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CONGREGATION OF YHWH JERUSALEM, PO BOX 832 CARTERET NJ 07008 
 

Curso à Distância Lição 20: 
O que é o Espírito Santo? 

 
Ao olharmos para o cristianismo moderno, nós descobrimos que tantas das 
suas doutrinas mais preciosas, assim como a alma imortal, simplesmente não 
foram mencionadas nas Escrituras sequer uma só vez. (Por favor, queira se 
referir à lição 17 sobre a alma imortal). 
 
Se hoje você for procurar qual, entre todas as suas doutrinas, é a que melhor 
define um cristão, você descobrirá que é a doutrina da trindade. A propósito, a 
maneira do cristianismo oficialmente definir se um grupo é ou não uma seita é 
se ele acredita ou não na trindade. 
 
E, no entanto, você não encontra a palavra trindade sequer uma vez na sua 
bíblia . NEM UMA ÚNICA VEZ! Yahweh nunca descreveu a Si Mesmo como 
uma trindade. Na verdade, apesar de quase todo cristão na terra alegar que 
eles creem na trindade, a pura verdade é que quase nenhum deles pode ainda 
que remotamente explicar o que é a doutrina da trindade.  A maioria das 
pessoas acredita que a trindade mostra a pluralidade dos 3 Elohim, no 
entanto, a doutrina da trindade é exatamente o oposto. Ela não está alegando 
que há 3 Elohim separados e distintos, que consiste do Elohim, o Pai 
(Yahweh), Elohim o Filho (Yahshua) e Elohim o Espírito (Ruach H Kodesh). 
Mas, na verdade, a doutrina da trindade está dizendo que há só um Elohim 
feito de 3 traços distintos de caráter, que eles chamam de hipóstase. Por favor, 
queira se referir ao trecho abaixo, retirado da Enciclopédia Católica que deu 
início a esta falsidade no cristianismo através do imperador Constantino o 
Grande. 
 
O DOGMA da Trinidade – A Trindade é a expressão empregada para 
significar a doutrina central da religião cristã - a verdade de que na unidade 
da Divindade há Três Pessoas o Pai o Filho e o Espírito Santo. Sendo assim, 
nas palavras do Credo de Atanásio: "o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito 
Santo é Deus, e ao mesmo tempo não há três Deuses, mas um Deus.” 
 
Eles estão dizendo que a sua função é distinta, mas também estão claramente 
declarando que eles são o mesmo ser. Eles também usam o sol como exemplo 
para explicar a trindade. Eles declaram que você tem o sol em si, e depois o 
brilho do sol e os raios do sol, mas que todos nós sabemos com certeza que há 
só um sol. Então, quem for acreditar nesta doutrina não bíblica da trindade 
está acreditando que há só um El no Céu e eles estão negando o claro mandato 
bíblico de um Elohim Pai e um Elohim Filho. 
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Será que as Escrituras chamam a negação de dois seres Elohim (Elohim o Pai e 
Yahshua Elohim Seu Filho) de espírito do antimessias? 
 
2Jo 1:7 Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não 
confessam o Messias Yahshua vindo em carne: assim é o enganador e 
antiMessias. 
2Jo 1:8 Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com 
esforço, mas para receberdes completo galardão. 
2Jo 1:9 Todo aquele que ultrapasse a doutrina do Messias e nela não 
permanece, não tem YAHWEH. O que permanece na doutrina esse tem 
o Pai e o Filho. 
2Jo 1:10 Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais 
em casa, nem lhe deis as boas-vindas. 
2Jo 1:11 Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas 
obras más. 
 
Comentário: A doutrina da trindade não está em nenhum lugar das 
Escrituras e nega a existência de dois Elohim que são Yah Yahweh o Pai e 
Yahshua Yahweh Seu Filho. Yahweh é o nome de família do Criador e quando 
um crente se une à aliança com Yahweh, recebe Seu espírito e é adotado para 
Sua família e se torna literalmente um filho de Yahweh, ele/ela é então 
batizado no nome de família de Yahweh. 
 
Yahweh é uma família e Ele está expandindo Sua família com a criação dos 
seus filhos gerados pelo Espírito que serão levantados na ressurreição se forem 
fiéis até a morte. (Por favor, veja a lição 3 ‘A família de Yahweh’) A 
doutrina da trindade nega completamente o conceito da família de Yahweh e 
também nega Seu plano mestre de adotar verdadeiros crentes para Sua família 
pela Nova Aliança e o sangue derramado do Messias Yahshua. 
 
Sendo assim, se a doutrina da trindade não é encontrada nas Escrituras, então 
de onde surgiu a doutrina da trindade? 
 
No quarto século havia um perverso imperador pagão chamado de 
Constantino, que sonhou ter visto uma cruz antes de uma grande batalha, ter 
vencido a batalha e, depois disso, dizia ter se tornado um cristão. Entretanto, 
ao invés de se arrepender da idolatria e do paganismo e do pecado, ele, na 
verdade, sincretizou suas crenças pagãs com as que ele havia recém-
descoberto dos cristãos. Veja o seguinte trecho tirado do livro de Gibbons 
chamado de Triumph of Christendom, sobre o que Constantino fez após ter se 
tornado um cristão. 
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"A devoção religiosa de Constantino era "peculiarmente" dirigida ao gênio do 
Sol... e ele tinha prazer em ser representado pelos símbolos do Deus da Luz e 
da Poesia. As lanças certeiras daquela divindade, o brilho nos seus olhos, 
parecem destacá-lo como o patrono de um jovem herói. Os altares de Apolo 
estavam coroados de ofertas de devoção de Constantino, e a multidão 
crédula recebia o ensinamento de que o imperador tinha permissão de 
contemplar com os seus olhos mortais a majestade visível da sua divindade 
padroeira... O Sol era celebrado universalmente como o guia e protetor 
invencível de Constantino.”(The Triumph of Christendom) 
 
Comentário: Fica claro que Constantino nunca foi um verdadeiro crente no 
Messias Yahshua e não se arrependeu dos seus pecados e paganismo e nem foi 
imerso no nome de família de Yahshua Yahweh. Ele simplesmente juntou seus 
costumes pagãos com alguns novos e formou uma nova religião que ele 
chamou de cristianismo. É também necessário observar que após a suposta 
conversão de Constantino, ele mandou matar seu próprio filho e esposa. 
 
