraico, uma referência ao Nome de Deus, enquanto que a
segunda parte do nome assumiria os significados propostos pelo Movimento do Nome
Sagrado. Confira as afirmações apresentadas na publicação O Maior Tesouro da
humanidade:
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

"Jesus é um nome português de origem grega; e nada tem em comum com o
verdadeiro nome do salvador da humanidade.
O que significa o nome Jesus?
A parte inicial em grego (Je=Ie), é o som "Yeh", o qual é uma saudação = Eia, Ei.
A outra parte restante que é SUS, é muito significante ao analisarmos, pois a palavra que
muitas vezes no latim "Yesu" (Yeh'zoo), tem as suas origens traçadas no significado do idioma
hebraico como "sobre uma maldição" ou cavalo, besta: e no idioma latim SUS (SVS) é suíno
(porco).
O servo prudente do mestre Yahoshua, observará no salmo 35:25 (Bíblias revista e corrigida João Ferreira de Almeida), o que menciona o rei Dawid! "Não digam em seus corações: "Eia
sus" alma nossa! Não digam: Nós o havemos devorado".

O Deus - Cavalo
Para explicar o significado profano da forma Iesus, como sendo “Deus – Cavalo”,
o Movimento do Nome Sagrado apresenta uma transliteração da forma latina do nome
de Jesus para o hebraico, invertida quanto à sua etimologia, mostrada na tabela
abaixo, na qual se baseia a sua alegação. A forma blasfema do Nome do Filho, em

sentido de leitura original hebraico é “"יהסוס, mas para efeito de comparação com
as letras do alfabeto latino, é apresentada em sentido de leitura latina, na tabela a
seguir:

I

E

S

U

S

י

ה

ס

ו

ס

Iod

He

Samek

Uad

Samek
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I

E

י

ה

Primeira parte do Nome = “Ie” = Nome do Pai = Eloim = “Deus”

S

U

S

ס

ו

ס

Segunda parte do Nome = Sus = “Cavalo”

Para efeito didático, esta transliteração está sendo chamada de “invertida”,
porque faz o sentido inverso ao que o termo faz desde a sua origem etimológica, ou
seja, parte do latim e retrocede ao idioma hebraico, sendo que o termo, na realidade,
faz o sentido inverso, partindo do idioma hebraico e chegando até o idioma latim, via
transliteração da forma grega do Nome.
Como resultado da junção dos dois termos, resultantes desta retransliteração
para o hebraico, ou seja, uma transliteração em sentido etimológico invertido, surge o
significado que, de maneira simples e cabal, “provaria”, segundo o Movimento, que a
forma latina Iesus se trataria, na verdade, de um nome profano, que invocaria um
alegado “Deus-Cavalo” greco-romano.
Este argumento, diga-se de passagem, convenceu muitos adeptos, por ser
simples e, talvez, parecer óbvio, a primeira vista, aos olhos dos mesmos; entretanto,
passe o leitor, a partir de agora, a analisar a fundamentação do mesmo.

Usando a etimologia para explicar o significado do termo
“Jesus”
Etimologia significa “estudo da origem das palavras” e é isto que tenta
apresentar o Movimento quando denuncia um significado que estaria oculto na forma
latina do Nome do Messias; entretanto, quanto confrontamos o significado
apresentado para a forma latina Iesus com o significado do próprio termo
“etimologia”, vemos que, na verdade, a etimologia não foi foi usada para se chegar a
determinação dos significados apresentados pelo movimento para a formas grega e
latina do Nome do Messias. Isto fica claro quando se aplica a própria etimologia para
analisar o significado dos termos Iesous e Iesvs. Para isto, tem-se que buscar a origem
destes termos, para depois relacioná-los com o seu significado; assim, como será
demonstrado, não existe sentido em fazer a transliteração do termo latino Iesus para o
hebraico, buscando o seu significado neste idioma, apesar de o mesmo ter origem no
idioma hebraico, porque esta forma gráfica do Nome tem origem no termo Iesous,
termo grego, que, por sua vez, sim, é a transliteração do Nome hebraico.
A forma transliterada para o latim Iesus é, inquestionavelmente, originária da
forma grega Iesous, porque é uma transliteração natural do mesmo, que pode ser
percebida e concluída como verídica por qualquer leigo, bastando para isto observar a
grande similaridade existente entre as duas formas. Seria, então, buscada a origem do
termo Iesus no idioma grego? - De maneira alguma, devido a este termo ter sido
importado, transliterado, a partir do idioma hebraico, processo que será descrito,
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minuciosamente, adiante. Conclui-se, então, que, a etimologia do termos Iesus e
Iesous, somente pode ser compreendida, tendo por base os termos hebraicos, que lhe
deram origem, Ieshu, Ieshua ou Iehoshua, que significa “Iahweh Salva” ou “Deus
Salva”, como aparece hoje nas modernas edições das Bíblias ocidentais.
Quanto é apresentada a transliteração invertida, que leva de volta o termo
latino Iesus para o hebraico, diretamente, está sendo violado o mais básico princípio
de etimologia que é a busca da origem da palavra para a obtenção do seu significado;
está se caminhando em sentido inverso ao que o termo faz, desde a sua origem,
buscando uma origem que não existe, sendo explorada uma coincidência silábica, que
vem ao encontro de um pensamento pré-definido pelos seus autores, ou seja,
preconceituoso, que, aparentemente, busca uma blasfêmia na forma latina do Nome
do Cristo, com o intuito de justificar a substituição da transliteração ocidental, usada
hoje, em quase todos os idiomas neolatinos, pela forma transliterada hebraica
Yehoshua ou Yahoshua, que, diga-se de passagem, também é transliterada para o
alfabeto romano, da mesma maneira que é a forma que se tenta abolir, mas deixa de
passar pela transliteração grega, dos séculos III a.C. a I d.C., para passar usar o
hebraico massorético do século VII d.C., que, diga-se de passagem, leva a uma
diferenciação em relação a forma do nome do Messias, usada em Israel, em seu
tempo. Ainda aparece um outro claro erro de lógica quando o Movimento do Nome
Sagrado apresenta a transliteração inversa da forma Iesus para o idioma hebraico: o
Movimento defende que a forma Iesus seja um Nome latino e que a forma Iesous seja
um Nome grego, portanto cada qual teriam, nesta hipótese, as suas origens
etimológicas nestes idiomas; assim, não haveria o porque de se buscar o significado
de origem destes termos no idioma hebraico; caso a afirmação fosse verídica, a raiz do
significado destas formas do nome estaria, neste caso, nos próprios idiomas latim e
grego, respectivamente.
Observe o diagrama a seguir, que descreve o sentido desta retransliteração
feita pelo movimento:
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Sentido da evolução do termo, através das transliterações e sentido da transliteração
apresentada pelo Movimento do Nome Sagrado

Caso ainda fosse feita a argumentação de que o a forma Iesus fosse um nome
profano originário do hebraico, a fim de justificar a transliteração invertida do termo
para o hebraico, estaria desmentida, a própria afirmação do movimento de que Iesus
seria um nome herdado da conspiração grega para a troca do Nome Divino, no século
I. Hipoteticamente, ainda em uma última tentativa forçada, para justificar a
transliteração invertida da forma Iesus para o hebraico, poderia se dizer que tanto a
forma Iesous como a forma Iesus fossem nomes blasfemos inventados por gregos e
romanos independentemente um do outro: a forma romana seria de raiz blasfema, em
hebraico, e o segundo, inventado no século I pelos gregos, de maneira independente.
Mesmo assim, a evidência claríssima da transliteração natural da forma grega para a
forma latina e a existência desta transliteração do nome para o grego, 3 séculos antes
do anúncio do Mesmo à Maria, não permitiria, de maneira alguma, que se sustentasse
esta hipotética e forçada versão.

O Deus - Porco
Similarmente ao sistema utilizado pelo movimento para atribuir o significado de
“Deus – Cavalo” ao termo Iesus, o Movimento do Nome Sagrado também apresenta
outro significado para o mesmo termo: “Deus – Porco”. Mais uma vez, isto é feito, sem
ter por base a etimologia do termo:
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I

E

Deus

S

U

S

Porco

A análise apresentada pelo movimento, leva em consideração, simplesmente,
que Ie = Deus (Iahweh), no idioma hebraico, e que “sus” tem o significado de “porco”,
desta vez, no latim.
Note que o significado do termo é, mais uma vez, buscado fora do contexto de
suas origens, pois como explicado anteriormente Iesus não é um Nome latino, mas
sim, indiscutivelmente, por suas características, a transliteração natural da forma
grega Iesous. Por este motivo a sílaba sus não poderia ter seu significado atribuído em
latim. Aparecem ainda outras falhas neste raciocínio: a sílaba Ie é hebraica, enquanto
a sílaba sus é latina; além disto, tomada isoladamente, esta última, poderia ter ainda
outro significado: poderia ser a interjeição latina sus, que significa “avante!”. Assim, o
significado do termo está sendo buscado, de maneira forçada e dividida: metade é
analisada, isoladamente, no idioma hebraico, e metade no latim, além de ser forçado o
significado da sílaba sus, para que seja interpretada como “porco”, evidenciando,
claramente, um esforço para a união de coincidências. Confira no diagrama a seguir
como se configura este sistema:
Sistema de determinação de significado apresentado pelas Testemunhas de Yehoshua

Outra constatação, que a esta altura, já deve ter sido feita pelo próprio leitor:
aparecem dois significados para o termo latino: Deus Cavalo e Deus Porco, devido ao
sistema de análise proposto pelo Movimento do Nome Sagrado buscar,
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indiscriminadamente, significados em idiomas diferentes, para um mesmo termo; isto
comprova, com clareza, que a atribuição de significados é feita com base na busca de
coincidências, que parte de um pensamento previamente definido, e não tem base na
busca pela origem do termo, ou seja, não consiste, de forma alguma, em etimologia.
Assim, quando uma coincidência, que sempre será encontrada, em um idioma ou
outro, encaixa-se no pensamento prévio, é tida a impressão de que se encontrou a
buscada “prova teológica”.
A conclusão destas observações, portanto, é que foram feitas associações
indiscriminadas, com uma intenção pré-definida. Deduz-se que não existe blasfêmia
alguma nas formas grega e latina do Nome do Messias, porque, como visto, não há
sustentação das afirmações na realidade.
Este sistema de atribuição de significados a termos tomando somente como
base coincidências de parte de palavras, desprezando-se a origem dos mesmos, é
definida como falsa etimologia ou etimologia popular18.
Por fim, deve-se observar que nas transliterações para os idiomas grego e latim,
muda a grafia e a pronúncia dos termos, porque mudam os caracteres dos alfabetos e
seus usos fonéticos, mas o significado dos nomes permanecem os mesmos, devido a
sua etimologia hebraica, fato que sempre foi largamente conhecido, em qualquer
tempo.
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O "Deus Cavalo" na Profecia do Rei Davi
A nominação da forma latina do Nome do Messias, Jesus, como sendo o DeusPorco contaria ainda com mais uma profecia prévia, que será analisada agora, que
teria sido feita quando o Salmista e Rei de Israel, Davi, teria feito, no salmo 35, uma
advertência profética em relação ao nome de um deus pagão que deveria ser evitado.
Que o leitor acompanhe com atenção os argumentos apresentados pelo
movimento na defesa desta tese e analise a sua fundamentação, a partir da Sagrada
Escritura.
A advertência profética de Davi, relativa a troca que aconteceria com o Nome
Divino de Yehoshua (Jesus), séculos mais tarde, na tradução das Escrituras para o
grego e, depois, para o latim estaria contida no versículo 25 do Salmo. Esta seria não
somente mais uma profecia relativa a troca do Nome Divino, mas também uma
referência literal com relação ao nome profano que deveria ser evitado. Segundo o
movimento, deriva-se deste versículo, lido isoladamente, a descoberta de que a forma
latina do Nome do Messias "Jesus" deveria ser evitada pela “alma nossa”, como será
descrito adiante. Este Jesus, um falso deus, seria também a "besta", a mesma
anunciada no livro do apocalipse pelo apóstolo João. Confira agora, mais uma vez, o
que diz, literalmente, a publicação do movimento, “O maior Tesouro da Humanidade”,
página 22:
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

"Jesus é um nome português de origem grega; e nada tem em comum com o
verdadeiro nome do salvador da humanidade.
O que significa o nome Jesus?
A parte inicial em grego (Je=Ie), é o som "Yeh", o qual é uma saudação = Eia, Ei.
A outra parte restante que é SUS, é muito significante ao analisarmos, pois a palavra que
muitas vezes no latim "Yesu" (Yeh'zoo), tem as suas origens traçadas no significado do idioma
hebraico como "sobre uma maldição" ou cavalo, besta: e no idioma latim SUS (SVS) é suíno
(porco).
O servo prudente do mestre Yahoshua, observará no salmo 35:25 (Bíblias revista e corrigida João Ferreira de Almeida), o que menciona o rei Dawid! "Não digam em seus corações: "Eia
sus" alma nossa! Não digam: Nós o havemos devorado".

Segundo o movimento, a expressão “Eia Sus” que aparece na tradução de João
Ferreira de Almeida para a Língua Portuguesa seria, literalmente, uma forma
correspondente ao nome em latim “Iesus”, que é modernamente grafado como
“Jesus” nos idiomas da América e Europa Ocidental. Assim, o rei Davi teria citado,
diretamente o nome Iesus, alertando para se evitar a sua pronúncia, quando
mencionaria, no versículo 25:
“não digam: Eia Sus, alma nossa!”
Assim, deste entre outros pontos de sustentação, deriva-se a idéia que visa
suprimir a forma latina deste nome para para substituí-lo pelo que seria o nome
original em hebraico, acompanhado de um novo ideário religioso.
A frase de Davi no versículo 25 do salmo, significaria, segundo esta
interpretação: Que nossa alma não invoque “Iesus”.
Dadas as explicações, segundo o que ensina o movimento, passe o leitor à
conferência sobre a fundamentação da mesma. Acompanhe, primeiramente,
cuidadosamente, a transcrição completa do Salmo 35, na tradução de João Ferreira de
Almeida e na tradução feita diretamente do hebraico, da bíblia de Jerusalém, com
atenção ao significado da mensagem do mesmo:
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Bíblia Vulgata Latina
João Ferreira de Almeida
Salmo 35
Contende, Senhor, com os que contendem
comigo; peleja contra os que contra mim
pelejam. Embraça o escudo e o broquel
e ergue-te em meu auxílio
Empunha a lança e reprime o passo aos meus
perseguidores;
dize à minha alma: Eu sou a tua salvação.
Sejam confundidos e cobertos de vexame
os que buscam tirar-me a vida;
retrocedam e sejam envergonhados
os que tramam contra mim.
Sejam como a palha ao léu do vento,
impelindo-os o anjo do Senhor.
Torne-se-lhes o caminho tenebroso e
escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga.
Pois sem causa me tramaram laço, sem causa
abriram cova para a minha vida.
Venha sobre o inimigo a destruição,
quando ele menos pensar; e prendam-no os
laços que tramou ocultamente; caia neles para
a sua própria ruína. E minha alma se regozijará
no Senhor e se deleitará na sua salvação.
Todos os meus ossos dirão:
Senhor, quem contigo se assemelha?
Pois livras o aflito daquele que é demais forte
para ele, o mísero e o necessitado
dos seus extorsionários. Levantam-se iníquas
testemunhas e me argúem de coisas que eu
não sei. Pagam-me o mal pelo bem o que é
desolação para a minha alma. Quanto a mim,
porém,
estando eles enfermos, as minhas vestes eram
panos de saco; eu afligia a minha alma com
jejum e em oração me reclinava sobre o peito,
portava-me como se eles fossem meus amigos
ou meus irmãos;
andava curvado, de luto,
como quem chora por sua mãe.

Língua hebraica para a língua portuguesa
Salmo 35
Iahweh, acusa meus acusadores,
Combatem os que me combatem!
Toma a armadura e o escudo
e levanta-te em meu socorro!
Maneja a espada e o machado
contra meus perseguidores!
Dize a mim; "Eu sou tua salvação!"
Fiquem envergonhados e arruinados
os que buscam tirar-me a vida!
Voltem-se para trás e sejam confundidos
os que planejam o mal contra mim!
Sejam como a palha ao vento,
quando o anjo de Iahweh os empurrar!
Que seu caminho seja escuro e deslizante,
quando o anjo de Iahweh os perseguir!
Sem motivo estenderam a rede contra mim,
abriram para mim uma cova:
caia sobre eles um desastre imprevisto!
Sejam apanhados na rede que estenderam
e caia eles dentro da cova!
Meu ser exultará em Iahweh
e se alegrará com a sua salvação.
Meus ossos todos dirão: "Iahweh,
quem é igual a ti,
para livrar o pobre do mais forte
e o indigente do explorador?
Levantam-se falsas testemunhas
que eu não conheço.
Interrogam-me, pagam-me o mal pelo bem,
e a minha vida se torna estéril.
Quanto a mim, nas suas doenças eu me vestia
de saco
e me humilhava com jejum
e minha oração voltava ao meu coração;
e eu ia e vinha como por um amigo, um irmão,
como de luto pela mãe
eu me curvava, entristecido.
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Quando, porém, tropecei,
eles se alegraram e se reuniram;
reuniram-se contra mim;
os abjetos, que eu não conhecia,
dilaceraram-me sem tréguas;
como vis bufões em festins,
rangiam contra mim os dentes.
Até quando, Senhor, ficarás olhando?
Livra-me a alma da violência deles;
dos leões, a minha predileta.
Darte-ei graças na grande congregação,
louvarte-ei no meio da multidão poderosa.
Não se alegrem de mim os meus inimigos
gratuitos;
não pisquem os olhos os que sem causa me
odeiam.
Não é de paz que eles falam;
pelo contrário, tramam enganos
contra os pacíficos da terra.
Escancaram contra mim a boca
e dizem Pegamos! Pegamos!
Vimo-lo com nossos próprios olhos.
Tu, Senhor, os viste; não te cales;
Senhor, não te ausentes de mim.
Acorda e desperta para me fazeres justiça,
para a minha causa.
Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor,
Deus meu, segundo a tua justiça; não permitas
que se regozijem contra mim.
25 - Não digam eles lá no seu íntimo:
Agora sim! Cumpriu-se o nosso desejo!
Não digam: demos cabo dele!
Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos
de vexame os que se alegram com o meu mal;
cubram-se de pejo e ignomínia
os que se engrandecem contra mim.
Cantem de júbilo e se alegrem
os que tem prazer na minha retidão;
e digam sempre:
Glorificado seja o Senhor,
que se compraz na prosperidade de seu servo!
E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu
louvor todo o dia.

E eles se alegram com meu tropeço e se
agrupam,
contra mim se agrupam
estrangeiros que não conheço,
dilacerando-me sem parar.
Se eu caio, eles me cercam,
rangendo os dentes contra mim.
Senhor, por quanto tempo verás isto?
Defende a minha vida dos rugidores,
meu único bem, destes leõezinhos.
Eu te agradecerei na grande assembléia,
eu te louvarei em meio a um povo numeroso.
Que não se alegrem à minha custa
meus inimigos traidores, e nem pisquem os
olhos os que me odeiam sem motivo!
Pois eles nunca falam de paz:
contra os pacíficos da terra
eles planejam calúnias;
escancaram a boca contra mim,
dizendo: Ah! Ah!
nosso olho viu!
Aviste isso, Iahweh! não te cales!
Senhor, não fiques longe de mim!
Desperta! Levanta-te pelo meu direito,
por minha causa, meu Senhor e meu Deus!
Julga-me segundo a tua justiça, Iahweh meu
Deus!
que eles não se alegrem à minha custa!
25: Que eles não pensem: conseguimos!
Que não digam "Nós o engolimos!"
Fiquem envergonhados e frustrados
os que se alegram com minha desgraça!
Sejam cobertos de vergonha e confusão
os que a minha custa se engrandecem.
Cantem e fiquem alegres
os que desejam minha justiça,
e digam constantemente:
"Iahweh é grande!
Ele deseja a paz ao seu servo!"
E minha língua meditará tua justiça,
todo o dia o teu louvor!

Percebe-se uma diferença entre o texto do versículo 25 apresentado nas
edições atuais da Bíblia com o mesmo texto apresentado pelo movimento das
Testemunhas de Yehoshua. Isto ocorre porque o autor da tese da troca do Nome
Divino se valeu de uma edição que traz um texto mais antigo da tradução de João
Ferreira de Almeida para a língua portuguesa, que foi posteriormente revisada em
1998. As edições atuais corrigidas desta tradução trazem um texto revisado, com uma
linguagem mais atualizada e mais acessível; por isto, para conferência, são
apresentadas, a seguir, as duas versões do versículo na tradução de Almeida: a versão
mais antiga e a versão atual:
1 – Versículo 25, na tradução antiga de João Ferreira de Almeida:
"Não digam em seus corações: Eia Sus, alma nossa!
Não digam: Nós o havemos devorado!"
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2 – Versículo 25, na tradução de João Ferreira de Almeida com linguagem revisada (de 1993):
"Não digam eles lá no seu íntimo: agora, sim! Cumpriu-se o nosso desejo!
Não digam: Demos cabo dele!"

Note que as duas palavras “Eia” e “Sus” aparecem somente na edição mais
antiga da tradução de Almeida, pois a edição revisada atual evita a expressão
simplesmente por se tratar de uma linguagem não usual, fora do alcance da maioria
das pessoas. Já na edição atual, de 1993, os revisores substituíram a expressão por
uma frase equivalente, de fácil entendimento.
O contexto do salmo 35 mostra Davi declarando que se levantaram contra eles
falsas testemunhas, que tramavam contra a sua vida. Davi pedia a Iahweh que
enviasse socorro, de maneira a afastá-los, perguntando até quanto persistiria aquela
situação. Davi dizia que era atacado sem motivo e que, no livramento, louvaria o
Senhor. Davi clamou ao Senhor: "Julga-me segundo a tua justiça, Iahweh meu Deus!
Que eles não se alegrem à minha custa!". Concluindo, então, no versículo 25, ele diz:
"Que eles não pensem: conseguimos! Que não digam "Nós o engolimos!"
Nada mais é necessário para se perceber o significado da mensagem do rei Davi: o
texto em questão é uma descrição de uma prece feita a Iahweh, frente a uma
perseguição, e não uma profecia de advertência quanto ao uso de um nome de um
deus pagão.
No versículo 25, a compreensão das expressões “Eia” e “Sus” mostra-se de
difícil entendimento para algumas pessoas e talvez até mesmo para o leitor, tanto o
quanto o foi para o autor da tese da troca do Nome Divino, pois o mesmo, como fica
claro no que afirma, mostrado na citação feita anteriormente, não compreende o
significado destas palavras.
Um erro de compreensão do texto fica mais que evidente quando o autor cita a
expressão “Eia Sus” como sendo o nome latino “Iesus”, ao qual teria se referido o rei
Davi: na verdade, a expressão não representa um nome, pois, trata-se de duas
interjeições, colocadas uma após a outra, na mesma frase, separadas entre si, que o
autor simplesmente não entendeu, transformando as duas interjeições em uma
seqüência que o mesmo chama, no glossário de seu livro, de “frase latina”, que seria
traduzida pelo mesmo como “Eis aí o Suíno!”. Para conferência, a definição,
apresentada no glossário de “O Maior Tesouro da humanidade” é:
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

“EIA SUS = Frase latina é portanto uma saudação, que diz: Eis aí SUS; em latim quer dizer:
Eis aí o Suíno. Esta saudação se encontra no Salmo 35 versículo 25 da Bíblia Edição Revista e
Corrigida de João Ferreira de Almeida, nas demais já foram alteradas.”

Rememorando a frase original existente no texto antigo da tradução de João
Ferreira de Almeida é, literalmente: "Não digam em seus corações: Eia Sus, alma
nossa!”. Como visto a seguir, o autor atribui a Davi esta frase, em sentido literal, para
a defesa da teoria da troca do nome Divino:
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

“menciona o rei Dawid! 'Não digam em seus corações: "Eia sus" alma nossa! Não digam: Nós
o havemos devorado'”.

A fusão das duas interjeições que aparecem na tradução para a língua
portuguesa resulta em uma palavra que é interpretada pelo movimento como sendo
um anagrama da forma latina “Iesus” por mera similaridade de grafia e pronúncia.
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Explicando a função das interjeições: estas são palavras usadas para expressar
emoções, como “Ah!”; “Oh!”, etc... No caso do salmo 35, as interjeições “Eia!” e
“Sus!”, são, ambas, palavras da língua portuguesa e tem o mesmo significado:
simplesmente significam “ânimo!” ou “avante!”.
Estas duas interjeições, de uso pouco comum, podem ser observadas na parte
introdutória do hino nacional brasileiro, em um registro histórico não conhecido, pela
maioria das pessoas, onde, em uma linguagem comum no século 19, representam um
grito de guerra dos brasileiros que são conclamados pelo hino a terem “Ânimo” e irem
“Avante!”; acompanhe:

Introdução ao Hino Nacional Brasileiro
Espera o Brasil
Que todos cumprais
Com o vosso dever.
Eia avante, brasileiros, = ânimo avante, brasileiros
Sempre avante!
Gravai com buril
Nos pátrios anais
Do vosso poder.
Eia avante, brasileiros, = ânimo avante, brasileiros
Sempre avante!
Servi o Brasil
Sem esmorecer,
Com ânimo audaz
Cumpri o dever,
Na guerra e na paz,
À sombra da lei,
À brisa gentil
O lábaro erguei
Do belo Brasil.
Eia sus, oh sus! = ânimo avante, oh! avante!
Letra de Américo de Moura

A interjeição “Sus!” existe também no latim e tem exatamente o mesmo
significado que tem na língua portuguesa, sendo a própria palavra que originou a
interjeição portuguesa; entretanto, nem mesmo no latim aparece esta interjeição no
texto traduzido por Jerônimo. A mesma palavra “sus” também existe no latim como
um susbtantivo com o significado de “porco” ou “suíno”, como relata o autor;
entretanto, não se relaciona com Iesus, como o mesmo pretende.
Voltando ao salmo 35, “Eia Sus” não tem relação alguma com “Iesus”, pois,
como visto, no contexto da frase do versículo 25, as duas palavras são duas
interjeições e, portanto, são duas palavras separadas, e não a referência a um nome.
As interjeições do versículo 25, por sua vez, têm o significado, concordante com
todo o contexto do mesmo salmo. Para que fique claro isto, note o leitor que
substituindo “Eia!” e “Sus!” pelas palavras correspondentes, segundo o dicionário,
“ânimo” e “avante”, temos o significado real da frase, encaixando-se esta,
perfeitamente, no contexto do salmo 35, como pode ser conferido a seguir:
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"Não digam em seus corações: ânimo avante, alma nossa!
Não digam: Nós o havemos devorado"

Na revisão atual da tradução de João Ferreira de Almeida, a seqüência “ânimo
avante, alma nossa!” foi substituída pelos revisores por “agora, sim! Cumpriu-se o
nosso desejo!”:
"Não digam eles lá no seu íntimo: agora, sim! Cumpriu-se o nosso desejo!
Não digam: Demos cabo dele!"

As duas frases de literalidade diferentes, no contexto do salmo tem o mesmo
significado: a frase “ânimo, avante, alma nossa” mostra o que os inimigos de Davi
pretendiam: “avancemos, a alma de Davi está ganha; alma nossa!” (como se
dissessem: “a sua alma é nossa”). Esta frase é equivalente, na revisão atual da
tradução de Almeida, de 1998, à frase “agora, sim! Cumpriu-se o nosso desejo!”. As
duas frases, que indicam os inimigos de Davi pretendendo triunfar em sua luta, estão
em concordância com todo o restante do salmo, como pode ser conferido pelo leitor.
O mesmo Versículo 25, segundo a Bíblia de Jerusalém, na tradução direta do
hebraico para a Língua Portuguesa, não deixa dúvidas quanto ao seu significado:
"Que eles não pensem: conseguimos!
Que não digam "Nós o engolimos!"

As duas interjeições “Eia!” e “Sus!”, aqui, existentes na edição mais antiga da
tradução de João Ferreira de Almeida são a citação de um grito de guerra dos inimigos
de Davi contra a sua alma. Não poderiam ser, de forma alguma, um nome citado por
Davi.
Atente ainda o leitor para o fato de que esta frase somente aparece com esta
forma na tradução feita para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida, e não
seria necessário dizer que esta forma não ocorre nos originais escritos por Davi, já que
ele escreveu em hebraico; o mesmo vale para o latim, já que a interjeição “Eia!”
somente viria a existir mais tarde, na língua portuguesa, depois dos século 13.
O texto do salmo 35 em latim, na vulgata latina, é o seguinte:
Foto: Salmo 35:25 - Vulgata latina, com texto de jerônimo, em latim, em documento manuscrito
transcrito no século XV, no qual já está presente a organização de leitura por vírgulas .

Confira a transcrição do texto:
Vulgata Latina – Texto original em latim – salmo 35:25

“Non dicent, habet, en iacet, est uictoria parta: Haec nos praeda iuuat, sic,
spoliandus crat.
No texto da vulgata latina não foram usadas interjeições, comprovando que as
duas interjeições Eia e Sus, somente aparecem na tradução portuguesa, embora o
significado do versículo e do salmo não mude pelo seu uso. Confira, no quadro a
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seguir, onde consta a tradução palavra a palavra, do latim para a língua portuguesa:
Tradução, palavra por palavra, do latim para a língua portuguesa, considerando cada significado gramatical, das
palavras, na frase do versículo 25 do salmo 35.

Non

dicent

habet

en

iacet

est

uictoria

parta

Não

digam

haver

certamente

tido

é

vitória

conseguida

Hæc

nos

præda

iuuat

sic

spoliandus

crat

este

nos

presa

agradar

assim

espoliar

poder

Este exemplo, inclusive, se faz útil para que o leitor tenha a oportunidade de
perceber como são indispensáveis as adaptações de tradução, em virtude das
15, 16

diferenças entre regras gramaticais de idiomas diferentes. O que no latim
seria
natural, quando expresso diretamente, em língua portuguesa, não teria significado
inteligível, como pode ser conferido, palavra por palavra, no quadro anterior. O
significado somente é tornado acessível e claro, após a necessária revisão e correção
de tradução, ficando assim:
Vulgata Latina – Texto com tradução corrigida, a partir do original - salmo 35:25, feita durante a edição deste
trabalho, diretamente do latim para a língua portuguesa, próxima do literal; sem revisão de linguagem.

“Não digam: certamente temos esta vitória conseguido; Não digam: Agrada-nos, tê-lo
preso; assim, podemos espoliá-lo!”

Fica claro, através da observação das dificuldades naturais da tradução, que
uma tradução não se constitui na simples troca de palavras de um idioma para outro,
mas, essencialmente, no entendimento e na transmissão das idéias registradas, para
outro idioma. É deste complexo processo de adaptação ao idioma para o qual se
traduz um texto que surgem as variantes de literalidade, que, de maneira alguma,
significam adulterações, como é afirmado pelo Movimento do Nome Sagrado,
colocando em dúvida a autenticidade dos textos bíblicos, confundindo e
enfraquecendo a fé de muitas pessoas, sem uma motivação esclarecida.
Prosseguindo a análise, confira o leitor, ainda, o mesmo texto, na Vulgata
13
Latina, traduzida para o inglês , que deu origem a tradução de Almeida para a língua
portuguesa:
Vulgata Latina – versão em inglês - salmo 35:25

“Let them not say in their hearts, "Ah, so would he have it!" Let them not say: "We have
swallowed him up."

Confira a tradução do inglês para a língua portuguesa, de João Ferreira de
Almeida, sem revisão:
Vulgata Latina – Tradução do Inglês para a língua portuguesa – Almeida, não revisada

"Não digam em seus corações: "Eia sus" alma nossa! Não digam: Nós o havemos
devorado".

Agora, uma outra possível revisão da tradução de Almeida, sem o uso das duas
interjeições:
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Vulgata Latina – Tradução do Inglês para a língua portuguesa, da mesma autoria deste livro - revisada.

Não deixe eles dizerem em seus corações: ah”, temos o que queríamos!” Não deixe
eles dizerem: nós demos cabo dele!”

O fato de não haver as duas interjeições no mesmo texto, na vulgata latina, e
nem em sua versão na língua inglesa, é a prova, se é que fosse esta necessária, de
que as expressões “Eia!” e “Sus!” são próprias da tradução adaptada para a língua
portuguesa, por Almeida, em linguagem de sua época, exprimindo o significado
equivalente ao texto traduzido, mas nunca foram pronunciadas literalmente pelo Rei
Davi, evidenciando que não existe qualquer profecia referente a forma latina do nome
do Messias neste texto, associada, pelo movimento, de maneira misteriosa a estas
interjeições.
Fica também evidente a não existência destas duas interjeições nos originais
hebraicos, mas apenas uma interjeição, correspondente a “Ah!”, em língua
3

portuguesa. Que o leitor confira o texto original em hebraico, da Blue Letter Bible a
seguir:
Versículo 25, Salmo 35: hebraico - Blue Letter Bible

A tradução revisada dos termos da frase hebraica, pode ser conferida pelo
leitor:
Versículo 25, Salmo 35: hebraico - Blue Letter Bible
Correspondência gramatical (contextual) dos termos do hebraico para a língua portuguesa (citação dos termos chave
concordantes) para uma tradução revisada.

Não deixe eles dizerem
Em seus corações:

(interjeição hebraica)

Ah,

(interjeição da língua portuguesa)

Conseguimos!
Não deixe eles dizerem:
Nós podemos espoliá-lo.
A tradução, mais próxima possível do literal, do hebraico para a língua
portuguesa, ficaria assim:
Salmo 35:25 – Tradução o mais próxima possível do literal, do hebraico para a língua portuguesa.

“Não deixe eles dizerem, em seus corações: Ah! Conseguimos! Não deixem eles dizerem:
Nós podemos espoliá-lo!

Note e confira o leitor, que a forma blasfema para o nome do Messias,
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apresentada pelo Movimento do Nome Sagrado ()יהסוס, que em caracteres
hebraicos significaria “Deus – Cavalo”, não está presente no texto do salmo 35,
original, em hebraico, como já era de se esperar, depois de analisadas todas as
traduções. Que o leitor confira a diferença entre a forma blasfema proposta como
existente e a real interjeição hebraica:
Preposição hebraica, no salmo 35:25

Forma blasfema hebraica: “deus - cavalo”

יהסוס
Finalizando, as duas interjeições “Eia e Sus” aparecem no texto de Almeida, ao
invés de uma única interjeição “Ah”, existente no texto inglês que serviu de base para
a sua tradução para a língua portuguesa, simplesmente porque que estas interjeições
eram correntes na língua portuguesa até o século XIX, usadas, muitas vezes, em
conjunto, como acontece na parte introdutória do hino nacional brasileiro; estas,
caíram em desuso com a modernização do idioma, sendo o texto revisado para a
forma atual, presente nas últimas edições da tradução de João Ferreira de Almeida.
Finalmente, vemos que as versões de tradução deste versículo apresentadas:
Hebraica; de Almeida original; de Almeida revisada; da Bíblia de Jerusalém (hebraica);
da vulgata latina e da Bíblia “edição King James”, em inglês, quando inseridas no
salmo 35 encaixam-se, todas, perfeitamente, no significado do contexto do salmo,
que, como pôde ser conferido, nada mais é do que uma prece do Rei Davi a Iahweh,
contra os seus inimigos, mais do que evidenciando um assunto diferente ao alegado
pelas Testemunhas de Yehoshua para o texto, enquanto que o texto específico do
versículo 25, por sua vez, não contém qualquer traço de referência a um nome, não
havendo, portanto, de forma alguma, a possibilidade de existir o significado alegado
para o versículo, pelo Movimento, como pode ser facilmente conferido pelo leitor.
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Capítulo IV – Jesus e a besta do apocalipse
Uma das afirmações principais feitas pelo Movimento do Nome Sagrado, para
embasar a sugestão de troca da forma latina do Nome do Messias por uma
transliteração hebraica é que, segundo o movimento, a forma latina Jesus
representaria a ”besta do Apocalipse”, justamente por representar um cavalo, como já
analisado anteriormente. A rigor, talvez não mais seria necessário analisar este
significado dado ao nome de Jesus, pelas Testemunhas de Yehoshua, uma vez que
sílaba “sus”, que significaria “cavalo”, somente aparece na forma latina deste nome,
como sendo resultado da transliteração natural deste nome a partir do idioma grego, e
tampouco aparece no salmo 35 em hebraico, como já demonstrado, mas de qualquer
forma, passemos a conferência da nominação de Jesus como sendo o “Deus-Cavalo”,
um deus greco-romano que seria, segundo o movimento, correspondente a “besta”
anunciada no livro do apocalipse pelo Apóstolo João.
O raciocínio com relação a isto está explicado na própria citação feita na
publicação do movimento:
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

“A parte inicial em grego (Je=Ie), é o som "Yeh", o qual é uma saudação = Eia, Ei. A outra
parte restante que é SUS, é muito significante ao analisarmos, pois a palavra que muitas vezes
no latim "Yesu" (Yeh'zoo), tem as suas origens traçadas no significado do idioma hebraico
como "sobre uma maldição" ou cavalo, besta: e no idioma latim SUS (SVS) é suíno (porco)”.

Como já dito, segundo o movimento, o nome Iesus deveria significar “DeusCavalo”, devido a primeira parte do nome ser uma referência ao nome hebraico do
Pai: “Ie”, que associado a sílaba “sus” assumiria o significado de “Deus-Cavalo”, já que
em hebraico “sus” significaria “Cavalo”. Daí, se desdobra a dedução de que este seria
o mesmo cavalo ou besta anunciada no livro do apocalipse. Segundo o mesmo
mecanismo de determinação de significados já descrito, o nome Jesus poderia
significar várias coisas, entre elas: “Ei, Cavalo!”; “Eis aí o Porco”; “Deus-Cavalo”;
“Deus-Porco”; “Deus sobre uma maldição”... Mas exatamente a existência de vários
significados propostos para o mesmo termo revela a total imprecisão de determinação
neste raciocínio. Segundo o que é apresentado pelo movimento, o significado do
termo poderia adaptar-se de acordo com cada ocasião. Veja o que diz o autor de “O
maior Tesouro da Humanidade”, na página 27, sobre o significado de Deus-Cavalo ou
Besta, dado a Jesus:
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O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

“SUS – O Cavalo que saiu para destruir
O tema que vamos aqui abordar, já foi explorado por muitos eruditos religiosos, sendo eu
um simples servo (obed.) do Eterno Criador, peço a sua atenção para examinar esta
mensagem.
No capítulo 6 do livro de revelação, mais conhecido como apocalipse, lemos do
versículo 1 ao 8 sobre quatro cavalos de cores diferentes. Como o nosso livreto é pequeno,
vamos fazer uma sinopse (resumo).
O primeiro cavalo é de cor Lavan (branco), o segundo cavalo é Aher (vermelho), o
terceiro Shiror (preto), o quarto e último cavalo Qeein (amarelo).
Em cada cor que este cavalo se manifestou só causou destruição.
Isso nos faz mencionar o que mencionou o rei Dawid: 'não digam em seus corações'
'Eia Sus' alma nossa! Não diga: Nós o havemos devorado' Salmo 35:25, este texto você
encontrará nas Bíblias revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, pois nas demais, já
foram alteradas.
Como o nosso leitor deve saber, a palavra SUS em hebraico quer dizer cavalo, e nos
textos acima mencionados estamos tratando deste mesmo tema.
Nos artigos que já li sobre estes cavalos de cores diferentes, só se destacava o
cavaleiro que os montava. Jamais alguém lembrou-se de notar a besta que cavalgava, ou seja,
o cavalo (SUS). Note que em cada cor que esta besta se manifestou, só destruição ficou atrás
de si.
O que representa estas cores? São raças! Na cor branca, que o cavalo manifestou,
conquistou a raça branca; muda de cor e conquista a raça vermelha, representada pelos
índios; muda de cor, o preto, e conquista a raça africana, e por fim muda de cor e conquista a
raça amarela, que são os orientais (japoneses, chineses, indianos, mongóis, Coreanos,
Vietnamitas e etc).
Quem é este cavalo SUS a besta que saiu para conquistar mudando de cor, que
representa as raças, que é ele?

Na seqüência da leitura, em O Maior Tesouro da Humanidade, o autor esclarece
que a besta ou cavalo seria “Jesus”, e apresenta as “provas” matemáticas disto,
baseadas em numerologia, demonstrando que o nome Jesus carregaria o número
“666”, camuflado sob a forma de algarismos romanos, que serão descritas adiante.
Conferindo agora as afirmações feitas pelo autor sobre a seqüência dos cavalos
e cavaleiros do apocalipse, que o leitor proceda à leitura do capítulo 6 de Apocalipse,
dos versículos 1 ao 8, conferindo e comparando com atenção o significado de cada
acontecimento, segundo a descrição do autor e segundo o seu significado contextual
bíblico, na tradução de Almeida e na tradução da Bíblia de Jerusalém:
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Vulgata Latina - Tradução de João Ferreira Tradução do hebraico para a língua
de Almeida, Apocalipse capítulo 6:1-8
portuguesa, Apocalipse capítulo 6:1-8

“Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos
sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes
dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem!
Vi, então, e eis um cavalo branco e o seu
cavaleiro com um arco;
e foi-lhe dada uma coroa; e ele saiu vencendo
e para vencer.
Quando abriu o segundo selo, ouvi o
segundo ser vivente dizendo: Vem!
E saiu outro cavalo, vermelho; e ao seu
cavaleiro, foi-lhe dado tirar a paz da terra para
que os homens se matassem uns aos outros;
também lhe foi dada uma grande espada.
Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro
ser vivente dizendo: Vem! Então, vi e eis um
cavalo preto e o seu cavaleiro com uma
balança na mão.
E ouvi uma como que voz no meio dos
quatro seres viventes dizendo: Uma medida
de trigo por um denário; três medidas de
cevada por um denário; e não danifiques o
azeite e o vinho.
Quando abriu o quarto, ouvi o quarto ser
vivente dizendo: Vem!
E olhei, e eis um cavalo amarelo, e ao seu
cavaleiro, sendo este chamado Morte; e o
Inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada a
autoridade sobre a quarta parte da terra para
matar à espada, pela fome, com a
mortandade e por meio das feras da terra.

“Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos
sete selos, e ouvi o primeiro dos quatro Seres
vivos dizer como o estrondo de um trovão:
'Vem!'
Vi então aparecer um cavalo branco, cujo
montador tinha um arco. Deram-lhe uma coroa
e ele partiu, vencedor e para vencer ainda.
Quando abriu o segundo selo ouvi o segundo
Ser vivo dizer: 'Vem' Apareceu então outro
cavalo, vermelho, e ao seu montador foi
concedido o poder de tirar a paz sobre a terra,
para que os homens se matassem entre si.
Entregaram-lhe também uma grande espada.
Quando abriu o terceiro selo ouvi o terceiro
Ser vivo dizer: 'Vem' Eis que apareceu um
cavalo negro, cujo montador tinha na mão
uma balança.
Ouvi então uma voz, vinda do meio dos
quatro Seres vivos, que dizia: 'um litro de trigo
por um denário e três litros de cevada por um
denário! Quanto ao óleo e o vinho não causes
prejuízo'.
Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do
quarto Ser vivo que dizia: 'Vem'
Vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu
montador chamava-se 'a Morte' e o Hades o
acompanhava. Foi lhe dado o poder sobre a
quarta parte da terra, para que exterminasse
pela espada, pela fome, pela peste e pelas
feras da terra.”

Agora, comparando a explicação do autor de O Maior Tesouro da Humanidade
com o que está no texto bíblico, temos, primeiramente, o que diz o autor:
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

O que representa estas cores? São raças! Na cor branca, que o cavalo manifestou,
conquistou a raça branca; muda de cor e conquista a raça vermelha, representada pelos
índios; muda de cor, o preto, e conquista a raça africana, e por fim muda de cor e conquista a
raça amarela, que são os orientais (japoneses, chineses, indianos, mongóis, Coreanos,
Vietnamitas e etc).

A conferência das afirmações, uma a uma, em seqüência:
1 – O cavalo branco:
Segundo o autor, este representa a raça de pessoas brancas. Seria Jesus, o
Deus Greco-latino, chamado “Cavalo”, a besta, enganando e conquistando os países
de raça branca;
2 – O mesmo Jesus, a besta, agora com a cor vermelha, conquistando os índios
com a evangelização oferecida pela raça branca;
3 – A besta conquista a raça africana, através da colonização da África, que
levou o catolicismo para este continente;
4 – A última etapa, que seria conquista dos povos orientais; seriam as missões
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para a evangelização dos países do oriente.
Caso o significado do texto bíblico correspondesse ao afirmado pelas
testemunhas de Yehoshua, deveria existir uma perfeita correspondência entre as
seqüências; entretanto, isto não acontece. Acompanhe a análise dos dois textos,
relativos aos cavalos, em seqüência:
1 – O cavalo branco:
O texto bíblico diz:
“Vi, então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco; e foi-lhe dada uma coroa;
e ele saiu vencendo e para vencer”.

A igreja desde o primeiro século viu neste versículo um significado diferente: viu
o Verbo de Deus, coroado pela vitória, tendo assumido todo o poder no céu e na terra
(Mateus, 28:18) que, montado em um cavalo branco, que representa a pureza e
perfeição Divinas, vinha, sendo já vencedor na cruz e ainda para vencer novamente,
ou seja, para vencer a guerra espiritual contra o mal, através da ação da igreja sobre a
terra e a expansão do Evangelho; a ação deste cavalo, associada ao anúncio do
Evangelho para todo os povos, seria seguido dos outros três cavaleiros, que
representariam juízo de Deus sobre o mundo, após o anúncio universal da palavra de
Jesus. Esta passagem ainda é, freqüentemente, associada ao texto de Apocalipse 19:
11-16, sendo este cavaleiro, o “Rei dos reis, Senhor dos senhores”, portanto uma
interpretação contextual que aponta para um significado muito diferente do
apresentado pelas Testemunhas de Yehoshua.
2 – O Cavalo vermelho:
Neste ponto,o texto bíblico diz:
“E saiu outro cavalo, vermelho; e ao seu cavaleiro, foi-lhe dado tirar a paz da terra para que
os homens se matassem uns aos outros; também lhe foi dada uma grande espada”.

Neste ponto o raciocínio do autor não corresponde ao que o texto de Apocalipse
descreve, pois o cavalo vermelho, que seria a raça indígena, evangelizada pela besta,
deveria ter o poder de tirar a paz em toda a terra, sob o poder de uma grande espada,
como descreve as testemunhas de Yehoshua, mas, ao contrário disto, o geralmente
pacífico povo indígena foi quase totalmente dizimado, sem entretanto conseguir “tirar
a paz da terra”.
As duas outras passagens seguintes, têm significado de difícil compreensão,
pois oferecem dificuldade de interpretação até mesmo para especialistas em teologia,
mas, mesmo assim, pode-se perceber que as mesmas também tratam de temas
diferentes do que as Testemunhas de Yehoshua afirmam tratar as mesmas:
3 – Cavalo preto:
Neste ponto, o texto bíblico diz:
“Quando abriu o terceiro selo ouvi o terceiro Ser vivo dizer: 'Vem' Eis que apareceu um
cavalo negro, cujo montador tinha na mão uma balança.
Ouvi então uma voz, vinda do meio dos quatro Seres vivos, que dizia: 'um litro de trigo
por um denário e três litros de cevada por um denário! Quanto ao óleo e o vinho não causes
prejuízo'”.

Neste texto nota-se uma referência à justiça, através da simbologia da balança,
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que vem na mão do cavaleiro e ordens dadas ao mesmo para a preservação do óleo e
do vinho, igualmente simbologias sobre elementos existentes sobre a face da terra.
Esta passagem descreve, sem dúvida, mais um dos juízos de Deus sobre a terra e não
o avanço do cristianismo sobre a raça negra, não correspondendo, portanto, ao que
afirmam as testemunhas de Yehoshua. Além disto, outro dado reforça esta
constatação: o fato de que, caso este cavaleiro representasse a raça negra, como
afirma o movimento, estaria fora da seqüência dos acontecimentos associados à
manifestação dos cavaleiros, pois o cristianismo chegou ao continente africano, pelo
menos, 14 séculos mais cedo do que sua chegada as Américas, território indígena,
associado ao cavalo vermelho, atuante antes deste.
4 – O Cavalo amarelo:
O texto bíblico diz:
“Quando abriu o quarto, ouvi o quarto ser vivente dizendo: Vem!
E olhei, e eis um cavalo amarelo, e ao seu cavaleiro, sendo este chamado Morte; e o
Inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para
matar à espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra”.

Esta última passagem descreve um grande castigo sobre a terra. Um evento, ou
um cavaleiro, que receberá o poder sobre a quarta parte da terra, para matar “pela
fome, com a mortandade e por meio das feras da terra”. Este evento, também parte
dos juízos decretados por Deus e executados, com a abertura dos 4 selos. Este
cavaleiro é seguido pelo Hades, que é a palavra grega para “inferno”, indicando que
ocorrerá a ação de demônios associada a este evento. Este é mais um dos decretos de
Deus, executados a partir da abertura dos selos e não parece, de maneira alguma,
estar ligado a um deus profano sendo apresentado para os povos do oriente.
Segundo o movimento, a interpretação seria:
“O que representa estas cores? São raças!”

A afirmação contida na publicação usada para esta análise, mais uma vez,
existe por si mesma, não estando relacionada, como visto ao contexto escriturístico
analisado.
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A Besta do Apocalipse camuflada na numerologia
Como visto, segundo o movimento Testemunhas de Yehoshua, o Nome Jesus
significaria Deus-Cavalo, sendo correspondente a Besta descrita pelo Apóstolo João,
em Apocalipse. Para reforçar com esta tese com “provas”, o movimento apresenta
uma série de coincidências matemáticas que não deixariam dúvida sobre a
conspiração romana para a introdução do nome profano na adoração do mundo
ocidental, devido as somas supostamente evidenciarem que o clero romano teria
escondido o número da besta, denunciada em Apocalipse, capítulo 13, nos nomes e
títulos latinos que se referem a Jesus e à igreja romana. Uma espécie de teoria da
conspiração demoníaca, apresentada pelo movimento, explicaria porque estes títulos
e nomes carregariam o número “666”, representado por numerais romanos, através
da soma de valores atribuídos às letras destes mesmos títulos: os sacerdotes
romanos, criadores do “nome da besta”, teriam sido tomados pelo “espírito do erro”.
Quando estes nomes e títulos fossem usados, os mesmos estariam produzindo
maldições sobre os adeptos do cristianismo.
Os numerais romanos, são formados por letras do próprio alfabeto romano e
não obedecem à estrutura de contagem decimal por casas, como ocorre com os
algarismos conhecidos universalmente como arábicos, usados no ocidente a partir do
século 7 até hoje.
Antes da conferência sobre os nomes e títulos latinos, confira o leitor, como
funciona o mecanismo de representação dos números, em algarismos romanos,
através da observação de sua correspondência com algarismos arábicos:
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X

XI

XIX

XX

XXX

10

11

19

20

30

XL

L

LX

XC

C

CC

CD

D

40

50

60

90

100

200

400

500

DC

CM

M

MM

600

900

1000

2000

Feita a revisão sobre algarismos romanos, passe o leitor a análise dos títulos
dados a Jesus no mundo greco-latino, passo a passo.
Segundo o movimento, vários títulos dados a Jesus carregariam o número da
besta, descrito em Apocalipse 13:18.
Vulgata Latina

Grego para a língua portuguesa

“Aqui está a sabedoria. Aquele que tem
”Aqui é preciso discernimento! Quem é
entendimento calcule o número da besta, pois inteligente calcule o número da Besta, pois é
é número de homem. Ora, seu número é um número de homem: seu número é 666!”
seiscentos e sessenta e seis.”

Que o leitor acompanhe com atenção, trechos do que diz o livro “O Maior
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Tesouro da Humanidade”, em uma descrição de numerologia, presente nas páginas
23, 24 e 25:
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

“A matemática que nos proporciona o nome “Jesus Cristo Filho de Deus” em algarismos
romanos, partindo do idioma latim é estarrecedora, resulta no famigerado número 666 de
revelação, (Apoc.13: 17 e 18).

I

E S V S

1

C

5

R

100

I

S T V S

1

F

5

I

L

I

I

D

1

50 1

1

500

E

I
1

Jesus Cristo Filho de Deus – Transcrição literal de como é apresentada pelo movimento

TOTAL DA SOMA = 666
Notas: na seqüência acima, as letras E-S-R-T-F não fazem parte da soma porque em algarismos romanos não
representam números;
A letra “V” vista nas formas em latim tem o som de “U”, sendo que a letra “U” veio a existir somente a partir do
século 15;
A inserção em colunas dos exemplos foi feita para facilitar ao leitor a análise, já que no texto original o cálculo não
está organizado em colunas.

O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição
Veja também alguns títulos e frases latinas que resultam no famigerado número 666:

V

I

C

A

5

1

100

R

I

V

1

5

S

F

I

L

I

I

D

1

50

1

1

500

E

I
1

Substituto do Filho de Deus

TOTAL DA SOMA = 666
V I

C

AR I V S

5 1 100

GE NE R A L I S

1 5

50 1

D

E I

500

I N

1

T E R R I S

1

1

Substituto Geral de Deus na Terra

TOTAL DA SOMA = 666

L
50

A

T

I

N

1

V

S

5

Rei e Sacerdote Latino

TOTAL DA SOMA = 666

R

E

X
10

S

A

C
100

E

R

D
500

O

S
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S

I

G

N

A

1

L

D

50

500

A

C

R

100

V

X

5

10

Sinal da Cruz

TOTAL DA SOMA = 666
D

V

X

C

L

500

5

10

100

50

E

R

I
1

Guia do Clero

TOTAL DA SOMA = 666
Terminada a conferência dos títulos e nomes apresentados, pelas Testemunhas
de Yehoshua, alguns leitores poderiam ficar impressionados com tamanha
coincidência. Estaria o nome Jesus realmente comprometido com o número
“seiscentos e sessenta e seis”?
- Passemos, a seguir, à uma conferência cuidadosa sobre cada uma das afirmações:
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Conferindo as provas matemáticas apresentadas pelas
Testemunhas de Yehoshua:
Antes de se passar à conferência das provas matemáticas apresentadas pelo
movimento Testemunhas de Yehoshua, voltemos ao texto bíblico, desta vez, completo,
que menciona o cálculo do número que levaria ao nome de um homem, que seria
identificado como a besta, em Apocalipse 11:13-18, para proceder, mais uma vez, a
uma leitura contextual:
Vulgata latina – Tradução de João Ferreira de Do grego para a língua portuguesa
Almeida
Apocalipse 11:13-18:
Apocalipse 11:13-18
“Vi emergir do mar uma besta que tinha dez
chifres e sete cabeças e, sobre os chifres, dez
diademas e, sobre as cabeças, nomes de
blasfêmia.
A besta que vi era semelhante ao leopardo,
com os pés de urso e boca como de leão. E
deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e
grande autoridade.
Então vi uma de suas cabeças como
golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi
curada; e toda a terra se maravilhou,
seguindo a besta; e adoraram o dragão
porque deu a sua autoridade à besta; também
adoraram a besta, dizendo: quem é
semelhante à besta? Quem pode pelejar
contra ela? Foi-lhe dada uma boca que
proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade
para agir 42 meses; e abriu a boca em
blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o
nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que
habitam no céu.
Foi-lhe dado, também, que pelejasse contra
os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda
autoridade sobre cada tribo, língua e nação; e
adora-la-ão todos os que habitam sobre a
terra, aqueles cujos nomes não foram escritos
no Livro da Vida do Cordeiro que foi morto,
desde a fundação do mundo.
Se alguém tem ouvidos, ouça.
Se alguém leva para o cativeiro,
para o cativeiro vai,
Se alguém matar a espada,
necessário é que seja morto à espada.
Aqui está a perseverança dos santos.
Vi ainda outra besta emergir da terra;
possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas
falava como dragão.
Exerce toda a autoridade da primeira besta,
cuja ferida mortal foi curada.
Também opera grandes sinais, de
maneira que até fogo do céu faz descer à
terra, diante dos homens.

“Vi então uma Besta que subia do mar. Tinha
dez chifres e sete cabeças; sobre os chifres
havia dez diademas, e sobre as cabeças um
nome blasfemo.
A besta que vi parecia uma pantera: os pés,
contudo, eram como os de urso e sua boca
como a mandíbula de leão. E o Dragão lhe
entregou seu poder, seu trono, e grande
autoridade. Uma de suas cabeças parecia
mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi
curada. Cheia de admiração, a terra inteira
seguiu a Besta e adorou o Dragão por ter
entregue a autoridade a Besta. E adorou a
Besta, dizendo: 'Quem é comparável à Besta, e
quem pode lutar contra ela?'
Foi-lhe dada uma boca para proferir palavras
insolentes e blasfêmias, e também poder para
agir durante quarenta e dois meses. Ela abriu
então a boca em blasfêmias contra Deus,
blasfemando contra seu nome, sua tenda e o
que habitam no céu. Deram-lhe permissão
para guerrear contra os santos e vencê-los; e
foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo,
língua e nação. Adoraram-na, então, todos os
habitantes da terra cujo nome não está escrito
desde a fundação do mundo no livro da vida
do Cordeiro imolado.
Se alguém tem ouvidos, ouça:
'Se alguém está destinado a prisão,
irá para a prisão;
se alguém deve morrer pela espada,
é preciso que morra pela espada!'
Nisto repousa a esperança e a fé dos santos.
Vi depois outra Besta sair da terra: tinha dois
chifres como um Cordeiro, mas falava como
um Dragão. Toda a autoridade da primeira
Besta, ela exerce diante desta. E faz com que
a terra e seus habitantes adorem a primeira
Besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Ela
opera grandes maravilhas: Até mesmo a de
fazer fogo do céu sobre a terra, à vista dos
homens.
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Seduz os que habitam sobre a terra por
causa dos sinais que lhe foi dado executar
diante da besta, dizendo aos que habitam
sobre a terra que façam uma imagem à besta,
àquela que, ferida à espada, sobreviveu; e lhe
foi dado comunicar fôlego a imagem da besta,
para que não só a imagem falasse, como
ainda fizesse morrer quantos não adorassem a
imagem da besta.
A todos, os pequenos e os grandes, os ricos
e os pobres, os livres e os escravos, faz que
lhes seja dada certa marca sobre a mão
direita, ou sobre a fronte, para que ninguém
possa comprar ou vender, senão aquele que
tem a marca, o nome da besta ou o número
do seu nome.
Aqui está a sabedoria. Aquele que tem
entendimento calculo o número da besta, pois
é número de homem. Ora, esse número é
seiscentos e sessenta e seis”

Graças às maravilhas que lhe foi concedido
realizar em presença da Besta, ela seduz os
habitantes da terra, incitando-os a fazerem
uma imagem em honra da Besta que tinha
sido ferida pela espada, mas voltou a vida. Foilhe dado até mesmo infundir espírito à
imagem da Besta, de modo a imagem pudesse
falar e fazer com que morressem todos os que
não adorassem a imagem da Besta.
Faz também com que todos, pequenos e
grandes, ricos e pobres, livres e escravos,
recebam uma marca na mão direita ou fronte,
para que ninguém possa comprar ou vender se
não tiver a marca, o nome da Besta ou o
número de seu nome.
Aqui é preciso discernimento! Quem é
inteligente, calcule o número da Besta, pois é
um número de homem: seu número é 666!

O texto desta passagem bíblica é de compreensão bastante difícil, devido aos
muitos elementos simbólicos que carrega; entretanto, alguns detalhes poderão ser
apreendidos pela maioria dos leitores: o primeiro deles é que o texto fala de duas
bestas, sendo a primeira uma espécie autoridade espiritual ou uma espécie de deus,
adorada por toda a terra e uma segunda, que exerce a autoridade diante da primeira,
realizando sinais diante dos habitantes da terra, concedidos pela primeira besta. Esta
segunda besta se enquadra na descrição de um homem, que faz com que todos
recebam uma marca na fronte ou mão esquerda, sem a qual não será possível
comprar ou vender; esta última personagem é humana e não espiritual.
A descrição se enquadra em uma personagem que assume poder de alcance
mundial, que permita a ela controlar todo o sistema financeiro e comercial. Esta
pessoa teria um nome, que estaria associado ao número 666, o que fica claro no
versículos 16 e 17, quando João menciona:

“Faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos,
recebam uma marca na mão direita ou fronte, para que ninguém possa comprar ou vender se
não tiver a marca, o nome da Besta ou o número de seu nome.“
Assim, o “número de seu nome” deve ser procurado dentro do contexto de
acontecimentos descritos, o que elimina muitas das interpretações popularmente
correntes no meio religioso, que esquecem da contextualização destes
acontecimentos.
Apesar de as somas apresentadas pelas Testemunhas de Yehoshua terem
conseguido impressionar um bom número de pessoas, através de uma aparente lógica
aos olhos das mesmas, estas, apresentam-se grandemente deficientes, quando
confrontadas com as escrituras, algumas não subsistindo nem por si mesmas.
Uma deficiência que aparece logo que comparamos os exemplos apresentados
pelo movimento com o texto da passagem bíblica em questão, é que nenhum dos
nomes e títulos apresentados relaciona-se a um homem com as características
descritas no livro do Apocalipse; tomando como exemplo “SIGNAL DA CRUX”, nota-se
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o mesmo, totalmente fora de contexto, pois, o que se esperaria é que fosse o número
relacionado ao nome de um homem. Além disto, é fato que, combinando nomes,
títulos e frases em latim, hebraico, grego, língua portuguesa ou qualquer outro idioma,
torna-se possível produzir uma infinidade de identificações que carreguem o numeral
666, que poderiam servir, através da imaginação e criatividade, para ligar o número
666 com quase tudo o que se queira ligar.
Soma-se a isto, o fato de que a lista analisada anteriormente apresenta não
somente erros crassos de gramática latina como também apresentam erros básicos de
soma dos próprios numerais romanos, o que indica grande desconhecimento do
idioma latim por parte dos analistas em questão.
Comecemos a conferência pelo título “IESVS CRISTVS FILII DEI”, pois a frase
como apresentada pela publicação apresenta um erro de gramática no título: a grafia
latina correta para a frase, que em língua portuguesa é “JESUS CRISTO FILHO DE
DEUS”, em latim, na verdade, é “IESVS CRISTVS FILIVS DEI”.
A mesma frase, da maneira como é apresentada pelo movimento, tem, na
verdade, o extranho significado de “JESUS CRISTO DO FILHO DE DEUS”. Pode-se notar
claramente este erro gramatical, comparando-se esta frase errada a “VICARIVS FILII
DEI”, usada nos exemplos oferecidos pela própria publicação do movimento, que tem
o significado de “SUBSTITUTO DO FILHO DE DEUS”, frase que também carrega duas
preposições. Conferindo a frase corrigida, vemos que a mesma não resulta na soma
666, como inicialmente foi proposto:
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Jesus Cristo Filho de Deus – com gramática romana correta

TOTAL DA SOMA = 668
Agora, que o leitor examine o título VICARIVS FILII DEI, que também deveria ser
mais apropriadamente calculado, observando que as letras IV representam o número
4, já que a proposição feita pelo próprio movimento é a de que se procure numerais
romanos nas palavras para a efetuação da soma:
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Substituto do Filho de Deus

TOTAL DA SOMA = 664
Vemos que as letras IV formam o número 4 e deveriam ser lidas desta maneira,
não sendo somadas uma a outra, como apresentado pelo movimento, mas lidas como
um único número, uma vez que as mesmas estão juntas, formando um único número
romano. Se isto fosse desconsiderado, dentro do sistema de soma que foi proposto
pelo movimento, equivaleria a aceitar que existam números que “servem” para a
soma e números que “não servem”. Neste caso, surgiria uma pergunta: sob qual
critério um número deveria servir ou não? Assim, uma vez que IV representa “4”, o
mesmo deve ser lido como “número 4”. O mesmo erro de leitura e soma de
algarismos romanos do exemplo anterior também ocorre na soma apresentada para
VICARIVS GENERALIS DEI IN TERRIS, onde IV representa o número 4:
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TOTAL DA SOMA = 664
O uso de numerologia e também de adaptações, usadas para associar o nome
Jesus ao número 666 pelo movimento, vai ainda mais longe, como se vê no exemplo a
seguir: analise esta associação que um dos ramos do mesmo movimento, chamado
“Comunidade Judaica Messianitas” faz, usando a transliteração com etimologia
invertida da forma da língua portuguesa Jesus para o hebraico, e procedendo à soma
das letras segundo valores numéricos atribuídos:
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Vale 6 em
hebraico

Vale 60 em
hebraico

TOTAL DA SOMA = 126
A primeira coisa a ser observada neste exemplo, é que, na transliteração da
forma latina para o hebraico, visando a busca de um significado matemático, não
existe lógica alguma, pois entre idiomas quaisquer, as transliterações sempre são
aproximações, dados que os fonemas e caracteres de um nome original quase nunca
encontram a perfeita correspondência para cada fonema e caracter no idioma para o
qual se vai transliterar o nome. Por isto mesmo é que ocorrem as variações naturais
de pronúncia quando se translitera um nome de um idioma para outro. Assim, mesmo
se existisse um significado matemático para a grafia de uma palavra qualquer este
mesmo significado ou valor não poderia ser transferido em uma transliteração.
Lembremos que a matemática é uma ciência exata e a transliteração é um processo
inexato. Mas, mesmo assim, prosseguindo no processo de procura do número 666 em
JESUS, teríamos que a soma não fecharia neste número, conforme o cálculo da tabela
anterior.
Neste ponto, o leitor deve estar perguntando o porquê da procura do número
666 em uma soma que resulta, naturalmente, no número 126... Matematicamente, em
algarismos hebraicos, realmente, a soma resultaria 126, mas, a explicação,
apresentada pelos messianitas, para confirmar que realmente o nome Jesus carrega o
número 666 é a seguinte:
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Valor final que teria o “cálculo” = 666
Como se fossem necessários mais comentários sobre o método de investigação
para embasar a teoria do movimento, observe o leitor que o número “60” é
simplesmente, arbitrariamente, lido pelos adeptos desta interpretação como sendo
“6”, pois os zeros das letras “Shin”, equivalente ao “S” latino e equivalente ao número
60, em hebraico, simplesmente, não contariam para a constituição do número final, de
maneira que fosse possível o fechamento do “cálculo” no número desejado;
entretanto, isto equivaleria a dizer que as letras “s” e a letra “u”, shin e uadi,
respectivamente, em hebraico, teriam o mesmo valor numérico, o que não
corresponde a realidade; mas, mesmo assim, este artifício é apresentado como “prova
teológica”. Ainda assim, um outro erro aparece quando a montagem final é
apresentada, pois como visto, o número 666 é atingido pelo agrupamento dos 3
caracteres em 3 casas, deixando, portanto, de ser uma soma, como inicialmente é
proposto. Caso fosse mantida a proposta inicial da soma de algarismos hebraicos, o
total seria igual a 18; mas, como este resultado não se encaixa no que está sendo
buscado, passa-se, no meio do processo, de uma soma ao agrupamento de algarismos
em casas.
Nesta forma, o número final, deixa de ser uma soma de números hebraicos, no
meio do processo, para simplesmente se transformar, sem qualquer justificativa, em
uma representação numérica arábica; ou seja, o número final apresentado como
“prova” é arábico e não hebraico. Por tudo isto, o resultado final da soma, que deveria
ser, naturalmente, 126, transforma-se, através de um artifício, em “seiscentos e
sessenta e seis”. Perceba o leitor, que mesmo agrupando os três números, para
formar 3 casas, não poderíamos, de maneira alguma ter este resultado, pois o
movimento está propondo um cálculo em algarismos hebraicos, contexto no qual não
existe a estrutura de contagem decimal, que somente viria a ser usada a partir do
século 7, com a introdução dos números arábicos, usados universalmente hoje.
Explicando ainda mais em pormenores: no hebraico não existe a contagem
arábica de “0” a “9”, com o acúmulo de casas à esquerda, tornando impossível
agrupar “6”, “6” e “6” para a representação do número “seiscentos e sessenta e seis”.
No hebraico o valor desejado seria atingido somente através da soma de letras, nunca
pelo agrupamento em 3 casas de caracteres, como se pretendeu demonstrar. Isto,
além de outras coisas, também demonstra o desconhecimento de matemática por
parte dos formuladores da soma.
Adicionalmente a todos estes erros soma-se o fato de a representação numérica
arábica ter começado a ser usada somente depois de mais de 600 anos depois do
registro da forma latina Jesus.
Diga-se de passagem, que esta transliteração que, arbitrariamente, retrocede
do latim diretamente para o hebraico, é um dos pilares fundamentais da doutrina do
Movimento do Nome Sagrado, quando afirmam haver associação da forma latina do
Nome do Filho Iesus ao significado “Deus – Cavalo”; esta formação forçada do que
seria o nome blasfemo “Deus-Cavalo”, em hebraico, não é registrada em lugar algum,
em momento algum da história, mas veio à existência neste artifício, muito conhecido
entre os membros do movimento, pela tentativa de associação da forma latina Iesus a
uma blasfêmia.
A obstinação pela profanação da forma latina do Nome Sagrado não permitiu
aos seus autores ao menos perceberem estes erros primários. Assim, mais uma vez, a
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interpretação de que o nome Jesus carregaria o número 666, ou uma blasfêmia, não
tem qualquer base na realidade, é apenas uma tentativa de forjar uma prova, como
também acontece nos outros casos apresentados.
Dos exemplos de cálculo anteriormente apresentados, restaram 3
remanescentes: DVX CLERI, SIGNAL DA CRUX e LATINUS REX SACERDOS, que
realmente reproduzem corretamente a somatória 666; entretanto, estes três itens não
se relacionam ao controle do sistema financeiro e comercial, como a profecia prevê.
Estes três ítens também apresentam mais um outro erro de não correspondência com
o texto bíblico, que diz, literalmente, “número de seu nome”, e “número de homem”;
estes três exemplos não são indicativos de uma pessoa específica, descrita no texto
bíblico da profecia, por carregarem apenas títulos, mas se não forem analisados
cuidadosamente, podem impressionar algumas pessoas com nenos conhecimento das
Escrituras. Por estarem fora de contexto bíblico as coincidências não podem ser
tomadas como prova alguma, pois fora de contexto não significam absolutamente
nada. Este fenômeno de coincidências entre números e palavras em frases tem total
previsibilidade matemática e é comum a qualquer idioma, podendo, através da
combinação de palavras em uma frase, produzir o resultado que se deseja, desde que
se tente várias combinações de palavras relacionadas a um assunto em questão.
Neste processo, quando a frase não atinge o valor desejado, troca-se um dos termos
por outro, acrescenta-se mais um termo, ou retira-se um termo, adaptando a frase,
sucessivamente, até que a combinação de palavras produza uma frase com o valor
desejado. Este mecanismo é exatamente o que leva à necessidade de colocação de
complementos para um nome, de maneira que a soma possa ser fechada. Ainda é este
mesmo mecanismo que leva ao aparecimento de composições de títulos que chamam
a atenção por serem extranhos, mas indispensáveis ao fechamento da soma, como o
exemplo de LATINVS REX SACERDOS – Rei Sacerdote Latino.
Outro exemplo de uso de complemento para o nome é a frase IESVS CRISTVS
FILII DEI, onde é necessário a presença de FILII DEI para que a soma atinja 666, pois a
combinação IESVS CRISTVS consegue somar apenas o valor de 112. A frase completa,
neste caso, se encaixaria perfeitamente em seu uso comum na igreja, não
aparentando ser forçada para que atingisse esta soma, mas, mesmo assim, como
demonstrado anteriormente, o erro, provocado pelo desconhecimento de gramática
latina passou despercebido ao autor, frustrando a inserção do número 666 na mesma.
Finalizando a análise das provas matemáticas sobre o número 666, destaca-se o
ponto mais importante a ser observado no conjunto de todos estes exemplos: o de que
os erros descritos nas somatórias e nas frases, evidenciam que o processo de
determinação da existência de uma relação das mesmas com o número 666, foi dado
através de sucessivas tentativas de associação e não por uma investigação que
tivesse levado os seus autores até a conclusão de que estas frases carregariam a
alegada profanação; fica evidenciado neste ponto que não foi a observação dos
elementos, através de uma investigação, que definiu para onde deveria apontar a
conclusão final sobre o assunto, mas sim, que uma idéia pré-definida, portanto,
preconceituosa, definiu para onde deveriam apontar as conclusões finais. Este tipo de
comportamento é o que diferencia a investigação de uma busca por meras
coincidências. Dentro deste contexto, encaixam-se as provas apresentadas, que se
destinam ao convencimento sobre o que é previamente definido como “verdade”.
Conclui-se, pelo observado, que esta demonstração é uma mera montagem
para a produção de “provas” forjadas, que conseguem, à primeira vista, impressionar
algumas pessoas, embora não passem de um conjunto de jogos de quebra-cabeças
entre palavras e matemática.
É um fato grave a existência, em qualquer meio religioso, do pensamento de
que talvez os fins possam justificar os meios de ação, como ocorre aqui, onde,
segundo os autores das afirmações apresentadas, tudo isto é feito para edificar a fé
das pessoas e tirá-las de sua ignorância religiosa.
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Capítulo V – Associação indiscriminada de significados ao
número 666
O número 666 pode ser associado a qualquer coisa que se queira, através da
combinação de palavras em uma frase; ainda pode-se descobrir esta soma em muitas
coincidências literárias, em literatura dos mais variados assuntos. A fim de demonstrar
isto e também demonstrar que é possível associar quase tudo o que se queira ao
número 666, examine os exemplos de montagens preparadas a título de exemplo,
apresentadas a seguir, em palavras e frases diferentes, em idiomas diferentes, que
resultam na soma 666.
O primeiro exemplo é a frase propositalmente montada “YAHOSHUA SANCTVS
FILIVS DEI”: vê-se, aqui, como se pode conseguir associar o número 666 a qualquer
coisa que se queira, com a inserção de complementos a um Nome: nesta frase,
palavras previamente selecionadas, com valores numéricos conhecidos foram
combinadas através de tentativas, de maneira que se conseguisse fechar a soma de
algarismos romanos, no valor 666, ao mesmo tempo em que se conseguisse uma
frase que fizesse algum sentido, segundo uma idéia previamente estabelecida.
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Yahoshua Santo Filho de Deus – Fase em latim usando a padronização proposta pelo
movimento do nome sagrado para o Nome do Messias, em escrita latina.

TOTAL DA SOMA = 666
O significado do resultado da soma, neste, como em todos os casos
apresentados não significa absolutamente nada: é apenas uma soma.
Caso ainda houvesse a intenção de se criar um argumento complementar a esta
montagem, poderia ser mencionado que a forma do Nome defendida pelas
Testemunhas de Yehoshua, contribuiu para o fechamento da soma em 666, uma vez
que a forma latina IESVS, se inserida na frase, levaria o resultado ao valor numérico
667, bem como aconteceria com a forma histórica Ieshua.
Uma hipotética contra argumentação para esta montagem seria a de que títulos
foram adicionados a Yehoshua para possibilitar o fechamento da soma, tendo sido
retirado o termo “Mashiac”, que segundo o que está registrado em “O maior Tesouro
da Humanidade”, faria parte do Nome do Messias. Diga-se de passagem, o termo
Mashiac é nada mais do que mais um título, mas é citado como parte do Nome pessoal
do Messias (mashiac) , pelo autor do livro, por uma questão de conveniência
matemática, pois foi exatamente o procedimento da adição deste título, que foi usado
pelo autor para dizer que o Nome em hebraico do Messias não somaria 666, de
maneira que a soma numerológica ultrapassasse o valor 666, como aparece na página
26 da publicação citada:
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

“Notem que o nome Yahoshua Maschiach não resulta no número 666, em língua nenhuma
da face da terra. Vejamos por exemplo na numerologia hebráica: Yehoshua Mashiach = 746,
em latim, Iehuvxva Maxiah = 1.032 e em grego só o nome Iehoxua já atinge o número 1.094”

Perceba o leitor que a nominação “Mashiach”, que significa “Ungido”, é
adicionado pelo autor, ao nome pessoal “Yahoshua”, impedindo que a soma possa
atingir o famigerado número 666, em combinações com outras palavras, porque, por
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exemplo, “M” em numerais romanos equivale a 1.000. Isto é apresentado na
publicação do movimento, como uma “prova” teológica. O título Mashiac, aqui, foi
colocado adicionalmente ao nome, exatamente da mesma maneira que o título “Filho
de Deus”, na frase em latim, foi adicionado a “Iesus”, na tentativa de se somar 666;
tentativa feita pelo mesmo autor e já apresentada anteriormente.
Prosseguindo, examine agora mais um exemplo, mas desta vez, de simples
coincidência com um nome próprio:

L

V

D

50

5

500

O

V

I

C

V

5

1

100

5

S

Lvdovicvs = Ludovicus, nome próprio em Latim = Ludovico, em Língua Portuguesa

TOTAL DA SOMA = 666
Aqui, uma simples associação de um nome próprio ao número 666, obtida pela
coincidência do nome com os numerais romanos previamente selecionados. Um
hipotético senhor Ludovico poderia interpretar a soma como uma forma de humor ou
como uma brincadeira de mau gosto, porém, sem significado algum. Como dito
anteriormente, este fenômeno tem previsibilidade matemática e alguns nomes, frases
e títulos sempre coincidirão em apresentar a soma 666 ou outro número “especial”
escolhido.
Veja mais um exemplo, agora com uma forma de nome bastante característico
na língua portuguesa brasileira:

G E N O V E V A
5

5

D
500

A

C

O S T A

100

E

S

I
I

L

V

A

50 5

TOTAL DA SOMA = 666
O que significa esta soma para a senhora Genoveva da Costa e Silva?
Como em todos os outros exemplos já apresentados, significa absolutamente nada.
Finalizando os exemplos, veja uma “carta de difamação” que existe em
inúmeras páginas da Internet, que associa o apelido do dono da Microsoft “Bill Gates”
ao número 666, no qual os valores numéricos usados para a definição de caracteres
em computadores, da tabela conhecida como “ASCII” - American Standard Code for
Information Interchange (Código Americano Básico para a Circulação de Informações),
são aplicados, ao apelido “Bill Gates” de maneira a produzir uma soma com resultado
666: depois de vários malabarismos numéricos, comuns neste tipo de especulação,
consegue-se fechar a soma, que passemos a conferir:
Primeiro, lembremos que o seu nome é William Henry Gates III, mas sendo
conhecido como Bill Gates, porque o apelido americano comum para o nome “William”
é “Bill”.
O autor da soma não considera seu nome, porque o mesmo não
possibilitaria o fechamento da soma em 666, por isto se vale do apelido “Bill Gates”;
entretanto, para que a soma seja atingida, ainda é necessária a introdução do título
“III” somado ao apelido, o que é feito pelo autor da soma sem justificativas, embora o
título seja aplicado a um tratamento formal apenas e não a um apelido, que somente
pode ocorrer em uma linguagem totalmente informal. Finalmente, a soma
apresentada abaixo, é fechada:
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B

I

L

L

G

A

T

E

S

I

I

I

66

73

76

76

71

65

84

69

83

1

1

1

Total da soma = 666
Outra coisa que não é mencionada pelo autor, é que, além de haver a troca do
nome analisado pelo apelido, que tem caráter informal, e ainda, a sua junção com um
título formal, ainda ocorre um “arredondamento” em seu cálculo, com relação ao que
o próprio autor propõe inicialmente, ou seja, o uso dos valores atribuídos a caracteres,
segundo o código ASCII. Quando o autor se depara com o título final, ele faz as regras
do cálculo mudarem, arbitrariamente, no meio do processo, para se considerar o título
“III” como sendo “1+1+1” e não mais os valores correspondentes da tabela ASCII. Se,
por coerência, fossem considerados os valores ASCII, o valor da soma seria diferente,
pois em ASCII, “I”, que é o mesmo caractere usado para a representação do “I”
maiúsculo, tem valor igual ao valor atribuído ao “I” de “BILL”, usado pelo próprio
autor, no mesmo cálculo, que é “73”. Como o valor ASCII do caractere “I” não
contribuía com a prova teológica buscada pelo autor em questão, simplesmente este
foi considerado “um detalhe” a ser omitido, segundo um procedimento muito comum
neste tipo de especulação. Que o leitor confira, a seguir, a soma real:

B

I

L

L

G

A

T

E

S

I

I

I

66

73

76

76

71

65

84

69

83

73

73

73

Total correto da soma = 882
Procedimentos desta natureza talvez sejam consciente ou inconscientemente
justificados na mente de seus autores, em virtude de tudo ser feito em favor do
próximo e em nome da informação e formação de uma melhor consciência religiosa...
Ao contrário disto, talvez, o comportamento que se esperaria de quem pretende
trabalhar seriamente a serviço de Deus, é que nunca fossem aceitos meros jogos
numerológicos, apresentados fora de contexto bíblico, como sendo base para a
formulação ou apoio à teologia, seja ela qual for. Processos como os descritos neste
livro, jamais poderiam ser ao menos cogitados a fazer parte da teologia de qualquer
grupo religioso, somente não sendo totalmente inútil uma discussão sobre este
assunto, porque a exploração deste fenômeno matemático, associado à credulidade
das pessoas, se constitui em uma grave profanação que tem conseguido colocar em
dúvida a fé de algumas pessoas mais suscetíveis ao seu crédito.
Diante disto, fica uma pergunta: se o “homem da iniqüidade”, descrito na
profecia do Apocalipse, ainda não se manifestou, como poderia já ter sido identificado
o 666? Por tantos grupos religiosos? A resposta clara, segundo as Escrituras, é que o
mesmo, simplesmente, ainda não foi identificado, pois esta profecia está, neste
momento, ainda para se cumprir. No cumprimento desta profecia, o referido homem
que carregaria o número 666 seria perfeitamente identificado pelo povo fiel a Deus, de
maneira que, haveria, segundo a mesma profecia a chance de se aceitar ou não a sua
marca, que, por sua vez, estaria associada ao controle financeiro e comercial, em
grande escala. Assim, religiosos sérios devem se dedicar não a uma busca a qualquer
custo do famigerado 666, a fim forma de obter armas para uso de proselitismo, ou
para a satisfação de sua curiosidade, mas sim, concentrar seus trabalhos na pregação
do verdadeiro evangelho, caso contrário o evangelho já terá sido abandonado e
substituído por uma obstinação vã.
O apóstolo Paulo em vários momentos, em suas cartas as Igrejas, manifesta a
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sua preocupação com os fiéis, no sentido de que evitassem este tipo de
comportamento, que ele chama de “discussões e contendas de palavras”, explicando,
em suas próprias palavras, que este tipo de debate para nada serve, a não ser para
perverter a fé. Um dos exemplos desta preocupação do Apóstolo é o que ele diz em
sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículos 1 a 7:
Vulgata latina - João Ferreira de Almeida
I Timóteo 1-7:

Grego para a língua portuguesa
I Timóteo 1-7:

“Paulo, Apóstolo de Cristo Jesus, pelo
mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo
Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro
filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte
de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor.
Quando eu estava de viagem, rumo a
Macedônia, te roguei que permanecesses
ainda em Éfeso, para admoestares a certas
pessoas, a fim de que não ensinem outra
doutrina, nem se ocupem com fábulas e
genealogias sem fim, que, antes, promovem
discussões do que o serviço de Deus, na fé.
Ora, o intuito da presente admoestação visa
o amor que procede de coração puro, e de
consciência boa, e de fé sem hipocrisia.
Desviando-se algumas pessoas, destas coisas,
perderam-se
em
loquacidade
frívola,
pretendendo passar por mestres da lei, não
compreendendo, todavia, nem o que dizem,
nem os assuntos sobre os quais fazem
ousadas asseverações.”