Em 324 d.C. Constantino realizou uma conferência com todos os bispos no 
império para unificar este novo cristianismo e oficialmente implantar suas 
heresias pagãs como sendo a doutrina oficial do Império Romano. É aí que 
entrou a celebração do Natal em 25 de dezembro. 24/25 de dezembro é a 
época em que se comemorava a saturnália, um festival pagão inspirado por 
demônios e cheio de bebedice e perversidade sexual e não foi o nascimento de 
Yahshua, mas apenas uma anarquia pagã. 
 
Foi durante esta conferência que um homem chamado de Arias apareceu com 
uma doutrina de que Yahshua não preexistiu e não foi o filho eterno de 
Yahweh, mas meramente um homem criado. Isto é o que foi trazido por 
Constantino e os seus bispos lacaios para criar a doutrina da trindade, que 
nega a própria existência de Yahshua, o nosso Messias, e alega que Elohim é 
um ser com 3 personalidades ou funções distintas. 
 
E apesar de ser aí onde a doutrina da trindade se misturou com o cristianismo 
de Constantino, é um fato conhecido que muitas culturas pagãs antigas 
adotaram alguma forma de trindade para o seu culto a um elohim triúno. Os 
hindus tinham uma trindade pagã de Brama, Shiva e Vishnu. Os egípcios 
tinham Osíris, Horus e Ísis, e a trindade babilônica consistia de Nimród, 
Semiramis e Tamúz. 
 
Expedições arqueológicas na antiga Mesopotâmia desvendaram a mais antiga 
trindade de culto pagão da cultura dos sumerianos, que era muito difundida há 
mais de 4.000 anos. Apesar de a Suméria ter sido conquistada antes pela 
Assíria, e depois pela Babilônia, seus deuses continuavam a existir nas culturas 
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daqueles que conquistavam. O historiador S. H. Hooke fala em detalhes sobre 
a trindade sumeriana: Anu era o deus principal do céu, o ‘Pai’, e o ‘Rei dos 
Reis’; Enlil, o ‘deus-vento’ era o deus da terra, e o deus criador; e Enki era o 
deus das águas e o ‘senhor da sabedoria’. O historiador H. W. F. Saggs, explica 
que a tríade babilônica consistia em ‘três deuses ocupando a mesma posição 
básica... cuja interrelação é o cerne das suas naturezas’. 
 
Os primeiros crentes nunca creram nesta heresia de Constantino e sempre 
creram que há dois seres eternos, Yahweh o Pai no céu e Yahshua Seu filho que 
desceu para a terra para morrer pelos pecados da humanidade. Eles nunca 
acreditaram que o Pai e o Filho eram o mesmo ser, mas claramente os viam 
como dois seres distintos unidos ou como se diz em hebraico “echad” através 
de um Espírito (Ruach H’Kodesh) que cada um deles possuía. Eles também 
acreditavam na divindade de Yahshua (vide a lição 19, Quem é o Messias de 
Israel). 
 
Então agora, nós podemos mostrar conclusivamente que a doutrina da 
trindade não está fundada em textos bíblicos, mas está, na verdade, enraizada 
no paganismo; vamos olhar para a existência do Espírito Santo, ou Ruach 
H’Kodesh, em hebraico, e ver exatamente qual é o papel que o Espírito Santo 
exerce nas Escrituras e o plano de Elohim. 
 
O Espírito Santo (Ruach H Kodesh) é um ser com livre arbítrio como Yahweh o 
Pai e Yahshua o Filho? 
 
Gn 1:2 a terra era sem forma e vazia; havia trevas sobre a face do abismo, e o 
Espírito de Elohim pairava por sobre as águas, 
 
Gn 6:3a Então disse YAHWEH: O Meu Espírito não contenderá para 
sempre com o homem; 
 
Is 11:2 Repousará sobre Ele o Espírito de YAHWEH; Ele terá o espírito 
de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o 
espírito de conhecimento e de temor de YAHWEH. 
 
Is 42:1 Eis aqui o Meu Servo, Eu O sustenho; o Meu Escolhido em quem a 
Minha alma se compraz! Pus sobre Ele o Meu Espírito; e Ele promulgará 
o direito para as nações. 
 
Is 61:1a O Espírito de Adonai YAHWEH está sobre Mim, 
 
Ez 36:27 Porei dentro em vós o Meu Espírito e farei com que andeis nos 
meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. 
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Ez 39:29 Já não esconderei deles o Meu rosto, pois derramarei o Meu 
Espírito sobre a casa de Israel, diz Adonai YAHWEH. 
 
Lc 1:15 Pois ele será grande diante dos olhos de YAHWEH, não beberá vinho 
nem bebida forte. E ele será cheio do Espírito Santo, já do ventre 
materno. 
 
Lc 1:35 Respondeu-lhe o querubim: Descerá sobre ti o Espírito Santo e 
o poder do Altíssimo descansará sobre ti. 
 
Lc 1:67 Zacarias estava cheio do Espírito Santo e profetizou, 
 
Lc 11:13 Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, 
quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que Lho 
pedirem. 
 
Jo 20:22 E havendo dito isto, soprou sobre eles, e disse-lhes: Recebei o 
Espírito Santo. 
 
At 1:5 Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados 
no Espírito Santo, não muito depois destes dias. 
 
At 1:8 Mas ao descer sobre vós o Espírito de Santidade, vós 
recebereis poder, e sereis Minhas testemunhas tanto em Jerusalém como 
em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. 
 
At 4:8 Então estando cheio do Espírito Santo, Pedro lhes disse: 
Autoridades do povo e anciãos de Israel ouçam, 
 
At 4:31 Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos; todos 
ficaram cheios do Espírito Santo, e, com intrepidez, anunciavam a Palavra 
de YAHWEH. 
 
At 15:8 E YAHWEH que conhece o que está nos corações, lhes deu 
testemunho, e os concedeu o Espírito Santo, como também a nós nos 
concedera. 
 
2Co 1:22 que também nos selou, e nos deu o penhor do Espírito em 
nossos corações. 
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Mt 3:11 Eu vos batizo com água, para arrependimento; mas Aquele que vem 
depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de 
tirar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, 
 
Jo 1:33 Eu não O conhecia: Aquele, porém, que me enviou a batizar com água 
me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, Esse é 
o que batiza com o Espírito Santo. 
 