“Paulo, Apóstolo de Cristo Jesus, por ordem
de Deus, nosso salvador, e de Cristo Jesus,
nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro
filho na fé: graça, misericórdia e paz da parte
de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor.
Se eu te recomendei permanecer em Éfeso,
quando estava de viagem para Macedônia, foi
para admoestares alguns a não ensinarem
outra doutrina, nem se ocuparem com fábulas
e genealogias sem fim, as quais favorecem
mais as discussões do que o desígnio de Deus,
que se realiza na fé.
A finalidade desta admoestação é a caridade,
que procede de coração puro, de boa
consciência, e de fé sem hipocrisia. Desviandose alguns desta linha, perderam-se em
palavreado frívolo, pretendendo passar por
Doutores da Lei, quando não sabem nem o que
dizem e nem o que afirmam tão fortemente.”

Outro exemplo da preocupação de Paulo com a manutenção da doutrina cristã,
está em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículos 14 a 18:
Vulgata latina - João Ferreira de Almeida
II Timóteo 14-18:

Grego para a língua portuguesa
II Timóteo 14-18:

“Recomenda todas estas coisas, Dá
testemunho solene a todos perante Deus,
para que evitem contendas de palavras que
para nada aproveitam, exceto para a
subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te
a Deus aprovado, como obreiro que não tem
de que se envergonhar, que maneja bem a
palavra da verdade. Evita, igualmente, os
falatórios inúteis e profanos, pois os que deles
usam passarão a impiedade ainda maior; além
disto, a linguagem deles corrói como câncer,
entre os quais se incluem Himeneu e Fileto.
Estes se desviaram da verdade, asseverando
que a ressurreição já se realizou, e estão
pervertendo a fé a alguns.”

“Recorda todas estas coisas, atestando
diante de Deus que é preciso evitar as
discussões de palavras: elas não servem para
nada, a não ser para a perdição dos que as
ouvem. Procura apresentar-te a Deus como
homem provado, trabalhador que não tem do
que se envergonhar, que dispensa com retidão
a palavra da verdade. Evita o palavreado vão e
ímpio, já que os que o praticam progredirão na
impiedade; a palavra deles é como gangrena
que corrói, entre os quais se acham Himeneu e
Fileto. Eles se desviaram da fé dizendo que a
ressurreição já se realizou; pervertem a fé de
vários”

Finalizando este capítulo sobre a besta identificada com o número ”666”,
vemos, pelas Escrituras, que esta deverá ser uma figura humana e que, realmente, o
seu nome deverá estar, de alguma forma, relacionado a este número, sendo este
vínculo com o número, muito possivelmente, a somatória dos valores das letras do
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nome deste homem, descrito por pelos Apóstolos Paulo e João. Esta suposição pode
ser feita apenas porque era comum, em Israel e na Grécia, no século I, associar nomes
a números através das somas dos valores das letras. João provavelmente se utilizou
desta maneira comum de identificação no texto de Apocalipse. Este processo de
associação de nomes a valores era comum tanto no hebraico, quanto no grego e no
latim, sendo designado como gematria. Seu uso foi ocasional, por isto mesmo não
pode servir para a formulação de bases teológicas em nenhum meio religioso, sob
pena de termos a “Teologia da Numerologia” substituindo a Teologia como forma séria
de entendimento das relações entre o homem e Deus.
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Capítulo VI - A transliteração dos Nomes Divinos
A transliteração do Nome do Filho
Antes de se passar a conferência sobre o processo de transliteração dos Nomes
Sagrados do hebraico para os idiomas grego, latim e idiomas neolatinos, se faz
necessário antes, uma rápida revisão a respeito de como é feito um processo de
transliteração de um nome de um idioma para outro, de maneira que o leitor possa ter
uma visão geral deste processo.
Transliteração, segundo dicionários, significa representar as letras de um
alfabeto, por letras de outro alfabeto, fazendo a correspondência entre as letras dos
dois alfabetos, considerando os princípios da fonética. Assim, uma letra em um
alfabeto, que represente o fonema referente a letra “m”, será representado em um
outro idioma, pelo caractere do alfabeto deste outro idioma, que também represente o
som de “m” ou som próximo. Desta forma, para a representação de um nome
transliterado, no novo idioma, será necessário a junção seqüencial das letras
correspondentes às letras do nome, do alfabeto de origem do mesmo. Ocorre,
entretanto, que a transliteração que simplesmente segue a seqüência exata de
correspondências entre letras, nem sempre, conduz a uma forma gráfica correta e
pronunciável, no idioma que recebe o nome, pelo resultado não se adaptar as normas
de ortografia do idioma receptor. Neste caso, é regra se fazer a adaptação ortográfica
para o nome transliterado, de maneira que o novo nome se encaixe nas regras de
ortografia do idioma receptor e possa ser pronunciado. Outro fator ainda pode fazer
com que uma transliteração seja inexata com relação à pronúncia: o fato de não
existir no idioma que recebe o nome, letras para a representação de certos sons. Isto
obriga a inserção de letras que tenham sons próximos ao som da letra específica
transliterada, que causará, inevitavelmente uma modificação de pronúncia. Por isto,
sabe-se que é natural a existência de diferenças existentes em transliterações de um
mesmo nome para idiomas diferentes, não significando, de forma alguma, que estas
diferenças indiquem nomes diferentes. As diferenças de forma nas transliterações
também não significam que tenha ocorrido a tradução do nome, pois tradução,
diferentemente da transliteração, é a transcrição do significado do nome.
Existem até mesmo idiomas para os quais a transliteração se torna
praticamente impossível, como o caso do idioma chinês, onde ideogramas são usados
para a representação de idéias completas, em um único desenho. Em idiomas que
usam este mecanismo, as pronúncias são repassadas por tradição oral, da mesma
maneira que eram repassadas as vogais para a pronúncia do hebraico até o século 7,
por não existirem caracteres para a representação das mesmas.
Da mesma maneira, um exemplo de não correspondência entre letras de
idiomas diferentes é o que acontece com o “shin” hebraico, que não encontra
correspondente no idioma grego, pois este simplesmente não existe. A letra que mais
se aproxima da pronúncia deste fonema, em grego é a letra “sigma”, que tem o som
equivalente a “s”.
Pela natureza do processo, a transliteração, nem sempre pode ser um processo
exato, pois nem todos os alfabetos tem representação gráfica para a representação de
fonemas usados em outros alfabetos e idiomas, provocando a necessidade de
adaptações e aproximações nos nomes transliterados.
Uma das questões centrais levantadas pelo movimento Testemunhas de
Yehoshua, se baseia na afirmação de que as transliterações dos nomes sagrados para
os idiomas grego e latim, partindo do idioma hebraico, não estariam corretas e por isto
refletiriam uma conspiração para a troca dos Nomes Divinos por nomes profanos,
propositalmente, como já descrito neste trabalho.
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Baseado no que afirma o movimento em suas publicações e baseado em
registros históricos e na próprio processo de transliteração, é apresentada a seguir
uma conferência sobre o assunto, que trarão elementos para que o leitor possa
formular uma opinião sobre o mesmo. Para iniciar a conferência, partimos dos Nomes
Sagrados registrados em hebraico nas Sagradas Escrituras e analisaremos as suas
correspondentes transliterações no idioma grego, para depois analisar a sua
passagem, em transliteração, para o latim, uma vez que se sabe que primeiramente
as Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, foram traduzidas para o grego, antes
de serem traduzidas para o latim. Partindo do nome do Messias, temos que este nome,
que era um nome de uso comum em Israel, desde do século III a.C., se apresenta em
duas formas: uma forma mais antiga, comumente usada no período anterior ao exílio
babilônico e outra forma mais moderna, comum nos tempos de Cristo.
Graficamente, em hebraico e, posteriormente, em aramaico, estas duas formas
se apresentam da seguinte maneira: ( ישעIeshua ou Ieshu) e ( יהרשעIeoshua), e
ambas têm o mesmo significado de “Deus é Salvação” (Iahweh é Salvação). A forma
mais extensa de grafia deste nome, conhecida como forma plena, é Yehoshua, sendo
a forma mais antiga, comum no período anterior ao exílio babilônico.
Existem, entretanto, provas arqueológicas de que o nome do Messias,
registrado no século I, era a forma gráfica moderna contraída deste nome, em uso
corrente em Israel nesta época, ou seja, Ieshua ou Ieshu: por exemplo, esta forma
gráfica ( )ישעaparece em um documentos hebraicos históricos, de "Inscriptions of
reveal17", Museu de Israel, Jerusalém, documento número 100, 1972, Registro 193,
além de outros registros.
A forma mais antiga, não contraída, refere-se, literalmente, a Josué (Iehoshua),
é transliterada em grego pela forma Iesous (Ιησουσ; Ιησους) em todas as vezes em
que aparece na septuaginta. A forma contraída deste nome, por sua vez, apresenta a
mesma transliteração que a forma plena do nome, aparecendo tanto no Antigo
Testamento quanto no Novo Testamento. Quando aparece no Novo Testamento, surge
apenas o detalhe de a letra grega sigma final ser usada em uma forma gráfica
específica para a terminação de nomes, sendo este um uso moderno, em relação ao
seu uso na época de sua transliteração na septuaginta.
Com a padronização de linguagem introduzida pelos rabinos massoretes,
posteriormente, a partir do século VII, convencionou-se a sempre se utilizar a forma
arcaica, plena, do nome, Iehoshua para as transliterações deste nome, criando, por
isto, uma grande diferença gráfica em relação as transliterações feitas no século VII,
para a designação do nome do Messias, em hebraico; por isto, também, são comuns
hoje referências a Iehoshua nas modernas traduções da Bíblia.
A forma transliterada para o grego “Iesous”, quando olhada de uma maneira
simples, em comparação com Ieshu ou Ieshua, mostra-se, aparentemente, muito
diferente da original, se considerada em grafia latina, e se considerados os fonemas
da língua portuguesa ou das línguas neolatinas, como o leitor está lendo neste
momento. Mas, olhando sob a perspectiva do idioma grego do século I, era a única
forma transliterada correta possível, além de aproximar-se em muito da pronúncia
hebraica corrente, de maneira que foi naturalmente aceita pelos judeus gregos desde
o século III a.C., como será demonstrado adiante.
Que o leitor analise a partir de agora, passo a passo a reconstrução do processo
de transliteração das duas formas deste nome para o idioma grego, partindo do idioma
hebraico, começando pelo exame do alfabeto hebraico de maneira a se familiarizar
com a grafia hebraica, no quadro a apresentado a seguir:
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כ יט ח ז ו ה ד ג ב א
ך
Alef

Bet
Vet

Gimel

Dalet

He

Vav
Vad
Vaw

Zain

Het

Tet

Iod

Kaf
Khaf

ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל
ן ם
Lamed

Mem

ץ ף

Nun

Samek

Ayin

Pe / Fe

Tsadi

Qof

Resh

Shin
Sin

Tav

Lembremos que no hebraico do século I, não existia representação gráfica para
as vogais. Todas as letras listadas acima são consoantes. Isto representou uma das
dificuldades anteriormente descritas no processo de transliteração do Nome Ieshua
para o idioma grego, pois a correspondência letra a letra não pôde ser feita
diretamente, por ser impronunciável, obrigando a adaptações segundo as regras de
ortografia grega.
Para esclarecer isto de maneira didática, imagine o leitor uma situação em que
a língua portuguesa não tivesse em seu alfabeto a representação para as vogais...
Esta situação é simulada no quadro a seguir:
Nesta situação, este parágrafo, em itálico e negrito, seria escrito desta
maneira:

Nst stç, st prgrf m tlc ngrt sr scrt dst mnr:
As vogais da frase acima, na situação de não existir a sua representação
gráfica, seriam pronunciadas simplesmente porque seriam aprendidas na fala,
passadas de pessoa a pessoa, se maneira que seria natural a leitura quando víssemos
grafado “Nst stç, st prgrf m tlc ngrt sr scrt dst mnr:” A frase sem vogais é
incompreensível, mas não seria se fosse comum ao nosso meio ter aprendido o uso
das vogais nestas palavras, de maneira que as mesmas seriam naturalmente inseridas
no momento da leitura.
Assim era o idioma hebraico, até a criação dos sinais massoréticos para a
representação dos sons vogais, no século 7. Ocorre que, como a transmissão da
pronúncia das vogais se passava por tradição simplesmente oral, ocorreram variações,
principalmente entre vogais de pronúncias parecidas, como as vogais de pronúncia
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abertas (que em língua portuguesa levam acentos). A variação de pronúncia das
vogais, ocorreu naturalmente com o passar do tempo e por isto, por exemplo, é que
hoje os nomes Sagrados não encontram correspondência perfeita entre o hebraico
falado hoje e as formas dos nomes registradas até o século I.
A inexistência de representação gráfica para as vogais foi um dos obstáculos a
serem superados na transliteração dos Nomes Sagrados para o idioma grego. A
introdução das vogais nas formas transliteradas para o idioma grego levou em
consideração a pronúncia corrente do hebraico e não somente a representação gráfica
hebraica, como procedimento natural do processo de transliteração.
Para que isto fique bem claro ao leitor, de uma maneira didática, façamos a
transliteração do nome Ieshua, letra a letra, para o alfabeto latino atual, em língua
portuguesa, observando o resultado.
Começamos pela familiarização com as formas gráficas originais deste nome:

ע

ש

י
Ieshua

ע

ש

ר

ה

י

Iehoshua
Estas duas formas do nome, ( ישעIeshua) e ( יהרשעIeoshua), são lidas da
direita para a esquerda, pois a leitura hebraica obedece a uma ordem inversa em
relação leitura nos idiomas ocidentais. Para efeito de facilitação das observações,
serão invertidos, a partir de agora, os sentidos de leitura das formas hebraicas, em
todos os quadros a seguir, para que o sentido de leitura das formas hebraicas coincida
com o sentido de leitura da escrita ocidental, de maneira que se torne mais clara a
correspondência entre as letras hebraicas, com as letras gregas e latinas.
A seguir, confira as duas formas do nome, em sua correspondência direta com
letras do alfabeto romano atual.

י

ש

ע

I

SH

H

Ieshua

י

ה

ר

ש

ע

I

H

U (O)

SH

H

Iehoshua
Notas: SH = “X”;
U = pronúncia indefinida, pois originalmente, no hebraico não existe uma vogal “u”, como também não existe a representação para
uma vogal “a”.

As dificuldades da transliteração ficam evidentes quando percebemos que para
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que o nome fique declinável, ou seja, pronunciável, são necessárias adaptações para
as letras vogais. Mas, quais vogais? - É necessário recorrer às vogais da pronúncia
corrente do idioma original, no momento em que foi feita a transliteração, ou seja,
para o caso das transliterações gregas, no século I.
Apesar de até agora serem utilizados caracteres do alfabeto romano, para a
representação deste processo de transliteração, passemos a observar este mesmo
processo, no idioma grego:

י

ש

ע

Ι

σ

ς

Ieshua

י

ה

ר

ש

ע

Ι

η

υ

σ

ς

Iehoshua
Notas: “ = שs”, correspondência obrigatória;
υ = indefinida, pois originalmente, não existe uma vogal “υ”

Para um melhor entendimento, veja a correspondência entre as letras gregas e
latinas, correspondentes à tentativa de transliteração para o grego, apresentada na
tabela anterior:

Ι

η

υ

σ

ς

I

E

U

S

S

Notas: na correspondência entre o alfabeto grego e romano, a letra “Eta”, que corresponde ao “h” em hebraico,
corresponde ao “E” latino; A letra grega “ σ” é o mesmo que “ς”, sendo esta última usada no final de nomes
próprios.

Como visto, a pura transliteração para o idioma grego, letra a letra, levaria a
uma forma de nome simplesmente impronunciável; ortograficamente errada. Para que
o leitor tenha uma idéia, em nosso alfabeto latino, ficaria algo como “Iss” para Ieshua
e “Ihuss” (ou Ihoss), para Iehoshua; em latim, como visto anteriormente, o nome
também ficaria impronunciável, pois seria, respectivamente “Iss” e “Ieuss” (ou Ieoss),
isto porque, além de não existir representação para as vogais, na forma hebraica, não
existe nem o som e nem a representação gráfica, em grego, para a letra “Shin”
hebraica, equivalente ao “X” latino, obrigando a inserção de uma letra “Sigma”, por
ser esta letra a que representa o som mais aproximado a letra X.
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A Necessidade natural de adaptação da transliteração
Como visto, a transliteração do hebraico do século I para a língua grega, ou
mesmo para outros idiomas, encontra dificuldades porque, enquanto outros idiomas
possuem representação gráfica para as vogais, a língua hebraica antiga não possui,
pois os sinais dos massoretes para a identificação das vogais no hebraico somente
formam criados depois do século VII d.C. A necessidade de adaptação para que o
nome hebraico do Messias (ישעforma breve), ou ( יהרשעforma plena) ficasse
pronunciável, em grego, é evidente. Apesar de toda a discussão em torno do assunto,
esta solução de transliteração já havia sido dada, desde o século III a.C., pois já havia
sido estudada pelos próprios rabinos judeus tradutores da septuaginta, na ocasião,
quando foi definida, a forma grega Ιησουσ (Iesous) para o nome de ( יהרשעJosué /
Iehoshua) e de vários ( יהרשעIehoshua) encontrados no Antigo Testamento. A forma
contraída ( ישעIeshua), que tem a mesma transliteração, como será explicado
adiante, aparece no antigo testamento 29 vezes, nos livros de Crônicas, Esdras e
Neemias, enquanto que a forma plena, não contraída, ( יהרשעIehoshua) aparece no
antigo testamento, 12 vezes, nos livros de Ageu e Zacarias. Em todas elas, a
transliteração grega, registrada na septuaginta é Ιησουσ (Iesous). Muitas vezes estas
duas formas diferentes na grafia, se referem à mesma pessoa, o filho de Jozadaque,
sendo este registro também uma prova de que se trata de um único nome,
representado por duas formas gráficas diferentes, hebraica e, mais modernamente,
aramaica.

Ilustração: Trecho do Livro de Josué 1:10-12, na tradução grega Septuaginta.

Por isto, quando ocorreu a escrita do Novo testamento, naturalmente, esta foi a
forma de transliteração adotada, com o detalhe da moderna grafia grega para a
época, que previa a utilização do mesmo sigma terminal que anteriormente (século III
a.C.), mas em uma forma gráfica específica para a terminação de nomes (século I),
ficando o nome com a forma gráfica conhecida em caracteres latinos como Iesous:
Ιησους ; (σ = ς). Assim, a forma Iesous, de maneira alguma é um nome grego, ou uma
“tradução” do nome hebraico, mas sim, a simples transliteração grega do nome
hebraico, comum e amplamente conhecido em Israel desde três séculos antes de
cristo; não sendo um nome inventado pelos gregos, no século I, como afirmado pelo
Movimento do Nome Sagrado, em uma afirmação contradizente à história. Que o leitor
confira na tabela de transliteração a seguir, as adaptações necessárias à
transliteração para que a forma grega do nome ficasse declinável, acompanhe a
tabela a seguir:
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1

Hebraico

Grego

י
Ι

iod

Iota

2
Vogal sem
registro
gráfico em
hebraico

3

ה

4

He

5

ש ו

6

Shin

Uad

η

Eta

Vogal grega que aproxima a pronúncia
aberta desta sílaba

σ

Sigma

7

ע

Ayin

ου ς

Sigma

Vogais sem
registro
gráfico em
hebraico

Ditondo
Ômicron Upsilon

Conferindo todos os passos da transliteração usada pelos rabinos gregos,
temos:
1 – Iod: foi transliterado como Iota: A primeira letra do nome, “Iod” tem correspondência aproximada a letra
“Iota” do alfabeto grego: apesar de não ser uma vogal, sabe-se, pela tradição oral, que na pronúncia deste nome, em
hebraico, tem o som de aproximado de “i”, correspondente a “iota”, em seu início.
2 – Vogal sem registro gráfico: Esta letra não é representada especificamente na transliteração, porque não tem
sua representação gráfica no hebraico. Na transliteração é representada pela letra grega “Eta” em uma fusão com as
letras “He” e “uad”, representando a pronúncia da primeira parte do nome Divino.
3 – He: foi transliterado como Eta: A segunda letra do nome hebraico, “He” não tem som específico, mas indica a
pronúncia aberta de uma vogal anterior, que naturalmente, não é representada graficamente no hebraico, mas
transmitida por tradição oral; entretanto, a transliteração registrou o uso da letra grega “Eta”, que deve ser
pronunciada como “é”, ou “eh”, que representa a mesma pronúncia de “ah”, em aleluiah.
4 – Uad: foi aglutinado com a primeira parte do nome na transliteração: A letra “Uad”, não representa
diretamente uma vogal, e faz parte da pronúncia da primeira parte do nome, referente a “Yah”; por isto, não teve, na
transliteração, tanto da forma breve Ieshua quanto da forma plena Iehoshua, sua representação específica escrita em
grego, pois esta, é indiretamente, representada na transliteração da letra “Eta”, usada com pronúncia aberta,
similarmente ao que ocorre na forma transliterada “Iahweh”. A letra Uad, representa uma semivogal, que faz que o
grupo “Iod-He-Uad” tenha som muito próximo a “Yah” ou “Yeh”, este é também o motivo para ocorrerem duas formas
para a representação gráfica deste grupo de letras, tanto em descrições do nome do Pai, quanto do Nome do Filho; as
duas formas são consideradas corretas porque refletem aproximações de pronúncia e ocorrem tanto nos registros
gregos quanto nos registros hebraicos massoréticos.
5 – Shin: foi transliterado como Sigma: O som de “X” da letra hebraica “Shin” é sempre transliterado em grego
por um sigma s, que é o seu correspondente grego, pois não existe equivalente exato a letra“X” em grego e também
este fonema não é pronunciado; aqui há uma correspondência obrigatória, pois não existem opções. A letra sigma é
também a correspondente natural do “S” latino.
6 – A vogal “u”: transmitida oralmente foi transcrita como o ditongo “ômicron – upsilon”: Apesar de não
ter representação gráfica na forma hebraica do nome, foi transmitida pela tradição oral, sendo representada pelo
ditongo grego (ου) de uso muito comum em nomes masculinos neste idioma, por isto, uma adaptação natural na
transliteração.
7 – Ayin: A letra Ayin, por sua vez, não tem som específico neste nome. Como o Ayin foi usado na forma original do
nome hebraico, de maneira a fechar o nome, sem som próprio, mas apenas para conferir uma pronúncia aberta (com
acento) à última vogal; esta letra foi transliterada para o idioma grego como sendo a letra sigma terminal grega, que,
apesar de não ter correspondência direta com esta letra hebraica, tem a mesma função de fazer a terminação de
nomes, sem a adição de um som específico. Esta é uma característica natural de nomes em grego, similarmente ao
que acontece com o Ayin hebraico. Como visto, a forma hebraica do nome ternima com a letra “Ayin” e pode ser
conferido que neste ponto não há a representação gráfica para a vogal final “a”, de Ieshua, e por isto mesmo, não
ocorreu a sua representação na transliteração “Iesous”. A letra Ayin pode estar associada à pronúncia de diferentes
vogais.

Nota importante: A transliteração descrita anteriormente é de registro histórico e não de autoria deste
trabalho; a tabela de transliteração foi apenas organizada de acordo com informações conhecidas de
registros históricos, presentes na literatura.

A representação gráfica conhecida hoje, que apresenta uma vogal final, na
forma hebraica Iehoshua, somente veio a existir depois do século VII d.C. com a
introdução dos sinais massoréticos; este é o motivo de, em todas as transliterações
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gregas para este nome, feitas a partir do século III a.C. esta vogal não aparecer
representada na forma transliterada para o idioma grego.
Confira e compare com a grafia antiga do Nome, a moderna representação da
vogal final “a” em um sinal massorético, introduzido depois da transliteração grega:
Comparação entre as formas hebraicas: com e sem a representação das vogais massoréticas
Forma hebraica sem os sinais massoréticos para as Forma hebraica com os sinais massoréticos para
vogais, usada para a transliteração para o representação das vogais, usada a partir do
grego, no século III a.C.
século VII d.C.

Principais diferenças na representação gráfica para o Nome do Messias, com a
inserção dos sinas massoréticos para representação das vogais

O principal responsável pela aparição da vogal final “a” nas modernas
transliterações é o massorético Patar (vide figura anterior), adicionado pelos rabinos
europeus, a partir do século VII, aproximadamente 1000 anos depois da primeira
transliteração deste nome para o idioma grego. Por exemplo, a forma Yehoshua é a
transliteração da forma plena do nome, segundo o registro do hebraico massorético,
do século VII. No tempo em que foi feita a transliteração grega, além de não existir a
representação da vogal “a”, como já citado, ainda existiam versões de pronúncia
contraídas deste nome, a saber Ieshua e Ieshu, formas correntes mais comuns para
este nome entre os judeus do século I. A existência de formas contraídas de grafia e
de pronúncia para este nome ajudam a entender como os rabinos judeus fizeram a sua
transliteração para o idioma grego: certamente foi considerada a aproximação para a
pronúncia corrente do nome, como é comum em processos de transliteração, por não
haver correspondência exata e representação gráfica de todas as letras, como
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mostrado na tabela anterior. Neste âmbito, é importantíssimo considerar que a
transliteração natural para o idioma grego, da forma contraída Ieshu ()ישע, que
pronunciada em língua portuguesa, atual teria o som “Iehxu” (Ié – xu) equivale,
exatamente, à grafia transliterada para o grego, Iesous (Ιησους), como pode ser
conferido pelo próprio leitor, observando a exceção da letra sigma, correspondente à
letra shin hebraica (X) e observando ainda que a letra sigma final, na transliteração
grega, não tem som, na pronúncia do idioma grego no século I. Para que fique claro ao
leitor, a observação é de que esta forma do nome não poderia, de maneira alguma,
ser grafada em grego de forma diferente de “Ιησους”. A forma contraída Ieshu,
inclusive, não difere, graficamente, em hebraico, da forma Yeshua ()ישע, que é a
forma historicamente registrada para o nome do Messias, que, por sua vez, tem
exatamente a mesma terminação existente na forma plena do Nome, Iehoshua ()שע,
usada 1200 anos antes de Cristo; sempre lembrando nestas observações, que o
hebraico, como dito, não tinha, ainda no século I a representação gráfica para as
vogais. A transliteração grega, também não muda, para a forma plena do Nome, mais
antiga, porque a referência a Iah, presente na primeira parte do Nome transliterado,
que também aparece abreviada na forma hebraica Ieshua, já tinha sua transliteração
conhecida em grego, definida pelos rabinos judeus, 300 anos antes, desde a tradução
da septuaginta, no século III a.C., sendo também baseada em pronúncia corrente. Por
estes motivos, a aceitação da transliteração Iesous para o grego foi natural e não foi
questionada, em tempo algum, mesmo no Israel Bíblico, onde conviviam normalmente
pessoas que falavam hebraico e grego, como aparece, inclusive, nas descrições dos
evangelhos. Esta forma transliterada, Iesous (Ιησους), permanece sendo usada até
hoje na grécia.
Analisando, finalmente, a letra sigma, presente no final da transliteração grega,
temos que um comentário adicional se faz necessário quanto à correspondência entre
esta letra e a letra ayin final existente no nome em hebraico: estas duas letras, em
seus respectivos idiomas são letras usadas em terminações de nomes, sem
representarem um som específico. Como exemplo disto, temos o uso que se dá, em
língua portuguesa, com a letra “h” inserida na terminação de nomes. Note o leitor, que
existem duas formas gráficas distintas para a letra sigma na transliteração grega: Uma
é usada em “Ιησουσ” (Iesous – grego, século III a.C.) e outra é usada em “Ιησους”
(Iesous – grego, século I); entretanto, apesar da diferença gráfica entre as duas
formas, a mesma letra está sendo representada. Esta letra, na tradução da
septuaginta, no século III a.C. é representada com a forma “σ” e no Novo Testamento,
no século I é representada com a forma “ς”. É Importante ressaltar a única mudança
ocorrida em 300 anos de registro gráfico foi o aparecimento da representação gráfica
de sigma na forma “ς”, para as ocasiões em que é colocada no final de nomes.
Nos idiomas ocidentais também encontramos fenômeno similar a esta variação
de forma gráfica de letras. Por exemplo: no nome Hanah, a letra H aparece com forma
gráfica diferente para a inicial do nome, ou seja, aparece na forma maiúscula. No
exemplo analisado do idioma grego acontece a mesma coisa, mas para a letra que
finaliza o nome. Para iniciar nomes, inclusive, temos hoje, no alfabeto romano, várias
formas gráficas de letras adaptadas para serem letras maiúsculas, como ocorreu
também com a letra “J”, que surgiu, simplesmente, como uma adaptação gráfica para
a letra “i” maiúscula, no século XV, não sendo este, portanto, um fenômeno isolado
para a letra “J”.
Com relação a pronúncia, apesar de, sob a óptica da simples pronúncia
ocidental atual, a forma Iesous ser, aparentemente, muito diferente da forma hebraica
do nome, a mesma não era vista assim, como já explicado, sob o ponto de vista grego
dos séculos III a.C. a I d.C., época de sua transliteração, porque, como demonstrado, é
a transliteração possível, com correspondência lógica à forma hebraica, que se adapta
às regras da ortografia grega, sendo um nome masculino correto e pronunciável,
resultado de transliteração, além de ser a sua pronúncia muito próxima de sua
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pronúncia hebraica equivalente, corrente entre os séculos III a.C. a I d.C.
De passagem, diga-se, existem outros exemplos de transliterações de nomes
hebraicos que aparentam ser muito diferentes no idioma grego, olhados pela óptica
dos idiomas neolatinos atuais, mas que, se olhados sob a óptica do idioma grego do
século I, se revelam sem quaisquer problemas quanto a correspondência à sua forma
hebraica. Isto também ajuda a compreender como se deu a transliteração de Ieshua
para a forma grega Iesous.
Um exemplo disto é o nome hebraico para Iehudah (Judas), que tem sua
transliteração em grego, feita de maneira similar a transliteração do nome Ieshua,
como será detalhado logo mais adiante.
Diga-se, ainda: não existe lógica em comparar as formas dos nomes hebraicos
transliteradas para o idioma grego com outras transliterações feitas diretamente para
outros idiomas, sem passar pelo idioma grego, pois estas não podem ser comparadas
com usos lingüísticos atuais, em qualquer idioma, pois, como visto nos exemplos,
somente se pode entender corretamente o fato histórico da transliteração do Nome do
Messias para o grego, dentro de seu contexto lingüístico e dentro de sua época.
Transliterações atuais como Yehoshua, incorporam as representações dos sinais
massoréticos e usos lingüísticos atuais. Lembremos mais uma vez que uma forma
transliterada de um nome, naturalmente, sempre absorverá as características do
idioma para o qual foi feita a transliteração, devido a transliteração, em sua natureza,
não ser um processo exato. Uma transliteração qualquer, sempre refletirá também as
características momentâneas dos idiomas envolvidos.
Finalizando mais esta análise, ficam claros equívocos de fundamentação nas
afirmações feitas pelo movimento Testemunhas de Yehoshua, quanto à transliteração
do Nome do Messias para o idioma grego:
a) O movimento afirma que a transliteração do nome para o idioma grego teria sido
feita propositalmente errada, a fim de introduzir o que seria um nome grego profano,
afirmando que Iesous é um nome grego; inventado no século I. Ocorre que a forma
Iesous não foi “inventada”, pois era corrente entre os judeus, desde o século III a.C.
para se referir a Iehoshua, inclusive em Israel, onde se falava normalmente o idioma
grego, aparecendo nas traduções do antigo testamento; o mesmo acontecia
naturalmente entre os Apóstolos, sendo registrada no novo testamento e em outros
documentos históricos da época a transliteração Iesous; por isto mesmo, fica muito
claro que a forma Iesous não se trata de um nome profano, criado propositalmente.
b) As Testemunhas de Yehoshua usam como argumento para tentar provar que a
transliteração para o grego estaria “errada” o fato de não ter sido usada o equivalente
à letra “x”, ou “Shin” hebraico, na transliteração para o grego. Entretanto, no idioma
grego não existe a pronúncia do fonema referente a letra “X” e, naturalmente, não
existe uma letra correspondente; assim, não cabe a argumentação de que deveria ser
usada uma letra equivalente, pois esta simplesmente não estava a disposição. Este
argumento, inclusive, reflete desconhecimento do processo de transliteração e
também do idioma grego, por parte de seus formuladores.
c) A afirmação do Movimento do Nome Sagrado de que a transliteração do nome
hebraico para a forma grega Iesous é incorreta, baseando-se, simplesmente, na
comparação entre a forma hebraica Yeshoshua (transliterada diretamente do hebraico
massorético para a língua portuguesa) e a forma Iesous (transliterada do grego para a
língua portuguesa), para dizer que sejam “nomes” diferentes, não procede, pois não
existe lógica em comparar duas formas transliteradas para idiomas diferentes, devido
a uma forma transliterada sempre assumir as características do idioma para o qual um
termo tenha sido transliterado, exatamente por causa da natureza do processo de
transliteração. O uso desta comparação, para embasar a afirmação de que cada forma
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seja um nome diferente, não passa de um simples artifício, que, no mínimo, revela
desconhecimento dos processos lingüísticos envolvidos.
Da análise de registros históricos, das próprias Escrituras Sagradas e do próprio
processo de transliteração, conclui-se que a transliteração do Nome do Messias para o
idioma grego foi feita de maneira correta pelos responsáveis rabinos judeus gregos,
pois a mesma é a equivalência mais próxima possível da sua forma hebraica, segundo
as possibilidades de adaptação do idioma grego. Isto é um indicativo de que as
afirmações feitas pelo movimento em relação a transliteração do Nome para o idioma
grego são subjetivas; ou seja, são baseadas em pressuposições de seus autores, uma
vez que não existem quaisquer registros históricos para a fundamentação das
mesmas, sendo contrariadas pelas evidências históricas, pelas evidências
escriturísticas e pelas falhas abundantes, na própria linha de raciocínio que propõe o
uso da nova forma para este nome.
Para finalizar esta análise, que o leitor reveja um exemplo de afirmação sem
embasamento, feita sobre o tema. Acompanhe o que diz o autor de O Maior Tesouro
da Humanidade, na página 26 de seu livro, quando examina a transliteração do nome
para o idioma grego, invocando como base teológica a numerologia, para comparar
as formas do nome do Messias em hebraico massorético e grego: note que o que o
autor da afirmação deveria ter certeza da afirmação feita, pois diz ter feito a soma
numerológica quanto as formas do Nome em caracteres gregos e hebraicos:
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

“Notem que o nome Yahoshua Maschiach não resulta no número 666, em língua nenhuma
da face da terra. Vejamos por exemplo na numerologia hebráica: Yehoshua Mashiach = 746,
em latim, Iehuvxva Maxiah = 1.032 e em grego só o nome Iehoxua já atinge o número 1.094”

Diga-se que a numerologia não seria base para fundamentação teológica,
substituindo a leitura da palavra Divina, mas o importante a se notar aqui é que a
simples afirmação de que a transliteração grega seria “Iehoxua” (com “x”) demonstra
que o idioma grego não é nem mesmo basicamente conhecido pelo formulador da
teoria, pois está sendo sugerida uma transliteração alternativa considerada como
correta, mas, absolutamente, impossível de ser realizada para o idioma grego.

Prova histórica de que o Messias era chamado de “Iesous”
pelos judeus gregos no século I
Uma prova histórica, que confirma o uso escriturístico grego da forma Iesous,
que deve ser observada, vem dos registros feitos pelo historiador Flávio Josefo. Flávio
Josefo foi um historiador contemporâneo do Apóstolo Paulo e viveu até 98 d.C. Flávio
Josefo é considerado um dos melhores historiadores antigos e falava hebraico, latim e
grego. Como estudioso, conhecia muito bem a história dos povos judeu, grego e
romano.
Suas obras sobre o povo judeu são importantíssimos registros históricos da vida
grega no primeiro século. Em seu livro, escrito em idioma grego “Antigüidades
Judaicas”, Flávio Josefo faz algumas referências ao Messias. Em uma delas, ele cita:
Flávio Josefo, “Antigüidades Judaicas” XVIII, 3, 2
“Por esse tempo apareceu Ιησους (Iesous), um homem sábio, que praticou boas obras e
cujas virtudes eram reconhecidas. Muitos judeus e muitas pessoas de outras nações tornaramse seus discípulos. Pilatos, o condenou a ser crucificado e morto. Porém aqueles que se
tornaram seus discípulos, pregaram a sua doutrina. Eles afirmam que Ιησους apareceu a eles
três dias após a sua crucificação e que está vivo.”
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Na mesma obra, Flávio Josefo cita que Iesous era chamado de “Cristo”, palavra
que traduz o título de “Mashiach” hebraico, que quer dizer “Ungido”, na passagem de
sua obra que descreve a morte do apóstolo Tiago:
Flávio Josefo, “Antigüidades Judaicas” XX, 9, 1
“Assim, reuniu um conselho de juízes, perante o qual trouxe Tiago, irmão de Ιησους, que era
chamado Cristo, junto com alguns outros, e, tendo-os acusado, de infração à lei, entregou-os
para serem apedrejados”
Nota: nos textos, para efeito didático, o nome de Jesus foi grafado em sua forma grega original, como aparece nos
documentos históricos de Flávio Josefo.

Perceba o leitor, que, se a forma transliterada para o grego, Iesous, fosse um
nome incorreto ou pagão, não teria, de maneira alguma, sido usado por Flávio Josefo,
mas ele usa esta forma, porque ele, que falava hebraico e grego, sabia que
“Iehoshua” ou “Ieshua” poderia ser perfeitamente transliterado para o grego como
Iesous, inclusive, porque esta era a forma corrente deste nome em grego, em Israel,
desde o século III a.C., onde havia uma grande população de origem grega e se falava
normalmente o idioma grego.
Também era corrente entre os apóstolos o uso do título “Cristo”, na pregação
feita aos gregos (os gentios), e este uso comum se reflete no registro de Flávio Josefo,
aqui citado e em outros.
Por fim, a conferência da forma, observando como ela ocorre, em um fragmento
antigo, da carta de Paulo à igreja grega de Philipos, onde aparece a grafia do Nome de
“Ιησους” (Iesous); nesta carta, pode ser lido “Kyrios Iesous”, que significa “Senhor
Jesus”.

Ilustração: Citação de fragmento da carta original aos Filipenses, que cita: “Iesous”.
Nota: O que nos textos gregos parece ser a letra latina “X” na verdade é a letra Alfa.

A transliteração para o latim, ao contrário da passagem do Nome do idioma
hebraico para o grego, não ofereceu dificuldades na sua transliteração, pois há
correspondência direta entre os caracteres, apenas ocorrendo a condensação do
ditongo “ou” em uma única letra “v”, que em latim representa exatamente o mesmo
som, que é, em língua portuguesa, correspondente a “u”. Confira a tabela de
transliteração a seguir:
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Letra Grega

Nome da Letra Grega

Letra Latina Correspondente

Ι

Iota

I

η

Eta

E

σ

Sigma

S

ο

Ômicrom

O (*)

υ

Upsilon ou Ípsilon

V

ς

Sigma (final*)

S

(*) No grego o ditongo ου (ou) pronuncia-se como “u” em língua portuguesa, por isto, não existe a letra equivalente à
letra ômicron na transliteração em latim.

Ocorrem duas modificações fonéticas no termo, na passagem para os idiomas
neolatinos: primeiramente quanto a pronúncia do sigma médio, que é lido de maneira
diferente em alguns países latinos: embora a letra sigma encontre correspondência
perfeita ao “s” no alfabeto latino, a sua pronúncia deixa de ser, em alguns casos,
como no caso da língua portuguesa, na forma de “ss” grego para ser simplesmente o
“s” médio, entre duas vogais. Depois, o sigma final, que no idioma grego , no século I
não tinha pronúncia, mas que é pronunciado, na forma transliteradas do nome,
dependendo dos usos fonéticos de alguns idiomas neolatinos.
O resultado final da transliteração é apresentado a seguir:

Ι

η

σ

ου

ς

I

E

S

V

S

J

E

S

U

S

Iesous – Iesus – Jesus: neste caso, uma transliteração natural, com correspondência direta
entre os caracteres e fonemas.

A partir do século 15, o registro da letra “j” para a palavra “Jesus” deve-se
apenas ao fato de esta letra ser usada como o “i” maiúsculo, com era usada no latim e
idiomas neolatinos para a iniciação de frases e nomes. O uso da pronúncia “g” para
esta letra foi uma evolução de alguns idiomas neolatinos após o século 15, não
existindo este uso fonético, inicialmente no latim. Em alguns países da Europa
oriental, inclusive, o Jota continua até hoje sendo usado com o som de “i”. A letra “v”
do latim, de pronúncia “u”, em língua portuguesa é, também, substituída, no século
15, pela letra “u”, com a introdução do uso desta última, que foi criada para que não
mais se confundisse o “v” vogal do “v” consoante, pois, no latim, a letra v
representava os dois casos.
A análise de todos estes dados históricos, realmente, se mostra complexa, e seu
entendimento, laborioso, porque a realidade é, naturalmente, complexa.
Ao
contrário deste pensamento, na obra O Maior Tesouro da Humanidade, é apresentada
uma explicação mais simples e mais fácil de ser absorvida, que dispensa quaisquer
das análises feitas até agora sobre o tema da transliteração:
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

"Jesus é um nome português de origem grega; e nada tem em comum com o
verdadeiro nome do salvador da humanidade.”