At 2:38 Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja 
batizado em nome de Yahshua YAHWEH para a remissão dos vossos pecados, 
para que possais receber o dom do Espírito de Santidade. 
 
At 10:38 Yahshua Aquele de Nazaré, como YAHWEH O ungiu com o 
Espírito Santo e com poder, 
 
At 10:44 Ainda Simão falava estas cousas, o Espírito Santo pousou sobre 
todos os que ouviam a Palavra. 
 
At 10:45 E os irmãos que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, 
admiravam-se e se maravilhavam porque o dom do Espírito foi 
derramado até sobre os Gentios. 
 
1Pe 1:5 Que sois guardados pelo poder de Elohim, mediante a fé, para a 
salvação preparada para revelar-se no último tempo; 
 
Comentário: Se você for honesto consigo mesmo, não há absolutamente 
nada em nenhum dos muitos exemplos acima citados que faria com que 
alguém pensasse que o Espírito Santo (Ruach H’ Kodesh) é um ser separado de 
Yahweh com livre arbítrio. O Espírito Santo nas Escrituras é muito claramente 
definido como o maravilhoso poder de Yahweh. É a própria mente de Yahweh 
e Yahshua e o que Os faz pensar e amar e trabalhar, mas em nenhum lugar das 
Escrituras o Espírito Santo é descrito como uma entidade separada aparte de 
Yahweh ou Yahshua. 
 
Confira o seguinte trecho tirado da Nova Enciclopédia Católica Vol XIII, pág. 
574, sobre o Espírito Santo. 
 
“Muito raramente os autores do Velho Testamento atribuem ao espírito de 
Elohim emoções ou atividade intelectual. Quando tais expressões são usadas, 
elas são uma mera linguagem figurada e são explicadas pelo fato de que o 
ruach era também considerado como sendo a câmara dos atos intelectuais e 
sentimentos. Nem é possível encontrar nos livros rabínicos a noção de que o 
espírito de Elohim é um ser intermediário entre Elohim e o mundo.” 
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A noção de o Espírito Santo ser uma pessoa separada de Yahweh não estava no 
processo do pensamento do povo bíblico antigo. Em nenhum lugar no Velho 
Testamento ou na Tanách nós vemos uma pessoa bíblica falando ao Espírito 
Santo ou reconhecendo-o como um ser separado de Yahweh. 
 
Confira as seguintes Escrituras que provam que o Espírito Santo não é uma 
pessoa. 
 
Zc 4:6 Prosseguiu ele e me disse: Esta é a Palavra de YAHWEH a Zorobabel: 
Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz YAHWEH dos 
Exércitos. 
 
At 10:38 Yahshua Aquele de Nazaré, como YAHWEH O ungiu com o 
Espírito Santo e poder,  
 
O Espírito Santo é o maravilhoso e tremendo poder de Yahweh 
 
Is 11:2 Repousará sobre Ele o Espírito de YAHWEH; Ele terá o espírito de 
sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito 
de conhecimento e de temor de YAHWEH. 
 
O Espírito Santo é também o espírito de sabedoria e conselho e entendimento 
e poder de Yahweh mas não separado de Yahweh. 
 
At 2:38 Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja 
batizado em nome de Yahshua YAHWEH para a remissão dos vossos pecados, 
para que possais receber o dom do Espírito de Santidade. 
 
O Espírito Santo não é uma pessoa, mas um dom do poder real de Yahweh que 
uma pessoa pode receber 
 
2Ti 1:6 Por esta razão te admoesto que reavives o dom de YAHWEH, que há 
em ti pela imposição das minhas mãos 
 
O Espírito Santo deve ser reavivado, isto não é uma terminologia que estaria 
descrevendo uma pessoa. 
 
1Ts 5:19 Não apagueis o Espírito. 
 
O Espírito Santo pode ser apagado, uma pessoa não pode ser apagada. 
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Tt 3:5 não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo Sua 
misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação do 
Espírito Santo, 
Tt 3:6 que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio do Messias Yahshua, 
nosso Salvador. 
 
O Espírito Santo deve ser renovado e derramado, isto não poderia estar 
descrevendo uma pessoa. 
 
Rm 8:9 Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, já que o Espírito de 
YAHWEH habita em vós. E se alguém não tem o Espírito do Messias, esse tal 
não é Dele. 
 
O Espírito Santo é o poder gerador de Yahweh, mas não uma pessoa 
 
Ef 1:13 em quem também vós, depois de ouvistes a Palavra da Verdade, que é 
o evangelho da vossa salvação, tendo Nele também crido, fostes selados com o 
Santo Espírito que foi prometido, 
Ef 1:14 o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, 
em louvor da Sua glória. 
 
Mediante arrependimento e batismo e a imposição das mãos por um Ancião 
ordenado, uma pessoa recebe um sinal do Espírito Santo. Isto não poderia 
estar se referindo a uma pessoa. 
 
Será que o Apóstolo Paulo acreditava que o Espírito Santo era uma pessoa 
separada de Yahweh o Pai e uma terceira parte de uma trindade? 
 
1Co 1:3 Graça a vós outros e paz da parte de YAHWEH nosso Pai e do Mestre 
o Messias Yahshua. 
1Co 1:4 Sempre dou graças a meu Elohim a vosso respeito, a propósito da 
graça de YAHWEH que vos foi dada no Messias Yahshua, 
 
2Co 1:2 graça a vós outros e paz da parte de YAHWEH, nosso Pai, e do Mestre 
Yahshua o Messias. 
2Co 1:3 Bendito seja o Elohim e Pai de nosso Mestre Yahshua o Messias, o Pai 
de misericórdias e Elohim de toda consolação, 
 
Gl 1:3 Graça a vós outros e paz da parte de YAHWEH o Pai e do nosso Mestre 
Yahshua o Messias, 
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Gl 1:4 O qual Se entregou a Si mesmo pelos nossos pecados, para nos 
desarraigar desta presente e perversa época, segundo a vontade de nosso 
Elohim e Pai, 
 
Ef 1:2 Graça a vós outros e paz da parte de YAHWEH nosso Pai e Mestre 
Yahshua o Messias. 
Ef 1:3 Bendito o Elohim e Pai de nosso Mestre Yahshua o Messias, que nos 
tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais 
através do Messias, 
 
Fp 1:2 Graça e paz a vós outros da parte de YAHWEH nosso Pai e do Mestre 
Yahshua o Messias. 
 
Cl 1:2 aos santos e fiéis irmãos no Messias em Colossos: Graça e paz a vós 
outros da parte de YAHWEH nosso Pai e o Mestre Yahshua o Messias. 
Cl 1:3 Damos sempre graças a YAHWEH, Pai de nosso Mestre, Yahshua o 
Messias, e nós sempre oramos por vós, 
 
1Ts 1:1 Paulo, Silvano e Timóteo à Congregação dos Tessalonicenses em 
YAHWEH o Pai e o Mestre Yahshua o Messias: Graça e paz á vos outros da 
parte de YAHWEH nosso Pai e o Mestre o Messias Yahshua. 
 
2Ts 1:1 Paulo, Silvano e Timóteo à Congregação dos Tessalonicenses em 
Elohim o Pai e nosso Mestre Yahshua o Messias: 
2Ts 1:2 Graça e paz a vós outros da parte de YAHWEH nosso Pai e do nosso  
Mestre Yahshua  o Messias. 
 
Comentário: O apóstolo Paulo teve mais textos de sua autoria no Novo 
Testamento do que qualquer outro autor. Ele viu Yahshua e recebeu 
ensinamentos Dele pessoalmente por três anos. Ele tinha uma visão espiritual 
profunda da graça de Yahweh como nenhum outro crente do Novo 
Testamento, e ainda em cada uma das cartas que ele escreve ele as começa por 
endereçá-las e agradecer a Yahweh o Pai e ao Seu Filho o Messias Yahshua. 
 
Nem uma única vez há o reconhecimento de uma terceira entidade chamada 
de Espírito Santo. Nem uma só vez em qualquer carta ele saúda ou fala ao 
Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo era verdadeiramente uma pessoa 
separada de uma trindade trifacetada, então seria inconcebível que o Apóstolo 
Paulo teria escrito 14 epístolas e nem sequer uma só vez saudasse o Espírito 
Santo. Isto é novamente uma clara evidência de que nem os Apóstolos, nem os 
primeiros crentes achavam que o Espírito Santo era uma pessoa, mas sabiam 
que ele era o glorioso poder e mente de Yahweh.  
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Também e de grande importância é o fato de que as Escrituras revelam 
claramente Yahweh o Pai no Céu como sendo o Pai do Messias Yahshua. Veja 
ainda esta seguinte passagem em Mateus: 
 
Mt 1:20 Enquanto ponderava nestas cousas, eis que lhe apareceu, em sonho, 
um Querubim de YAHWEH, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber  
Mariam como tua mulher. Porque o que nela foi gerado é pelo Espírito Santo. 
 
Lc 1:34 Então disse Mariam ao querubim: Como será isto, pois não tenho 
relação com homem algum? 
Lc 1:35 Respondeu-lhe o querubim: Descerá sobre ti o Espírito Santo e 
o poder do Altíssimo irá repousar sobre ti. Por isso também, Ele que há 
de nascer é santo e será chamado de Filho de YAHWEH. 
 
Comentário: Claramente as passagens acima declaram que O Espírito Santo 
foi aquele que gerou a própria semente do Messias Yahshua em Mariam. 
Vejamos, se o Espírito Santo fosse uma pessoa, então ele seria o pai de 
Yahshua e Não Yahweh, o Pai no céu. Entendendo assim que o Espírito Santo 
(Ruach H Kodesh) é o poder e a mente de Yahweh, a passagem acima se 
encaixa perfeitamente com todas outras passagens que alegam que Yahweh é o 
Pai de Yahshua. 
 
Também, em todo o Novo Testamento, você jamais ouve sequer uma vez 
Yahshua falando ao Espírito Santo como uma entidade que seria uma pessoa 
separada de Yahweh. Sempre que Yahshua está orando aos céus, Ele só ora a 
Yahweh o Pai, nunca sequer uma vez falando diretamente ao Espírito Santo. 
 
Mt 6:9 Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos Céus, Santificado 
seja o Teu nome. 
 
Lc 10:21 Naquela mesma hora exultou Yahshua no Espírito e exclamou: Eu O 
louvo, ó Pai, Mestre do Céu e da terra porque ocultaste estas cousas aos sábios 
e entendidos, e as revelaste aos pequeninos; sim, ó Pai, porque assim foi do 
Teu agrado. 
Lc 10:22 Tudo Me foi entregue por Meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, 
senão o Pai; e também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a 
quem o Filho O quiser revelar. 
 
Comentário: Você percebeu que não só Yahshua jamais ora ao Espírito 
Santo, mas só reconhece a Yahweh o Pai em oração, mas também quando Ele 
está falando sobre revelar a Si mesmo Ele declara que ninguém conhece o Pai 
senão o Filho e a quem o Filho O deseje revelar. Novamente, não existe 
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nenhuma menção sobre o Espírito Santo ser uma pessoa, mas está sempre 
dentro de um contexto de ser o poder glorioso de Yahweh. 
 
Há outros versículos nas bíblias que revelam a verdadeira unidade de Yahweh? 
 
Jo 17:1 Tendo Yahshua falado estas cousas levantou os olhos ao Céu, e disse: 
Pai, é chegada a hora. Glorifica a Teu Filho, para que o Filho Te glorifique a Ti, 
Jo 17:2 assim como Lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que 
Ele conceda a vida eterna a todos os que Lhe deste. 
Jo 17:3 E a vida eternal é esta: que Te conheçam a Ti, o Elohim da verdade, e 
ao Messias Yahshua, a quem enviaste. 
Jo 17:4 Eu Te glorifiquei na terra, consumando a obra que Me confiaste fazer. 
Jo 17:5 E agora, glorifica-me, ó Pai, Contigo mesmo, com a glória que Eu tive 
junto de Ti, antes que houvesse mundo. 
 
Jo 17:10 Ora todas as Minhas cousas são Tuas e as Tuas cousas são Minhas; e 
neles Eu sou glorificado. 
Jo 17:11 Já não estou no mundo, ao passo que Eu vou para junto de Ti. Pai 
Santo, guarda-os em Teu nome, que Me deste, para que eles sejam echad 
(unidos) assim como Nós. 
 