Na realidade, como pôde ser conferido pelo leitor, Jesus é apenas a forma
natural latina transliterada, do Nome hebraico do Messias, como já demonstrado.
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Mais um exemplo de transliteração de Nome Hebraico para
o idioma grego: Iehudah
Em grego, o nome Yehudah assume a forma “Ioudas”, forma que deu origem a
transliteração latina Iudas e, depois, origem à moderna transliteração neolatina Judas.
A observação de como se deu esta transliteração ajuda a compreender com
mais clareza a transliteração de Ieshua para o idioma grego. Para que a comparação
das formas fique clara ao leitor, note que o fonema “u” de “Iudah” é representado no
idioma grego pelo ditongo “ou”, que tem o mesmo som, como ocorre em Iesous ao
passo que a letra “h” final, sem som específico (no hebraico, he) é representada, no
idioma grego, pela letra sigma, que também não tem som na pronúncia, quando
inserida no final de nomes, como já anteriormente explicado. Confira a tabela de
transliteração deste nome para o idioma grego, latim e idiomas neolatinos:

Transliteração do nome "Iuhdah" ou "Iehudah" para o idioma grego
Hebraico

י
Iod

Grego

Latim

Idiomas
Neolatinos

Ι

Iota

I
J

ה

ו

ד

He

Uad

Dalet

Sem
representação
sonora porque
o "He" apenas
confere
Ditondo
pronúncia
Ômicron - Upsilon
aberta ao "iod"

ου

Sem
representação
no idioma
grego
Sem
representação
no idioma latim

U
U

Vogal sem
representação
no hebraico

ה
He

δ

α

ς

Delta

Alfa

Sigma

D
D

A
A

S
S

O resultado é que a pronúncia da grafia grega Ioudas é, então, Iudah,
exatamente como uma das possíveis pronúncias deste nome no idioma hebraico,
segundo a sua própria grafia, exatamente como também ocorre com o nome Ieshua.
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A transliteração do Nome do Pai e seu significado
Como já mencionado, o idioma hebraico somente veio a contar com o uso de
representação gráfica para as vogais, depois do século VII d.C., com a introdução
gradativa dos sinais massoréticos. Até então, somente eram escritas as consoantes
dos textos hebraicos. Dentro deste contexto, o Nome revelado a Moisés no monte
Sinai, que, tradicionalmente é representado pelas quatro letras hebraicas, conhecidas
como tetragrama, foi registrado, em vários momentos da história, pelo idioma grego,
que dispunha de vogais para isto. A forma registrada pelos gregos, que como todas as
tentativas de reprodução vocálica do tetragrama, também é uma aproximação de
pronúncia, é representada pela grafia em caracteres romanos Iahweh. Entretanto,
ainda existem registros históricos para a forma abreviada Iaho ou Ieho. Desta última,
proveio a primeira parte da grafia da forma grega transliterada Iesous.
Apesar de todos os esforços para a reprodução exata da pronúncia da forma
hebraica original deste nome, todas as reproduções existentes do mesmo são
aproximações, pois se sabe apenas por aproximação com seria a pronúncia de cada
fonema representado, uma vez que os usos fonéticos variam em função do tempo.
Um dado importante a se considerar sobre a importância da busca de uma
pronúncia exata para o Tetragrama, que as vezes é considerado como sendo um nome
exato para Deus, é que esta representação registrada pelo idioma hebraico não
corresponde, na verdade, a um nome pessoal de Deus, pois consiste, no resumo da
frase do páleo-hebraico, registrada por Moisés como resposta de Deus quando Moisés
o havia perguntado sobre a sua identificação. Na ocasião, Deus apenas respondeu
dizendo “Eu Sou o que Eu Sou”. O conjunto dos quatro caracteres respectivos a esta
frase, denominado pela tradição como O Tetragrama acabou por ser adotado em Israel
para uso como sendo um nome próprio para a designação do Criador. Para que fique
claro, Deus não revela a Moisés um nome específico, como muitos crêem, mas apenas
declara sobre si mesmo: “Eu existo; “Eu Sou o que Eu Sou”
É interessante observar que a lógica existente na não declaração de um nome
pessoal por parte de Deus a Moisés reside no fato de que a declaração de um nome
pessoal seria fazer uma referência a algo existente, criado pelo próprio Deus. Como o
Criador não pode ser definido por referência a nada existente, porque todas as coisas
existem somente a partir dele mesmo, Ele, então, simplesmente declara: “Eu Sou
aquele que existe; Eu Sou o que Eu Sou”.
Em função do conhecimento da declaração contida no Tetragrama, se torna
muito mais importante entender que o Criador existe e que “Ele é o que Ele é”, em
seu significado, expresso em qualquer língua, do que partir a uma busca de uma
pretendida forma exata para um nome pessoal para Deus, que muitas vezes, desvirtua
o significado original da busca ao mesmo.
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Capítulo VII - A fundamentação do Movimento do
Nome Sagrado
Agora, analisemos o ponto de partida do Movimento do Nome Sagrado, que é a
sua principal fundamentação: a restauração dos Nomes hebraicos como forma
imprescindível de ligação ao Criador.
Para iniciar, façamos uma revisão sobre o conceito de nome: analisemos o
significado da palavra “nome”.
Uma consulta ampla, feita a vários dicionários
significados para esta palavra:

7,8,9,10

trouxe os seguintes

Nome:
–
–
–
–
–
–

Modo de designar alguém;
Reputação;
Renome;
Título;
Qualificação que se dá a alguém;
Em nome de... = pela ordem de...

Fique registrado, que em nenhuma consulta bibliográfica, se encontra para o
termo “nome” a equivalência de “forma gráfica” ou qualquer referência relativa à
fonética para esta palavra. Isto quer dizer que nome não é sinônimo de forma gráfica,
ou de pronúncia, mas sim, e somente, de significado do termo.
Como conseqüência disto, surge, neste ponto, a necessidade de revisão sobre
mais dois conceitos: os conceitos de significado e significante. Acompanhe os quadros
a seguir:
Significado:
–
–
–
–

O que significa uma coisa;
Aquilo que é expresso por um termo;
Significação;
Ação de significar.

Significante:
–
–
–
–

Aquilo que indica o significado;
Forma gráfica;
Portador do significado
A parte fônica

Em se tratando de linguagem literária, temos que significado de um termo é o
que é representado pelo mesmo; é aquilo que é compreendido através do termo
expresso. Por sua vez, temos que significante, de um termo é a forma de
representação do mesmo; significante é o portador do significado: é a forma gráfica o
falada que representa o significado.
Analisando o termo “Nome”, vemos que o mesmo deverá, como qualquer
palavra, apresentar um significado e um significante.
A forma gráfica de um nome, que é o seu significante, não pode ser mudada
somente quando o nome é passado de um idioma para outro que tenha o mesmo
alfabeto do idioma de origem do nome, pois nomes próprios não devem ser
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traduzidos. Assim, por exemplo, o nome Juan no idioma espanhol continuará sendo
grafado como Juan, na língua portuguesa, porque ambos idiomas se utilizam do
mesmo alfabeto.
Ao contrário desta situação, quando a passagem de um nome é feita para um
idioma que utilize de um alfabeto com caracteres diferentes, deve ocorrer o processo
de transliteração, já descrito neste trabalho, sendo que neste caso, a forma gráfica do
nome, necessariamente e inevitavelmente, mudará, com a inclusão, na maioria das
vezes, de variantes fonéticas naturais à transliteração, porque a mesma é,
obrigatoriamente, um processo de adaptação do termo ao novo idioma. O significante
do nome, ou seja, a sua forma gráfica, mudará porque a transliteração é um processo
de adaptação de letras e fonemas com adequações às regras de ortografia do idioma
que recebe o nome. Nestas adaptações, indispensáveis e próprias da transliteração,
são comuns o aparecimento de variantes de fonética, pela necessidade de
aproximações de correspondência entre fonemas diferentes, de alfabetos com
características diferentes.
O significado de um nome, entretanto, não muda quando o mesmo é passado
de um idioma para outro, em transliteração, embora, naturalmente, mude a sua forma
gráfica e, muitas vezes, a sua pronúncia.
A nova forma gráfica, transliterada, com pronúncia, na maioria das vezes,
aproximada, passa a representar a mesma pessoa que no idioma de origem, sem
qualquer prejuízo para o seu significado, já que a forma gráfica do nome é apenas o
significante do termo, ou seja, é apenas um veículo gráfico e fonético, para a
transmissão do significado; é um veículo para a transmissão do nome.
Com base no significado da palavra nome, e observando como a mesma se
insere no contexto do Movimento do Nome Sagrado, percebemos que existem
problemas graves de etimologia na fundamentação principal do movimento que são a
confusão existente entre os significados de nome e de formas gráficas do nome, que
reflete a não distinção entre os conceitos de significante e significado de palavras,
conceitos já explicados anteriormente.
Nota-se claramente a existência desta confusão de conceitos, quando, por
exemplo, é afirmado pelo Movimento que o Nome de Iehoshua foi “trocado” por um
nome “diferente”, sendo substituído por um “nome grego” Iesous, na tradução das
escrituras para este idioma.
Confira mais alguns trechos da literatura do Movimento do Nome Sagrado:
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

"O mesmo aconteceu com o nome do filho Yahoshua; ao se traduzir a nova aliança (novo
testamento) para a língua grega, eles extraíram o nome Yahoshua e o substituíram pelo
nome grego Iesous. E ao se traduzir do grego para o latim em 384 DM, a chamada vulgata
latina, nela o nome grego Iesous deu lugar ao nome Iesvs (em latim).”
Nota: O autor aqui usa o verbo extrair com o sentido do verbo retirar.
6

Em outra publicação do movimento, intitulada “Sai dela povo Meu!” , cuja capa
é apresentada na imagem a seguir, distribuída pela intitulada “Igreja dos Gedeões de
Yehoshua” observamos as seguintes afirmações:
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Publicação de responsabilidade de participantes do Movimento do Nome Sagrado

Sai dela povo meu!

"'Eis que conceberás e darás a luz a um filho a quem chamará pelo nome de Yehoshua
(como está no original hebraico) porque ele salvará o seu povo dos pecados deles'.
É lógico que o anjo não pronunciou o nome “Jesus” ali, mas sim o original hebraico
“Yehoshua”, já que estava falando o hebraico com José e Maria, sua língua original. Até
porque naquela época não existia o nome Jesus, porque o Nome Jesus foi um nome
inventado pelos copistas gregos ao traduzir os originais hebraicos.”

A rigor, o anjo, neste caso, pronunciou à Maria a forma hebraica, por um motivo
muito simples: porque o contexto da passagem era aramaico e Maria falava aramaico.
Isto, de maneira alguma, significa que o mesmo nome, transliterado para outros
outros idiomas, seria “falso”, como afirma o texto aqui reproduzido.
Como dito, não ocorreu uma substituição do nome hebraico por um nome
grego, tampouco a forma Iesous seria um nome “inventado” pelos rabinos gregos,
mas sim, a simples transliteração do nome hebraico para a língua grega. Iesous e
Iesus são, por sito, simplesmente, as formas grega e latina, respectivamente, do Nome
hebraico. O Nome não foi “mudado” mas apenas as formas gráficas e fonéticas,
devido à própria natureza da transliteração; e não poderia ser de maneira diferente, já
que estamos falando da passagem de um Nome por três idiomas com características
fonéticas muito diferentes e com alfabetos diferentes.
As formas gráficas para a representação do Nome do Messias nos diferentes
idiomas, já analisadas neste trabalho são:
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Formas gráficas do Nome do Messias nos idiomas envolvidos na transliteração

( יהרשעIehoshua – hebraico antigo)
( ישעIeshua ou Ieshu, século I)
Ιησουσ (Iesous – grego, século III a.C.)
Ιησους (Iesous – grego, século I)
Iesvs (Iesus – Latim, século III d.C. )
Jesus
(em algumas línguas, especialmente da Europa Ocidental, a partir do século XV d.C.)
O Nome do Messias, no caso, conserva, segundo sua etimologia correta, o
mesmo significado de “Iahweh é Salvação”, existente no idioma hebraico, nas suas
transliterações para os idiomas grego, latim e línguas neolatinas, pois continua a
identificar o Verbo encarnado, O Filho de Deus, sendo a mensagem da salvação, como
se sabe, perfeitamente compreendida nestes idiomas.
Claramente, nota-se que existe um erro crasso em se apresentar formas
gráficas transliteradas como se fossem nomes diferentes, dando o sentido de que os
nomes teriam sido furtivamente “substituídos” e houvesse a necessidade de uma
restauração.
Voltando aos conceitos de significante e significado também percebe-se a
confusão entre estes dois conceitos, quando é afirmado que a pronúncia dos Nomes
seria determinante para a invocação do Criador, pois o Movimento do Nome Sagrado
atribui o processo de invocação ao significante dos Nomes, ou seja, às suas formas
gráfica e fonéticas, e não ao puro significado dos termos. Esta alegação do Movimento,
entretanto, não pode ser tomada como válida, de maneira alguma, pois se as formas
gráficas e fonéticas fossem determinantes na invocação do Criador, apenas para citar
um exemplo, já analisado neste livro, os gregos estariam com a salvação de suas
almas comprometidas em virtude de não existir, no idioma grego, o fonema
correspondente a letra “Shin” hebraica (som de “X”), e nem uma letra correspondente
a esta no alfabeto grego. Nesta situação, teríamos, então um vínculo obrigatório entre
o aprendizado do hebraico e a salvação da alma, coisa de maneira alguma citada nas
Sagradas Escrituras, que na verdade dizem o contrário, afirmando que Iahweh seria
invocado por um povo de outra língua, que não o hebraico.
Também nota-se, neste ponto, que também existe um problema de
interpretação quanto ao significado de “invocação”.
Invocação significa “ato de chamar alguém” ou “ato de clamar por ajuda” e,
mais uma vez, pode-se conferir que, de maneira alguma, este ato esteja preso a
fórmulas fonéticas ou ortográficas.
Quando, por exemplo, nas escrituras é citado: “Todo aquele que invocar o
Nome do Senhor será salvo”, isto quer dizer que todo aquele que chamar pela Pessoa
do Senhor e clamar pela sua ajuda será salvo, e, de acordo com as Escrituras, usando
qualquer idioma, e não uma forma do nome com uma pronúncia especial.
Derivaram-se do erro de se considerar a forma hebraica do nome como a única
maneira de se invocar o Deus verdadeiro, muitas alegações doutrinárias, que levaram
à necessidade de muitas e forçadas adaptações de significados para a sua explicação,
uma vez que não se encontra real fundamentação para esta proposição; algumas
destas adaptações, são analisadas neste trabalho.

90

Um pouco mais sobre o significado da palavra nome em
seu contexto escriturístico
Com relação ao entendimento equivocado do significado da palavra nome, são
apresentados a seguir, mais alguns exemplos de como pode mudar o entendimento de
algumas das principais idéias bíblicas, em função da mudança de significado
apresentado para esta palavra. Mais uma vez, fica evidente a importância da
contextualização da leitura de um texto para a sua real compreensão. As passagens
bíblicas a seguir, são apresentadas na íntegra, ao lado de comentários que expõe o
significado das mesmas segundo duas leituras: a primeira, considerando a palavra
nome da maneira como a mesma é utilizada pelo movimento do nome sagrado; a
segunda, considerando o significado da palavra nome segundo o contexto
escriturístico onde ela aparece. Em cada leitura, as expressões que contém a palavra
nome, para facilitação de comparação, foram substituídas por expressões de
significados equivalentes para cada caso de interpretação:
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Movimento do Nome
Sagrado

Exemplos de
Passagens Bíblicas
importantes
envolvidas na
discussão
(texto original).

Interpretação de passagens
escriturísticas, através de expressões
equivalentes ao significado proposto,
envolvendo o significado da palavra
“Nome”, como apresentado pelo
Movimento do Nome Sagrado
Nome: (segundo o sentido aplicado pelo
movimento do Nome Sagrado)

Seria uma forma de grafia e de
pronúncia específicas

Leitura Bíblica Contextual
Interpretação de passagens escriturísticas, através
de expressões equivalentes ao significado
proposto, envolvendo o significado da palavra
“Nome”como apresentado no seu próprio contexto
escriturístico
Nome:(considerado
contextualmente,
concordância com dicionários)

–
–
–
–
–
–
–

e

em

Modo de designar alguém;
Reputação;
Renome;
Título;
Qualificação que se dá a alguém;
Em nome de... = pela ordem de...
Nomear alguém: conferir autoridade; conferir um
nome; conferir uma posição; conferir um título.

“E disse-lhes: “Ide por todo o mundo,
proclamai o Evangelho, a toda criatura.
Aquele que crer e for batizado será será
salvo. O que não crer será condenado.
Estes são os sinais que acompanharão os
que tiverem crido: representando a
mim, pela minha ordem, expulsarão
demônios, falarão em novas línguas,
pegarão em serpentes, e se beberem
algum veneno mortífero, nada sofrerão,
imporão a mão sobre os enfermos e estes
ficarão curados.”

“E disse-lhes: “Ide por todo o
mundo, proclamai o Evangelho, a
toda criatura. Aquele que crer e for
batizado será será salvo. O que não
crer será condenado. Estes são os
Marcos 16:15-18.
sinais que acompanharão os que
tiverem crido: Pela pronúncia de
meu nome, expulsarão demônios,
falarão em novas línguas, pegarão
em serpentes, e se beberem algum
veneno mortífero, nada sofrerão,
“E disse-lhes: “Ide por todo o
imporão a mão sobre os enfermos e
mundo, proclamai o Evangelho, a estes ficarão curados.”
No sentido contextual da passagem bíblica, os
toda criatura. Aquele que crer e for
discípulos seguem pregando o evangelho,
batizado será será salvo. O que não
agindo “Em Nome de Jesus”, ou seja,
crer será condenado. Estes são os
Neste sentido, a pronúncia do nome cumprindo a ordem dada pelo mesmo, de
sinais que acompanharão os que
“original” hebraico seria fundamental maneira que a sua mensagem possa chegar “até
tiverem crido: em meu nome
os confins da terra”. A expressão “em meu
expulsarão demônios, falarão em para que se pudesse processar o que o nome”, aqui, tem o significado de “segundo o
Messias
afirmou
que
faria.
A
pronúncia
novas
línguas,
pegarão
em
que eu vos ordenei”. Neste ambiente de
serpentes, e se beberem algum “correta”, ou seja, hebraica, do nome
pregação e oração (igreja), segundo os
seria
pré-requisito
para
que
se
pudesse
veneno mortífero, nada sofrerão,
ensinamentos de Jesus é que se processam os
operar
os
sinais
através
dos
que
cressem
imporão a mão sobre os enfermos e
no Messias. Assim, segundo o sinais descritos, ou seja, é neste ambiente que
estes ficarão curados.”

Movimento do Nome Sagrado, a
expressão “Em meu Nome” significaria
literalmente “Pela pronúncia de meu
Nome”, sendo neste sentido, pronúncia
equivalente a som.

Jesus opera, curando e libertando, de acordo
com a fé depositada no mesmo. Por isto é que o
texto menciona: “Estes são os sinais que

acompanharão os que tiverem crido”. Entende-se,
por isto, que o alcance da graça é fruto de um
relacionamento inteligente com Deus, em detrimento
do seguimento de regras e rituais.
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Movimento do Nome
Sagrado

Leitura Bíblica Contextual
Interpretação de passagens escriturísticas, através
de expressões equivalentes ao texto original,
envolvendo o significado da palavra “Nome”
apresentado no seu próprio contexto escriturístico

Exemplos de
Passagens Bíblicas
importantes
envolvidas na
discussão
(texto original).

Interpretação de passagens
Nome:(considerado
contextualmente,
escriturísticas, através de expressões
equivalentes ao texto original, envolvendo concordância com dicionários)
o significado da palavra “Nome”, como
apresentado pelo Movimento do Nome
– Modo de designar alguém;
Sagrado
– Reputação;
Nome: (segundo o sentido aplicado pelo
movimento do Nome Sagrado)

Seria uma forma de grafia e de
pronúncia específicas

–
–
–
–
–

e

em

Renome;
Título;
Qualificação que se dá a alguém;
Em nome de... = pela ordem de...
Nomear alguém: conferir autoridade; conferir um
nome; conferir uma posição; conferir um título.

“Vim com o nome de meu Pai,
mas não me acolheis; se alguém
viesse com o seu próprio nome,
vós o acolheríeis”
“Vim pela ordem de meu Pai, mas não
me acolheis; se alguém viesse pela sua
O significado da passagem bíblica com própria iniciativa, vós o acolheríeis”

o significado sugerido para nome pelo
Movimento do Nome Sagrado, como
visto, seria o de que Yehoshua veio,
literalmente com o nome de seu Pai
(porque esta pronúncia conteria as letras
do nome do Pai) e não foi acolhido, ou
João: 5:43
seja, o povo de Deus não usa este Nome
em hebraico, Yehoshua, mas este
“Vim em nome de meu Pai, mas mesmo povo acolhe outro deus, intruso,
não me acolheis; se alguém viesse
que usa o nome seu próprio nome
em seu próprio nome, vós o
grego-romano, ou seja, Jesus.
acolheríeis”

A publicação de uma das frentes do
Movimento, intitulada “Sai dela povo
Meu!” , na página 18, afirma sobre a
mesma
passagem
bíblica:
“isto
aconteceu, aceitaram outro nome”,
citando
ainda
que
que
este
acontecimento teria sido predito pelo
profeta Jeremias, em seu livro, em
11:19,
passagem
já
analisada
anteriormente neste trabalho (explicado
no capítulo 1 deste livro).

No contexto escriturístico, a expressão “em
nome de meu Pai”, significa que Jesus veio para
cumprir a vontade do Pai; esta interpretação é
concordante com o contexto de todo o resto dos
evangelhos. Jesus afirma que se um falso profeta
viesse segundo a sua própria iniciativa, portanto,
sem uma ordem de Deus, este seria acolhido.
Isto, de fato acontece com muitas seitas, que
abandonam o sentido geral escriturístico para
adotarem interpretações fora de contexto, mas
ao gosto de seus próprios interesses, por
exemplo, de proselitismo. Também com relação
a esta última afirmação existem vários paralelos
bíblicos, onde o povo de Israel acolheu falsas
profecias, que não eram originadas de Iahweh,
mas que vinham, segundo a citação do próprio
nome hebraico Iahweh, como já demonstrado
neste trabalho.
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Interpretação de passagens
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equivalentes ao texto original, envolvendo
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Seria uma forma de grafia e de
pronúncia específicas

Filipenses 2: 6-11
“Ele, estando na forma de Deus,
não usou de seu direito de ser
tratado como um deus, mas se
despojou, tomando a forma de
escravo. Tornando-se semelhante
aos homens, e reconhecido em seu
aspecto
como
um
homem,
abaixou-se,
tornando-se
obediente até a morte, à morte
sobre uma cruz. Por isso Deus
soberanamente o elevou, e lhe
conferiu o nome que está acima
de todo nome, a fim de que ao
nome de Jesus todo joelho se
dobre, nos céus, sobre a terra, e
sob a terra, e que toda a língua
proclame que o Senhor é Jesus
Cristo, para a glória de Deus Pai”.
(Bíblia de Jerusalém)

Leitura Bíblica Contextual

“Ele, estando na forma de Deus, não
usou de seu direito de ser tratado como
um deus, mas se despojou, tomando a
forma
de
escravo.
Tornando-se
semelhante aos homens, e reconhecido
em seu aspecto como um homem,
abaixou-se, tornando-se obediente até a
morte, à morte sobre uma cruz. Por isso
Deus soberanamente o elevou, e lhe
conferiu o nome Yehoshua que está
acima de todo o nome, a fim de que à
pronúncia do nome de Yehoshua
todo joelho se dobre, nos céus, sobre
a terra, e sob a terra, e que toda a língua
proclame que o Senhor é Yeshoshua
Hamashiac, para a glória de Deus Pai”.
O significado da passagem bíblica com o
significado sugerido para nome pelo
Movimento do Nome Sagrado, como mostrado
na transcrição acima, seria o de que o
Filho de Deus recebeu o nome Yehoshua,
em
sentido
de
forma
(gráfica
e
fonética), e de que esta forma do nome
esteja acima de todos os nomes. Assim, é
em acordo com esta forma hebraica do
nome, que se dobram todos os joelhos,
nos céus, sobre a terra, e sob a terra,
sendo que toda a língua deve confessar
que
Yehoshua
é
o
Senhor.
Esta
interpretação é defendida pelo movimento
na publicação “O
Maior Tesouro da
Humanidade”, na página 26; entretanto,
existe um obstáculo para que a afirmação
possa se tomada como verdadeira, que é o
fato de o próprio texto bíblico citado,
de Filipenses 2: 6-11 afirmar que o
Messias recebeu um “nome que está acima
de todo o nome” por ter-se tornado
semelhante aos homens e ter suportado
até mesmo a morte na cruz. Note o
leitor, que o motivo apresentado nas
escrituras, para que o Messias tenha
recebido “o nome que está acima de todo
o nome”, evidencia que o termo nome
neste texto não se trata de forma
gráfica, mas sim da nomeação que recebeu
Jesus após a sua vitória na cruz. Se
Jesus houvesse recebido o “nome que está
acima de todo nome” no momento de sua
concepção, anunciada pelo anjo a Maria,
quando o anjo cita o nome Ieshua, Ele
não poderia ter recebido este nome pela
sua vitória na cruz. Assim, nota-se
claramente que o texto trata da nova
nominação de Jesus, que é o título
recebido de “Rei dos Reis e Senhor do
Senhores”, e não do nome anunciado pelo anjo
a Maria. O texto trata da nomeação de Jesus
com o título citado, por isto é mencionado o
termo nome.

–
–
–
–
–
–

e

em

Reputação;
Renome;
Título;
Qualificação que se dá a alguém;
Em nome de... = pela ordem de...
Nomear alguém: conferir autoridade; conferir um
nome; conferir uma posição; conferir um título.

“Ele, estando na forma de Deus, não usou de seu
direito de ser tratado como um deus, mas se
despojou, tomando a forma de escravo.
Tornando-se
semelhante
aos
homens,
e
reconhecido em seu aspecto como um homem,
abaixou-se, tornando-se obediente até a morte, à
morte sobre uma cruz. Por isso Deus
soberanamente o elevou, e lhe nomeou com o
título que está acima de todo título, a fim de
que ao Senhorio de Jesus todo joelho se
dobre, nos céus, sobre a terra, e sob a terra, e
que toda a língua proclame que o Senhor é
Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai”.

Neste contexto escriturístico, a expressão “nome que
está acima de todo o nome”, significa que Jesus
ocupa a posição de senhor sobre tudo e sobre todos,
ou seja tem o título de máxima autoridade sobre todas
as coisas. Este Título é concordante com a alegação
do próprio Jesus, em Mateus 28:18:
“Todo poder foi me dado no céu e
sobre a terra” .
Isto também concorda com o escrito pelo Apóstolo
João, em Apocalipse, 17:14, onde Jesus figura como
“Senhor dos senhores e Rei dos Reis”.
Diante dele, todos os joelhos se dobram, porque Ele
possui o título máximo, ou seja, a Ele, Deus entregou
toda a autoridade. Assim, no contexto desta passagem
escriturística, a palavra nome tem o significado de
título; posição ao qual Jesus foi nomeado.
Fica definitivamente estabelecido que neste contexto
escriturístico o termo Nome tem significado de título,
em Apocalipse, 19:16:, onde se lê:
“um nome está escrito sobre seu
manto e sobre a sua coxa: “Rei dos
Reis e Senhor do Senhores”.
Note que neste versículo não é mencionado um
nome próprio, mas apenas títulos atribuídos ao
Messias, ao mesmo tempo em que diz sobre estes
títulos: “um nome está escrito".
Isto confirma este significado contextual para o termo
Nome.
Este é o título ou posição para a qual Cristo foi
nomeado, recebendo toda a autoridade no céu e na
terra.
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Interpretação de passagens
escriturísticas, através de expressões
Nome:(considerado
contextualmente,
equivalentes ao texto original, envolvendo
concordância com dicionários)
o significado da palavra “Nome”, como
apresentado pelo Movimento do Nome
– Modo de designar alguém;
Sagrado
Nome: (segundo o sentido aplicado pelo
movimento do Nome Sagrado)

Seria uma forma de grafia e de
pronúncia específicas

Mateus, 7: 22-23:
“Muitos dirão naquele dia:
Mestre, Mestre, não profetizamos
nós
usando
teu
nome?
Pronunciando teu nome não
expulsamos
demônios?
E
Mateus, 7: 22-23:
pronunciando teu nome não
fizemos muitas maravilhas? E então
“Muitos dirão naquele dia: lhes direi diretamente: Nunca vos
Mestre, Mestre, não profetizamos conheci: apartai-vos de mim, vós
nós em teu nome? E em teu que praticais a iniqüidade.”
nome não expulsamos demônios?
O Movimento do Nome Sagrado afirma
E em teu nome não fizemos
muitas maravilhas? E então lhes que esta passagem se refere aos Cristãos,
direi
diretamente:
Nunca
vos como descrito mais adiante neste trabalho,
conheci: apartai-vos de mim, vós dizendo que os Cristãos crêem usar o nome
do Messias, mas na verdade não usam,
que praticais a iniqüidade.”
porque usam a forma latina do nome, sendo
esta, na verdade, outro nome. Assim,
sofrerão a condenação do Messias, no dia do
juízo, por não profetizarem usando o nome
Yehoshua, não expulsarem demônios usando
o nome Yehoshua e não fazerem maravilhas
usando o nome Yehoshua.

–
–
–
–
–
–

e

em

Reputação;
Renome;
Título;
Qualificação que se dá a alguém;
Em nome de... = pela ordem de...
Nomear alguém: conferir autoridade; conferir um
nome; conferir uma posição; conferir um título.

Mateus, 7: 22-23:
“Muitos dirão naquele dia: Mestre,
Mestre,
não
profetizamos
nós
conforme nos ordenastes? E como nos
ordenastes não expulsamos demônios? E
segundo o que nos ordenastes não
fizemos muitas maravilhas? E então lhes
direi diretamente: Nunca vos conheci:
apartai-vos de mim, vós que praticais a
iniqüidade.”
A interpretação contextual desta passagem cita servos
do Senhor, que apesar de profetizarem, expulsarem
demônios e fazerem maravilhas em seu nome, na
verdade deixam de cumprir a ordem dada por Jesus.
Isto é claramente explicado nos versículos seguintes,
onde o próprio Jesus afirma que estes não seriam
reconhecidos porque todas as vezes em que deixaram
de socorrer os que tiveram necessidade, na verdade
estavam deixando de fazer ao Senhor, ocasionando
uma condenação por negligência da ordem dada pelo
Messias. Isto desmente a afirmação de que a
condenação se daria pelo não uso da forma hebraica
do nome do Messias.
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Interpretação de passagens
escriturísticas, através de expressões
equivalentes ao texto original, envolvendo Nome:(considerado
contextualmente,
o significado da palavra “Nome”, como
concordância com dicionários)
apresentado pelo Movimento do Nome
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Seria uma forma de grafia e de
pronúncia específicas

Mateus 28:19
“Ide, portanto, fazei
discípulos
de todas
as
nações, batizando-as em
nome do Pai, do Filho e
do
Espírito
Santo;
ensinando-as
a
guardar
todas as coisas que vos
tenho ordenado.“

Leitura Bíblica Contextual

“Ide,
portanto,
fazei
discípulos
de todas
as
nações, batizando-as em
nome do Pai, do Filho e
do
Espírito
Santo;
ensinando-as
a
guardar
todas as coisas que vos
tenho ordenado.“
Esta passagem é especificamente
rejeitada pelo movimento do Nome
Sagrado, em virtude de ser
considerada
uma
“adulteração
introduzida por Jerônimo” na
tradução das escrituras para o latim.
O raciocínio é simples: a sentença
“em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo” não cita nomes,
assim, não pode se estar falando em
nome de alguém. Outro dado
importante é que o movimento nega
a existência da Trindade: a
conseqüência é a dedução pura e
simples de que este versículo não
pode ser verdadeiro.

–
–
–
–
–
–

e

em

Reputação;
Renome;
Título;
Qualificação que se dá a alguém;
Em nome de... = pela ordem de...
Nomear alguém: conferir autoridade; conferir um
nome; conferir uma posição; conferir um título.

“Ide, portanto, fazei discípulos de
todas as nações, batizando-as,
representando o Pai, o Filho e
o Espírito Santo; ensinando-as a
guardar todas as coisas que vos
tenho ordenado.“
A leitura contextual desta passagem
revela que Jesus ordena que se pregue e
batize, representando o “Pai, o Filho e o
Espírito Santo”, ordenando que os fiéis
sejam instruídos a reconhecer Deus em suas
três formas de existência, sendo levados a
entender o acontecimento da encarnação do
Verbo, reconhecendo a Divindade do
Messias e reconhecendo ao mesmo tempo,
no Messias e no Espírito que se manifesta
na Igreja, a realidade da presença de Deus
Pai, Criador do Universo. Este é o resumo
do sentimento presente na teologia da
Trindade.

Como visto, a não compreensão dos reais significados dos termos escriturísticos
levam, conseqüentemente, a uma não compreensão do real significado das
mensagens escriturísticas envolvidas. No exemplo em questão, o entendimento
errôneo do que é expresso pelo termo nome e seu entendimento como sinônimo de
forma gráfica ou fonética, pode conduzir a um perigoso equívoco, similar ao que pode
ocorrer no uso de imagens de escultura no processo de adoração ao Criador.
Tomemos como exemplo o que ocorre quando uma prece é dirigida a uma escultura
representativa, em vez de a mesma ser dirigida exclusivamente ao Criador invisível:
neste caso pode ocorrer, conscientemente ou inconscientemente uma espécie de
substituição, característica da idolatria (idolatria = troca do Criador pela criação), onde
o destinatário ou espectador do ato de prece poderia ser confundido e entendido como
a própria imagem de escultura, ou qualquer personalidade representada pela mesma,
quando, segundo as escrituras, todo pedido deveria ser dirigido a Deus, presente e
invisível. Similarmente a esta situação, quando se entende a invocação do Criador
como se esta estivesse condicionada a pronúncia de uma forma específica do nome, já

96

não mais se tem como exclusiva condição para alcance do Criador o ato de se dirigir a
Ele, mas sim, tem-se uma condição adicional, que é a pronúncia de uma seqüência
específica de sons, sendo que sons, como as imagens de escultura, nada mais são do
que parte da criação, parte do mundo material; objetos do mundo material.
Quando a validade de uma prece ou oração é questionada por se considerar
necessário o uso de uma ou outra forma de pronúncia específicas para um nome
Sagrado, está sendo considerada a pronúncia do termo como se esta contivesse
propriedades especiais para a ligação ao Criador, ou seja, está sendo considerada
uma seqüência de sons no lugar do simples significado do termo Nome (Pessoa); de
maneira similar ao exemplo mencionado das esculturas, não é mais considerada
exclusivamente a Pessoa do Criador, sendo considerada a necessidade de um
elemento auxiliar.
Sobre isto, que leitor medite e julgue por si mesmo.
Fica, por fim, evidente, em função de tudo o que foi aqui analisado, que o que
realmente importa, afinal, é que os significados dos termos sejam corretamente
compreendidos, dentro do contexto geral de cada mensagem escriturística, ficando,
talvez, a alegada necessidade de pronúncia “original” dos Nomes Sagrados, devido a
sua falta de fundamentação, reservada apenas ao terreno da superstição.

97

A Teoria da conspiração
Paralelamente a alegação da necessidade de uma restauração da pronúncia
hebraica original, dos Nomes do Pai e do Filho, na invocação do Criador, existe a teoria
de uma alegada conspiração que teria acontecido especialmente na tradução das
escrituras para o latim. Talvez esta teoria exista para embasar a primeira. Sobre isto,
que o leitor analise. Segundo o movimento, tanto a forma grega do nome quanto a
forma latina seriam “nomes diferentes”, introduzidos de maneira proposital pelos
copistas gregos e romanos nas escrituras, de maneira a introduzir a adoração do deus
greco - romano intruso, denominado “deus-cavalo”.
Conferindo o que diz a literatura do Movimento sobre esta troca intencional,
temos que, segundo esta teoria da conspiração, a mesma teria sido predita por
profecias bíblicas, algumas já analisadas aqui; entretanto, a literatura do Movimento
diz mais sobre esta conspiração. Alguns trechos de “Sai dela povo Meu”, pertencente
a uma igreja do Movimento do Nome Sagrado denominada “Gedeões de Yehoshua”,
são destacados a seguir:
Sai dela povo meu! - Página 22

“O Nome grego IESOUS e o nome Romano Jesus não tem e não pode ter equivalência
nenhuma com o nome hebraico YEHOSHUA HAMASHIAC. A diferença é enorme, um é o nome
Sagrado do Filho de Deus, o outro, o nome do ídolo inventado pelos Gregos e Romanos
para enganar a humanidade e fazê-la adorar a imagem que a besta do Apocalipse faria
para que fosse adorada por todos.”
Sai dela povo meu! - Página 21

"'Eis que conceberás e darás a luz a um filho a quem chamará pelo nome de Yehoshua
(como está no original hebraico) porque ele salvará o seu povo dos pecados deles'.
É lógico que o anjo não pronunciou o nome “Jesus” ali, mas sim o original hebraico
“Yehoshua”, já que estava falando o hebraico com José e Maria, sua língua original. Até porque
naquela época não existia o nome Jesus, porque o Nome Jesus foi um nome inventado
pelos copistas gregos ao traduzir os originais hebraicos.”

A afirmação da troca dos Nomes Divinos é feita, como explicado anteriormente,
tendo como base simplesmente a grafia e a fonética dos mesmos, ficando claro o erro
da afirmação de que a forma transliterada latina Jesus seria um nome inventado,
porque esta simplesmente segue a mesma transliteração para o grego usada para
este nome, em todas as vezes em que o mesmo aparece no Antigo Testamento, desde
três séculos antes da vinda do Messias e, portanto, desde três séculos antes da
revelação à Maria deste Nome como sendo o Nome escolhido para o Messias.
Isto demonstra, flagrantemente, que não ocorreu a alegada conspiração, pois o
Nome do Messias não poderia ser “adulterado”, como é alegado, antes de que o
Mesmo fosse anunciado à Maria. No mais, todos as alegadas profecias apresentadas
pelas Testemunhas de Yehoshua para provar a existência desta conspiração, como já
demonstrado, são na verdade, distorções de significados de passagens bíblicas e de
fatos históricos relacionados, distorções que convergem todas para o conceito
previamente definido da troca do nome.
A conclusão final é obvia e simples: a alegada conspiração para a troca do
Nome Divino, não corresponde, de maneira alguma, à realidade.
Comentários adicionais, frente a todos os descritivos analisados, em função de
tudo o que foi exposto até aqui, se fazem desnecessários.
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Etimologia de termos usados pelo Movimento
Etimologia significa “estudo da origem das palavras” e serão demonstrados
agora, mais alguns erros de etimologia registrados na teologia do Movimento e
presentes em sua literatura.
Comecemos por uma afirmação contida em “Sai dela povo Meu!”, da
comunidade “Gedeões de Yehoshua”:
Sai dela Povo Meu! Página 23

“O nome Jesus foi formado da união de dois deuses gregos: J - Júpiter + Esus = Jesus”

A informação é, simplesmente,
apresentados na tabela a seguir:

inverídica,

por

quatro

motivos

claros,

1 - O primeiro motivo, que por si somente, seria suficiente para determinar a inverdade nesta
alegação apresentada pelo Movimento do Nome sagrado, já foi demonstrado anteriormente
neste trabalho: a forma Jesus é uma transliteração da forma grega para o Nome hebraico
Yehoshua, em uso por rabinos judeus gregos desde três séculos a.C, por isto, a alegada
associação de nomes, que teria ocorrido no século I, depois da anunciação a Maria do Nome
Iehoshua como sendo o Nome do Messias, simplesmente não existiu.
2 - O segundo motivo é que “Esus” não é um deus grego e nem romano, mas sim um deus
celta, cultuado a milhares de quilômetros da Grécia e de Roma e não conhecido de gregos e
romanos. A simples similaridade de pronúncia do termo Esus, com o termo Iesus, de maneira
alguma, poderia ser aceita para a definição de alguma ligação deste deus a Jesus.
A ligação entre as duas palavras, usa um sistema de combinações de semelhanças
conhecido como etimologia popular. Definições lançadas através de mera similaridade de
grafia entre palavras são, simplesmente inválidas, pois uma análise etimológica jamais pode
ser baseada em coincidências de pronúncia. A etimologia de um termo qualquer sempre tem
por base o idioma ao qual pertence originalmente o termo analisado, jamais se ligando um
termo qualquer a outras palavras por simples coincidências silábicas, sendo isto válido tanto
para palavras de outro idioma quanto para palavras do mesmo idioma ao qual pertença o
termo. Assim, por exemplo, um termo de origem hebraica, mesmo transliterado, somente
poderá ter a sua etimologia analisada tendo por base suas origens hebraicas e sua trajetória
histórica, nunca sendo levado em consideração a grafia em outros idiomas para a
determinação de seu significado, ou seja, o significado do termo sempre será o significado
presente no idioma original, mesmo depois de uma transliteração, a despeito de qualquer
similaridade com outra palavra.
3 - O terceiro motivo, pelo qual se sabe que a afirmação é falsa, é que a letra “J” somente veio
a surgir no século XV, usada como “i” maiúsculo, para o início de nomes e frases, sendo, por
este o real motivo para o seu uso no lugar do “i”; a pronúncia do fonema “g” para esta letra é
nada mais do que uma variante de pronúncia própria dos idiomas neolatinos ocidentais. A
prova disto, é que não somente o Nome Jesus teve a transliteração da letra “I” para “J”, mas
também os nomes “João”, “Jeremias”, “Javé”, “Judas”, “Judá”, etc... Todos estes exemplos, tem
nos originais hebraicos a pronúncia da inicial “i”.
4 - O quarto motivo é que o deus romano “Júpiter”, não era mais cultuado a mais de 1.000
anos quando esta letra surgiu e, ainda assim, existiam outros deuses com a letra inicial “I” na
Grécia e em Roma, de maneira que esta ligação com Júpiter se mostra totalmente forçada,
sendo, portanto, uma ligação indiscriminada, feita somente para reforçar a tese da troca do
Nome Divino.
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O uso da associação indiscriminada
formulação de Teologia do Movimento

de

elementos

na

Com base nas afirmações contidas na literatura do movimento, analisadas até
aqui, percebe-se a existência de um mecanismo de associação indiscriminada de
versículos bíblicos isolados, de significados de palavras, de letras isoladas e de
números; estes elementos são agrupados por simples similaridade de grafia,
pronúncia ou por mera coincidência, sendo usados como base para a formulação de
teologia.
Este mecanismo, ao que parece, é aceito dentro do Movimento do Nome
Sagrado, como suficiente para produzir “provas” que, por sua vez, são aceitas por
seus membros como “cabais” para as teses apresentadas. Neste mecanismo de
“investigação”, qualquer coisa que, por simples coincidência, pareça é,
tendenciosamente, considerada como realmente existindo na forma pretendida,
mesmo que esteja totalmente fora de contexto, já que a necessidade de
contextualização, como claramente visto, é ignorada. Ao contrário desta forma de
proceder, em um método real de estudo e de investigação, a realidade ditaria a
direção para qual apontariam as descobertas.
Parece ocorrer no ideário apresentado pelo Movimento, que a direção inicial
para a qual se acredita que as descobertas devam apontar, define o significado de
cada ítem observado, de maneira a desenhar a realidade enxergada pelos
formuladores das teorias. Observa-se, também, que as novas idéias geradas, ganham
adesão sem o mínimo questionamento, talvez por um comum hábito cultural de ouvir
e aderir a uma novidade sem o complemento de uma verificação ou de uma leitura
analítica.
Erros de interpretação contidos na literatura do Movimento podem ser vistos,
com grande facilidade em outras de suas publicações, não raramente, literalmente
reproduzidos.
Como demonstrativo disto, é ora apresentado que o já descrito erro de
compreensão relativo à citação do texto do versículo 16, do capítulo 34, do livro do
profeta Jeremias, que diz: “mudastes e profanastes o meu nome”, contido em O Maior
Tesouro da Humanidade foi, sem maiores critérios, reproduzido por outra publicação
de uma variante do movimento das Testemunhas de Yehoshua:
5

A obra citada é “Aspectos Fundamentais da Causa Israelita” , de um líder da
“Comunidade Judaica Messianitas”, cuja capa é apresentada na imagem a seguir.
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Publicação de responsabilidade da Comunidade Judaica Messianitas

Nesta obra está reproduzido o mesmo erro do autor de “O Maior Tesouro da
Humanidade”:
Aspectos Fundamentais da Causa Israelita

“Não é difícil percebermos como a mudança do nome hebraico original “Yahoshua” foi
transliterado para o grego “Iesous” e para latim ”Iesus”, contrariando a profecia do Profeta
Yermayahu (Jeremias) no capítulo 34 e o versículo 16 onde o Eterno criador afirma:
“mudastes e profanastes o meu nome”. Infelizmente, o nome Jesus Cristo está atrelado a
divindades pagãs tais como: Esus, Júpiter, Zeus, e a Deusa Grega da Cura nominada Iasus.”
Nota: o texto da citação foi transcrito aqui exatamente como aparece na publicação.