Jo 17:21 a fim de que todos sejam echad, e como és Tu, ó Pai em Mim e Eu em 
Ti, também sejam eles echad em Nós, para que o mundo creia que Tu me 
enviaste. 
Jo 17:22 Eu lhes tenho transmitido a glória que Me tens dado, para que sejam 
echad, como Nós somos echad (unidos): 
Jo 17:23 Eu neles e Tu em Mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na 
unidade; para que o mundo conheça que Tu me enviaste, e os amaste como 
também amaste a Mim. 
Jo 17:24 Pai, a minha vontade é que onde Eu estou, estejam também comigo 
os que Me deste, para que vejam a Minha glória que Me conferiste, porque Me 
amaste antes da fundação do mundo. 
Jo 17:25 Pai Justo, o mundo não Te conheceu; Eu porém Te conheci, e 
também estes compreenderam que Tu Me enviaste. 
Jo 17:26 Eu lhes fiz conhecer o Teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de 
que o amor com que Me amaste esteja neles e Eu neles esteja. 
 
Comentário: Ao ler João, o 17o. capítulo, que é chamado de capítulo da 
unidade, é inconcebível que se o Espírito Santo fosse um terceiro membro de 
uma trindade, isto não seria mencionado sequer de passagem. Yahshua está 
claramente declarando que Ele e o Seu Pai são echad (unidos) e Yahshua está 
no Pai e o Pai está em Yahshua, no entanto, não o Espírito Santo não é sequer 
mencionado porque a maneira que eles estão um no outro é pelo poder ou a 
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mente de Yahweh, que é o Seu Espírito, mas não é um ser separado tendo uma 
mente e uma vontade. Confira a seguinte passagem para ver isto de uma forma 
ainda mais clara: 
 
Jo 10:29 Meu Pai que as deu para Mim é maior do que tudo, e da mão do 
Meu Pai ninguém pode arrebatar. 
Jo 10:30 Eu e o Pai somos Um (echad-unidos)! 
 
Muitas vezes nas Escrituras Yahshua falou com e sobre o Seu Pai celestial. Ele 
declarou claramente que o Pai é maior do que Ele era e que Ele não poderia 
fazer nada sem o Pai, mas novamente nenhuma menção de qualquer coisa 
sobre um terceiro ser chamado de Espírito Santo. O Espírito Santo não é 
separado de Yahweh, mas é o Seu poder e mente gloriosos. Vamos dar uma 
olhada na seguinte passagem em Sl 110:1 para ver isto de uma maneira ainda 
mais clara. 
 
Sl 110:1 [Um Salmo de Davi.] Uma declaração a YAHWEH ao meu Adonai: 
Assenta-Te à Minha direita, até que eu ponha os Teus inimigos debaixo dos 
Teus pés. 
Sl 110:4 YAHWEH jurou e não se arrependerá: Tu és sacerdote para sempre, 
segundo a ordem de Melquisedeque. 
Sl 110:5 YAHWEH, à Tua direita, no dia da Sua ira, esmagará os reis. 
 
Quem é que está sentado à direita de Yahweh nos céus agora? 
 
Hb 10:12 Yahshua, porém, tendo oferecido, para sempre, um único sacrifício 
pelos pecados, "assentou-Se" em perpetuidade "à destra" de YAHWEH, 
Hb 10:13 aguardando, daí em diante, "até que os Seus inimigos, sejam postos 
“por estrado" dos Seus pés. (Sl 110:1) 
Hb 10:14 Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos 
estão sendo santificados. 
Hb 10:15a E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. 
 
Comentário: Há cerca de 12 referências do Novo Testamento que revelam  
que Yahshua, que também possui o título de Melquisedeque, (este é um título 
que quer dizer Rei da Justiça) está no Céu agora sentado à destra de Yahweh. 
Não há nenhuma passagem em toda a bíblia que jamais declara que o Espírito 
Santo está no céu sentado em um trono do lado de Yahweh ou Yahshua. Isto é 
porque o Espírito Santo não é um ser assentado em um trono, mas é o poder 
glorioso de Yahweh, Sua própria mente e processo de pensamento.  
 
Ao ler Apocalipse, capítulos 4 e 5, nós vemos o trono de Yahweh no Céu e uma 
multidão de seres celestiais, inclusive querubins, os 24 anciãos, os 4 seres 
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viventes ao redor do trono e, não há sequer uma palavra que fala sobre o 
Espírito Santo ser um ser separado lá com Yahweh no céu. 
 
Um dos motivos que fez com que as pessoas tivessem um entendimento tão 
errôneo das Escrituras as levando a afirmar que Yahweh é uma trindade e que 
o Espírito Santo é uma entidade separada com mente e livre arbítrios 
individuais é que já que esta falsa doutrina data milhares de anos atrás e foi 
falsamente acreditada por muitos tradutores das Escrituras, os tradutores 
traduziram falsamente muitas passagens com um preconceito inexato baseado 
nesta falsa doutrina. 
 
Muitas vezes nas Escrituras os tradutores traduziram o pronome pessoal “ele” 
ao se referir ao Espírito Santo (Ruach H’Kodesh), ao invés da forma gramatical 
adequada de “it” (pronome pessoal em inglês podendo significar tanto ele 
quanto ela[nota da tradutora]). Em hebraico e aramaico toda palavra tem um 
gênero masculino ou feminino e não há gênero neutro, mas isto não quer dizer 
que é homem ou mulher. A palavra em hebraico para livro é “sefer” e está no 
gênero masculino. Ninguém vai pensar em um livro como sendo masculino ou 
feminino, mas esta é simplesmente a forma gramatical da palavra, então, onde 
os tradutores no Novo Testamento traduziram a palavra “Ruach” por Espírito 
Santo, eles colocaram “Ele”, ou invés de “it”, quando, na verdade, no grego há 
um gênero neutro e a palavra “pneuma”, que é a palavra em grego para 
Espírito Santo não é masculina, mas neutra e deveria ter sido adequadamente 
traduzida como “it”, e não “ele”.  
 
Também é muito interessante que a expressão Ruach H’Kodesh, que é a forma 
em hebraico para Espírito Santo está, na verdade, no gênero feminino, e eu 
tenho certeza que ninguém acharia que o Espírito Santo é uma mulher. 
 