Note que este último autor ainda vai além, em relação ao anteriormente dito,
ligando os nomes de vários Deuses a “Iesus”, palavra do latim, e faz isto por mera
similaridade de sons na pronúncia dos nomes, já que não existe nenhuma outra
ligação: Esus, de pronúncia igual ao final de Iesus em latim é, na verdade, um deus
celta, cultuado a milhares de quilômetros de roma, em idioma celta, e nem mesmo era
conhecido de gregos e romanos, enquanto que Zeus era o principal deus grego,
associado aqui por ter uma pronúncia parecida a “Deus”, em língua portuguesa atual,
conforme verificado em entrevistas feitas com membros do movimento. Também
Júpiter aparece na lista, porque este era o principal deus da mitologia romana e teria
cedido a letra “J”, que substituiria o “I” no nome profano “Jesus”; assim Jesus também
poderia estar ligado a “Júpiter”, o deus dos romanos. Interessante afirmação,
especialmente quando confrontada com o fato de que a letra “J” somente foi criada
mil anos após a queda do império romano, ou seja, em um momento onde Júpiter não
era mais adorado faziam mais de 1000 anos. Por fim, temos a deusa grega Iasus, que
foi incluída na lista por seu nome terminar com “sus”, embora Jesus seja uma forma
latina e não do idioma grego, contexto no qual se insere esta deusa. Segundo a
afirmação feita, todos estes nomes de deuses estariam relacionados a Jesus,
simultaneamente, pela simples grafia da forma latina do seu nome.
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Este mesmo mecanismo de associação indiscriminada de elementos é o que
aparece em ação quando, para associar Jesus à besta do apocalipse, o nome Iesus em
latim é interpretado no idioma hebraico, para assumir o significado de Deus-Cavalo, ao
mesmo tempo em que, para associar o mesmo Iesus a “Eis aí o Porco”, o nome é
interpretado no latim, considerando a sílaba “sus” separadamente, embora na forma
latina, esta mesma sílaba, tenha origem na transliteração a partir do idioma grego e
por isto não poderia, de maneira alguma, se subordinar à uma etimologia latina.
Vê-se, então, que, na realidade, não existe critério algum na definição nas
afirmações feitas pelo movimento: as associações entre fatos são feitas ligando,
indiscriminadamente, idiomas diversos, países diferentes, contextos diferentes e
épocas diferentes, mas, como visto, são presumidas como verdadeiras simplesmente
por associação de versículos isolados, completos ou cortados; por associação de
palavras; por associação de sílabas e até mesmo por destaque de letras isoladas.
Nesta visão, estes elementos poderiam assumir o significado necessário a se
encaixar em qualquer explicação pré-conceituosa, pré-definida, não importando a
época, lugar ou idioma do contexto em que deveriam estar, desprezando qualquer
metodologia de investigação.
Como um dos muitos exemplos de adaptação forçada de significado, que mais
chamam a atenção na leitura de O Maior Tesouro da Humanidade, figura a etimologia
do nome “Roma”, deduzido a partir da inversão da ordem de leitura desta palavra,
constante no glossário do livro “O Maior Tesouro da Humanidade”, página 64:
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

“ROMA = Capital da Itália; cujo próprio nome é AMOR invertido, espiritualmente significa:
ódio, traição, inveja, intolerância, perseguição, roubo, cobiça, adultério, assassínio, morte e
destruição. Roma é a atual sede do cristianismo; ela é a mãe de todas as igrejas cristãs, seja
evangélica ou não; as quais estão filiadas à grande meretriz do Apocalipse. Juntas, isto é; a Mãe
e as Filhas representam a expressão das Escrituras que diz: “A grande Babilônia, a mãe das
abominações da terra”.

Como se fosse necessário um comentário sobre o texto anterior, observe o
leitor que esta inversão de sentido de leitura para a formação de uma nova palavra, a
partir da palavra “amor”, somente funcionaria em língua portuguesa, pois, quando se
faz o mesmo em outros idiomas, tomando somente o idioma inglês como exemplo, a
afirmação cai por terra, pois “love” daria como resultado da inversão, “evol”, sem
significado algum neste idioma.
Voltando ao significado dado pelo movimento para o nome de Jesus, soma-se a
tudo o que foi até agora exposto, o fato de que, embora “Sus” ou ainda, “Jesus” seja
apresentado pelo movimento como um deus greco-romano, não existe qualquer
registro histórico para este deus, tanto na mitologia grega quanto na mitologia
14

romana. Por exemplo, no Dictionaire Grec-Français (Dicionário de Grego – Francês)
de C. Alexandre, de 1.868 páginas, no apêndice de nomes históricos, mitológicos e
geográficos, consta o verbete Iesous, da seguinte maneira: “Jesus, nome hebraico.”
Falando sobre as associações entre significados de palavras, lembremos que a
mera similaridade ou mesmo a perfeita coincidência de grafia ou de sons na pronúncia
de duas palavras, ou de parte delas, não significa necessariamente uma relação entre
as duas coisas. Existem inúmeras palavras que tem pronúncias parecidas ou iguais,
mesmo sendo de um mesmo idioma, mas que têm significados totalmente diferentes.
Para que fique claro isto, que o leitor analise o exemplo da palavra "Aconcágua": tanto
em Língua Portuguesa, como também em Espanhol, a palavra é o nome do monte
mais alto da Argentina e não tem nada em seu significado relacionado a palavra
"água", apesar do sufixo “água” ser exatamente coincidente entre as duas palavras. A
palavra Aconcágua tem origem indígena, enquanto que água tem origem no latim
"Acqua", de mesmo significado. Hipoteticamente, uma interpretação forçada ao
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máximo, que pretendesse estabelecer uma ligação entre as duas palavras, poderia
sugerir: "Aconcágua é um monte coberto de gelo, sendo que o gelo é nada mais que
água congelada, daí existe uma relação entre a palavra Aconcágua e a palavra água".
A afirmação seria totalmente falsa, apesar de parecer lógica e convincente para
algumas pessoas, pois, na verdade, "Aconcágua", na língua Aymara, dos índios da
região do monte, significa “sentinela de pedra”. Esta palavra passou da língua Aymara
diretamente às línguas espanhola e portuguesa, conservando a sua pronúncia.
A ligação entre duas palavras apenas dada pela similaridade ou coincidência de
sílabas é definida, em língua portuguesa como "falsa etimologia"18.

A atribuição de um novo significado para Deus
Da pesquisa de entrevistas, feitas com membros do movimento do Nome
Sagrado ficam evidentes, pelas informações circulantes entre os membros do
movimento, mais algumas alterações de significados de termos baseadas em
associações indiscriminadas de significados; veja apenas um exemplo a seguir:
Deus: A vertente Brasileira do Movimento do Nome Sagrado, analisada neste
traballho, afirma que a palavra da Língua Portuguesa “Deus” seria derivada da palavra
grega “Zeus”; segundo é corrente entre os seus membros, esta palavra teria sido
cunhada através da “troca de apenas uma letra”, ou seja o “Z” de Zeus teria sido
simplesmente trocado pela letra “D” de Deus. Assim, quanto se dirige um culto a Deus
estaria, segundo o movimento, sendo adorado Zeus.
Zeus, na Grécia Antiga era considerado como sendo o Pai dos Deuses, soberano
do céu. Assim, os adeptos do Movimento do Nome Sagrado se utilizam do termo Deus
para afirmar que as igrejas fazem adoração ao antigo deus grego Zeus.
Fundamentação da afirmação: Claramente, o que realmente existe, neste caso, é
apenas uma confusão entre termos, pois para início de análise, a afirmação feita pelos
adeptos do movimento apenas coincide com o termo “Deus”, em língua portuguesa: já
em espanhol, por exemplo, não seria possível a exploração desta coincidência, pois o
mesmo termo se traduz por “Dios”. A afirmação também não valeria para o idioma
francês, onde temos “Dieu”, como também não valeria para o inglês, onde o termo se
traduz por “God”. Em latim, por sua vez, o termo seria “Deux” e, finalmente, no
próprio idioma grego, o termo é traduzido por “Theos”.
As testemunhas de Yehoshua também afirmam, de maneira simplista, que
Theos é Zeus, confundindo os dois termos como sinônimos, quando na realidade não
são: A palavra Theos é aplicada a quaisquer dos deuses gregos e mesmo de outras
nações, sendo, Zeus, por isto, um “Theos”, mas não valendo o raciocínio inverso
proposto, de que Theos seja, necessariamente, “Zeus”.
A palavra Theos nada mais é do que a palavra correspondente, no idioma grego,
palavra hebraica Eloim, que em língua portuguesa se traduz pela palavra Deus. Esta
palavra identifica divindades, podendo ser indicativa tanto do Deus Criador, Iahweh,
quanto ser indicativa de um deus pagão, ou seja, a palavra Deus simplesmente indica
um ser adorado, cultuado.
Para ilustrar o uso correto do termo Theos, por exemplo, podemos comparar as
seguintes afirmações: “Iahweh é o Eloim de Israel”, que tem o mesmo significado de
“Iahweh é o Deus de Israel”; isto, corresponde a dizer, em grego, que “Iahweh é o
Theos de Israel”.
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A apresentação de uma ligação ortográfica entre os
Nomes Sagrados do Pai e do Filho
Uma das chamadas provas apresentadas pelo movimento para alegar que
somente seria verdadeiro o Nome hebraico do Messias, o movimento do Nome
Sagrado aponta uma ligação entre as formas ortográficas dos Nomes do Pai e do Filho,
que é possível somente no idioma hebraico. Como esta ligação não é possível nas
transliterações para outros idiomas, as transliterações são simplesmente definidas
como "falsas".
Em “O Maior Tesouro da Humanidade” , na página 32:
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

“O acrônimo YHWH, que foi colocado no madeiro onde o mestre Yahoshua foi empalado, é a
verdadeira revelação do Nome do Pai na pessoa bendita de seu filho Yahoshua. Veja a
explicação:
YAHOSHUA HANOZRI WUMELECH HAYAHUDIM
Y = Yahoshua
H = O Nazareno
W = Rei
H = Dos Judeus.”

A afirmação, apresentada pela publicação, entretanto, mais uma vez, não
encontra respaldo na realidade, pois apresenta os seguintes erros de lógica,
apresentados na lista a seguir:

104
Erros presentes na sigla apresentada para o Acrônimo YHWH
1 – O termo hebraico YHWH, na verdade traz apenas as letras iniciais correspondentes ao que
foi representado pelos massoretes, na forma transliterada Iehowah, que, por sua vez, provém
do páleo hebraico (língua hebraica da época de Moisés), sendo, na verdade um acrônimo
representativo da grandemente conhecida frase, traduzida por “Eu Sou o que Eu Sou”. Foi
somente a tradição hebraica que se encarregou, posteriormente a Moisés, de dar a este
acrônimo ou seu uso como o Nome do Pai; portanto, o mesmo não poderia ser usado como
uma sigla representativa do que exprimiu Pôncio Pilatos na placa colocada no alto da cruz
(Jesus Cristo, Rei dos Judeus), porque esta, naturalmente, trata-se de outra frase, pois trata de
outro assunto; Pilatos descreveu o que ele ouviu sobre Jesus enquanto que Moisés descreveu a
resposta que ouviu quando perguntou a Deus quem Ele era. O que se vê, neste caso, então, é
a simples tentativa de exploração de mais uma coincidência, como ocorre em todos os outros
pontos doutrinários apresentados pelo movimento, para a adaptação de significados,
destinados ao apoio de sua doutrina;
2 – Percebe-se na ligação apresentada, uma sigla formada por artigos, que despreza as iniciais
“N” de Nozri e “Y” de Yahudim, o que mostra uma adaptação forçada para a coincidência da
sentença. Caso fossem utilizadas as iniciais dos termos principais, a sigla para a frase poderia,
perfeitamente, e mais apropriadamente, ser: YNWY - YAHOSHUA ha NOZRI WUMELECH ha
YAHUDIM, a exemplo do que acontece em língua portuguesa com Yehoshua Nazareno Rei dos
Judeus – YNRJ;
3 – Percebe-se a inserção de um artigo (ha) antes de Nozri (Nazareno), para adaptar a
sentença; ao contrário de se grafar apenas “Yahoshua Nazareno Rei dos Judeus”, é
apresentada uma sentença equivalente a “Yahoshua, o Nazareno Rei dos Judeus”;
4 – Não se pode alegar que a coincidência existente entre as iniciais dos termos em hebraico
seja prova de autenticidade única da forma hebraica do Nome, pois, neste caso, seria o mesmo
que alegar que, por exemplo, não se poderia haver escrituras em língua portuguesa, onde não
se poderia repetir esta coincidência de iniciais para as palavras citadas, mesmo usando a
transliteração direta do Nome hebraico; neste ponto, surgiria, então, uma necessidade de uma
transliteração ou tradução forçada dos termos, que significa dizer que existam idiomas onde a
identificação do criador não seria possível, derivando-se daí uma obrigatoriedade do
aprendizado do hebraico. Não há nem mesmo sombra de notícia de algo similar nas Escrituras;
pelo contrário, as escrituras dizem que Deus seria louvado por povos de outras línguas e que
seria conhecido até os confins da terra;
5 – É natural se esperar que esta questionável “coincidência” não se repetisse em outros
idiomas, por um motivo muito simples: porque são outros idiomas. São idiomas com alfabetos
12
diferentes e regras gramaticais diferentes. Sabe-se que o significante dos termos, mesmo
7

transliterados, necessariamente, mudam; porém, conservam o seu significado e, sabe-se que,
naturalmente, obviamente, não se pode repetir uma sigla com formas gráficas transliteradas
ou traduzidas; a exploração desta coincidência, para se alegar uma autenticidade única de
significado da forma hebraica do Nome do Messias, por isto, não passa de mais um artifício,
para promoção de um ponto de vista, entre tantos outros observados no apoio às doutrinas do
movimento.

Ainda se forçando a aceitação da sigla YHWH como válida para se ligar as
formas gráficas dos Nomes Sagrados do Pai e do Filho, em hebraico, através de se
considerar que as iniciais do Nome do Pai pudessem ser as letras iniciais das sílabas
do nome do Filho, como normalmente acontece no hebraico, onde somente as
consoantes são representadas graficamente, ainda seria encontrada mais uma
barreira, intransponível: a de que o acrônimo, segundo as regras de ortografia
hebraica não se encaixa no Nome do Messias, como se pode conferir a seguir:
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Quadro comparativo entre os dois Nomes Sagrados hebraicos
Nome do
Pai
Iehowah
Letra latina
correspondente

Nome do
Filho
Iehoshua
Letra latina
correspondente

י

Iod

Vogal sem
registro
gráfico em
hebraico

Y

י
Y

ה

He

H

Iod

Vogal sem
registro
gráfico em
hebraico

ה
H

ו

Uad

Vogal sem
registro
gráfico em
hebraico

W

He

ו

Uad

W

ה

He

H

ש

Shin

SH

Vogais sem
registro
gráfico em
hebraico

ע

Ain

H

O nome do Filho é mais extenso do que YHWH, pois possui, como se sabe, um
sufixo relativo a salvação, formado por duas letras ( שshin) e ( עAyin). Nota-se, que a
letra Shin no nome do Filho não corresponde a letra he final, presente no Nome do Pai,
ainda sobrando, sem correspondência o Ayin final, existente no Nome do Filho, além
das letras sem registro gráfico, mas com pronúncia registrada oralmente e diferentes
para os dois Nomes. Para que fique bem claro ao leitor: como é visto na tabela,
sobram letras que têm representação gráfica no hebraico, e também sobram fonemas
sem registro gráfico, que são transmitidos oralmente, estes dados, que não poderiam
ser ignorados, tornam impossível o ajuste entre as duas formas gráficas para que seja
válida a afirmação de que a forma do Nome do Pai contenha, graficamente, o Nome do
Filho.
Conclusão: Não existe nenhuma ligação ortográfica especial entre as formas dos
dois Nomes em hebraico.
A real ligação existente entre os dois Nomes, é somente a constante nas
Escrituras, que descrevem, claramente, o mistério da encarnação do Verbo, que, no
caso da religião cristã, é essencial que seja corretamente entendido, para que se
tenha acesso à Deus. Não é necessário para esta compreensão que se recorra a
qualquer tipo de artifício ortográfico, mas sim, somente que se leia e que se realmente
entenda o significado da mensagem divina anunciada nas Escrituras, que leva a
simples compreensão da necessidade da aceitação do Messias como verdadeiro
salvador.
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Capítulo VIII - As
Sagradas Escrituras

adulterações

apontadas

nas

Um dos pontos principais do doutrinário do movimento Testemunhas de
Yehoshua é a pregação para o “restabelecimento da verdade”, que teria sido
escondida do mundo quando ocorreram as traduções das escrituras para o grego e
para o latim, através do que o movimento chama de “adulterações” das Sagradas
Escrituras. A principal “adulteração” seria a troca dos Nomes divinos do Pai e do Filho
pelo que o movimento chama de “nomes greco-romanos”; mas estas adulterações não
seriam as únicas.
As adulterações, segundo o movimento, provocaram “retoques profundos” no
significado das Sagradas Escrituras, a ponto de a mensagem da Salvação ficar
inacessível aos fiéis. Neste ponto o movimento surge como as “Testemunhas” que
atuariam na “restauração” da verdade.
Examine, com muita atenção, o que diz o movimento sobre as supostas
adulterações, que teriam sido inseridas propositalmente nas Escrituras, pelo clero
romano, no momento da tradução das mesmas para o latim, em “O Maior Tesouro da
Humanidade”, na pagina 35:
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O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

“Depois da introdução, no sistema eclesiástico, do Dogma da Trindade, no século VII,
muitas passagens do novo testamento foram modificadas, a fim de exprimir as novas
doutrinas. Por exemplo, em I João a 5:7 (Yahonam), no rodapé da Bíblia de Jerusalém
(Yahushalaym), trás a confirmação de que este texto foi adulterado; bem como Mateus 28:19
(Matityahu), que também está adulterado. Interpolações, palavras trocadas, vírgulas fora do
lugar, etc... Tudo visando mudar o sentido da Palavra do Eterno Criador. Por exemplo: “Porque
YHWH manifestou-se em forma de Filho no mundo” (Yahonam 3:17 (João, foi adulterado para
“Deus enviou seu Filho”. A própria sociedade Bíblica do Brasil confirma que a bíblia está
adulterada; vejamos o que eles dizem: 'Em todas elas (Escrituras da Bíblia) há erros causados
por descuido dos copistas: erros de omissão, ou de adição de palavras, frases e orações
inteiras, e também a troca de letras e de palavras. E, ainda mais, existem modificações feitas
propositalmente pelos copistas no intuito de melhorar o texto, seja na gramática, ou no
vocabulário, ou na doutrina' (Natureza e propósito da Bíblia na Linguagem de Hoje, 2 edição,
pág. 6 – Sociedade Bíblica do Brasil).
Sabemos que ao iniciar as traduções para o grego, já começavam a serem introduzidas
nas Escrituras as “glosas” que eram notas explicativas dos copistas sobre o sentido do texto,
escritas geralmente na margem dos “manuscritos”. Posteriormente essas “glosas” foram
incorporadas ao texto, o que antes estava a margem do texto, era colocado dentro do texto
original, mudando o seu sentido e alterando o seu significado.
No segundo século também começa a ser introduzida a técnica chamada de “escólio”,
que muitas vezes era um comentário; ou uma explicação gramatical; ou até mesmo uma
crítica, visando tornar o texto mais compreensível. Devemos ter consciência que muitos
desses comentários, explicações, notas e críticas dos copistas, foram sendo acrescentadas no
texto original, tanto é que futuras cópias reconheciam estes acréscimos como sendo originais.
Daí surgem as “variantes” que são diferenças de palavras, textos, parágrafos e conteúdos de
vários manuscritos.
Quando a glosa, ou escólio, eram acrescentados, ou seja, introduzidos no texto
original, então se configurava o que se conhece por “interpolação”.
Portanto, uma interpolação é um acréscimo posterior, acrescentado pelo copistas, e
não faz parte do texto original. Quando esses elementos estranhos foram introduzidos dentro
do texto, aconteceram as interpolações; e com as interpolações, aconteceram as mudanças
de sentido, as mudanças de palavras e as vezes até pelo acréscimo de um único sinal.
A verdade é muitas vezes dolorosa, mas como ela é única, não podemos desprezá-la;
não é por causa de muitos, ou a maioria desconhece a verdade, ignorando os fatos, que essa
verdade e esses fatos deixam de existir. Não é pelo fato de que outros rejeitam a verdade, que
ela deixará de ser verdade, pelo contrário; ela permanece, mesmo que seja por poucos
conhecida.
Devemos ser honestos ao ponto de que mesmo diante da incompreensão da maioria, a
verdade prevaleça como única. Não podemos nos enganar com palavras de mentiras,
acréscimos, mudanças, substituições, etc... feitas pela ousadia de homens ímpios (como a de
copistas sem consagração, ou como Jerônimo). A palavra da verdade deve ser o evangelho
original, autêntico, verdadeiro, não adianta colocar em nossos corações um evangelho
falsificado, que pelas mudanças do hebraico para o grego perdeu seu sentido original. Não
queremos nada menos que a verdade, mesmo que essa verdade contradiga a maioria.
Apelamos para a consciência daqueles que, como nós, não se conformam com meros
discursos. Estamos fartos de belos discursos, desejamos a verdade.”

Sem fazer discursos, mas apenas analisando a existência das alegadas
adulterações nas Escrituras Sagradas, passo a passo, comecemos pelos textos bíblicos
apresentados neste livro: todos os textos utilizados aqui são apresentados em duas
versões e colocados em duas colunas, de maneira a possibilitar a sua comparação
versículo a versículo, por parte do leitor. A primeira versão é da bíblia vulgata latina,
traduzida por Jerônimo, no século IV d.C. para o idioma latim, a partir do idioma grego,
traduzida depois para o inglês e, finalmente, sendo traduzida pelo padre João Ferreira
de Almeida, para a língua portuguesa. A segunda versão é da bíblia de Jerusalém, uma
edição traduzida diretamente para a língua portuguesa, a partir dos textos originais
judaico hebraicos (antigo testamento) e dos textos gregos (novo testamento).
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A comparação, que pode ser feita pelo leitor, desde o início deste livro, entre as
duas versões, traz a luz que, na verdade, o que é chamado de “graves adulterações
nas Escrituras”, são na verdade, apenas variantes de literalidade, naturais nos
processos de tradução de textos, que não deturpam, de maneira alguma, o significado
transmitido aos leitores em outros idiomas. Nota-se, claramente, através da leitura
comparativa, que a vulgata latina de Jerônimo, traduzida por João Ferreira de Almeida
mesmo tendo passado por 2 idiomas antes de ser traduzida para a língua portuguesa,
mantém a perfeita correspondência de significados entre todos os seus textos,
confrontados com os textos traduzidos diretamente do hebraico e do grego para a
língua portuguesa: os significados se conservam, e a mensagem da salvação é
perfeitamente transmitida, tanto que hoje é conhecida e objeto de estudo do leitor
deste trabalho.
As glosas e interpolações citadas realmente existem, como é explicado na
literatura citada, da respeitável e responsável Sociedade Bíblica do Brasil, que,
entretanto não “confirma que a bíblia está adulterada”, como quer e diz o autor de O
Maior Tesouro da Humanidade, mas sim explica que as glosas e as interpolações são
exatamente a causa da existência das variantes de literalidade que o leitor pode ora
conferir, texto a texto, sendo que as mesmas não produzem as alegadas mudanças de
significado teológico nas mensagens bíblicas. Apesar de o autor de “O Maior Tesouro
da Humanidade” afirmar sobre as adições nas traduções: “Tudo visando mudar o
sentido da palavra do Eterno Criador”, não é este o sentido da existência das notas
acrescentadas aos textos originais pelos tradutores das Escrituras originais para
outros idiomas: estas, visam garantir justamente a transmissão do significado
completo do texto adiante, tendo realmente cumprido o seu papel, uma vez que
podemos perceber a perfeita correspondência de significados, que pode ser conferida
entre a vulgata latina traduzida por Almeida e os textos originais, alguns apresentados
neste livro.
Indo ainda mais além, conferindo, lado a lado, a tradução da vulgata latina de
Almeida, com a Bíblia grega e também com a bíblia judaica, exatamente, como visto
aqui, são encontradas perfeitas correspondências de significados contextuais entre as
traduções. Isto mostra que as alegações feitas pelo Movimento do Nome Sagrado
sobre a mudança de significado dos textos bíblicos, também não encontram base na
realidade, sendo apenas mais um dos desdobramentos das idéias pregadas pelo
movimento. Estas afirmações tão veementes, por sua vez, não são feitas com base em
conhecimentos aprofundados sobre a história das Escrituras, pois deixam transparecer
erros primários, como o que está implícito em mais um exemplo de afirmação
constante em O Maior Tesouro da Humanidade:
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

“Depois da introdução, no sistema eclesiástico, do Dogma da Trindade, no século VII, muitas
passagens do Novo Testamento foram modificadas, a fim de que exprimissem as novas
doutrinas. Por exemplo, em I a João 5:7 (Yahonam), no rodapé da Bíblia de Jerusalém
(Yahushalaym), trás a confirmação de que que este texto foi adulterado; bem como Mateus
28:19 (Matityahu), que também está adulterado. Interpolações, palavras trocadas, vírgulas
fora do lugar, etc... Tudo visando mudar o sentido da Palavra do Eterno Criador.”

Devemos observar aqui que o Dogma da Trindade não foi criado no século VII. A
doutrina da Trindade transpira das Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no
Novo Testamento, sendo simplesmente ratificado no concílio de Nicéia, no século III,
de maneira a normatizar o ensino das doutrinas da Igreja.
Um detalhe interessante quanto a afirmação é que o uso da vírgula foi
introduzido na Europa, somente a partir do século 14. Assim, a afirmação de que os
gregos e romanos colocaram “vírgulas fora do lugar” deixa transparecer, mais uma
vez, que as afirmações são feitas apenas através de presunções e não tendo por base
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um processo sério de estudo e investigação. Nisto transparece uma fato grave: a
história destes documentos e seus originais não foram examinados durante a
elaboração das teses apresentadas sobre os mesmos; portanto, deduz-se que as
afirmações baseadas no alegado exame trazem informações inverídicas.
Continuando e analisando as passagens citadas no texto: a primeira delas é
João 5:7, onde João Ferreira de Almeida faz uma adição de uma frase, mas mantém a
correspondência de significado com o contexto do texto.
Vulgata latina - João Ferreira de Almeida
I de João 5:7
“Por três são os que testemunham
[no céu: O Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e
estes três são um]”

Tradução do grego para a língua portuguesa
I de João 5:7
“Pois há três que dão Testemunho. “

Esta é uma das raras e excepcionais adições encontradas nos textos na vulgata
latina. Estas adições, entretanto, não mudam o significado contextual do texto, como
pode ser conferido. De todos os exemplos comparados lado a lado neste livro, este é o
único que apresenta uma diferença considerável de literalidade, mas que, mesmo
assim, não têm o seu significado alterado por Jerônimo. Procedendo à leitura deste
texto completo, o leitor terá a oportunidade de verificar que esta adição não muda a
mensagem original em seu contexto. Além disto, a própria tradução revisada de João
Ferreira de Almeida destaca em colchetes a adição, deixando clara a sua existência,
separando-a do texto original, além de que outras modernas traduções, como a Bíblia
de jerusalém, trazem a literalidade original, de maneira que não seria possível
adulterar esta informação, uma vez que a mesma está acessível, em sua versão
original, a todos, em praticamente todas as edições atuais da bíblia.
A citação da nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, feita em O Maior Tesouro da
Humanidade, alegada como prova da adulteração da Bíblia neste ponto é:
Bíblia de Jerusalém, página 2132:

“O texto dos versículos 7 – 8 é acrescido na Vulgata de um inciso, aqui abaixo representado
em parênteses, ausente nos antigos manuscritos gregos, das antigas versões e dos melhores
manuscritos da Vulgata, o qual aparece em uma nota marginal introduzida posteriormente no
texto: “Porque há Três que testemunham (no céu: O Pai, o Verbo e o Espírito Santo, e estes
três são um só; e há três que testemunham na terra): O Espírito, a água e o sangue, e esses
três são um só”.

Esta nota da Bíblia de Jerusalém, nada mais é do que a explicação sobre a
adição de Jerônimo, apresentada e analisada anteriormente e não pode ser
considerada, de maneira alguma uma “prova de adulteração”.
A última passagem tida como adulterada apresentada no texto é Mateus 28:19:
Vulgata latina - João Ferreira de Almeida
Mateus 28:19

Tradução do grego para a língua portuguesa
Mateus 28:19

“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as
nações, batizando-as em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo; ensinando-as a
guardar todas as coisas que vos tenho
ordenado. E eis que estou convosco todos
os dias até a consumação dos séculos.”

“Ide, portanto, e fazei que todas as nações
se tornem discípulos, batizando-as em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo e
ensinando-as a observar tudo quanto vos
ordenei. E eis que estou convosco todos os
dias, até a consumação dos séculos.”

Outro motivo apresentado pelo Movimento do Nome Sagrado para alegar que
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exista uma adulteração neste ponto do texto é que o movimento nega a existência da
Trindade, para apresentar o conceito da “unicidade”, que diz que a Trindade é uma
forma pagã de adoração e que Deus é uma única pessoa e não um Deus em Três
Pessoas, como a clássica explicação da Trindade. Baseando-se neste conceito prévio,
é deduzido que o texto acima simplesmente estaria “errado”; entretanto, esta
passagem resulta exatamente de uma cópia em hebraico do Evangelho de Mateus,
encontrada por Jerônimo quando de sua viagem de pesquisa à Israel.
A contrário do afirmado pelo Movimento do Nome Sagrado, o conceito da
Trindade, apesar de algumas inserções feitas por Jerônimo para apoio didático a esta
doutrina, não precisa, de maneira alguma de adições ao texto original para existir,
pois, como já dito, este conceito transpira por toda a Bíblia, e não é uma criação do
clero romano, como afirma o movimento do Nome Sagrado, mas sim algo conhecido
desde o século I, que consta da preocupação do Apóstolo João, registrada por seus
discípulos, em seu Evangelho. João, ao lado de Paulo, foi um dos escritores que mais
se preocuparam em afirmar a Divindade de Cristo, relacionada com a doutrina da
Trindade. A retirada de todas as pequenas adições, como esta, feitas por Jerônimo, na
tradução da Bíblia para o latim, não mudaria em nada a teologia Cristã, pois a relação
com Deus é desenvolvida através do entendimento das Escrituras como um contexto
geral e não através de versículos destacados, como querem alguns. Observações
tendenciosas sobre estas adições têm servido de base para uma campanha para o
descrédito da teologia da Trindade e, indiretamente, das próprias escrituras.
Mais uma afirmação apresentada por este e por outros movimentos, para
desacreditar a doutrina sobre a Trindade tem sido a afirmação simplista de que a
palavra “Trindade” não apareça na Bíblia. Na realidade, a palavra “Trindade” é
somente uma maneira de identificar a teologia que explica que Deus é existente em
Três pessoas, as quais podem ser vistas em ação, em ocasiões diferentes, nos relatos
bíblicos, para os quais existe farta documentação e paralelos nas igrejas atuais, que
evidenciam sua realidade. Assim era de se esperar que esta palavra, naturalmente,
não ocorresse literalmente na bíblia, como realmente não ocorre; entretanto, a
Trindade manifesta-se claramente, através da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo
como três distintos entre si, embora os Três sejam faces existentes do mesmo Deus.
Quem vive na prática a experiência religiosa descrita no Novo Testamento, não se
engana sobre isto, pois em sua vida pessoal são reproduzidos os acontecimentos
descritos nas Escrituras, sendo perfeitamente possível para um cristão maduro
entender claramente a Trindade.
Com relação ao texto de Mateus 28, vale observar que o movimento não aceita
o batismo “em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”, pois a Trindade não pode
ser admitida, mas somente o Nome na forma Yehoshua Ha-Mashiach; por isto,
segundo as definições do Movimento, não poderia ser verdade, nem a Trindade e nem
a ordem de batizar “em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”, porque Pai, Filho e
Espírito Santo não são Nomes Próprios.
De passagem, para explicar o porque da teologia da Trindade e não da
Unicidade pregada pelo movimento, acompanhe a conferência sobre o que diz o autor
de O Maior Tesouro da Humanidade:
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O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição
“O filho do Eterno e soberano Criador, que é o Messias prometido; é o templo (corpo) do
Espírito Santo. Ele á a imagem do Criador invisível. Quem vê o Filho Yahoshua vê o Pai, pois é
uma só pessoa, (Yahonam 14:9 (João). No entanto, o Filho Yahoshua (que é o corpo) orava ao
Pai (que é o Espírito), devido a sua dupla natureza: Falava como homem, pois era filho de
Míriam (Maria) e falava como Criador, pois era gerado pelo próprio Eterno, que é o pai invisível
que habitava Nele. Portanto o Filho disse: Eu e o pai somos um, Ele esclarece que Eu (que é
seu corpo) e o Pai (que é o Espírito), são uma só pessoa. Não são duas e nem três pessoas
distintas (separadas), conforme os pagãos costumam afirmar. Se o Pai e o Filho são uma só
pessoa, aí teríamos então somente duas pessoas; e se o Espírito não é pessoa, pois não tem
carne nem ossos, conforme afirma o próprio mestre Yahoshua em Lucas 24:39 (loukas), onde
estaria então a suposta terceira pessoa da Santíssima Trindade? Essa linha de raciocínio
trinitariana e dualista, não encontram guarida na mente de pessoas que almejam a salvação
de suas almas através do conhecimento da verdade.”

Comparando, novamente, as afirmações do Movimento com o texto de Mateus
28:
Vulgata latina - João Ferreira de Almeida
Mateus 28:19

Tradução do grego para a língua portuguesa
Mateus 28:19

“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as
nações, batizando-as em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo; ensinando-as a
guardar todas as coisas que vos tenho
ordenado. E eis que estou convosco todos
os dias até a consumação dos séculos.”

“Ide, portanto, e fazei que todas as nações
se tornem discípulos, batizando-as em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo e
ensinando-as a observar tudo quanto vos
ordenei. E eis que estou convosco todos
os dias, até a consumação dos séculos.”

Duas coisas ficam claras no texto bíblico: primeiramente, a formulação trinitária
da ordem dada por Jesus. Depois, vê-se que Jesus afirma: “E eis que estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos.” Ora, se Jesus está com os discípulos, até
hoje, e não é visível em forma corpórea, deduz-se que Ele está presente sob uma
forma espiritual. Assim, como que a segunda pessoa da Trindade não existiria? Note o
leitor, que Jesus afirma, taxativamente, que estaria com os discípulos e não que uma
“força ativa” ou ainda “um representante” estaria em seu lugar. Logo, Jesus não é
somente “o corpo”, como afirmam as Testemunhas de Yehoshua, mas um ser de
natureza espiritual.
Também é possível aqui perceber uma confusão de conceitos sobre as
naturezas humana e espiritual do Messias; conceitos que somente podem ser
explicados corretamente pela teologia da Trindade.
Prosseguindo na análise deste mesmo ponto, e não usando mais o texto do
Evangelho de Mateus, já que se afirma que o mesmo estaria adulterado com relação à
Trindade, pode-se comparar as afirmações contidas em O Maior Tesouro da
Humanidade com o texto paralelo de Mateus 28, contido em Marcos 16:19:
Vulgata latina

Grego para a língua portuguesa

“De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter
falado, foi recebido no céu e assentou-se à
destra de Deus. E eles, tendo partido,
pregaram em toda a parte, cooperando com
eles o Senhor, e confirmando a palavra por
meio de sinais, que se seguiam.”

“Ora, o Senhor Jesus, depois de lhe ter
falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se a
direita de Deus. E eles saíram a pregar por
toda a parte, agindo com eles o Senhor, e
confirmando a Palavra por meio de sinais que
a acompanhavam.”

Neste texto fica claro mais uma vez que a presença de Jesus entre os discípulos
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é literal e de natureza espiritual, na afirmação: “E eles saíram a pregar por toda a
parte, agindo com eles o Senhor, e confirmando a Palavra por meio de sinais...”
Prosseguindo a análise, confira agora outra passagem apresentada pelas
Testemunhas de Yehoshua como adulterada, em João 3:17:
Vulgata latina - João Ferreira de Almeida
João 3:17

Tradução do grego para a língua portuguesa
João 3:17

“Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo
“Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo,
para
julgar o mundo, mas para que o mundo
não para que julgasse o mundo, mas para que
seja
salvo
por ele. ”
o mundo fosse salvo por ele.”

A tradução correta sugerida para esta passagem, pelas Testemunhas de
Yehoshua, seria: “Porque YHWH manifestou-se em forma de Filho no mundo”;
entretanto, para esta tradução, não se têm notícia de um documento original com esta
literalidade, sendo importante ressaltar que Jesus é, realmente, Iahweh manifestado
no mundo, mas o texto grego original não têm neste ponto, de forma alguma, a
tradução sugerida. Por fim a existência desta tradução em nada interferiria no
significado contextual da mensagem apresentada, não mudando em nada as doutrinas
cristãs amplamente conhecidas.
Finalizando, mais uma das passagens alegadas como adulteradas, em Mateus,
18:10-11
Vulgata latina - João Ferreira de Almeida
Mateus 18:10-11

Tradução do grego para a língua portuguesa
Mateus 18:10

“Vede, não desprezeis a qualquer destes
pequeninos, porque eu vos afirmo que seus
anjos nos céus vêem incessantemente a face
de meu Pai Celeste.
[Porque o filho do homem veio para salvar o
que estava perdido]”

“Não desprezeis nenhum destes pequeninos,
porque eu vos digo que os seus anjos nos
céus vêem continuamente a face de meu Pai
que está nos céus”

A adição da frase “Porque o filho do homem veio para salvar o que estava
perdido” foi feita por Jerônimo, na tradução do grego para o latim, no século II; esta
adição não muda o significado contextual do texto, mas apenas reforça a idéia
apresentada no mesmo, pois esta como outras adições foram feitas exatamente com a
preocupação de se passar adiante a idéia integral geral dos textos.
Para finalizar a análise feita neste capítulo, atente o leitor para o destaque da
afirmação existente em O Maior Tesouro da Humanidade, página 35:
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição
“Devemos ser honestos ao ponto de que mesmo diante da incompreensão da maioria, a
verdade prevaleça como única. Não podemos nos enganar com palavras de mentiras,
acréscimos, mudanças, substituições, etc... feitas pela ousadia de homens ímpios (como a de
copistas sem consagração, ou como Jerônimo). A palavra da verdade deve ser o evangelho
original, autêntico, verdadeiro; não adianta colocar em nossos corações um evangelho
falsificado, que pelas mudanças do hebraico para o grego perdeu seu sentido original.”

A afirmação acima, nasce na alegação de que os nomes hebraicos da bíblia
teriam sido trocados por transliterações falsas, como já visto; passa pela afirmação de
que algumas poucas adições de tradução, já analisadas anteriormente, tenham sido
feitas com o intuito de mudar o significado das escrituras e, em um salto de
generalização, termina por simplesmente afirmar, de maneira leviana, que o
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evangelho seria falso, sem o “seu sentido original”.
Esta idéia ainda é complementada em outra afirmação, feita na mesma
publicação, já anteriormente citada:
O Maior Tesouro da humanidade, Primeira edição, página 18

Na vulgata latina, inúmeras mudanças foram feitas. O termo vulgata vem do latim:
'Comum ou usual', nome dado desde o século XIII à versão latina da Bíblia feita por Jerônimo
(Eusébio Sofrônimo Jerônimo)

A afirmação de que o evangelho teria sido falsificado, por que a bíblia teria
palavras adulteradas, com inúmeras mudanças, como afirmam as Testemunhas de
Yehoshua, além não encontrarem apoio na realidade, como já demonstrado, têm um
efeito extremamente prejudicial a fé das pessoas, pois coloca em dúvida a crença
baseada na mesma palavra bíblica. Diante disto, muitos se sentiriam desmotivados a
estudarem a bíblia, em função de boatos estimulados por afirmações como as que faz,
sem critério, o Movimento do Nome Sagrado. Frases de indicação imprecisa, similares
a “inúmeras mudanças foram feitas” acabam por se tornarem populares e servem de
arma ao inimigo de Deus para descrédito das escrituras.
Apesar destas afirmações, curiosamente, se observa que todas as citações
feitas pelo movimento em sua literatura, para apoio de suas teses, são retiradas das
mesmas edições traduzidas das escrituras que são alvo de sua crítica, criando
interpretações fora do contexto escriturístico, onde, sim, pode-se dizer que mudanças
foram feitas, como pôde ser visto até aqui.
Outra observação importante quanto ao descrito é que, quando qualquer
contra-argumentação às teses do Movimento do Nome Sagrado é apresentada,
imediatamente, tem-se, por parte dos integrantes do movimento, o uso da afirmativa
de que as Escrituras teriam sido adulteradas, portanto, não poderiam servir para
refutar as doutrinas do movimento.
Por isto, é de responsabilidade comum de todo religioso sério, a divulgação de
informações corretas e minuciosamente explicadas sobre o tema. Quem afirma
defender as escrituras e realmente se preocupa com a verdadeira mensagem contida
nas mesmas deve ter extrema responsabilidade ao analisar e fazer afirmações sobre a
mesmas.
A existência das modernas edições bíblicas baseadas nos escritos mais antigos,
são uma ferramenta poderosa que ajudará a dirimir as dúvidas de muitos quando
necessário.
O pretendido descrédito quanto as modernas edições bíblicas também abre
caminho para a aceitação de uma pretendida reforma escriturística dentro do
movimento do Nome Sagrado e, de fato, ocorre que já se têm notícia do preparo de
uma nova edição da bíblia, pelo movimento, que eliminaria todas as supostas
adulterações.
Uma questão que naturalmente surge diante disto é se todos os significados
fora de contexto e alterados pelo movimento, apresentados para as passagens bíblicas
analisadas neste trabalho, seriam incorporados ao texto principal da nova bíblia,
como, por exemplo, um texto que de fato afirmasse que o Nome Divino tenha sido
substituído por outro. Até o presente momento, não se tem notícia da existência deste
texto, mas a sua afirmada existência foi até agora, passivamente aceita pelos
membros do movimento, abrindo espaço para a tentativa de se legitimar o que até o
presente momento existe somente em obra de ficção.
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A carta de Jerônimo ao Bispo Dâmaso de Roma
Um dos pontos principais de apoio as doutrinas do Movimento do Nome Sagrado
é a afirmação, já analisada, de que a bíblia estaria “adulterada”, principalmente por
modificações introduzidas por Jerônimo, o tradutor da Bíblia para o latim, do século II.
Confira o leitor, com muita atenção, o que apresenta sobre isto, o Movimento,
na publicação: “O Maior Tesouro da Humanidade”.
O Maior Tesouro da humanidade, páginas 18 - 19

“SÃO JERÔNIMO E A VULGATA LATINA
Na vulgata latina, inúmeras mudanças foram feitas. O termo vulgata vem do latim: 'Comum
ou usual', nome dado desde o século XIII à versão latina da Bíblia feita por Jerônimo (Eusébio
Sofrônimo Jerônimo).
Em 382, o Papa Dâmaso I, determinou a São Jerônimo, que fizesse a 'revisão' dos
evangelhos. O trabalho foi executado entre 382 e 384. Muitas vezes ele prejudica as Escrituras
quando traduz os nomes próprios em vez de transliterá-los.
Freqüentemente compreendeu mau a poesia e sua tradução falha em traduzir o sentimento
e o estilo poético. Nos livros proféticos, se esquece da linguagem figurativa e alegórica e cai
no literalismo, executando uma tradução tão livre, que resulta incorreta.
Mas, foi a fim de por termo a divergência de opinião sobre o dogma da SS. Trindade, a
guarda do Domingo, carne de porco, como alimento permitido, e principalmente, excluir do
vocabulário da igreja o nome divino na forma hebraica (Yahoshua), que o Papa Dâmaso
determinou que Jerônimo redigisse uma nova versão do Novo Testamento. Essa missão,
obrigou Jerônimo a efetuar 'retoques profundos' nas escrituras (na Bíblia).
Depois da introdução no sistema eclesiástico do dogma da trindade, muitas passagens do
novo testamento foram modificadas, a fim de que exprimissem as novas doutrinas.
Vimos na Biblioteca Nacional, na Biblioteca de Santa Genoveva, na Biblioteca do Mosteiro de
Saint-Gall, manuscritos em que o dogma da Trindade está apenas acrescentado em notas
marginais. Mais tarde foi intercalado no texto, onde se encontra até hoje; Assustado com as
responsabilidades ocorridas, São Jerônimo escreveu ao Papa Dâmaso, a sua confissão de
culpa:
CONFISSÃO DE JERÔNIMO
'Obrigar-me a fazer de uma Obra Antiga uma nova... da parte de quem deve portos ser
julgado, julgar ele mesmos outros, querer mudar a língua de um velho e conduzir à
infância um mundo já envelhecido.
Qual de fato, o douto, e mesmo o indouto, que, desde que tiver nas mãos um exemplar,
depois de o haver percorrido, apenas uma vez, vendo que se acha em desacordo com o que
está habituado a ler, não se ponha imediatamente a clamar que eu sou um sacrílego, um
falsário, porque terei tido a audácia de acrescentar, substituir, corrigir, alguma coisa
nos antigos livros? (Meclamitans esse sacrilegum qui audeam aliquid in verteribus libris
addere, mutere, corrigere).
Um duplo motivo me consola desta acusação: O primeiro é que vós, que sois o soberano
pontífice, me ordenais que o faça; o segundo é que verdade não poderia existir em coisas
que divergem, mesmo quando tivessem elas por si a aprovação dos maus'. (Obras de São
Jerônimo, edição dos beneditinos, 1693, t. It. Col. 1425).

Analisadas as afirmações feitas com base no texto da carta de Jerônimo a
Dâmaso, passemos a conferência de cada uma delas, a começar pelo mesmo
conteúdo, mas desta vez, completo, das afirmações de Jerônimo. Compare o leitor, o
que apresenta o autor de “O Maior Tesouro da Humanidade com as afirmações de
Jerônimo sobre a sua tradução da Bíblia para o latim, feitas em sua carta a Dâmaso:
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Texto da carta de Jerônimo a Dâmaso,
segundo “O Maior Tesouro da Humanidade”

“Obrigar-me a fazer de uma Obra Antiga uma
nova...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texto Suprimido
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------da parte de quem deve por todos ser julgado,
julgar ele mesmos outros, querer mudar a
língua de um velho e conduzir à infância um
mundo já envelhecido.
Qual de fato, o douto, e mesmo o indouto,
que, desde que tiver nas mãos um exemplar,
depois de o haver percorrido, apenas uma vez,
vendo que se acha em desacordo com o que
está habituado a ler, não se ponha
imediatamente a clamar que eu sou um
sacrílego, um falsário, porque terei tido a
audácia de acrescentar, substituir, corrigir,
alguma coisa nos antigos livros? (Meclamitans
esse sacrilegum qui audeam aliquid in
verteribus libris addere, mutere, corrigere).
Um duplo motivo me consola desta
acusação: O primeiro é que vós, que sois o
soberano pontífice, me ordenais que o faça; o
segundo é que verdade não poderia existir em
coisas que divergem, mesmo quando tivessem
elas por si a aprovação dos maus...”

Texto conhecido da carta de Jerônimo a
Dâmaso
17

(Obras de São Jerônimo - CACP )
“Da velha Obra me obrigais a fazer nova
Obra.
Quereis que, de alguma sorte, me
coloque
como
árbitro
entre
os
exemplares das Escrituras que estão
dispersos por todo mundo, e, como
diferem entre si, que eu distingua os que
estão de acordo com o verdadeiro Texto
Grego? Um piedoso trabalho, mas
também um perigoso arrojo,
da parte de quem deve ser por todos julgado,
julgar ele mesmo os outros, querer mudar a
língua de um velho e conduzir á infância o
mundo já envelhecido.
Pois qual será o douto - ou igualmente o
indouto - que, havendo tomado nas mãos o
volume e percebido que o que aí vai lendo é
de sabor diferente daquele a que uma vez se
habituou para sempre, não há de prorromper
em imediato protesto, gritando que eu,
falsário, sou um sacrílego cuja ousadia chega
a ponto de em livros tradicionais fazer
acréscimos, mudanças, correções?
Como compensação à acrimônia (aspereza)
que assim me atinge, dois motivos tenho de
consolo: por um lado, que a ordem de
execução (desse trabalho) vem de ti, que és o
sumo sacerdote, e, por outro, que são os
próprios maldizentes a dar testemunho
confirmatório de que aquilo que varia não é
verdadeiro...”

Em primeiro lugar, note a omissão feita na publicação do movimento,
representada pela lacuna à esquerda onde aparecem linhas vazias: confira o leitor que
a parte essencial para o entendimento correto do texto foi simplesmente suprimida
pelo autor de O Maior Tesouro da Humanidade, sendo exatamente a parte que
explicaria os motivos da carta de Jerônimo a Dâmaso.
A parte do texto, omitida pela publicação do movimento, mas colocada em
negrito na coluna a direita, para conferência, diz que Dâmaso solicitara a Jerônimo que
fizesse a distinção entre as versões latinas da Bíblia, para identificação das que
fossem concordantes com as versões originais em grego, ou seja, a preocupação de
Dâmaso, em sua solicitação a Jerônimo era exatamente quando à fidelidade que a
nova tradução deveria ter em relação aos originais, como fica claro na afirmação de
Jerônimo:
Carta de Jerônimo a Dâmaso

“Quereis que, de alguma sorte, me coloque como árbitro entre os exemplares das Escrituras
que estão dispersos por todo mundo, e, como diferem entre si, que eu distingua os que estão
de acordo com o verdadeiro Texto Grego? Um piedoso trabalho, mas também um perigoso
arrojo,”.
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Do exame do texto completo, não alterado por cortes, da carta de Jerônimo, vêse que o sentido de sua afirmação dirigida a Dâmaso tem exatamente um sentido
contrário ao que é dado a esta carta em “O maior Tesouro da Humanidade”
Prosseguindo: em relação as diferenças entre o texto corrigido de Jerônimo e as
traduções antigas latinas, Jerônimo afirma:
Carta de Jerônimo a Dâmaso

“Pois qual será o douto - ou igualmente o indouto - que, havendo tomado nas mãos o volume
e percebido que o que aí vai lendo é de sabor diferente daquele a que uma vez se habituou
para sempre, não há de prorromper em imediato protesto, gritando que eu, falsário, sou um
sacrílego cuja ousadia chega a ponto de em livros tradicionais fazer acréscimos, mudanças,
correções!?

Por fim Jerônimo diz que se consolaria destas acusações, embora sentisse o
peso da missão de julgar os exemplares latinos em circulação e suas diferenças:
Carta de Jerônimo a Dâmaso

“Um duplo motivo me consola dessa acusação:
O primeiro é que Vós, que sois o Soberano Pontífice, me ordenais que o faça”

Um segundo motivo para a consolação de Jerônimo quanto as possíveis
acusações populares de que ele fosse um falsário, era o seu reconhecimento da
necessidade de restabelecimento dos textos originais, eliminando-se as divergências
entre as versões circulantes na época, mesmo estando o povo acostumado com
traduções mais antigas do que a sua; sobre exatamente isto, ele afirma:
Carta de Jerônimo a Dâmaso

“O segundo, é que a verdade não poderia existir em coisas que divergem, mesmo quando
tivessem elas por si a aprovação dos maus.”

Jerônimo, continuando o seu raciocínio, na mesma carta, sugere a Dâmaso que
se abandone de vez as versões antigas latinas para buscar na tradução grega que
originou estas versões, o sentido original dos mesmos, em um trecho do texto
imediatamente posterior ao já analisado, mas que que também foi omitido pelo autor
de O Maior Tesouro da Humanidade:
Continuação omitida do texto da carta de Jerônimo a Dâmaso
“Como compensação à acrimônia (aspereza) que assim me atinge, dois motivos tenho de
consolo: por um lado, que a ordem de execução (desse trabalho) vem de ti, que és o sumo
sacerdote, e, por outro, que são os próprios maldizentes a dar testemunho confirmatório de
que aquilo que varia não é verdadeiro. Pois se é ao teor dos textos latinos que se deve
prestar fé, digam-nos então a qual deles: são tantos quantos os próprios códices! Se
ao contrário é para procurar a verdade (eruindo-a da comparação) de mais
exemplares, então por que não remontamos ao original grego e corrigimos aquilo
que (no latim) foi em má forma posto em circulação por tradutores sem correção ou
"emendado" para pior por palpiteiros incompetentes ou aditado ou trocado por
copistas sonolentos? “

Este último texto, que na carta de Jerônimo segue imediatamente ao trecho
anteriormente destacado, se mostra muito esclarecedor com relação ao real tema
tratado.
Note ainda que o assunto em pauta na carta de Jerônimo não diz respeito a
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alegada troca do Nome Divino na tradução latina, mas sim apenas diz respeito a
adequação de tradução em relação aos originais.
Finalizando, vê-se que, sem o menor critério, parte do texto original da carta de
Jerônimo a Dâmaso, foi simplesmente suprimida pelo autor, a fim de adaptá-lo aos
objetivos evangelísticos do movimento, segundo a visão do autor, para acusar
Jerônimo, que era considerado um homem piedoso e de grande moral, tido como o
mais sábio e culto dos escritores eclesiásticos dos primeiros séculos, de algo que, na
realidade, ele jamais faria.
Jerônimo, que falava três línguas: o grego, o latim e o hebraico foi escolhido
para a missão de corrigir a tradução latina da Bíblia, exatamente porque era a pessoa
reconhecidamente mais preparada para esta missão.
No texto de O Maior Tesouro da Humanidade, o autor simplesmente afirma:
“Assustado com as responsabilidades ocorridas, São Jerônimo escreveu ao Papa
Dâmaso, a sua confissão de culpa”.
Esta versão fraudulenta, montada a partir trechos recortados da carta de Jerônimo,
foi apresentada, na referida publicação, com um título criado especificamente para a
ocasião, destacando: “CONFISSÃO DE JERÔNIMO”, fato que jamais existiu e figura, como
tantos outros pontos de apoio as doutrinas apresentadas pelo movimento, como
apenas mais um artifício para promoção de suas doutrinas.

A apresentação da Carta de Jerônimo ao Bispo Dâmaso de Roma
Dando prosseguimento a análise de como a carta de Jerônimo a Dâmaso foi
apresentada pela publicação ligada ao Movimento do Nome Sagrado, acompanhe o
leitor a análise, passo a passo, do texto introdutório, presente na páginas 18 de O
Maior Tesouro da Humanidade:
O Maior Tesouro da humanidade, página 18

Na vulgata latina, inúmeras mudanças foram feitas. O termo vulgata vem do latim: 'Comum
ou usual', nome dado desde o século XIII à versão latina da Bíblia feita por Jerônimo (Eusébio
Sofrônimo Jerônimo)

Na realidade, como já analisado desde o início capítulo, não foram feitas
inúmeras mudanças na tradução da vulgata latina, mas sim, uma busca das Escrituras
originais, que resultou em uma tradução tão correta, que persiste até hoje.
O Maior Tesouro da humanidade, página 18

Em 382, o Papa Dâmaso I, determinou a São Jerônimo, que fizesse a 'revisão' dos
evangelhos. O trabalho foi executado entre 382 384. Muitas vezes ele prejudica as Escrituras
quando traduz os nomes próprios em vez de transliterá-los.

Dâmaso determinou que se fizesse a revisão dos evangelhos, como já
mencionado, de maneira a eliminar os erros presentes nas versões de tradução latina
circulantes na época. Nesta tradução, Jerônimo não altera qualquer nome, mas sim, se
utiliza de transliterações de nomes, feitas a partir do idioma grego, já conhecidas
anteriormente ao seu tempo. A afirmação de que Jerônimo traduz nomes em vez de
transliterá-los vem apenas do fato de que Jerônimo usou transliterações feitas a partir
do grego, simplesmente chamadas de “falsas” pelo movimento.
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O Maior Tesouro da humanidade, página 18

Freqüentemente compreendeu mau a poesia e sua tradução falha em traduzir o sentimento e
o estilo poético. Nos livros proféticos, se esquece da linguagem figurativa e alegórica e cai no
literalismo, executando uma tradução tão livre, que resulta incorreta.

Como mencionado, poesia não se traduz em seu estilo, mas somente em seu
significado. A alegação de que Jerônimo se esquece da linguagem figurativa nos livros
proféticos e que o mesmo faz traduções literais e incorretas, simplesmente, não
procede, haja visto a comparação de todos os textos da vulgata latina com modernas
traduções feitas a partir do hebraico e do grego. Inclusive, é importante que o leitor ou
adepto do movimento do nome sagrado sejam estimulados a recorrerem a edições da
bíblia hebraica, usadas atualmente em sinagogas e a versões da bíblia grega, além da
literatura especializada e responsável, a fim de prosseguir a conferência de cada
ponto apresentado pelo movimento, a fim de dirimir quaisquer dúvidas sobre o
assunto. Este é o principal objetivo deste trabalho: que as pessoas sejam estimuladas
à busca de esclarecimento, seja para revisão de conceitos, seja para o aprimoramento
dos mesmos. Prosseguindo:
O Maior Tesouro da humanidade, página 18

Mas, foi a fim de por termo a divergência de opinião sobre o dogma da SS. Trindade, a guarda
do Domingo, carne de porco, como alimento permitido, e principalmente, excluir do
vocabulário da igreja o nome divino na forma hebraica (Yahoshua), que o Papa Dâmaso
determinou que Jerônimo redigisse uma nova versão do Novo Testamento. Essa missão,
obrigou Jerônimo a efetuar 'retoques profundos' nas escrituras (na Bíblia).

Não havia mais dúvida na Igreja quanto à Trindade, que já havia sido
devidamente definida quanto a forma de ensino Cristão, no concílio de Nicéia, em 312,
portanto, 70 anos antes do início da tradução de Jerônimo. Não existe referência em
qualquer texto da vulgata latina a uma “guarda do domingo”. A questão sobre o uso
de determinados alimentos, não se baseia em qualquer alteração de texto feita por
Jerônimo, como pode ser comparado versículo a versículo nas traduções que não
passam pela vulgata latina. Não ocorreu a exclusão da forma hebraica do nome, pelas
mãos de Jerônimo, porque, como dito, apenas foi usada uma transliteração corrente
em latim desde 280 antes da tradução de Jerônimo. Todas as afirmações contidas
neste trecho do texto estão, claramente incorretas, refletindo, claramente,
desconhecimento do autor sobre história da Igreja.
A missão de Jerônimo, como já visto, foi realmente efetuar retoques no texto,
mas, o real significado da menção que ele mesmo faz sobre “retoques” foi no sentido
de retomar os textos originais e não no sentido de adulterá-los, como afirma o
movimento.
O Maior Tesouro da humanidade, página 18

Depois da introdução no sistema eclesiástico do dogma da trindade, muitas passagens do
novo testamento foram modificadas, a fim de que exprimissem as novas doutrinas.

Na verdade, como já analisado em pormenores neste capítulo, isto não
aconteceu, pois o conceito de Trindade não está formalizado por escrito, na Bíblia, em
qualquer versão de tradução, pois é uma conceito que se baseia no conjunto de toda a
obra escriturística. A palavra Trindade, que descreve um conceito teológico não se
encontra grafada em qualquer edição da Bíblia, nem mesmo na vulgata latina de
Jerônimo. As adições feitas por Jerônimo, já analisadas aqui, apenas refletem a sua
preocupação com a transmissão do significado claro dos textos.
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O Maior Tesouro da humanidade, página 18

Vimos na Biblioteca Nacional, na Biblioteca de Santa Genoveva, na Biblioteca do Mosteiro de
Saint-Gall, manuscritos em que o dogma da Trindade está apenas acrescentado em notas
marginais. Mais tarde foi intercalado no texto, onde se encontra até hoje; Assustado com as
responsabilidades ocorridas, São Jerônimo escreveu ao Papa Dâmaso, a sua confissão de
culpa:

O fato de haver documentos históricos com anotações marginais sobre o dogma
da Trindade apenas reforça o que já se sabe: que este é um conceito, que se relaciona
as Escrituras. O autor afirma: “Mais tarde foi intercalado no texto, onde se encontra
até hoje”. Na verdade, algumas poucas frases de Jerônimo aditadas a sua tradução,
tem a ver apenas com a manutenção da clareza do significado geral do texto e, como
já dito, que os leitores sejam estimulados a pesquisar e a fazer a conferência de todas
estas passagens, passo a passo, relacionando-as dentro do completo contexto
escriturístico, para a formação de uma opinião mais esclarecida, uma vez que
Jerônimo, por todos os itens vasculhados neste trabalho: jamais proferiu qualquer
“confissão de culpa”, título adaptado pelo movimento, à recortes de sua carta dirigida
a Dâmaso.

As variações de literalidade naturais das traduções
Para finalizar este capítulo sobre as alegadas adulterações nas Sagradas
Escrituras, feitas pelo movimento do Nome Sagrado, examinemos os efeitos de um
fenômeno natural dos processos de tradução de textos: a variação de literalidade.
Como já pôde ser observado, tanto em processos de transliteração, quanto em
processos de tradução de palavras e frases, ocorre a necessidade natural de
adaptações. Na transliteração, existe a necessidade eventual de adaptação de letras,
para que sejam obedecidas as regras de formação silábica e de formação de nomes; e,
na tradução, ocorre a necessidade de adaptação de palavras, para que sejam
respeitadas as regras de formação de frases, segundo o idioma que recebe a tradução.
Estas adaptações, naturais, não significam, de forma alguma adulterações, pelo
contrário, dizem respeito apenas à manutenção da forma correta de escrita, dentro do
idioma para o qual se traduz um texto.
Dentro desta visão, deve ser claramente compreendido pelo leitor da Bíblia que
a tradução, é perfeitamente capaz de transmitir na íntegra o significado de um texto,
mas sempre, e inevitavelmente, a mesma será adaptada ao modo de escrita do
idioma para o qual é feita a tradução. Deriva-se disto, por exemplo, o fato de que é
impossível a manutenção de estilo poético original, pois a poesia, que se utiliza de
rimas não pode, de maneira alguma, ser reproduzida com termos traduzidos; a poesia
é caracterizada por rimas e cada idioma possui seu conjunto próprio de possibilidades
de rimas. Entretanto, a argumentação que tenta afirmar que as traduções da Bíblia
estariam “erradas” se vale até mesmo da afirmação de que o “estilo poético” não
teria sido transmitido, nas traduções da Bíblia para outros idiomas. Confira mais uma
afirmação encontrada em O Maior Tesouro da Humanidade:
O Maior Tesouro da humanidade, página 18

“Freqüentemente (Jerônimo) compreendeu mau a poesia e sua tradução falha em traduzir o
sentimento e o estilo poético.”

Para melhor explicar ao leitor o fenômeno da variação de literalidade nas
traduções, é oferecida, como exemplo, a descrição do processo de tradução de uma
frase do latim para a língua portuguesa. Observe o leitor que, neste exemplo, caso não
fossem as adaptações de literalidade, não seria possível escrever de maneira correta,
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em língua portuguesa, a frase equivalente a frase latina original, ou seja, não seria
possível transmitir o completo significado original da frase, na tradução.
Exemplo de frase latina para uma tradução

“Haec est festa dies festarum festa dierum.”
A frase latina do exemplo, dentro do uso do idioma latim, soa perfeitamente
natural. Entretanto, quando é feita a sua tradução direta, palavra a palavra, para a
língua portuguesa, a mesma tem seu significado contextual tornado incompreensível,
pois fica assim:
Exemplo de tradução literal da frase latina do exemplo anterior

“Este é festa dias festivos festa dos dias.”
Fica mais do que evidente a necessidade de uma adequação de tradução para
que seja possível a sua compreensão em língua portuguesa, com a transmissão
correta de seu significado. Este processo de adequação é o que se chama de correção
de tradução. Feita a correção, a frase fica assim:
Exemplo de tradução corrigida

“Este é o dia de festa, dos festivos dias de festa.”
A tradução resultante, mesmo depois da correção, soa um pouco
desconcertante, pois, apesar de correta quando à gramática da língua portuguesa,
reflete uma linguagem não comum ao leitor. Por este motivo, existe a necessidade de
se transcrever a mesma frase em uma linguagem de uso comum, portanto
compreensível a todos. Esta transcrição, que não altera o significado original do texto,
chama-se revisão de tradução.
Finalmente, uma tradução ainda mais aperfeiçoada, poderia ser resultado da
revisão de tradução, de maneira que o significado original da frase se torne ainda mais
claro para o público que receberá a tradução:
Exemplo de tradução revisada
“Este dia é célebre entre os dias célebres”
OBS: Dia de festa = dia célebre

Por fim, a frase ganha, em língua portuguesa, através da revisão de tradução, o
seu significado real, correto e claro para o entendimento do leitor, atualizado para o
presente uso na língua portuguesa.
Como elucidado pelos exemplos apresentados, pode-se notar que, da mesma
maneira como acontece na transliteração, a tradução, não é um processo exato, pois,
é impossível se compreender um texto traduzido, se o mesmo não estiver adaptado às
regras e usos comuns do idioma para o qual o mesmo foi traduzido. Por isto, são
necessárias as correções e revisões de tradução, para que o significado real, mais
próximo possível do original, seja levado até o leitor. Como pode ser observado no
exemplo anterior, estas adaptações, mudam até mesmo a construção das frases
traduzidas, justamente porque a prioridade da tradução é a manutenção do significado
original.
Não somente em relação ao idioma receptor da tradução devem acontecer
estas adaptações, mas também em relação à épocas diferentes, em que se utilizam
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costumes diferentes para a linguagem. Por exemplo, hoje, ficaria muito difícil entender
uma tradução da Bíblia para a língua portuguesa, feita no século XVII, como a edição
original da tradução de João Ferreira de Almeida; por isto a bíblia deve ser revista e
atualizada.
O mecanismo descrito é o verdadeiro sentido da tradução revisada e corrigida
para a língua atual, usado por exemplo, pela SBB – Sociedade Bíblica do Brasil para a
tradução atual da Bíblia para a língua portuguesa.
O fenômeno da variação de literalidade também pode ser observado quando
são comparadas as duas formas de textos bíblicos, uma traduzida diretamente do
hebraico para a língua portuguesa, apresentados neste trabalho e outra, traduzida da
vulgata latina para o inglês e, depois, para a língua portuguesa, feito por João Ferreira
de Almeida e revisada, também presentes neste trabalho. As duas formas do texto em
língua portuguesa são diferentes, mas exatamente corretas na transmissão do
significado, mesmo quando comparadas versículo a versículo. Seria impossível que as
duas formas fossem exatamente iguais quanto a construção das frases, devida a
natureza diferente dos idiomas hebraico e inglês, dos quais partem as traduções para
a língua portuguesa, mas como era de se esperar, temos a manutenção completa do
significado, que pode ser comparado caso a caso, com relação a todas as passagens
analisadas neste livro.
Um paralelo deste raciocínio também é encontrado quando comparamos duas
transliterações do Nome do Messias: uma foi feita, no século I, por rabinos judeus, a
partir do hebraico arcaico para o grego, resultando na conhecida forma grega Iesous;
outra transliteração, feita mais de 20 séculos depois, do hebraico massorético
diretamente para a língua portuguesa, resulta na forma Yehoshua, resultando
graficamente diferente pois, como já dito, porque a transliteração assume sempre as
características do idioma para o qual a mesma foi feita e também assume
características ligadas aos usos do idioma, na época em que foi feita. Por isto, na
comparação tanto entre versões de tradução para idiomas diferentes, quanto entre
transliterações feitas para idiomas diferentes, não reside significado algum para que
isto seja tomado como prova de autenticidade exclusiva de uma forma. Da mesma, o
resultado final das revisões e correções de tradução, de maneira alguma, devem ser
entendidas como “adulterações” dos textos, figurando a apresentação de alegações
deste tipo, apenas como mais um artifício a fim de se desacreditar determinadas
traduções, para se abrir caminho para doutrinas substitutas às doutrinas Escriturísticas
que, supostamente, necessitariam de correções.
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Um Pouco da história da vulgata latina de Jerônimo
Quando Jerônimo foi convocado por Dâmaso a fazer a correção da tradução da
Bíblia para a língua latina, na verdade, este foi convocado a comparar as edições
existentes em circulação, de diversas versões anteriormente traduzidas para o latim,
feitas por vários autores, julgando-as e buscando tirar daí um texto que representasse
o mais fielmente possível os textos originais. De sua pesquisa Jerônimo concluiu que o
melhor a fazer, era abandonar todas estas verões previamente traduzidas para o latim
e ir buscar a tradução dos originais hebraicos e gregos, para a elaboração de sua
tradução. Isto é, de fato, relatado em sua carta a Dâmaso:
“então por que não remontamos ao original grego e corrigimos aquilo que (no
latim) foi em má forma posto em circulação por tradutores sem correção...”
Como resposta a seu pedido, Jerônimo foi autorizado pelo Bispo de Roma,
Dâmaso, a fazer a tradução como havia sido proposto por ele, chegando, inclusive a
viver por um tempo em Israel, a fim de aprender corretamente o idioma hebraico, para
a elaboração da tradução do Antigo Testamento.
Um informação importante é que mesmo do início do século II, já circulava no
norte da África e na Europa, uma tradução do Antigo Testamento feita a partir da
versão Septuaginta (grega) para o latim; esta versão da Bíblia era conhecida como
versão "Antiga Latina". Nesta edição latina e ainda em outras versões em latim, já era
conhecida a transliteração natural da forma grega Iesous para a forma latina Iesus, o
que desmente a afirmação feita na publicação O Maior Tesouro da Humanidade, de
que o a forma latina Iesus seria um nome criado por Jerônimo, por ocasião da tradução
da elaboração da sua tradução. Confira a afirmação feita pelo autor da citada obra:
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

"ao se traduzir a nova aliança (novo testamento) para a língua grega, eles extraíram o nome
Yahoshua e o substituíram pelo nome grego Iesous. E ao se traduzir do grego para o latim
em 384 DM, a chamada vulgata latina, nela o nome grego Iesous deu lugar ao nome
Iesvs (em latim).”

Com relação ao Novo Testamento, existiam, na ocasião, três textos traduzidos
para o latim diferentes em uso: O texto africano, chamado de códice Bobiense e os
textos europeus, chamados de códice Vercelense e códice Veronense. Em todas estas
verões, figurava a transliteração natural da forma Iesous para a forma latina Iesus. Foi
exatamente a existência destas traduções que motivaram o trabalho de Jerônimo, que
deveria eliminar as diferenças existentes entre estas, buscando os significados
originais no hebraico e no grego. A transliteração mais antiga que se tem notícia, do
grego para a forma latina Iesus, que se têm notícia, aparece nestas traduções, cerca
de 280 anos antes da elaboração da tradução da vulgata latina de Jerônimo,
evidenciando, portanto, que Jerônimo não introduziu nenhum nome pagão nas
escrituras.
A tradução do Antigo Testamento feita por Jerônimo, por sua vez, foi feita
diretamente dos originais hebraicos, com exceção dos Salmos. Assim, o Antigo
Testamento encontrado na vulgata latina, não contém textos da septuaginta.
Durante a elaboração de seu trabalho Jerônimo se recolheu em Antioquia e
depois partiu para um monastério em Belém, para aprender hebraico com Rabinos
Judeus.
Como era constume entre cristãos romanos, o uso das antigas edições,
baseadas na versão grega septuaginta, Jerônimo foi criticado ferozmente. Entre os
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argumentos a favor da tradução grega para o Antigo Testamento, estava o fato de a
mesma ter sido usada pelos Apóstolos, para a pregação ao gentios. Daí, sabe-se que
os próprios Apóstolos não viam na versão septuaginta nada que desabonasse o seu
uso, pelo contrário, a valorizavam como instrumento destinado aos gentios gregos.
Neste tempo haviam surgido muitas heresias originárias exatamente das
traduções mau feitas. Dâmaso preocupado com isto, encarregou Jerônimo de elaborar
um trabalho de alto nível, que colocasse fim as divergências existentes entre muitos
grupos Cristãos.
O trabalho de Jerônimo, como pode ser conferido hoje, foi tão bem elaborado,
que a tradução da vulgata latina, quando comparada com as traduções feitas
diretamente dos originais hebraicos e gregos para a língua portuguesa, como está
sendo feito com cada passagem analisada neste livro, se mostra equivalente, versículo
a versículo, com grande precisão de correspondência de significados.
Quando os oponentes de Jerônimo souberam que ele havia feito uma tradução
diretamente do original hebraico, acusaram-no de tentar judaizar o cristianismo. Todas
as demais autoridades eclesiásticas importantes da época acreditavam que a tradução
deveria ser feita a partir da Septuaginta, a Bíblia que os apóstolos usaram.
A acusação citada contra ele em sua carta era devido a ele contrariar a tradição
romana na ocasião, que era a de ficar com os antigos textos latinos. Jerônimo corrigiu
as Escrituras, produzindo um novo texto, a partir dos originais hebraicos e gregos. Seu
trabalho teve um nível tão elevado, que hoje, persiste, mesmo comparado com as
modernas edições.
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Capítulo IX - A distorção da realidade através da
soma de conceitos errôneos
Anteriormente, já foi mencionado, que a reprodução dos erros de interpretação
de textos, relativos às Escrituras Sagradas, dentro do movimento Testemunhas de
Yehoshua, se dão em parte por ocorrer a sua transmissão de pessoa a pessoa, sem
questionamento; este fato é evidenciado por estar documentado em diferentes
publicações, de frentes diferentes do mesmo movimento, onde são encontradas
afirmações que reproduzem erros de outras publicações, juntamente com a repetição
literal de seus argumentos. Pode-se perceber, em sua literatura, um mecanismo de
aceitação passiva de idéias, que permite a multiplicação do número das pessoas que
as reproduzem. Estas idéias, muitas vezes, apresentam conceitos simplistas que, por
se apresentarem incompletos, introduzem deficiências na capacidade de julgamento
dos assuntos tratados, provocando uma alteração do padrão de pensamento para a
análise de assuntos relacionados aos mesmos, nas pessoas que os adotam.
Nota-se nas publicações do movimento, a inserção de conceitos com definições
errôneas, mas simples, que dispensam a necessidade de raciocínio sobre os
complexos temas envolvidos em religião e que, por isto mesmo, são mais facilmente
absorvidas e reproduzidas.
Considerando todos os equívocos de compreensão de textos e de
acontecimentos históricos que estão na base da doutrina do movimento, apresentados
neste livro, nota-se, que o conjunto das várias idéias errôneas, mas que são
complementares entre si, montam uma visão distorcida da realidade, mas,
aparentemente lógica, onde as pessoas que estejam inseridas neste contexto passam
somente a visualizar esta nova realidade, por seguirem simplesmente a lógica
apresentada, sendo muito difícil pensar de maneira diferente, caso não venham a ter
acesso a informações de outras fontes. Ocorre que a doutrina do movimento também
afirma que os únicos capazes de ensinar sobre religião são os que “Invocam o Nome”,
ou seja, aqueles que usam a forma hebraica do nome, levando seus adeptos a rejeitar,
sistematicamente e automaticamente, tudo o que seja provindo de uma fonte externa
de informações. Tudo que possa contrariar as doutrinas do movimento é, então, quase
que automaticamente rejeitado, sem a chance da necessária verificação de
fundamentação. Esta rejeição, por sua vez, encontra fundamentação apenas no
próprio conjunto de idéias do movimento. Outras fontes de informação são, assim,
simplesmente descartadas, por não poderem fazer parte da “verdade”. Observando
isto, o que se nota é que este sistema de idéias fecha-se em si mesmo, em um círculo,
congelando o pensamento dos seus adeptos nos erros já conhecidos; a nova realidade
apresentada existe por si só, não dependendo de comprovação, mas somente de
alegações e de conceitos pré-definidos, ou seja, preconceitos. Nesta visão, um
universo religioso simples é totalmente explicado eliminando a necessidade de se
refletir mais sobre sua fundamentação, já que sentenças simples já definem tudo o
que é necessário saber. Nada mais é necessário.
Nota-se, através do contato com os membros do movimento em análise, este
mecanismo, onde as idéias sobre os pontos principais de sua doutrina são, muitas
vezes, defendidas ferrenhamente, sem a chance de que seja conhecida a
contrapartida para as suas afirmações, que seriam imprescindíveis em qualquer
análise contextual. A leitura da literatura do movimento também deixa mais do que
evidente contradições e falta de conhecimentos relativos ao entendimento contextual
dos textos bíblicos, e também a falta de conhecimento dos próprios textos usados
para a elaboração das teorias apresentadas, o que evidencia com clareza, a falta de
fundamentação das mesmas.
Ao contrário deste modelo, o entendimento da realidade mostra-se mais
complexo, pois exige maior esforço intelectual, envolvendo a contextualização de
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vários temas relacionados ao objeto em estudo, consumindo um tempo maior, onde o
conhecimento deve ser antes construído para depois se passar a formulação de
definições com fundamentações, ao invés de adquirí-las fabricadas; apesar de mais
dispendiosa, a aplicação da inteligência na análise contextual de qualquer assunto
praticamente elimina a possibilidade de aquisição de idéias errôneas e nocivas, vindas
de quaisquer origens.
As Sagradas Escrituras, são universalmente reconhecidas por carregarem
importantes preceitos éticos e morais para a organização da sociedade humana e, na
sabedoria bíblica, temos vários paralelos deste raciocínio, em várias passagens
bíblicas. Como o tema deste livro é uma análise baseada nas sagradas escrituras, é
ora apresentado um destes exemplos de advertência bíblica, onde os fiéis judeus são
exortados a fazerem análises críticas e a não simplesmente imitarem o
comportamento da maioria de seu meio, sendo esta, uma das várias prescrições de
comportamento feitas aos fiéis, descritas em Êxodo 23:1-3:
Vulgata latina - João Ferreira de Almeida
Êxodo 23:1-3:

Hebraico para a língua portuguesa
Êxodo 23:1-3:

“Não espalharás notícias falsas, nem darás
mão a ímpio, para seres testemunha maldosa.
Não seguirás a multidão, para fazeres o mal;
nem deporás, numa demanda, inclinando-te
para a maioria, para torcer o direito. Nem
como o pobre serás parcial com a sua
demanda”

“Não espalharás notícias falsas, nem darás a
mão ao ímpio para seres testemunha de
injustiça. Não tomarás o partido da maioria
para fazeres o mal, nem deporás em um
processo, inclinando-te para a maioria, para
torcer o direito, nem serás parcial com o
desvalido em seu processo”.

O texto bíblico alerta para que idéias adquiridas da “maioria” , ou seja, de
maneira automática, não venham a influenciar o testemunho e o julgamento de um
individuo sobre qualquer assunto. No contexto deste texto bíblico, a palavra “maioria”
indica a maioria do meio ou contexto, no qual o indivíduo faz parte.
Por fim lembremos que a responsabilidade final pela ligação do homem a Deus,
que é o que significa religião, é pessoal. Mesmo eventualmente tendo recebido algum
conceito errado, todos tem a responsabilidade de verificar a fundamentação do que é
recebido. Ninguém deve crer por definição, mas por constatação. Se uma idéia se
apresenta correta, deverá resistir à prova da análise contextual. A sinceridade e a
humildade, na auto-avaliação de conceitos, são determinantes para a correção e a
construção de conhecimentos mais aprofundados. Quem se auto avalia e tem a
humildade de se corrigir está em constante crescimento, errando cada vez menos, em
qualquer área de conhecimento.
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Capítulo X – A “luta” das Testemunhas de Yehoshua
contra o Cristianismo Universal
A teologia professada pelas Testemunhas de Yehoshua, como se pode perceber,
prega que todos os que “conhecem a verdade” e “invocam o Nome” devem lutar
contra a “mentira”, que por sua vez, segundo o que é ensinado aos seus fiéis, é
representada por tudo o que professa a fé cristã, denominada pelo movimento como
“Babilônia” e associada ao Nome da “Besta” chamada “Jesus”. Assim, a literatura do
movimento também reflete esta luta contra o cristianismo, considerado pelo
movimento como uma mentira.
A seguir serão apresentados alguns trechos de comentários sobre a fé cristã,
contidos nas publicações do movimento, de maneira que o leitor possa conhecer
melhor o pensamento doutrinário do mesmo.
O primeiro exemplo é o que é ensinado pelo movimento em relação às Igrejas
Cristãs, apresentado em O Maior Tesouro da Humanidade:
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

“Portanto elas constituem uma enorme torre de BABEL, uma verdadeira confusão na
mente humana, um grande obstáculo na vida espiritual daqueles que buscam a salvação de
suas almas por meio da fé em obediência à verdade. Falam de salvação, mas suas metas
traçam um outro caminho, que é o da perdição eterna, e convictas da sua suposta pureza,
taxam suas concorrentes de heresias. Esses movimentos denominacionais, chamados de
“igrejas”, na verdade são firmas eclesiásticas, como CNPJ, fundamentadas em seus próprios
estatutos; essas organizações religiosas na realidade, são comércios camuflados, disfarçados
em filantropia, sem vínculo com a verdade; seus fundadores, são pessoas que não se
alicerçaram no fundamento da fé original ensinada pelo próprio salvador, e ensinando
pseudosofia divina, caíram na mão dos inimigos de nossas almas, e se tornaram aventureiros,
corruptos de entendimento, transgressores da palavra verdadeira, amantes da glória terrena,
e possuídos pelo espírito de liderança, fazem com que a fé seja causa de ganho; são
condutores cegos que tropeçam constantemente na pedra principal da esquina, (I a Cephas
2:6-7 ) (I a Pedro) pois só vêem o seu próprio mundo, não vão além de se complicarem nas
suas rebeldias contra o altíssimo; que aprendem sempre, mas dificilmente chegarão ao pleno
conhecimento da verdade.”