Além disso, ao pesquisar o significado de “Ruach” você irá ver que se trata, na 
verdade, de vento, ou espírito. É um poder ou uma essência exatamente como 
o vento quando ele sopra através de um cômodo tendo um enorme poder em 
si. O espírito de Yahweh é o Seu enorme poder que Ele coloca dentro de cada 
indivíduo que se arrepende dos seus pecados e é batizado no nome de família 
de Yahweh e tem mãos impostas sobre ele por um ancião ordenado de 
Yahweh. 
 
Confira a seguinte passagem: 
 
Mt 28:19 Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no 
nome do Pai e do Filho, 
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Mt 28:20 e o Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as cousas que Vos 
tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação 
do século. Amém. 
 
Comentário: Algumas traduções traduzem este versículo como se o mesmo 
estivesse dizendo: “batizando-os no nome do Pai e do Filho, e do Espírito 
Santo,” dando a entender que a pessoa é batizada nestes três nomes. No 
entanto, em termos de gramática, a palavra em aramaico para “nome” está no 
singular, então, claramente é possível ver que estes versículos estão atestando 
sobre o ser batizado no e somente no nome de família de Yahweh, que é o 
nome de Yah Yahweh o Pai e Yahshua Yahweh o Filho. 
 
Também digno de nota, é que Ruach H’Kodesh (Espírito Santo) não é na 
verdade nem sequer um nome próprio, mas sim, um título para o poder e a 
mente de Yahweh, que se manifesta pelo Seu Espírito Santo. Então, em 
nenhuma circunstância estes versículos seriam interpretados como se 
estivessem significando o ser batizado no nome do Espírito Santo. 
 
Alguns têm suposto que 1 Jo 5:7, conforme traduzido na versão da Bíblia King 
James, está apoiando a ideia de uma trindade. 
 
1Jo 5:7 Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra, e o Espírito 
Santo: e estes três são um. 
 
Entretanto, este versículo não está em qualquer um dos antigos manuscritos, 
quer seja em aramaico, grego ou até nos mais antigos em latim, e que se trata 
claramente de uma falácia que foi acrescentada depois. O verdadeiro versículo 
deveria ser lido como segue: 
 
1Jo 5:6 Este é Aquele que veio por meio de água e sangue, o Messias Yahshua; 
não somente com água, mas com a água e com o sangue. 
1Jo 5:7 E o Espírito é Aquele testemunhando, porque o Espírito é a verdade. 
1Jo 5:8 E três são os que testificam: o Espírito, a água e o sangue; e estes três 
são um (echad). 
 
Este versículo na verdade não tem nada a ver com a trindade, já que o conceito 
de uma trindade não está em lugar algum das Escrituras, mas João está, na 
verdade, respondendo a uma heresia gnóstica que Yahshua não teria vindo 
realmente na carne como um ser humano. E para provar que Yahshua tinha 
sido verdadeiramente nascido de uma virgem e veio na carne, João declara que 
quando Yahshua nasceu, no Seu nascimento, Ele veio pela água e pelo sangue, 
provando que Maria jamais havia tido relações antes do Seu nascimento com 
homem algum. E já que foi o Espírito Santo que impregnou Maria e não um 
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homem, João está falando sobre estas três testemunhas, o Espírito, a água e o 
sangue que provam que Yahshua foi concebido milagrosamente e nasceu de 
uma mãe terrena, através do canal de nascimento normal, mas sem ser 
concebido por um pai terreno, já que Yahweh é o Seu Pai no céu e concebeu 
Yahshua pelo poder maravilhoso do Seu Espírito Santo. Então, mais uma vez, 
o conceito de uma trindade não estava sendo sequer mencionado de nenhuma 
forma nestas Escrituras. 
 
A trindade é uma doutrina satânica que nega totalmente o plano maravilhoso 
da família de Yahweh nas Escrituras onde Yahweh o Pai está literalmente 
tirando um pedaço de Si (Seu espírito) e gerando filhos gerados pelo espírito 
trazendo-os para dentro de Sua família e Seu Reino iminentemente vindouro. 
 
Quando você aprende sobre a real importância do Espírito Santo nas 
Escrituras, ele é realmente surpreendente. Como Yahshua nasceu pelo Espírito 
Santo, Ele estava unido a Yahweh pelo mesmo espírito e todo milagre que Ele 
fez foi através do Espírito Santo, que é o poder emanante e decisivo de 
Yahweh. 
 
Então, no livro de João capítulos 13-17 imediatamente antes de ser levado para 
ser espancado e crucificado, Yahshua orou ao Pai para dar o Espírito Santo a 
todos os verdadeiros crentes da aliança que acreditariam Nele após a Sua 
ressurreição. 
 
Jo 14:15 Se Me amais, guardareis os Meus mandamentos. 
Jo 14:16 E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro que porá um fim a maldição, 
a fim de que Ele esteja para sempre convosco, 
Jo 14:17 o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não 
No vê, nem O conhece. Mas vós O conheceis, porque Ele habita convosco e 
estará em vós. 
 
Jo 14:20 Naquele dia vós conhecereis que Eu estou em meu Pai e vós em Mim 
e Eu em vós. 
Jo 14:26 Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em Meu 
nome, esse vos ensinará todas as cousas. E vos fará lembrar de tudo o que vos 
tenho dito.  
 
Comentário: Nós podemos ver a partir destas Escrituras que Yahshua está 
prometendo após a Sua morte e ressurreição que Ele irá enviar o Espírito 
Santo para habitar nos Seus verdadeiros crentes, e o espírito de Yahweh no 
crente de verdade irá por um fim a maldição que Adão recebeu no Jardim do 
Éden por rejeitar o espírito de Yahweh e optou pela livre escolha de fazer suas 
próprias regras do que é bom e o que é mau. O espírito de Yahweh, que é a 
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própria mente e padrão de pensamento Dele, pode mudar o coração e a mente 
de um novo crente se ele render sua natureza humana perversa à natureza 
santa, santificada e submissa do espírito de Yahweh. 
 
Veja a seguinte passagem para aprender sobre algumas das características do 
Espírito Santo de Yahweh. 
 
Is 11:2 Repousará sobre Ele o Espírito de YAHWEH; Ele terá o espírito de 
sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito 
de conhecimento e de temor de YAHWEH. 
Is 11:3 E Ele viverá no temor de YAHWEH. Mas Ele não julgará segundo a 
vista dos Seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos Seus ouvidos. 
 
O Espírito Santo irá transformar a vida de um crente e dar a ele a mente do 
Messias. O Espírito Santo é o mesmo espírito de Yahshua? 
 
Rm 8:9 Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, já que o Espírito de 
YAHWEH habita em vós. E se alguém não tem o Espírito do Messias, esse tal 
não é Dele. 
Rm 8:10 Se porém o Messias está em vós, o corpo, na verdade, está 
morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. 
Rm 8:11 Se habita em vós o Espírito Daquele que ressuscitou a Yahshua 
dentre os mortos, Esse mesmo que ressuscitou ao Messias dentre os mortos 
vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em 
vós habita. 
 
Comentário: Claramente, nós podemos ver das Escrituras acima que o 
Espírito Santo e o espírito de Yahshua são o mesmo espírito, porque o Espírito 
Santo não é uma pessoa, mas o próprio poder vivente de Yahweh. Yahweh o 
Pai e Yahshua o Filho são dois seres diferentes sentados cada um no céu no 
Seu próprio trono (Sl 110:1), mas o Espírito Santo é o espírito de Santidade e 
vida de que Yahweh e Yahshua são constituídos. 
 
Meu nome é Don e eu sou feito de carne humana. Minha carne é parte de mim, 
mas não é um ser separado de mim. Yahweh e Yahshua são espírito e eles são 
cada um indivíduos separados compostos do Espírito Santo único que é o 
próprio espírito e mente de Yahweh. Porque há somente um espírito (mente) 
Yahweh o Pai e Yahshua o Filho têm o mesmo espírito e é por isso que eles são 
echad, que em hebraico quer dizer um, unidos em mente, objetivo e propósito. 
 
A humanidade tem um espírito diferente; é um espírito de orgulho, rebelião, 
inveja e desavença. Ao nos arrependermos dos nossos pecados e aceitar o 
sangue derramado de Yahshua pelo perdão dos pecados, e sermos batizados e 
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termos mão impostas sobre nós por um ancião para receber o Espírito Santo; 
isto é o que torna alguém um filho de Yahweh. 
 
Rm 8:14 Pois todos os que são guiados pelo Espírito de YAHWEH, estes são 
filhos de YAHWEH. 
Rm 8:15 Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra 
vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de filiação, baseados no qual 
clamamos: Aba! Pai! 
Rm 8:16 O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de 
YAHWEH. 
 
Esta é a bela boa nova do Novo Testamento de Yahshua, que se nós nos 
humilharmos e nos arrependermos, então podemos receber o Espírito Santo, a 
própria essência e mente de Yahweh e termos o próprio espírito de Yahweh e 
Yahshua habitando em nós e se manifestando nas nossas vidas. 
 
Cl 1:25 na qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de 
Elohim, que me foi confiada a vosso favor, para pregar a Palavra de YAHWEH 
em todo lugar, 
Cl 1:26 o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações; agora, 
todavia, se manifestou aos Seus santos; 
Cl 1:27 aos quais YAHWEH quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória 
deste mistério entre as nações, isto é o Messias em vós, a esperança da glória; 
 
Como se recebe o Espírito Santo? 
 
At 2:37 Ouvindo eles estas cousas, compungiu-se-lhes o coração, e 
perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Homens, nossos irmãos, O que 
faremos? 
At 2:38 Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja 
batizado em nome de Yahshua YAHWEH para a remissão dos vossos pecados, 
para que possais receber o dom do Espírito de Santidade. 
At 2:39 Pois para vós outros é a promessa e para os vossos filhos, e para todos 
os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Mestre nosso Elohim chamar. 
 
At 8:14 E os apóstolos em Jerusalém ouvindo que Samaria recebera a Palavra 
de YAHWEH, enviaram-lhe Pedro e João, 
At 8:15 os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o 
Espírito Santo; 
At 8:16 porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente 
haviam sido batizados no nome do Mestre Yahshua. 
At 8:17 Então eles lhes impunham as mãos, e recebiam estes o Espírito Santo. 
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At 8:18 Vendo, porém, Simão Mago que, pelo fato de imporem os apóstolos as 
mãos, era concedido o Espírito Santo ofereceu-lhes dinheiro, 
At 8:19 propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele 
sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. 
 
At 19:1 Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas 
regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, 
At 19:2 perguntou-lhes: Crendo, recebeste o Espírito Santo? Ao que lhe 
responderam: Nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. 
At 19:3 Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? 
Responderam: No batismo de João. 
At 19:4 Disse-lhe Paulo: João realizou verdadeiramente o batismo de 
arrependimento, dizendo ao povo que cressem Naquele que vinha depois dele, 
a saber, no Messias, Yahshua. 
At 19:5 Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Mestre Yahshua. 
At 19:6 E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e 
tanto falavam línguas diferentes como profetizavam. 
 
Comentário: É muito claro que o mandato da bíblia de receber o Espírito 
Santo de Yahweh é da pessoa se arrepender dos seus pecados e aceitar o 
sangue de Yahshua pelo perdão daqueles pecados, e depois disso, ela deve ser 
batizada por um ancião ordenado de Yahweh, que irá impor sobre ela as suas 
mãos para a transmissão do Espírito Santo.  
 
Há alguns no movimento Pentecostal que acreditam que eles podem receber o 
Espírito Santo sem este processo bíblico e creem que ter o Espírito Santo os 
fará tremer incontrolavelmente ou latir como um cão, ou ser lançado ao chão e 
emitir sons inarticulados. Este não é o Espírito de Yahweh, mas demônios, e 
na próxima lição nós vamos cobrir detalhadamente o tema do dom de línguas. 
 
A evidência do Espírito Santo não é emitir os sons inarticulados de um 
demônio, mas é a de ter a sua vida transformada pelo Espírito Santo para 
exibir os dons e frutos do Espírito Santo na sua vida. Por favor, queira conferir 
as Escrituras abaixo para ver o que o poder do espírito de Santidade de 
Yahweh irá fazer na vida de um crente verdadeiro que recebeu o Espírito Santo 
através do batismo e da imposição de mãos por um ancião ordenado. 
 