Juntamente às conclusões que poderá chegar o leitor, depois de ter lido o texto,
some - se a observação de que o discurso generalista que é apresentado pelo
movimento, que lista as igrejas como sendo “firmas eclesiásticas”, por possuírem
registro de C.N.P.J., não diz que, na verdade, qualquer entidade civil deve ser
obrigatoriamente registrada como pessoa jurídica. O registro de pessoa jurídica,
conhecido no Brasil como C.N.P.J. é o protocolo documentado que define a existência
de uma entidade perante o estado, ou seja, perante as leis do país, seja ela igreja,
organização filantrópica, educacional, empresa comercial ou outra qualquer. Este
registro comprova que a organização, de fato, existe e a capacita a requerer seus
direitos, também obrigando a mesma ao cumprimento das leis relativas a atividade
desenvolvida pela pessoa jurídica. CNPJ no Brasil significa “Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica” e sua inexistência denuncia que uma entidade seja clandestina,
portanto, em condição de insubordinação quanto às normas de atuação vigentes no
país.
As Escrituras Sagradas, refletindo a preocupação dos líderes religiosos em
relação à obediência civil e a manutenção da ordem, traz como preceitos judaico –
cristãos, que todos os fiéis devem viver de acordo com a ordem legal vigente. Os
apóstolos Paulo e Pedro foram dois dos vários escritores bíblicos que registraram esta
preocupação. Veja exemplos do o Apóstolo Paulo recomenda aos fiéis, em sua carta
aos Romanos, no capítulo 13, 1- 7 e em sua carta a Tito, capítulo 3:1-3:
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Tradução Vulgata Latina – João Ferreira de Grego para a língua portuguesa
Almeida
Romanos 13: 1-7:
Romanos 13: 1-7:
“Todo homem esteja sujeito as autoridades
superiores; porque não há autoridade que não
proceda de Deus; e as autoridades que
existem foram por Ele instituídas. De modo
que se opõe à autoridade resiste a ordenação
de Deus; e os que resistem trarão sobre si
mesmos condenação. Porque os magistrados
não são para temor, quando se faz o bem, e
sim quando se faz o mal. Queres tu não temer
a autoridade? Faze o bem e terás o louvor
dela, visto que a autoridade é ministro de
Deus para o teu bem.
Entretanto, se fizeres o mal, teme; porque
não é sem motivo que ela traz a espada; pois
é ministro de Deus, vingador, para castigar o
que pratica o mal.
É necessário que lhe estejais sujeitos, não
somente por causa do temor da punição, mas
também por dever de consciência. Por este
motivo, também pagais tributos, porque são
ministros
de
Deus
atendendo,
constantemente, a este serviço. Pagais a
todos o que lhes é devido: a quem tributo,
tributo, a quem imposto, imposto; a quem
respeito, respeito; a quem honra, honra.”

“Todo homem se submeta às autoridades
constituídas, pois não há autoridade que não
venha de Deus.
De modo que aquele que se revolta contra a
autoridade, opõe-se a ordem estabelecida por
Deus.
E os que se opõem atrairão sobre si a
condenação. Os que governam incutem medo
quando se pratica o mal, não quando se faz o
bem. Queres então não ter medo da
autoridade? Pratica o bem e dela receberá
elogios, pois ela é um instrumento de Deus
para te conduzir ao bem.
Se, porém, praticares o mal, teme, porque
não é a toa que ela traz a espada: ela é
instrumento de Deus para fazer justiça e punir
quem pratica o mal.
Por isto, é necessário submeter-se não
somente por temor do castigo, mas também
por dever de consciência. É também por isto
que pagais impostos, pois os que governam
são servidores de Deus, que se incumbem com
zelo do seu ofício. Dai a cada um segundo o
que lhe é devido: o imposto a quem é devido,;
a taxa a quem é devida,; a reverência a quem
é devida; a honra a quem é devida.”

Tradução Vulgata Latina – João Ferreira de Grego para a língua portuguesa
Almeida
A Tito, capítulo 3: 1-3:
A Tito, capítulo 3: 1-3:
“Lembra-lhes que se sujeitem aos governos,
às autoridades; sejam obedientes, estejam
prontos para toda boa obra, não difamem a
ninguém; nem sejam altercadores, mais
cordatos, dando provas de toda cortesia, para
com todos os homens.
Pois nós também, outrora, éramos néscios,
desobedientes, desgarrados, escravos de toda
sorte de paixões e prazeres, vivendo em
malícias e inveja, odiosos e odiando-nos uns
aos outros.”

“Lembra-lhes que devem ser submissos aos
magistrados e às autoridades, que devem ser
obedientes e estar sempre prontos para
qualquer trabalho honesto, que não devem
difamar ninguém, nem andar brigando, mas
sejam cavalheiros e delicados com todos.
Porque também nós antigamente éramos
insensatos,
desobedientes,
extraviados,
escravos de toda a sorte de paixões e
prazeres, vivendo em malícias e inveja,
odiosos e odiando-nos uns aos outros.”

A preocupação com a manutenção da ordem e a obediência às leis não eram
uma preocupação do Apóstolo Paulo somente; o Apóstolo Pedro também manifesta a
mesma preocupação, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 13 a 17:
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Tradução Vulgata Latina – João Ferreira de Grego para a língua portuguesa
Almeida
I Pedro 2; 13-17:
I Pedro 2; 13-17:
“Sujeitai-vos a toda instituição humana, por
causa do Senhor, quer seja ao rei, como
soberano, quer às autoridades, como enviadas
por ele, tanto para castigo dos malfeitores,
como para louvor dos que praticam o bem.
Porque assim é a vontade de Deus, que pela
prática do bem, façais emudecer a ignorância
dos insensatos; como livres que sois, não
usando, todavia, a liberdade por pretexto de
malícia, mas vivendo como servos de Deus.
Tributai todos com honra, amai os irmãos,
temei a Deus, honrai o rei”

“Sujeita-vos a toda instituição humana por
causa do Senhor, seja ao rei, como soberano,
seja aos governadores, como enviados seus
para a punição dos malfeitores e para o louvor
dos que fazem o bem, pois esta é a vontade de
Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à
ignorância dos insensatos. Comportai-vos
como homens livres, não usando a liberdade
como cobertura para o mal, mas como servos
de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei
a Deus, tributai honra ao rei.”

A existência de C.N.P.J. Para registro de igrejas é apresentada pelo movimento
como indício de que entidades religiosas assim registradas sejam destinadas a
exploração comercial de pessoas, enquanto a verdade é que este registro é apenas o
cumprimento obrigatório de uma norma legal da comunidade religiosa em relação a
organização legal do país, como prescrito pelas Escrituras.
Também genericamente, o movimento afirma que as lideranças das mesmas
igrejas são “corruptos de entendimento e transgressores da palavra verdadeira” e que
“tropeçam na pedra principal da esquina”, citando um versículo bíblico, mais uma vez,
destacado de seu contexto, para conferir autenticidade a sua afirmação. Conferindo os
versículos citados, que são os de números 6 e 7, da primeira carta de Pedro, capítulo 2
temos o texto:
Vulgata Latina - João Ferreira de Almeida, I Grego para a língua portuguesa
Pedro 2, 6 - 7:
I Pedro 2, 6 - 7:

“Pois isso está na Escritura:
Eis que ponho em Sião uma pedra de
angular, eleita e preciosa; e quem nela crer
não será, de modo algum, envergonhado, Para
vós outros, portanto, os que credes, é a
preciosidade; mas, para os descrentes, a
pedra que os construtores rejeitaram, essa
veio a ser a principal pedra angular...”

“Com efeito, nas Escrituras se lê:
Eis que ponho em Sião uma pedra angular,
escolhida e preciosa; quem nela crê não será
confundido. Isto é, para vós que credes ela
será um tesouro precioso, mas para os que
não crêem, a pedra que os edificadores
rejeitaram, essa tornou-se a pedra angular...”

O texto citado, no contexto em que realmente se insere, como poderá ser
conferido pelo leitor, passa a mensagem de que o Messias, a partir de ressurreição,
passa a ser o fundamento principal da fé em Israel. Os sacerdotes e grande parte do
povo Judeu não o reconheceram, ou seja, o rejeitaram, mas, o Messias, que no texto é
simbolizado como “A Rocha” passou a ser a “pedra angular”, ou alicerce, sobre o qual
os cristãos constroem a sua fé, que é a confiança em Deus.
No contexto apresentado pelas testemunhas de Yehoshua, a rocha seria o
próprio Messias, entretanto, é apresentado pelo movimento, como o motivo do tropeço
dos líderes das igrejas, que não o reconhecem, pois não “invocam o seu Nome”, em
sentido gráfico e fonético, pois “vivem enganando e sendo enganados”.
Nota-se em toda a literatura do movimento uma tentativa de bipolarização
entre a “verdade”, representada pelas doutrinas do movimento, e a “mentira”,
ensinada por todas as igrejas, montando um cenário simples, que apresentada uma
versão da realidade que dispensa reflexões mais aprofundadas.
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Em sentido Escriturístico, o engano é exatamente o desvio da religião em
relação a forma original da fé anunciada pelos profetas e apóstolos. Assim, tem-se
uma boa chance de discernir as diferenças entre o enganos e o que seja verdadeiro
através da compreensão criteriosa da mesma mensagem anunciada.
Todo aquele que pretende se manter dentro da realidade, ou seja, da verdade,
não caindo no tão temido engano, não pode prescindir de uma análise responsável
que preveja uma leitura aprofundada das escrituras, feita de maneira criteriosa, que
compare cada ponto de suas convicções como o significado registrado, que está na
base de sua fé; ou seja, as escrituras são o alicerce, ou “rocha”, da confiança em
Deus, chamada fé.
Espera-se, então, de quem afirma não estar confundido, coerência entre as suas
afirmações e a mensagem contida nas Escrituras Sagradas que são a base de suas
afirmações. Com certeza, quem realmente “crer” não será confundido; quem estiver
ligado aquilo que seja verdadeiro, deverá refletir em seu discurso este mesmo
conhecimento, o que demonstra uma fé esclarecida e realmente ligada à verdade.
Que o leitor revise este conceito e analise por si mesmo... Outra afirmação contida no
livro “O Maior Tesouro da Humanidade”, que visa atacar as Igrejas em geral, aparece
quando são descritos os sinais da manifestação do Espírito de Deus, que são atribuídos
pelo movimento a demônios. Baseando-se na lógica simples de que se os “Nomes”
não sejam invocados em sua forma hebraica, exclui-se a possibilidade de uma
manifestação espiritual ser provinda do Espírito de Deus, pois estaria sendo invocado,
sem que os fiéis percebessem a “besta” chamada “sus”, oculta na forma gráfica Jesus
e esta besta estaria produzindo toda a sorte de sinais espirituais falsos, ou seja,
demoníacos.
Acompanhe o texto, contido em “O Maior Tesouro da Humanidade”, página 46:
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

“E por não crerem na verdade, o próprio Altíssimo envia o espírito do erro, para operar no
meio desse povo que se diz religioso, fazendo curas, milagres, falando em línguas, e profecias,
para que creiam ainda mais na mentira, (II Tessalonicenses 2:11-12).

Note o leitor o detalhe de que a afirmação é acompanhada de uma citação de
texto bíblico, que aparece entre parênteses; isto poderia dar a impressão de que a
afirmação do texto trata-se de um trecho bíblico, para leitores que não conferem o
significado contextual da leitura; entretanto é apenas um dito do autor e somente
serve para atacar o Cristianismo. Ao contrário disto, tanto textos do Apóstolo Paulo
quanto textos do próprio Apocalipse de João deixam muito claro que estes sinais falsos
nada mais são do que formas falsas dos dons do Espírito Santo, que deverão estar
associadas ao aparecimento do homem designado como “a besta”, como pode ser
conferido na leitura de sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo, 1-12:
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“Irmãos, no que diz respeito à vinda de
nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião
com ele, nós vos exortamos a que não vos
demovais da vossa mente, com facilidade,
nem vos perturbeis, quer por espírito, quer
por palavra, quer por epístola, como se
procedesse de nós, supondo que tenha
chegado o dia do Senhor.
Ninguém, de nenhum modo, vos engane,
porque isto não acontecerá sem que primeiro
venha a apostasia e seja revelado o homem
da iniqüidade, o filho da perdição, o qual se
opõe e se levanta contra tudo o que chama
Deus ou é objeto de culto, a ponto de
assentar-se
no
santuário
de
Deus,
ostentando-se como se fosse o próprio Deus.
Não vos recordais de que, ainda convosco, eu
costumava dizer-vos estas coisas? E, agora,
sabeis o que o detém, para que ele seja
revelado somente em ocasião própria.
Com efeito, o mistério da iniqüidade já
opera e aguarda somente que seja afastado
aquele que agora o detém; então, será de
fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus
matará com o sopro de sua boca e o destruirá
pela manifestação de sua vinda. Ora, o
aparecimento do iníquo é segundo o eficácia
de Satanás, com todo o poder, e sinais, e
prodígios da mentira, e com todo engano de
injustiça aos que perecem, porque não
acolheram o amor de verdade para serem
salvos.
E por este motivo, pois, que Deus lhes
manda a operação do erro, para darem
crédito à mentira, a fim de serem julgados
todos quantos não deram crédito à verdade;
antes, pelo contrário, deleitaram-se com a
injustiça.”

“Quanto à Vinda de nosso Senhor Jesus
Cristo, e à nossa reunião com Ele, rogamo-vos,
irmãos, que não percais tão depressa a
serenidade de espírito, e não vos perturbeis
nem por palavra profética, nem por carta
que se diga vir de nós, como se o Dia do
Senhor já estivesse próximo.
Não vos deixeis seduzir de modo algum por
pessoa alguma, porque deve vir primeiro a
apostasia, e aparecer o homem ímpio, o filho
da perdição, o adversário, que se levanta
contra tudo o que se chama Deus,ou recebe
culto, chegando a sentar pessoalmente no
templo de Deus, e querendo passar por Deus.
Não vos lembrais de que vos dizia
quando estava convosco?
Agora também sabeis que é que ainda
o retém, para aparecer só a seu tempo.
Pois o mistério da impiedade já age, só é
necessário que seja afastado aquele que ainda
o retém!
Então, aparecerá o ímpio, aquele que o
Senhor destruirá com o sopro de sua boca, e o
suprimirá pela manifestação de sua vinda. Ora,
a vinda do ímpio será assinalada pela atividade
de Satanás, com toda a sorte de portentos,
milagres e prodígios mentirosos, e por todas as
seduções da injustiça, para aqueles que se
perdem, porque não acolheram o amor da
verdade, a fim de serem salvos. É por isto que
Deus lhes manda o poder da sedução, para
acreditarem na mentira e serem condenados
todos os que não creram na verdade, mas
antes consentiram na injustiça.”

II Tessalonicenses 2: 1 - 12

Neste passagem bíblica, temos uma descrição do final dos tempos, em que
antes do retorno de Cristo, se levantará o anti-cristo, e o mesmo terá a sua aparição
marcada pela atividade de Satanás, através de vários milagres e prodígios mentirosos,
para aqueles que se perdem, ou seja, aqueles que abandonam a fé, na apostasia. A
personagem descrita pelo Apóstolo Paulo aqui é o mesmo de apocalipse 13, o qual é
chamado de “o iníquo”, que deverá ter o número 666 relacionado ao seu nome.
A sua aparição será marcada pela atividade de demônios, com sinais que
convencerão da sua natureza divina, fazendo com que ganhe adeptos. Esta
personagem chegará até mesmo a se assentar no templo de Deus e se fará passar por
Deus.
As testemunhas de Yehoshua usam esta passagem para relacionar Jesus, como
sendo a besta associada a estes sinais, associada ao Papa, que se assentaria no
templo, se fazendo passar por Deus; entretanto, estas afirmações, mais uma vez,
estão fora de contexto bíblico, pois para que esta profecia estivesse cumprida,
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segundo o texto do Apocalipse, de João, a mesma pessoa, humana, que se passaria
por Deus ou Messias, deveria ter o controle comercial e financeiro mundial, a fim de
não permitir que ninguém comprasse ou vendesse, ao mesmo tempo em que fosse
capaz de realizar sinais e prodígios de natureza espiritual; portanto, o sentido que se
quis dar ao texto, não corresponde à realidade bíblica. Assim, é apontado pelas
Testemunhas de Yehoshua que a besta, seria “Jesus”, interpretação que, como
demonstrado em analises anteriores, não tem qualquer fundamentação na realidade,
pois o número 666, como diz a profecia, é um “número de homem”, e é mencionado o
“número de seu nome”, sendo também que a atribuição deste número a forma latina
do Nome do Messias, como já demonstrado, não corresponde à realidade.
Arrematando o raciocínio do movimento: a conclusão do autor, de “O maior
Tesouro da Humanidade”, constante na página 46:
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

“Seria impossível a operação do Verdadeiro Salvador, no meio de tantas contradições
absurda; pois assim diz a palavra do Altíssimo em Yeshayahu 46:6 (Isaías) 'A minha honra
(glória) à outrem não darei; nem o meu nome às imagens de escultura”.

Aqui, a fala do profeta Isaías, citada, mais uma vez, em um versículo fora do
contexto em que se insere, é usada para tentar confirmar que “outrem” seria “Jesus”,
em oposição a Yehoshua, o verdadeiro, considerando que “Jesus” não seria o Messias,
pela pura questão da grafia latina; no seu texto, o autor ainda associa todas as Igrejas
à Igreja Romana, considerando que todas as Igrejas como apenas uma, vinculada a
uma prostituição demoníaca, associada à idolatria, para reforçar o raciocínio simplista
da bipolaridade entre o movimento do Nome Sagrado e todas as Igrejas Cristãs.
Conferindo o texto bíblico, vemos que, na realidade, o mesmo não trata disto,
mas é mais um dos vários discursos proféticos que advertem Israel em relação a
desvios em relação a religião judaica; neste texto, Isaías fala contra a idolatria em
Israel e nomina ídolos pertencentes a época, fixando o contexto histórico da sua
mensagem sobre a religião judaica. Esta descrição corresponde a aproximadamente 7
séculos antes de Cristo. Acompanhe o texto completo da passagem:
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Isaías 46
Isaías 46
“Bel se encurva, Nebo se abaixa; os ídolos
são postos sobre animais, sobre as bestas; as
cargas que costumáveis levar são canseira
para as bestas já cansadas.
Estes deuses juntamente se abaixam e se
encurvam, não podem salvar a carga; eles
mesmos entram em cativeiro.
-me, ó casa de Jacó e todo o restante da
casa de Israel; vós. A quem desde o
nascimento carrego e os levo nos braços
desde o ventre materno.
Até a vossa velhice, eu serei o mesmo e,
ainda, até as cãs, eu vos carregar-vos-ei e vos
salvarei.
A quem me comparareis para que eu lhe
seja igual?
E que coisa semelhante confrontareis
comigo?
Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a
prata nas balanças assalariam o ourives para
que faça um deus e diante deste se prostram
e se inclinam.
Sobre os ombros o tomam, levam-no e o
põem no seu lugar, e aí ele fica; do seu lugar
não se move; recorrem a ele, mas nenhuma
resposta ele dá e a ninguém livra da sua
tribulação.
Lembrai-vos disto e tende ânimo; tomai-o a
sério, ó prevaricadores.
Lembrai-vos das coisas passadas da
antigüidade: que eu sou Deus, e não há outro,
eu sou Deus e não há outro semelhante a
mim; que desde o princípio anuncio o que há
de acontecer e desde a antigüidade, as coisas
que ainda não sucederam; que digo: o meu
conselho permanecerá de pé, farei toda a
minha vontade; que chamo a ave de rapina
desde o oriente e de uma terra longínqua, o
homem do meu conselho.
Eu o disse, também o executarei.
Ouvi-me, vós, que sois de obstinado
coração, que estais longe da justiça.
Faço chegar a minha justiça, e não está
longe; a minha salvação, não tardará; mas
estabelecerei em Sião, o livramento em Israel,
a minha glória.”

“Bel caiu por terra; Nebo ficou prostrado,
seus ídolos estão entregues aos animais
selvagens e às bestas de carga, esta carga que
leváveis é fardo para a besta cansada.
Todos juntos ficam prostrados, caíram por
terra, já não conseguem salvar o seu fardo,
eles mesmos foram conduzidos ao cativeiro.
Ouvi-me, ó casa de jacó, tudo o que resta da
casa de Israel, vós a quem carreguei desde o
seio materno, a quem levei desde o berço. Até
a vossa velhice continuo o mesmo, até vós
cobrirdes de cãs continuo a carregar-vos: eu
vos criei e vos conduzirei, eu vos carregarei e
vos salvarei.
A quem havíeis de assemelhar-me? Quem
igualareis
mim?
A
quem
havíeis
de
assemelhar-me? Quem igualareis a mim?
A quem haveis de comparar-me, como se
fôssemos semelhantes?
Há os que tiram ouro da bolsa e pesam prata
na balança, contratam um ourives para lhes
fazer um deus, prostram-se diante dele e o
adoram.
Em seguida, põem-no sobre os
ombros e carregam-no, colocando-no no seu
lugar para que aí fique, sem afastar-se de sua
posição.
Por mais que alguém o chame, não
responde, da sua tribulação não salva.
Lembrai-vos disto e sede homens, caí em vós
mesmos, vós, infiéis.
Lembrai-vos das coisas passadas há muito
tempo, porque eu sou Deus e não há outro!
Sim, sou Deus e não há quem seja igual a mim.
Desde o princípio anunciei o futuro, desde a
antigüidade, aquilo que ainda não acontecera.
Eu digo: o meu projeto será realizado,
cumprirei aquilo que me apraz. Chamo do
oriente uma ave de rapina, de terra distante o
homem da minha escolha. Eu o disse, eu o
executarei, eu o delineei, eu o cumprirei. Daíme ouvidos, homens de coração empedernido,
que estais longe da justiça.
A minha justiça eu a trouxe para perto,
ela não está longe; a minha salvação não há
de tardar. Estabelecerei em Sião a Salvação e
darei a Israel a minha glória.”

Fica claro, mais uma vez, que a mensagem bíblica cuida da pureza do culto em
Israel e não faz qualquer alusão a troca de Nomes Sagrados.
Prosseguindo nos ataques ao cristianismo, o movimento ainda cita uma fala de
Jesus, descrita em Mateus 7:22-23, tentando associar o seu significado as igrejas
atuais, como forma de complementar o raciocínio da bipolaridade:
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“Muitos dirão naquele dia: Mestre, Mestre,
não profetizamos nós em teu nome? E em teu
nome não expulsamos demônios? E em teu
nome não fizemos muitas maravilhas? E então
lhes direi diretamente: Nunca vos conheci:
apartai-vos de mim, vós que praticais a
iniqüidade.”

“Muitos me dirão naquele dia: Senhor,
Senhor, não foi em teu nome que profetizamos
e em teu nome que expulsamos demônios e
em teu nome que fizemos muitos milagres?
Então eu lhes declararei: Nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, vós que praticais a
iniqüidade.”

A passagem bíblica é citada como mais uma forma de provar que as igrejas
seriam parte de um movimento demoníaco mundial, que produz sinais e curas, mas
que não têm ligação com Deus, porque as igreja não “invocam o nome”, ou seja, não
usam a forma hebraica do Nome.
A fala descrita na Bíblia é em relação a quem expulsaria demônios, curaria e
profetizaria em nome do Messias, mas que, ao mesmo tempo, não seria conhecido por
Ele. Estas pessoas ouviriam do Messias, no dia do Juízo, a declaração: “não vos
conheço”.
Que o leitor proceda à leitura contextual e cuidadosa, da passagem bíblica em
questão, em uma leitura mais ampla, de maneira a perceber o contexto na qual o
assunto se insere, para conferência, a partir do versículo 15, do capítulo 7 do
Evangelho de Mateus:
Vulgata latina – João Ferreira de Almeida

Grego para a língua portuguesa Bíblia de
Jerusalém

“Acautelai-vos dos falsos profetas, que se
vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas
por dentro são lobos roubadores. Pelos seus
frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura,
figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa
produz bons frutos, porém toda árvore má
produz frutos maus. Não pode a árvore boa
produzir frutos maus, nem a árvore má
produzir frutos bons. Toda árvore que não
produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo.
Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis.
Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor!
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz
a vontade de meu Pai, que está nos céus.
Muitos naquele dia, hão de dizer-me: Senhor!
Senhor!
Porventura,
não
temos
nós
profetizado em teu nome, e em teu nome não
expelimos demônios, e em teu nome não
fizemos muitos milagres? Então, lhes direi,
explicitamente: nunca vos conheci. Apartaivos de mim, vós que praticais a iniqüidade.”

“Guardai-vos dos falsos profetas, que vêem
a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro
são lobos ferozes, Pelos seus frutos os
conhecereis, Por acaso, colhem-se uvas dos
espinheiros ou figos das cardos? Do mesmo
modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a
árvore má dá frutos ruins. Uma árvore boa não
pode dar frutos ruins, nem uma árvore má dar
bons frutos. Toda árvore que não produz bom
fruto é cortada e lançada ao fogo. É pelos
frutos, portanto, que os reconhecereis. Nem
todo aquele que me diz 'Senhor, Senhor'
entrará no Reino dos Céus”, mas sim aquele
que pratica a vontade de meu Pai que está nos
céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor,
Senhor, não foi em teu nome que profetizamos
e em teu nome que expulsamos demônios e
em teu nome que realizamos muitos milagres?
Então, eu lhes declararei: Nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, vós que praticais a
iniqüidade.”

O texto é uma advertência com relação a discípulos negligentes ou falsos
profetas. No próprio texto, pode-se ler a explicação de como é que pessoas que
invocam ao Senhor poderão não serem reconhecidas por ele:
Mateus, 7:15
"Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que
está nos céus."
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Com base no texto, pode-se identificar que os falsos profetas, dos quais os fiéis
devem se guardar: são os que afirmam trabalhar para o Senhor, afirmando agir
segundo as suas ordens, mas, que, na verdade, não agem segundo a palavra, não
fazendo a vontade do “Pai que está nos céus”. Contextualmente, em todas as
Escrituras, a expressão “em nome de” tem o mesmo significado de “segundo a ordem
dada por” ou ainda, “fazendo a sua vontade” e não se refere a pronúncia ou a grafia
dos Nomes; assim quando discípulos identificados no texto como “más árvores”
disserem: “Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não
expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres?”, recebendo a
resposta: “nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniqüidade”,
estarão recebendo esta resposta, pela prática de más obras, identificadas como maus
frutos, como o texto bíblico explica.
Está mencionado que estes falsos profetas, que não serão reconhecidos por
Deus, são os que “produzem maus frutos” ou “aqueles que não fazem a vontade do
Pai” e por estes frutos é que seriam reconhecidos e diferenciados, pelos fiéis, dos
verdadeiros servidores de Deus; e não pela forma fonética e gráfica de um nome
falado pelos mesmos. Lembrando a passagem de Marcos, capítulo 16, vemos o que
significa “fazer a vontade do Pai”, que é concordante com a mensagem do capítulo 7
do Evangelho de Mateus, segundo a própria ordenação de Jesus:
Vulgata Latina João Ferreira de Almeida - Grego para a língua portuguesa
Marcos 16: 15-20
Marcos 16: 15-20
“Ide por todo o mundo e pregai o evangelho
a toda a criatura. Quem crer e for batizado,
será salvo; quem, porém, não crer, será
condenado. Estes sinais hão de acompanhar
aqueles que crêem: em meu nome, expelirão
demônios; falarão em novas línguas, pegarão
em serpentes; e se alguma coisa mortífera
beberem, não lhes fará mal; se impuserem a
mão sobre enfermos, estes ficarão curados.
De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter
falado, foi recebido no céu e assentou-se a
destra de Deus.
E eles tendo partido, pregaram em toda a
parte, cooperando com eles o Senhor, e
confirmando a Palavra por meio de sinais que
se seguiam.”

“Ide por todo o mundo, proclamai o
Evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e
for batizado será salvo; o que não crer será
condenado.
Estes
são
os
sinais
que
acompanharão os que tiverem crido: em meu
nome Expulsarão demônios, falarão em novas
línguas, pegarão em serpentes, e se beberem
algum veneno mortífero, não nada sofrerão.;
imporão as mãos sobre os enfermos e estes
ficarão curados.
Ora, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado,
foi arrebatado ao céu e sentou-se a direita de
Deus. E eles saíram a pregar por toda a parte,
agindo com eles o Senhor, e confirmando a
Palavra
por
meio
de
sinais
que
a
acompanhavam.”

Segundo o dito na passagem anterior e em algumas outras do Novo testamento,
seria de se esperar, portanto, que quem fizesse a vontade de Deus estaria
reproduzindo os sinais descritos nesta e em outras passagens bíblicas. Os profetas
verdadeiros terão que, necessariamente reproduzir estes sinais; sendo que estes
deverão estar seguindo as escrituras, que são a base da operação divina e geração
destes sinais.
A principal conclusão desta observação é que existem falsos profetas e profetas
verdadeiros no meio religioso e por isto mesmo, o observado ataque indiscriminado à
presença destes sinais nas igrejas, é uma ação contra a operação do Espírito Santo, ou
seja é um trabalho contra o próprio Deus. O que as escrituras realmente descrevem
quanto ao cuidado quanto às falsas profecias, é o zelo quanto ao sigilo das preces
individuais dirigidas a Deus, de maneira que seja identificadas as verdadeiras
profecias quando as mesmas ocorrerem, devido a somente Deus conhecer os
pensamentos humanos; em nenhuma circunstância as escrituras pregaram a total
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supressão das mesmas, como dá a entender as afirmações da literatura das
Testemunhas de Yehoshua, pelo contrário, na bíblia são encontradas várias citações
sobre sua ocorrência na igreja e as pessoas são encorajadas a confiarem nos dons.
Veja mais uma afirmação do Apóstolo Paulo, de Hebreus 2:1-4:
Vulgata Latina
Hebreus 2, cap. 2:1-4

Grego para a Língua Portuguesa
Hebreus 2, cap. 2:1-4

“Por esta razão, importa que nos
apeguemos
com
mais
firmeza,
às
verdades ouvidas, para que delas jamais
nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a
palavra falada por meio de anjos, e toda a
transgressão ou desobediência recebeu justo
castigo, como escaparemos , nós, se
negligenciarmos tão grande salvação?
A qual tendo sido anunciada
inicialmente pelo Senhor; foi-nos depois
confirmada pelos que a ouviram; dando Deus
testemunho juntamente com eles, por
sinais, prodígios e vários milagres e por
distribuições do Espírito Santo, segundo
a sua vontade.

“Pelo quê, importa observemos tanto
mais cuidadosamente os ensinamentos
que
ouvimos,
para
que
não
nos
transviemos. Pois, se a palavra promulgada
por anjos entrou em vigor, e qualquer
transgressão ou desobediência recebeu justa
retribuição, como escaparemos nós, se
negligenciarmos tão grande salvação? Ela
começou a ser anunciada pelo Senhor.
Depois, foi-nos fortemente transmitida pelo
que as ouviram, testemunhando Deus
juntamente com eles, por meio de sinais,
de prodígios, e de vários milagres e por
dons do Espírito Santo, distribuídos
segundo a sua vontade.

Ainda deve-se esperar dos verdadeiros profetas ensinamentos verdadeiros e
dos falsos, ensinamentos falsos. Quem ensina a verdade faz a vontade o pai e quem
não tem responsabilidade, não a faz, produzindo maus frutos. O julgamento desta
questão, que deve ser feita, tendo por base os textos bíblicos envolvidos, que devem
ser contextualmente entendidos, isto somente pode ficar ao encargo pessoal do leitor
deste trabalho.
Concluindo o doutrinamento dos seus adeptos, após serem apresentadas as
provas de que Jesus seria um nome profano e o cristianismo, uma religião pagã, as
Testemunhas de Yehoshua definitivamente sentenciam, oferecendo a definição de
falsos profetas, como figura no glossário de “O Maior Tesouro da Humanidade”:
O Maior Tesouro da Humanidade – Primeira edição

“PROFETAS DE BAAL = São aqueles que profetizam em nome de deuses pagãos.
Exemplo: Os profetas de Jesus Cristo; de Jeová, de ídolos católicos e etc... Baal é um
antigo deus fenício, que hoje é simbolizado espiritualmente pelos profetas dos deuses
modernos.”

Esta definição, apresentada pelo movimento foi baseada na teologia do mesmo,
apresentada até aqui, e reflete um dos principais pontos doutrinários do movimento: a
luta contra o Baal Jesus e todas as afirmadas manifestações demoníacas que estariam
associadas ao mesmo.
As testemunhas de Yehoshua se apresentam como a alternativa para o
cristianismo, que seria uma farsa, porque “não invoca o nome”; esta alternativa se
faria necessária, como único caminho para todos aqueles que buscam a “verdade” e a
salvação.
Dentro do âmbito do movimento, naturalmente, deve surgir a pergunta relativa
ao porque que até hoje a verdade não teria sido pregada pelas outras igrejas, sendo
omitida aos fiéis: a resposta, também está contida no doutrinário do movimento, como
pode ser lido em O Maior Tesouro da Humanidade, pagina 51:
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“PORQUE ELES OMITEM A VERDADE?
Dentro das organizações religiosas existem hierarquias, regras e metas a serem cumpridas,
conforme normas estabelecidas em seus próprios estatutos. Portanto, o padre, da sua
paróquia; o ancião; ou pastor que dirige uma congregação, vierem a entender essa verdade;
dificilmente eles transmitiriam isto a você, porque a verdade abala o fundamento dessas
organizações, e isso implicaria em advertências, punições ou até mesmo perda do cargo
desses líderes, e se persistirem a propagar a verdade, serão excluídos de suas religiões.
Acontece que além de serem honrados por ser um mestre religioso; muitos desses líderes
ganham altos salários, e ainda tem suas mordomias, que são: casas para morar, veículo à
disposição e outros recursos disponíveis concedidos pela firma eclesiástica, na qual ele está
filiado.
Se por ventura, algum desses líderes vier a crer e aceitar a verdade, além de perderem seus
empregos, sofrerão perseguições por causa da verdade. Agora eu pergunto: Na crise de
emprego em que encontra o país; quem ousaria falar e assumir a verdade e arcar com as suas
conseqüências, perdendo o emprego de padre, ancião ou pastor?
Só mesmo aqueles que tem sede e fome de justiça, e buscam a salvação de suas almas e
que não amam as riquezas e deleites deste mundo; é que terão a coragem de tomar tal
decisão; por que aos sinceros somente uma coisa lhes interessa: a verdade e somente a
verdade. E você... O que prefere? Continuar sendo levado no bico pelos condutores cegos? Ou
ungirás os olhos com colírio da verdade, para que vejas a realidade da vida, e saias da fantasia
ilusória deste mundo!
A decisão é sua.

Assim, é montado um cenário simples, que reforça a teoria da conspiração para
a substituição de Deus, onde todos os líderes cristãos seriam hipócritas serviçais da
mentira, contrapondo-se ao Movimento do Nome Sagrado que traz a “verdade”. Pouco
a mais há que se dizer sobre isto, a não ser sugerir que um bom começo para o
conhecimento da verdade por parte de qualquer pessoa, sem exceção, seria fazer uma
leitura contextual e cuidadosa das Sagradas Escrituras; quem lê e compreende o que
se lê torna-se independente em suas opiniões, passando a ter uma fé esclarecida e
não pré-definida por uma liderança.
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Capítulo XI – O primeiro concílio da Igreja e as
diretrizes de comportamento Cristão
Desde os primórdios da Igreja, as disputas doutrinárias para definir as regras de
comportamento cristão aparecem, sendo a causa de divisões, já nos tempos bíblicos.
De um lado, judeus convertidos ao cristianismo, tentando impor o seu ponto de vista
sobre leis religiosas, sem considerar a graça divina concedida a gentios pela simples
aceitação da fé no Messias, e, de outro lado, gentios convertidos sendo incomodados
pela tentativa de imposição de leis judaicas ao seu modo de comportamento.
O novo testamento registrou as diretrizes necessárias aos convertidos a fé na
nova aliança, de maneira a colocar um fim nas disputas teológicas entre grupos da
Igreja. Este registro é o que poderia ser chamado de “Concílio de Jerusalém”, onde,
presentes as maiores autoridades de toda a igreja inicial, os Apóstolos, foi decidido,
em unanimidade, os parâmetros de comportamento necessários aos fiéis, de maneira
que estes não incorressem em falta e em pecado diante de Deus.
Contribuiu para a definição do Concílio de Jerusalém, de maneira marcante, o
Apóstolo Paulo, pregador da palavra aos gentios, isto é, gregos e latinos e outros
povos não judeus.
Das observações de Paulo de que pessoas destes povos recebiam o batismo
com o Espírito Santo, mesmo sem serem seguidores da lei Mosaica, através da
simples crença e reconhecimento do Messias como o único Salvador, chegou-se a
dedução, em comum acordo entre os Apóstolos, de que as antigas leis judaicas não
mais eram necessárias para a ligação do homem a Deus, sendo estas substituídas
apenas pelo desenvolvimento gradativo de uma consciência perfeita, onde o Homem
julga a si mesmo, e vive segundo o princípio de amar a Deus sobre todas as coisas e
ao próximo como a si mesmo, ajudado pelo Espírito Santo, recebido mediante a
aceitação da fé em Cristo.
Neste ponto, o Cristianismo surge como uma nova religião, herdeira da fé
judaica, mas aprimorada pela graça da Nova Aliança, dada pela fé no Messias
prometido e reconhecido, tanto por uma parcela de judeus, quanto por muitos gentios,
de acordo como era previsto pelas profecias judaicas.
Dentro deste contexto, ficaram estabelecidas, através da autoridade de Deus,
representada pelos Apóstolos e sob a liderança de Pedro, as regras de conduta
universais para quem adere à Nova Aliança, sob o princípio definido pelo próprio
Senhor a Pedro, de que “O que ligares na terra será ligado nos céus”.
Assim, o que foi definido pelo Concílio de Jerusalém vale universalmente, para
todos os que crêem que o verbo se fez carne, abraçando a fé em Deus através do
Messias.
Que o leitor confira agora, com atenção, o texto bíblico descritivo deste concílio:
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“Ali chegados (a Antioquia, reunida a igreja,
relataram quantas coisas fizera Deus com eles
como abrira aos gentios a porta da fé. E
permaneceram não pouco tempo com os
discípulos.
Entretanto, alguns indivíduos que desceram
da Judéia, ensinavam aos irmãos: Se não vos
circuncidardes segundo o costume de Moisés,
não podereis ser salvos.
Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé,
contenda e não pequena discussão entre eles,
resolveram que esses dois e alguns outros
dentre eles subissem a jerusalém, aos
apóstolos e presbíteros, com respeito a esta
questão.
Enviados, pois, até certo ponto
acompanhados pela Igreja, atravessaram as
províncias da Fenícia e Samaria e, narrando, a
conversão dos gentios, causaram grande
alegria. A todos os irmãos.
Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem
recebidos pela Igreja, pelos apóstolos, e pelos
presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera
com eles.
Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita
dos fariseus, que haviam crido, dizendo: É
necessário circuncidá-los e determinar-lhes
que observem a lei de Moisés.
Então, se reuniram os apóstolos e os
presbíteros para examinar a questão.
Havendo grande debate, Pedro tomou a
palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que,
desde há muito, Deus me escolheu dentre vós
para que, por meu intermédio, ouvissem os
gentios a palavra do evangelho e cressem.
Ora, Deus, que conhece os corações,
lhes deu testemunho, concedendo o
Espírito Santo a eles, como também a
nós nos concedera. E não estabeleceu
distinção alguma entre nós e eles
purificando-lhes pela fé o coração.
Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo
sobre a cerviz dos discípulos, um jugo que
nem nossos pais puderam suportar, nem nós?
Mas cremos que fomos salvos pela graça do
Senhor Jesus, como também eles foram.
E toda a multidão silenciou, passando a
ouvir a Barnabé e Paulo, que contavam
quantos sinais e prodígios Deus fizera por
meio deles entre os gentios.

Bíblia de jerusalém – Atos 14:27 – 15:33
“Ao chegarem, (a Antioquia) reuniram a
Igreja e puseram-se a referir tudo o que Deus
fizera com eles, especialmente abrindo aos
gentios a porta da fé. Permaneceram depois
não pouco tempo com os discípulos.
Entretanto, haviam descido alguns da judéia,
e começaram a ensinar aos irmãos: 'Se não
vos cincuncidardes segundo a norma de
Moisés, não podereis salvar-vos'
Surgindo aí, uma agitação, e tornando-se
veemente a discussão de Paulo e Barnabé,
com eles, decidiu-se que Paulo e Barnabé e
alguns outros dos seus subiriam a Jerusalém,
aos apóstolos, e anciãos, para tratar do litígio.
Despedidos afavelmente pela Igreja,
atravessaram a fenícia, e a Samaria, narrando
a conversão dos gentios e causando grande
alegria a todos os irmãos,
Chegados a Jerusalém, foram acolhidos pela
Igreja, pelos Apóstolos e anciãos, e relataram
tudo o que Deus fizera junto a eles.
Então, alguns dos que tinham sido da seita
dos fariseus mas haviam abraçado a fé,
intervieram: diziam que era preciso circuncidar
os gentios e prescrever-lhes que observassem
a Lei de Moisés.
Reuniram-se, então os Apóstolos e os
Anciãos para examinarem o problema.
Tornando-se acesa a discussão, levantou-se
Pedro e disse: 'Irmãos, vós, sabeis que desde
os primeiros dias, aprouve a Deus, entre vós,
que por minha boca ouvissem os gentios a
palavra da Boa Nova, e abraçassem a fé. Ora,
o conhecedor dos corações, que é Deus,
deu
testemunho
em
favor
deles,
concedendo-lhes o Espírito Santo, assim
como a nós. Não fez distinção alguma
entre nós eles, purificando seus corações
pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus,
impondo ao pescoço dos discípulos, um jugo
que nem nossos pais nem mesmo nós
pudemos suportar? Ao contrário, é pela graça
do Senhor Jesus, que nós cremos ser salvos, da
mesma forma que eles.
Então, toda a assembléia silenciou.
E passaram a ouvir Barnabé e Paulo,
narrando quantos sinais e prodígios Deus
operara entre os gentios por meio deles.
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Depois que eles terminaram, falou Tiago,
dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras:
Expôs Simão como Deus, primeiramente
visitou os gentios, a fim de constituir dentre
eles um povo para o seu nome. Conferem com
isto as palavras do profetas, como está
escrito:
'Cumpridas estas coisas voltarei
e reedificarei o tabernáculo caído de Davi;
e, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei.
Para que os demais homens
busquem o Senhor;
e também todos os gentios
sobre os quais tem sido invocado o meu Nome,
diz o Senhor, que faz estas coisas
conhecidas desde séculos.

Bíblia de jerusalém – Atos 14:27 – 15:33
Quando cessaram de falar, Tiago, tomou a
palavra, dizendo: 'Irmãos, escutai-me, Simeão,
acaba de expor-nos como Deus se dignou,
desde o início, escolher entre os gentios um
povo dedicado ao seu Nome. Com isto,
concordaram as palavras dos profetas,
segundo o que está escrito:
'Depois disto voltarei
E reedificarei a tenda arruinada de Davi,
reconstruirei as suas ruínas e a reerguerei.
A fim de que o resto dos homens
procurem o Senhor;
Assim, como todas as nações
dedicadas ao seu Nome,
diz o Senhor que fiz estas coisas
conhecidas desde sempre.'

Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar
aqueles que, dentre os gentios, se convertem
a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham
das contaminações dos ídolos, bem como das
relações sexuais ilícitas, da carne, de animais
sufocados e do sangue.
Porque Moisés tem em cada cidade, desde
tempos antigos, os seus pregadores nas
cinagogas, onde é lido todos os sábados.

Eis, porque, pessoalmente, julgo que não se
devam molestar aqueles que, dentre os
gentios, se convertem a Deus. Mas se lhes
escreva que se abstenham do que está
contaminado
pelos
ídolos,
das
uniões
ilegítimas, das carnes sufocadas e do sangue.
Com efeito, desde as antigas gerações tem
Moisés em cada cidade seus pregadores, que o
lêem nas sinagogas, todos os sábados.

A CARTA APOSTÒLICA:

A CARTA APOSTÒLICA:

Então, pareceu bem ao apóstolos e aos
presbíteros, com toda a igreja, tendo
elegido homens dentre eles, enviá-los,
juntamente com
Paulo e Barnabé, a
Antioquia: Judas, chamado Barrabás, e Silas,
homens notáveis entre os irmãos, escrevendo
por mão deles: Os irmãos, tanto os apóstolos,
como os presbíteros, aos irmãos de entre os
gentios de Antioquia, Síria, e Cicília,
saudações.
Visto, que sabemos que alguns que saíram
de entre nós, sem nenhuma autorização, vos
têm perturbado com palavras, transtornando
a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados
a pleno acordo, eleger alguns homens e
enviá-los a vós outros com os nosso amados
Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a
vida pelo Nome de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais
pessoalmente vos dirão também estas coisas.

Então pareceu bem aos apóstolos e anciãos,
de acordo com toda a igreja, escolher
alguns dentre os seus e enviá-los a Antioquia,
junto com Paulo e com Barnabé. Foram Judas,
cognominado Bársabas, e Silas, homens
considerados entre os irmãos.
Por seu intermédio, assim, escreveram:
'Os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos,
aos irmãos dentre os gentios que moram em
Antioquia, na Síria, e na Cicília, saudações!
Tendo sabido que alguns dos nossos, sem
mandato de nossa parte, saindo até vós,
perturbaram-vos, transtornando vossas almas
com as suas palavras, pareceu-nos bem,
chegados a pleno acordo enviá-los a vós
junto com nossos diletos Barnabé e Paulo,
homens que expuseram suas vidas pelo Nome
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós o enviamos,
pois, Judas e Silas, eles também transmitindo,
de viva vós, esta mesma mensagem.
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Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a
nós não vos impor maior encargo além
destas
coisas
essenciais:
que
vos
abstenhais das coisas sacrificadas aos
ídolos, bem como do sangue, da carne,
de animais sufocados e das relações
sexuais ilícitas,; destas coisas farei bem
se vos guardardes. Saúde.
Os que forma enviados desceram logo para
Antioquia e, tendo reunido a comunidade,
entregaram a epístola.
Quando a leram, sobremaneira se alegraram,
pelo conforto recebido. Judas e Silas, que
eram também profetas, consolaram os irmãos
com muitos conselhos e os fortaleceram.
Tendo-se demorado ali por algum tempo, os
irmãos, os deixaram voltar em paz aos que os
enviaram.
(Mas pareceu bem a Silas
permanecer ali.) Paulo e Barnabé demoraramse em Antioquia, ensinando e pregando a
palavra do Senhor.

Bíblia de jerusalém – Atos 14:27 – 15:35
De fato, pareceu bem ao Espírito Santo e
a nós não impor nenhum outro peso além
destas coisas necessárias: que vos
abstenhais
das carnes imoladas aos
ídolos, do sangue, das carnes sufocadas ,
e das uniões ilegítimas. Fareis bem
preservando-vos destas coisas. Passai
bem.'
Tendo-se despedido, os enviados desceram a
Antioquia, onde reuniram a assembléia
e
entregaram a carta. Feita a sua leitura,
alegraram-se
pelo
consolo
que
trazia.
Entretanto, Judas e Silas, que também eram
profetas, falando longamente, exortaram e
fortaleceram os irmãos.
Passando algum tempo, estes despediramnos em paz, de volta aos que tinham enviado.
Paulo e Barnabé, porém, continuaram em
Antioquia, onde com muitos outros, ensinavam
e anunciavam a Boa Nova, a palavra do
Senhor.

O cristianismo é, em função desta definição universal, baseada na autoridade
conferida pelo próprio Cristo, uma religião de liberdade, que oferece a Salvação, com a
responsabilidade assumida pelo indivíduo de desenvolvimento de uma consciência
cada vez mais aperfeiçoada; é uma religião que parte de dentro para fora do ser
humano, a partir da experiência do recebimento do Espírito Santo em seu interior. As
mudanças de atitude do cristão se dão em função das mudanças de caráter
produzidas pela presença do Espírito de Deus, no coração, e refletidas exteriormente.
Ao contrário disto, no Antigo regime da aliança judaica, uma vez que o véu que
separava o homem de Deus ainda não havia sido removido, o Espírito não poderia
estar presente em cada um; por isto, a lei era colocada para o estabelecimento de
limites de comportamento, para um aprendizado de um bom caráter, de fora para
dentro, ou seja, para ser apreendido pelo coração, a partir do obedecimento de regras.
Mesmo com a definição bíblica clara, entre e diferença de ser justificado pela
graça e pela lei, ao longo da história, grupos religiosos sempre surgiram, pregando,
sob as mais variadas formas e sob as mais variadas justificativas, o retorno ao
cumprimento de regras religiosas como forma de aprimoramento da ligação entre o
homem e Deus, embora desnecessárias e prejudiciais, propondo variadas formas de
restauração do culto judaico. Estas proposições são muito prejudiciais, porque, em
primeiro lugar, buscam uma substituição da graça, oferecida pelo sacrifício de Jesus,
onde cria-se uma ilusão de ser abençoado por mérito, e também porque impõe regras
que, na verdade, substituem a busca pelo aprimoramento da consciência. Dentro
deste contexto, grupos religiosos transformam-se em verdadeiros juízes de
comportamento, deixando de lado o bom convívio e desenvolvendo o que, na verdade,
reflete uma má consciência, que se esquece de que “onde há o espírito de Deus, aí há
a liberdade”.
Mesmo nos tempos bíblicos este tipo de proposição regressiva já surgia, sendo
uma das preocupações do Apóstolo Paulo, registradas em suas cartas.
Confira o que diz sobre isto, o Apóstolo Paulo, em sua carta a igreja de Colossos,
fazendo uma leitura contextual:
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“Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos
no Senhor. A mim, não me desgosta e é
segurança para vós outros que eu escreva as
mesmas coisas.
Acautelai-vos dos cães! Acautelai-vos
dos maus obreiros! Acautelai-vos da falsa
circuncisão! Porque nós é que somos da
circuncisão, nós que adoramos a Deus em
Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus,
e não confiamos na carne.
Bem que eu poderia confiar na carne. Se
qualquer outro, pensa que pode confiar na
carne, eu ainda mais: circuncidado ao oitavo
dia, da linhagem de Israel, da tribo de
Benjamin, hebreu dos hebreus, quanto à lei,
fariseu, quando ao zelo, perseguidor da Igreja;
quanto á justiça, que há na lei, irrepreensível.
Mas o que para mim, era lucro, isto
considerei perda por causa de Cristo.
Sim, deveras, considero tudo como perda,
por causa da sublimidade do conhecimento de
Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual
perdi todas as coisas, e as considero como
refugo, para ganhar a Cristo e ser achado
nele, não tendo justiça própria, que
procede da lei, senão a que é mediante a
fé em Cristo, a justiça que procede de
Deus, baseada na fé; para o conhecer, e o
poder da sua ressurreição, e a comunhão, dos
seus sofrimentos, conformando-me com ele na
sua morte; para que, de algum modo, alcançar
a ressurreição dentre os mortos.
Não que eu já tenha recebido ou tenha já
obtido a perfeição; mas prossigo para
conquistar aquilo para o que também já fui
conquistado por Cristo Jesus.”

“Finalmente, irmãos, regozijai-vos que eu
vos
no Senhor. Escrever-vos as mesmas
coisas não me é penoso, e é seguro para vós.
Cuidado com os cães, cuidado com os
maus operários, cuidado com os falsos
circuncidados!
Os
circuncidados
somos
nós
que
prestamos culto a Deus e nos gloriamos
em Cristo Jesus, e não confiamos na
carne.
Aliás, eu poderia, até, confiar na carne. Se
algum outro pensa que pode confiar na carne,
eu ainda mais: circuncidado ao oitavo dia, da
raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu
filho de hebreus; quanto à lei, fariseu; quando
ao zelo, perseguidor da Igreja; quanto à justiça
que há na lei, irrepreensível.
Mas o que era para mim lucro tive-o como
perda, por amor de Cristo.
Mais ainda: tudo considero perda, pela
excelência do conhecimento de Cristo Jesus,
meu Senhor.
Por ele, perdi tudo e tudo tenho como
esterco, para ganhar a Cristo, e ser achado
nele, não tendo como minha justiça
aquela que vem da Lei, mas aquela pela
fé em Cristo, aquela que vem de Deus e
se apóia na fé, para conhecê-lo, conhecer o
poder da sua ressurreição e a participação nos
seus sofrimentos, conformando-me com ele na
sua morte, para ver se alcanço a ressurreição
de entre os mortos.
Não que eu já o tenha alcançado ou que já
seja perfeito, mas prossigo para ver se alcanço
, pois também já fui alcançado por Cristo
Jesus.”

Outro exemplo, também do Apóstolo Paulo, em leitura contextual:
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“Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor,
assim andai nele, nele radicados, e edificados, e
confirmados na fé, como fostes instruídos,
crescendo em ações de graças.
Cuidado para que ninguém vos venha a
enredar com sua filosofia, e vãs sutilezas,
conforme a tradição dos homens, conforme
os rudimentos do mundo e não segundo
Cristo; porquanto nele habita corporalmente a
plenitude da Divindade. Também nele, estais
aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado
e potestade.
Nele, também fostes circuncidados, não por
intermédio de mãos, mas no despojamento
do corpo da carne, que é a circuncisão de
Cristo, tendo sido sepultados, juntamente com ele,
no
batismo,
no
qual
igualmente
fostes
ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus,
que o ressuscitou dentre os mortos.
E a vós outros, que estáveis mortos por vossas
transgressões, e pela incircuncisão de vossa carne,
vos deu vida juntamente, com ele, perdoando
todos os vossos delitos; tendo cancelado o escrito
da dívida, que era contra nós, e que constava de
ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o
inteiramente, encravando-o na cruz; e, despojando
os principados e as potestades, publicamente os
expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.
Ninguém, pois vos julgue por causa de
comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua
nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido
sombra das coisas que haviam de vir, porém o
corpo é Cristo. Ninguém se faça árbitro, contra vós
outros, pretextando humildade e culto aos anjos,
baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo
algum, em sua mente carnal, e não retendo a
cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem
vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o
crescimento que procede de Deus. Se morrestes
com Cristo para os rudimentos do mundo, por
que, como se vivêsseis, no mundo, vos
sujeitais a ordenanças: não manuseies isto,
não proves aquilo, não toques aquiloutro,
segundo os preceitos
e doutrinas dos
homens? Pois todas estas coisas, com o uso,
se destroem. Tais coisas, com efeito, têm
aparência de sabedoria, como culto de si
mesmo, e de falsa humildade, e de rigor
ascético; todavia, não têm valor algum contra
a sensualidade.”

“Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus o
Senhor, assim nele andais, arraigados nele, nele
edificados, e apoiados na fé, como aprendestes, e
transbordando em ação de graças. Tomai cuidado
para que ninguém vos escravize por vãs e
enganosas
especulações
da
“filosofia”,
segundo a tradição dos homens, segundo os
elementos deste mundo, e não segundo
Cristo. Pois Nele habita corporalmente a plenitude
da Divindade nele fostes levados à plenitude. Ele é
a cabeça de todo o principado e de toda a
autoridade. Nele fostes circuncidados, por
circuncisão não feita por mão de homem, mas
pelo desvestimento da vossa natureza carnal:
essa é a circuncisão de Cristo. Fostes
sepultados com ele no batismo, também com ele
ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o
ressuscitou dos mortos.
Vós estáveis mortos pelas vossas faltas e pela
incircuncisão da vossa carne e ele vos vivificou
juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as
faltas: apagou em detrimento das ordens legais, o
título de dívida que existia contra nós; e o suprimiu,
pregando-o na cruz, na qual despojou, os
Principados
e
Autoridades,
expondo-os
ao
espetáculo em face do mundo, levando-os em
cortejo triunfal.
Portanto, ninguém vos julgue por questões
de comida ou de bebida, ou a respeito de
festas anuais ou de lua nova, ou de sábados,
que são apenas sombra de coisas que haviam
de vir, mas a realidade é o corpo de Cristo.
Ninguém vos prive do prêmio, com engodo de
humildade,de culto dos anjos, indagando de coisas
que viu, inchado de vão orgulho em sua mente
carnal, ignorando a Cabeça, pela qual todo o corpo,
alimentado e coeso pelas juntas e ligamentos,
realiza seu crescimento em Deus.
Se morrestes com Cristo para os elementos do
mundo, porque vos sujeitais, como se ainda
estivésseis no mundo, a proibições como 'não
pegues, não proves, não toques'?! Tudo isto
está fadado ao desaparecimento por desgaste
como preceitos e ensinamentos de homens.
Tem na verdade aparência de sabedoria pela
religiosidade afetada, mas não têm valor
algum senão para a satisfação da carne.”

Muitos outros discursos de Paulo sobre este tema são encontrados em suas
cartas, que, eventualmente, poderão ser conferidos pelo leitor; entretanto, mesmo
com toda a clareza das escrituras, ainda existe e linha de pensamento, entre os
adeptos do Movimento do Nome Sagrado, portanto, entre mesmo os que abraçaram a
fé na Nova Aliança, que se deva, ainda, seguir práticas religiosas judaicas, como forma
de ligação a Deus.
Confira um exemplo disto, apresentado na publicação “Aspectos Fundamentais
da Causa Israelita”, uma das publicações do Movimento do Nome Sagrado:

143

Aspectos Fundamentais da Causa Israelita – Pagina 89

“Dentro de uma análise literária e espiritual do Tehilim (Salmos) 81, nos versos 3 e 4, onde
se encontra explicitamente declarado 'tocai a trombeta na lua nova, no tempo marcado para a
nossa solenidade. Porque isto é um estatuto para Israel e uma ordenança do Elohim de
Ya'aqob...'
Dentro de um segmento interpretativo sionista, claramente visualizamos que os
mandamentos, do Eterno Criador YHWH resistem ao tempo graças à fidelidade dos
verdadeiros adoradores.
Nas palavras confortantes e animadoras de Shaul (Paulo) aos membros da comunidade
Israelita de Colossos na Grécia, notamos o fruto de uma longa meditação sobre os efeitos, da
lua nova na cultura Judaica. Diz ele: “Porquanto ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo
beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Que são
sombras do que das coisas futuras, mas o corpo é do Mashiac... 'livro aos
colossenses capitulo 2, versos 16 e 17.”
A lua, uma das fiéis testemunhas, juntamente com o céu, o sol e as estrelas, quando o
Eterno Elohim, de Yisra'el, outorgou a lei (Torah) a Mosheh para que ele transmitisse ao povo
israelita e, também, ao estrangeiro que habitasse em suas possessões. Na visão profética de
Yeshayahu (Isaías), a lua nova perdurará até o 7° milênio, onde toda a carne virá adorar o
Eterno Criador YHWH, após os reinos político-religiosos converterem suas armas bélicas em
objetos insignificantes e o Mashiac estabelecer o reinado de paz na terra.”

Como acontece com tantas outras passagens bíblicas utilizadas pelo
movimento, aqui, nota-se a utilização da afirmação de Paulo, fragmentada e fora de
contexto, pois, como deve ser conferido pelo leitor, no texto completo, anteriormente
apresentado, Paulo falava a Cristãos, predominantemente gregos gentios, da
comunidade da cidade de Colossos, na grécia, e não especificamente à uma
comunidade puramente judaica; ainda, como também pode ser lido no contexto da
passagem, o assunto tratado por Paulo é exatamente o inverso ao que propõe o autor,
para convertidos ao Messias: Paulo enfatizava que não havia mais a necessidade de se
seguir leis, normas festas anuais judaicas e luas novas, como forma de culto a Deus,
exatamente porque estas coisas, próprias da religião judaica eram, nas palavras do
Apóstolo, “apenas sombra de coisas que haviam de vir, mas a realidade é o corpo de
Cristo”, ou seja, a nova realidade da ligação à Deus é a presença do Espírito Santo,
nas pessoas da Igreja, chamadas por Paulo de “Corpo de Cristo”. Neste ponto, ainda,
além da inversão de significado dada ao contexto, na publicação citada, o texto
específico do versículo foi sutilmente alterado, sendo substituída a expressão “mas a
realidade é o corpo de Cristo” pela sentença “mas o corpo é do Mashiac...”: Nesta
substituição, completa-se a inversão de significado do texto original. No texto original,
Paulo destaca que os elementos de culto judaico eram apenas coisas que refletiam o
que havia de vir, que seria Cristo presente, em Espírito, através da Nova Aliança; daí,
ele dizer, no final de seu raciocínio “mas a realidade é o corpo de Cristo” (a Igreja). No
texto alterado para uso na defesa de práticas judaicas dentro do culto cristão, o artigo
“o” existente no texto original, dá lugar a preposição “do”, além de ser eliminada “a
realidade”, completando a idéia de que se deve honrar ao Messias através do esforço
corporal, que nesta visão, significa exatamente o seguimento de normas legais e
práticas judaicas. Que o leitor refaça a leitura, contextualmente, e julgue por si
mesmo.
Em muitos outros pontos doutrinários é sugerido pelo movimento a restauração
de práticas judaicas dentro do culto cristão, sob a alegação que as doutrinas cristãs
estariam “corrompidas” por mudanças grego-latinas. Entretanto, conferindo as
afirmações, minuciosamente com o que pode ser lido no Novo Testamento, fica claro o
não embasamento destas afirmações, porque contradizem as escrituras.
Que fique também claro que estas observações não são, de maneira alguma,
críticas a Judeus e suas práticas de religião, mas sim, uma crítica à pretendida
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restauração de normas judaicas dentro da religião cristã, que sob a luz das escrituras,
especialmente as registradas pelo Apóstolo Paulo, são a clara antítese do sentido da
Nova Aliança. Jesus afirmou: “A Salvação vem dos Judeus” e, de fato, o Cristianismo
herda a palavra de salvação do Messias prometido aos judeus, entretanto, nunca
deve-se perder de vista que a salvação se dá exatamente pela Nova Aliança feita com
base na graça provinda do Messias, e não mais pelas normas legais da religião judaica,
da Antiga Aliança. A salvação vem dos Judeus, mas não é dada pelos judeus.
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Capítulo XII – Como o Cristianismo identifica Deus
com segurança
Ao contrário de se prender a forma gráfica hebraica dos Nomes Sagrados, o
Cristianismo parte para o uso dos significados dos termos, sabendo que um dos
significados do termo “Nome” é “Pessoa”.
Também diferentemente de se prender a pronúncia dos Nomes Sagrados, como
forma de se identificar o Deus que se está adorando, o mundo Cristão, identifica a
Divindade através da experiência com Deus, vivida de acordo com a própria palavra
de Deus.
A segurança deste relacionamento, como não poderia deixar de ser é descrita
nas próprias palavras contidas nas Escrituras Sagradas, de onde se pode saber, com
total segurança, não estar sendo enganado por espíritos intrusos. Tanto o Novo
Testamento quanto o Antigo Testamento, registram a preocupação com a segurança
de um contato verdadeiro com Deus e, em nenhum momento estes registros colocam
como determinante para este contato uma pronúncia específica para um nome. Pelo
contrário, a palavra sempre adverte para o reconhecimento de seu real significado
como a forma de preservar o aliança com Deus e evitar o engano através de outros
espíritos.
Como exemplo, que inclusive confirma os sinais cristãos que evidenciam a
presença de Deus na Igreja, é ora citado o que disse o Apóstolo Paulo, em I Coríntios
14:22 – 25, descrevendo como é possível identificar a presença de Deus em um
ambiente de oração:
Vulgata latina
I Coríntios 14:22 – 25

Grego para a língua portuguesa
I Coríntios 14:22 – 25

“De sorte que as línguas constituem um
sinal não para os crentes, mas para os
incrédulos; mas, a profecia não é para os
incrédulos, e sim para os que crêem.
Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo
lugar, e todos se puserem a falar em outras
línguas, no caso de entrarem indoutos ou
incrédulos, não dirão, porventura, que estais
loucos? Porém, se todos profetizarem, e
entrar algum incrédulo ou indouto, é ele
por todos convencido e por todos
julgado; tornam-se-lhe manifestos os
segredos do coração, e, assim, prostrandose com a face em terra, adorará a Deus,
testemunhando que Deus está, de fato,
no meio de vós.”

“Por conseguinte, as línguas são um sinal
não para os que crêem, mas para os que não
crêem. A profecia, ao contrário, não é para os
incrédulos, mas para os que crêem.
Se, por exemplo, a Igreja se reunir e todos
falarem em línguas, os simples ouvintes e os
incrédulos que entrarem não dirão que estais
loucos?
Se, ao contrário, todos profetizarem, o
incrédulo, ou o simples ouvinte que
entrar, há de sentir argüido por todos,
julgado por todos; os segredos do seu
coração serão desvendados; prostar-se-á
com o rosto por terra, adorará a Deus e
proclamará que Deus está realmente no
meio de vós.”

Neste ensinamento do apóstolo Paulo, está a maneira de se identificar a
presença de Deus em uma Igreja: A profecia. A profecia somente deve ser reconhecida
como verdadeira, caso reflita a onisciência Divina, que conhece os pensamentos dos
homens; assim, quando um ouvinte, ou incrédulo é “argüido por todos, julgado por
todos” e “os segredos do seu coração serão desvendados”, o mesmo terá a prova da
presença do único ser onisciente, que é Deus, em um local de oração. Assim, quando
um cristão tem suas orações sigilosas respondidas através de profecias, ele têm a
identificação segura da origem destas profecias, eliminando a possibilidade de se dar
ouvido a espíritos intrusos, pois somente o Criador tem o conhecimento do
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pensamento humano. Por este motivo Paulo faz questão de frisar a importância da
profecia como sinal para incrédulos, porque consistem exatamente na prova
necessária a que se creia que Deus esteja presente em uma igreja.
Esta é uma das maneiras de se verificar que o Cristianismo realmente liga uma
pessoa ao Criador.
Assim, o cristão maduro que age em conformidade com a palavra das
Escrituras, não têm a sua segurança de comunicação com Deus baseada em critérios
subjetivos; a identificação da presença de Deus não é baseada em suposições, mas
sim em uma identificação seletiva do objeto de sua adoração, descrita pelo Apóstolo
Paulo.
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Observações e Conclusões
Diante da observação de todos os dados apresentados neste livro, chega-se à
conclusão de que nunca existiu a defendida troca dos Nomes Sagrados JudaicoCristãos, afirmada pelo movimento do Nome Sagrado, sendo as formas atuais destes
Nomes, apenas adaptações naturais de transliteração, que absorvem características
próprias de cada idioma e não Nomes diferentes, como podem parecer a primeira
vista, para quem não detém conhecimentos sobre os processos de lingüística
envolvidos, sendo tomados apenas pelo exame de suas formas gráficas. Da mesma
forma, pode-se perceber que também não mudaram os significados dos textos
bíblicos, por variantes de tradução, durante os últimos 20 séculos. Isto pode ser
notado, claramente, comparando-se, por exemplo, o texto de todas as passagens
bíblicas apresentadas neste trabalho, com as versões da vulgata latina, traduzida por
João Ferreira Almeida e na Bíblia de Jerusalém, pois os textos encontrados na edição
Bíblia de Jerusalém são exatamente correspondentes aos textos da bíblia judaica, em
hebraico. Na leitura das duas versões pode-se verificar uma perfeita correspondência
de significado entre as mesmas, ocorrendo entre elas apenas as universalmente
conhecidas variações naturais de literalidade entre traduções.
Também não podem ser consideradas adulterações as transliterações dos
nomes para outros idiomas e a substituição por palavras como “Deus” e “Senhor”,
pois, uma vez que a mensagem escriturística pode ser completamente entendida,
nada mais é necessário ao relacionamento humano com Deus, que se dá pela
aceitação do Senhorio do Messias, através da formação de uma consciência cristã; isto
ocorre exatamente porque, contextualmente, a palavra “Nome” significa “Pessoa” e
“Autoridade” do Criador, e não a sua forma de representação em grafia ou fonética.
Ainda deve ser notado que em todas as passagens bíblicas analisadas o Nome
de Iahweh, representado pelo Tetragrama, que na verdade representa a frase “Eu Sou
o que Eu Sou” não muda depois do momento histórico em que se passa cada
passagem, o que pode ser conferido nos livros do antigo testamento, posteriores a
todas as citações feitas pelo Movimento do Nome Sagrado sobre a sua alegada
mudança, em suas publicações, pois o Nome Iahweh continua sendo grafado da
mesma forma, em hebraico, não mudando em nenhum momento, atravessando 20
séculos e conservando-se assim até hoje na bíblia judaica, mesmo em língua
portuguesa. Para que o leitor possa conferir isto, note-se que a grafia Iahweh,
acompanhada de sua tradução, também aparece hoje, acessível em edições atuais
cristãs, como a bíblia de Jerusalém, utilizada para a retirada das passagens traduzidas
diretamente do hebraico apresentadas neste trabalho.
Por isto fica claro que, além de não terem existido as alegadas profecias
relativas à troca dos Nomes Divinos, também não existe fundamento na afirmação de
que esta forma gráfica teria sido "esquecida", sendo atualmente reapresentada pelo
movimento do Nome Sagrado, como uma forma de restauração de culto. Também, a
diferença entre as formas Jeová e Iahweh, que são apenas formas diferentes do
mesmo nome, deram-se em virtude destas transliterações terem sido feitas em
momentos diferentes da história e para idiomas diferentes; estas variações ocorrem
naturalmente em qualquer nome pela passagem do mesmo entre os idiomas
diferentes, processo que leva uma palavra a incorporar novos usos de letras e de sons,
fazendo com que muitos nomes, inclusive Iahweh, assumissem as modernas grafias e
sonoridades conhecidas hoje. Sendo esta a origem das variantes de pronúncia
encontradas para os nomes sagrados, fica, portanto, desautorizada a versão de estas
variantes seriam nomes inventados.
Da mesma forma, também não se deve tomar as variações naturais de
literalidade existentes em diferentes traduções das Escrituras como adulterações ou
erros em relação a uma forma original, pois sabe-se que a essência de um texto ou
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palavra é aquilo que o mesmo carrega, ou seja, é o seu significado.
A idéia do nome “Jeová” significar “Deus do Desastre“ e de “Jesus” significar
“Deus-Cavalo” ganhou a adesão e até defesa ferrenha, sem que seus adeptos ao
menos averiguassem a veracidade da base destes conhecimentos, simplesmente
levados pelo fato de que a formas gráficas latinas “Jesus” e “Yehoshua”, sejam
diferentes; diferença que somente existe em função de serem transliterações tomadas
em contextos lingüísticos diferentes. Este raciocínio simplista e imediatista
simplesmente declarou: “o nome do Messias foi trocado!”: raciocínio aparentemente
lógico; imediato, mas que não persiste quando se passa a conhecer os registros
históricos e processos de lingüística envolvidos, alguns explicados aqui.
Basicamente existe nesta atitude uma confusão entre conceitos, que, ao que
tudo indica, não são perfeitamente compreendidos; a saber: a diferença entre
transliteração e tradução. As formas diferentes de grafia existentes para os nomes
Divinos no decorrer da história, em idiomas diferentes apenas indicam diferentes
transliterações e seus diferentes contextos, mas não indicam traduções dos mesmos
nomes, enquanto que as traduções são simplesmente as transcrições de significados
dos mesmos nomes, comumente encontradas em quaisquer traduções das Sagradas
Escrituras.
Não cabe de forma alguma, portanto, afirmações como: "o nome verdadeiro é
Yehoshua e não Jesus", comumente ouvida entre adeptos do Movimento do Nome
Sagrado. A tomada desta afirmação como uma explicação plausível, sendo
imediatamente aceita, sem o esforço da averiguação, leva ao erro de declarar o nome
“Jesus” como “errado”, como é sentenciado por membros do movimento. Este
raciocínio desconsidera 20 séculos de variância natural de pronúncias entre países de
idiomas diferentes, desconsidera registros históricos documentais, desconsidera fatos
históricos e, principalmente, a seriedade com a qual deveriam ser tratadas as
Sagradas Escrituras que, no caso, foram simplesmente usadas como base para uma
rápida confirmação do novo ensinamento, através de citações, analisadas neste
trabalho, que, como pôde ser verificado pelo leitor, se mostraram totalmente fora de
seu contexto, tendo por isto os seus significados deturpados. A seriedade se refletiria
no cuidado.
As análises propostas pelo movimento para tentar provar que as formas
transliteradas grega e latina do nome do Messias trariam significados blasfemos e
referências ao número 666, demonstraram-se, claramente, fruto de associações
indiscriminadas, configurando “montagens”, uma vez que se mostram evidentes as
contradições entre os próprios argumentos apresentados, sendo ainda estes
claramente desmentidos pelos registros escriturísticos, por fatos históricos e até
mesmo pela simples lógica. As afirmações feitas no ideário aqui analisado, como visto,
mostram-se carentes de sustentação técnica e revelam grande desconhecimento de
causa por parte de seus autores.
Haja visto o método de formulação das doutrinas do movimento, conclui-se que
os autores da tese da troca do nome Divino não consideraram a possibilidade de que o
ataque as formas transliteradas destes nomes, estando os mesmos corretos em seus
significados, pudesse representar uma séria profanação dos Nomes do Pai e do Filho,
das quais a conseqüência de primeiro momento é a inserção da dúvida na fé de
pessoas que entraram em contato com o novo ideário religioso proposto, fenômeno
que já pode ser observado. Uma segunda conseqüência, tardia, é a descrita,
amplamente, nas próprias escrituras, em relação ao sectarismo.
A tese levantada pelo Movimento do Nome Sagrado acaba, por fim, servindo de
alerta para que todos os que crêem na mensagem registrada nas Sagradas Escrituras
atentem para a necessidade de se evitar uma apresentação de significados diferentes
dos registrados pelos profetas e apóstolos, que significam graves profanações da
mensagem do evangelho, revelada em seu contexto.
Um raciocínio, que talvez deveria ser levando em conta por todos os que
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buscam a seriedade em sua religião, é o de que haveria a obrigação moral de se
conhecer bem o contexto da existência da mesma, antes da partida para a formulação
de doutrinas, especialmente quando o que se pretende é propor alguma correção em
um sistema religioso qualquer, sob pena de uma proposição que se pretende séria,
acabar por transformar os fiéis de uma nova doutrina em ferramentas a serviço de
uma grande distorção dos objetivos reais da religação do homem a Deus.
Diante de tudo o que foi exposto até aqui e lembrando que o Movimento do
Nome Sagrado afirma defender a religião contra graves adulterações ocorridas nas
Sagradas Escrituras, conclui-se que a preocupação com a verdade e com a
interpretação correta das Escrituras, não evitou, dentro do movimento, os erros
básicos de compreensão de textos e de vocábulos, que podem ser vistos com
abundância, na fundamentação de sua doutrina; em vista de tudo o que foi analisado
nesta obra, a conclusão que se chega é que a fundamentação do Movimento do Nome
Sagrado é totalmente subjetiva, em sua base de sustentação doutrinária.
Manifesto como autor deste trabalho, o desejo de que o mesmo tenha servido
para que se tenha formado um pensamento um pouco mais esclarecido sobre o
assunto, por parte do leitor.
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Glossário dos principais termos e expressões
Adonay: Palavra grega que significa “Soberano Criador”, usada na tradução do Antigo
Testamento para o grego para designar Deus, O Criador.
Conspiração: Ato ou efeito de conspirar, maquinação, trama, conluio secreto.
Contexto: Encadeamento de idéias de um escrito; aquilo que constitui o texto em seu todo;
composição; conjunto; todo; totalidade; argumento; assunto.
Contextualização: Ato de contextualizar. 1 - Na leitura, significa ler o todo do assunto. 2 - Na
análise de um assunto, significa relacioná-lo com outros elementos da realidade.
Cristo: Ungido; palavra originada do termo “Krestós”, do idioma grego; Título dado ao Filho de
Deus, que significa ungido ou Messias (veja Mashiach).
Elohim: Palavra hebraica que significa, em língua portuguesa, “Deus” e em língua grega,
“Theos”.
Étimo: Vocábulo que constitui a origem de outro vocábulo.
18

Etimologia: 1. O estudo das palavras, de sua história, e das possíveis mudanças de seu
significado. 2. Origem e evolução histórica de um vocábulo: 3. Estudo da origem das palavras;
parte da gramática que trata da origem das palavras.
18

Etimologia popular:
Atribuição de falso étimo a um vocábulo, em razão de alguma
semelhança formal com um outro; falsa etimologia.
Falsa etimologia: 1. Etimologia popular. 2. Quando se atribui um significado falso a uma
palavra, em função de sua mera similaridade com outra palavra.
Forma
– Configuração;
– disposição;
– norma;
– modelo;
– estilo.
Grafia: descrição; escrita.
Iah: abreviatura hebraica do Nome de Deus. Dependendo do momento histórico e para qual
idioma esta abreviatura foi transliterada, a mesma aparece representada pelas seguintes
formas: Iah; Ieho; Ie; Ieh; Iaho; Iahu; Io. A mesma abreviatura do Nome Sagrado também
aparece fazendo parte de nomes, em vários idiomas, como por exemplo: John (inglês), João
(língua Portuguesa, Iohanan (hebraico) Iesous (grego); Iesus (latim), etc... Em países ocidentais,
a letra “I” maiúsculo é , freqüentemente representado pela letra “J”.
Iahweh: Forma transliterada do Nome Sagrado do Pai, originária do Tetragrama hebraico e
registrada originalmente com vogais pelo idioma grego.
Iehovah: Forma de pronúncia do nome divino registrada pelo hebraico massorético no século
VII, que deu origem a uma das pronúncias usadas no latim.
Ieshua: Forma histórica hebraica documentalmente registrada para o nome do Messias, em
uso em Israel, no século I. Esta forma ainda pode ter a pronúncia “Ieshu”, sem que mude a sua
grafia, haja visto que não existe no hebraico bíblico a representação para a vogal “a” final.
Invocação: Ato de invocar; ato de chamar alguém.
Invocar: implorar; apelar por ajuda; requerer; reclamar.
Javé: Forma transliterada para a língua portuguesa do Nome Divino do Pai, diretamente do
idioma grego “Iahweh”; sinônimo de “Iehovah”; “Jehovah”; “Jeová”.
Jeová: Forma transliterada do Nome Divino do Pai para a Língua Portuguesa; originária do latim
“Iehovah”, de origem no hebraico massorético.
Literal:1.Conforme à letra. 2.Exato, rigoroso, restrito:
Literalidade: Qualidade de literal.
Literalismo: Processo ou prática de interpretação literal.
Mashiach: Ungido; Cristo; Palavra hebraica para o título “Messias”, em língua portuguesa.
Massoretes: Estudiosos Judeus da Europa que a partir do século VII introduziram sinais
gráficos adicionais à grafia do idioma hebraico, para a representação das vogais, que até então
não eram representadas.
Messias: Ungido; Cristo, título hebraico “Mashiach”.
Movimento: Série de atividades organizadas por pessoas que trabalham para alcançar um
determinado fim.
Movimento do Nome Sagrado: Movimento religioso, presente em vários países, que defende
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a restauração do uso dos Nomes Sagrados Judaico – Cristãos em sua forma hebraica, como
forma de religação ao verdadeiro Deus.
Mosaica: Adjetivo relativo a lei apresentada por Moisés.
7,8,9,10,15,18

Nome:
– Modo de designar alguém;
– Pessoa
– Reputação;
– Renome;
– Título;
– Posição;
– Qualificação que se dá a alguém;
– Exemplo de uso: “Em nome de...” = pela ordem de...; segundo a ordem de...; representando
alguém.
Nomear: Escolher, denominar, declarar, eleger, instituir; determinar o nome.
Nomear alguém: conferir autoridade; conferir um nome; conferir uma posição; conferir um
título. Exemplos de uso:
1 – Nomeação: “O prefeito foi nomeado ministro” (recebeu o título ou posição de ministro; foi
instituído ministro).
2 - Instituir autoridade: “Por isso Deus soberanamente o elevou, e lhe conferiu o nome que está
acima de todo nome”(Filipenses 2: 6-11).
Ortografia: Arte de escrever corretamente as palavras.
Profanação: Ato de profanar.
Profanar: Tratar com irreverência; fazer uso indigno; degradar; sujar; desonrar; difamar.
Profecia: mensagem pronunciada; mensagem anunciada; anúncio; fala; oráculo; predição.
Religião: Religação: quando se refere à ligação entre o homem e seu Criador; ação ou efeito
de religar.
Restauração (relativa ao Movimento do Nome Sagrado):
A) Restauração do uso dos Nomes Sagrados em Hebraico;
b) Vertente do Movimento do Nome Sagrado que propõe sob várias formas a restauração de
rituais judaicos dentro do Cristianismo, como forma de aperfeiçoamento da ligação à Deus.
Sinais massoréticos: Sinais para a representação das vogais, introduzidos no idioma hebraico
a partir do século 7 depois de Cristo.
Significado:
– O que significa uma coisa;
– Idéia ou objeto que é expresso por um termo;
– Significação;
– Ação de significar;
7

Dicionário Aurélio : Palavra equivalente no mesmo ou em outro idioma; representação, na
linguagem, do significante; correspondente ao conceito ou a noção, ao passo que o significante
corresponde à forma (escrita ou fonética); Por Dicionário Michaelis8: Significado é também
significado em outro idioma (mesmo em outro idioma).
11
Encyclopaedia Barsa : Significado é o conteúdo ou idéia expressa por meio do significante.
Significado gramatical:
7

Dicionário Aurélio : aquele que se estabelece dentro de um sistema lingüístico determinado e
que dele depende.
Significante:
– Aquilo que indica o significado;
– Forma gráfica;
– Portador do significado;
– Parte fônica;
– A expressão oral de uma língua18;
Encyclopaedia Barsa: Significante é a expressão acústica que transmite uma idéia mental ou
abstrata, representada pelo significado (o significado é a idéia transmitida).
Superstição: Vão presságio; crença em coisas irreais; obrigação religiosa desnecessária;
crendice; crença sem base.
Testemunha: Pessoa chamada a assistir certos fatos autênticos ou solenes. 2 – Pessoa que viu
ou ouviu alguma coisa, ou que é chamada a depor sobre aquilo que viu ou ouviu. 3 – Coisa que
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atesta a verdade de algum fato; prova; testemunho.
Testemunhas de Yehoshua: Este termo designa no Brasil um ramo do chamado “Movimento
do Nome Sagrado”, presente em vários países;
Tetragrama: Palavra originária do grego tetragrammaton, que significa, simplesmente,
“quatro letras”; este termo é, na tradição hebraica, representativo do Nome Divino revelado no
Monte Sinai ao profeta Moisés, que provém, originalmente da frase hebraica “Eu Sou o que
Sou”, não sendo, portanto, um nome pessoal, mas sim o indicativo de sua existência.
Texto: O mesmo que assunto.
Theos: Palavra grega que significa, em língua portuguesa, “Deus” e em hebraico, “Elohim”.
Tradução: Ação de traduzir; interpretar; explicar; transposição de significado; transcrição de
significado.
Transcrição fonética: Grafia direta de uma pronúncia.
Transliteração: “Transposição de letras”, para a representação de um nome original de um
idioma, em grafia de outro idioma, onde cada letra do nome, existente no alfabeto do idioma
original é representada por uma letra correspondente aproximada no alfabeto do idioma que
receberá o nome. Comumente, a transliteração não é um processo exato, pois considera
princípios de fonética e da ortografia do idioma que recebe o nome, onde nem sempre existem
letras correspondentes no alfabeto do idioma receptor, às letras originais do alfabeto de
origem, além de nem todos os fonemas de um idioma terem representação gráfica, no alfabeto
do próprio idioma, tanto quanto no alfabeto do idioma receptor.
Yehoshua: (ou Yahoshua) = Forma de transliteração da forma plena do nome “Iahweh é
Salvação” em hebraico, registrada sob a forma hebraica massorética, registrada a partir do
século VII d.C.; esta forma é proposta pelo Movimento do Nome Sagrado como um padrão para
idiomas neolatinos. Nesta forma, a letra “Y” assume o lugar do “I” presente em todas as
transliterações existentes desde o século I, quando não era usada esta letra. A presença da
letra Y deve-se ao fato de que os estudos que geraram esta transliteração foram feitos em
língua inglesa, onde não se poderia pronunciar o fonema inicial representado pela letra
hebraica Iod, com a grafia da letra “i”. O mesmo acontece no uso do grupo “sh” para a
representação do que, em língua portuguesa seria apenas representado por “x”.
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