Rm 12:1 Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de YAHWEH que 
apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a YAHWEH, 
que é o vosso culto racional. 
Rm 12:2 E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela 
renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e 
perfeita vontade de YAHWEH. 
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Ef 1:17 para que o Elohim de nosso Mestre Yahshua Messias, o Pai da glória, 
vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Dele, 
Ef 1:18 iluminados os olhos da vossa mente, para saberdes qual é a esperança 
do Seu chamamento, qual a riqueza da glória da Sua herança nos santos, 
Ef 1:19 e qual a suprema grandeza do Seu poder para conosco, os que cremos 
segundo o operar da Sua majestosa força 
Ef 1:20 a qual exerceu Ele no Messias ressuscitando-O dentre os mortos; e 
fazendo-O sentar à Sua direita no céu, 
 
Ef 3:16 para que, segundo a riqueza da Sua glória, vos conceda que sejais 
fortalecidos pelo Seu poder, mediante o Seu Espírito no homem interior, 
Ef 3:17 que assim habite o Messias nos vossos corações, pela fé, estando vós 
arraigados e alicerçados em amor, 
Ef 3:18 a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, 
e o comprimento, e a altura, e a profundidade, 
Ef 3:19 e o conhecimento e amor que excede todo entendimento do Messias, 
para que sejais tomados de toda a plenitude de Elohim. 
Eph 3:20 Ora, Àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que 
tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, 
 
Ef 4:22 Quanto  ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se 
corrompeu segundo as concupiscências enganosas, 
Ef 4:23 e vos renoveis no espírito da vossa mente, 
Ef 4:24 e vos revistais do novo homem, criado segundo YAHWEH em justiça 
e em verdadeira santidade. 
Ef 4:25 Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu 
próximo, porque somos membros uns dos outros. (Zc 8:16) 
Ef 4:26 "Irai-vos, e não pequeis;" não se ponha o sol sobre a vossa ira, (Sl 4:5) 
Ef 4:27 nem deis lugar ao Diabo. 
Ef 4:28 Aquele que furtava, não furte mais; antes trabalhe, fazendo com as 
próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. 
Ef 4:29 Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e, sim, unicamente a 
que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita bênção 
aos que ouvem. 
Ef 4:30 E não entristeceis o Espírito Santo de YAHWEH, no qual fostes 
selados para o dia da redenção. 
Ef 4:31 Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira e gritaria, e blasfêmias, e 
bem assim toda a malícia. 
Ef 4:32 Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, 
perdoando-vos uns aos outros, como também YAHWEH vos perdoou pelo 
Messias. 
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Comentário: É um milagre absoluto que Yahweh que é onipresente e é 
espírito tire uma parte do Seu glorioso e eterno Espírito de Santidade e 
implante-a nos seres humanos e, se eles se renderem a Yahweh, transforme 
suas mentes e almas em uma nova criação. Mas esta é a incrível verdade da 
Nova Aliança. 
 
Entretanto, mesmo após ter recebido o espírito glorioso de Yahweh através do 
Batismo, isso não significa que a pessoa irá automaticamente mudar e se 
regenerar. A pessoa deve primeiro realmente se arrepender dos seus pecados e 
em um espírito de humildade, se render a Yahweh para que o Seu espírito 
glorioso trabalhe dentro dela. 
 
Conforme declarado nas Escrituras acima, é preciso que a pessoa se separe do 
mundo ao seu redor e não blasfeme o espírito que habita nela, mas precisa se 
render a ele assim como Yahshua o fez ao fazer a declaração em Mt 26:39, 
“Não seja como eu quero, e sim, como Tu queres”. O crente verdadeiro precisa 
crescer diariamente no Espírito Santo e permitir que os frutos do espírito 
cresçam nele. Segue abaixo uma lista dos frutos do Espírito Santo que a pessoa 
exibirá se for verdadeiramente cheia do espírito de Santidade glorioso de 
Yahweh. 
 
Gl 5:22 Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, paciência, bondade, 
benignidade, fé, 
Gal 5:23 mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há instrução. 
Gl 5:24 Mas os que são do Messias crucificaram a carne, com as suas paixões 
e concupiscências. 
Gl 5:25 Vivamos, então, pelo Espírito, e rendamo-nos ao Espírito. 
 
O Espírito de Yahweh não é infrutífero, mas dá muitos frutos e irá produzir os 
frutos acima descritos se estiver sendo renovado e nutrido a cada dia. Se o 
crente se render ao Espírito Santo, então a sua vida irá ser continuamente 
mudada e transformada o tempo todo. 
 
Conclusão: A doutrina da trindade não está na bíblia, mas tem sido uma 
doutrina pagã administrada por Satanás por milhares de anos. Yahweh é uma 
família e não uma trindade, e Sua família está crescendo continuamente à 
medida que novos membros se unem à fé Nele através do sangue de Yahshua 
Seu Filho e se arrependem dos seus pecados e são batizados por um ancião 
ordenado com imposição de mãos para receber o Espírito Santo. 
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Pontos a recordar: 
 

1) A trindade não é uma doutrina bíblica, mas foi tirada do  
paganismo e trazida para o cristianismo por Constantino, o 

imperador romano pagão. 
 

2) Yahweh não é uma trindade, mas uma família e Sua família 
cresce à medida que Ele incute o Espírito Santo na vida dos 

crentes através do arrependimento dos pecados, da aceitação do 
sangue de Yahshua para pagar pela pena dos pecados, e sendo 

batizado por um ancião ordenado e ter as mãos impostas para a 
transmissão do Espírito. 

 
3) O Espírito Santo não é uma pessoa ou ser, mas é o poder e a 

mentalidade gloriosa do Todo Poderoso Yahweh. 
 

4) Uma vez que um crente novo recebe o Espírito Santo e se rende e 
submete  sua natureza humana e livre arbítrio para ele, ele irá 

literalmente transformar a vida do crente pelos frutos do Espírito 
Santo e fazer uma nova criação em Yahweh. 

 
5) O Espírito Santo é o mesmo espírito que o espírito de Yahshua. 

Yahweh e Yahshua são dois seres separados, mas ambos são 100% 
preenchidos do mesmo espírito de Santidade. É por isso que Eles 

têm a mesma mentalidade e padrão de pensamento, amor e 
propósito. É ser habitado pelo Espírito Santo de Yahweh que os 

torna echad (unificados). 
 
Zc 4:6 Prosseguiu ele e me disse: Esta é a Palavra de YAHWEH a Zorobabel, 
dizendo: Não por força, nem por poder, mas pelo Meu Espírito, diz 

YAHWEH dos Exércitos. 
 

Escreva e peça nosso DVD gratuito chamado: Crer na família de Yahweh é 
idolatria? (em inglês) 
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