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Promessa ou paganismo
Desenvolvendo uma cosmovisão bíblica 

 “O Nome do Criador” 
 Gênesis 1: 1-2: 3

Wayne J. Edwards, pastor
Por todas as medidas estatísticas, a igreja evangélica no Ocidente está em grande perigo.

Não apenas estamos nos tornando cada vez mais ineficazes em nosso testemunho aos
incrédulos, mas também estamos perdendo nossos filhos e jovens para as elites intelectuais
cuja cosmovisão nega a existência de Deus.
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Se nossos filhos devem crer na verdade sobre o Deus da nossa salvação, eles devem primeiro
crer na verdade de que Ele também é o Deus de toda a Criação.

Os filhos de hoje precisam saber que são uma bênção preciosa de um amoroso Pai Celestial,
que tomou todas as providências para que tenham um relacionamento pessoal com Ele.
O papel bíblico de um pai é ser um bom mordomo dos filhos que Deus coloca sob seus
cuidados.

Os pais têm a responsabilidade de cuidar do bem-estar espiritual, mental, emocional e físico de
seus filhos e de orientá-los a estabelecer uma cosmovisão bíblica.

Embora existam muitas expressões diferentes, existem apenas duas visões de mundo principais:

A cosmovisão secular -

Rejeita a existência de um Deus Criador onipotente e onisciente.

Acredita que o mundo em que vivemos é o resultado de uma combustão espontânea de
materiais, que, ao longo do tempo e por seleção aleatória, esses vários materiais evoluíram para
o sol, a lua, as estrelas e a terra que temos hoje, junto com os vários animais e humanos.
Acredita que esta vida é tudo o que existe; não há vida após a morte.

O apóstolo Paulo o descreveu em Romanos 1: 18-32 .

A cosmovisão bíblica -

Acredita que existe um Deus Criador onisciente e onipotente.
Acredita que Deus criou os céus e o universo como a evidência de Seu poder onipotente.

Acredita que Deus criou todas as criaturas vivas, incluindo a humanidade, de acordo com Seus
propósitos.
Crê que Deus redimiu o homem perdido da destruição eterna para provar Seu desejo de estar
pessoalmente envolvido em nossas vidas.

Acredita que a Bíblia é a Palavra de Deus divinamente inspirada, verdade sem mistura de erro
em seu conteúdo ou intenção.

Crê que Jesus Cristo viveu uma vida sem pecado e sacrificou Sua vida pelos nossos pecados.
Acredita que a salvação é somente pela graça, somente por meio da fé e somente em Cristo.

Portanto, uma cosmovisão bíblica é viver de acordo com os princípios e as promessas da
Palavra de Deus. Contudo:

Apenas 4% de todos os americanos têm uma cosmovisão bíblica.
Apenas 19% daqueles que afirmam ser cristãos evangélicos concordam com a cosmovisão
bíblica.

43% dos Millennials - aqueles de 25-40 anos de idade dizem que não sabem se Deus existe e
não se importam.

“A geração milenar parece estar comprometida em viver sem
Deus, sem a Bíblia e sem igrejas cristãs como base para seu estilo de
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vida. É difícil imaginar um desafio mais alto, claro e direto 
ao futuro da fé cristã nos Estados Unidos. ” - George Barna

“Que ninguém te leve cativo através da filosofia e do engano
vazio, de 

acordo com a tradição dos homens, de acordo com os princípios
elementares 

do mundo, em vez de de acordo com Cristo, pois Nele toda a
plenitude da 

Divindade habita em forma corporal!” Colossenses 2: 8-9
A vida cristã não é como uma placa de três divisões:

Se formos capazes de resistir ao tsunami do secularismo que está inundando nossa cultura,
devemos desenvolver uma visão de mundo centrada no Deus da Bíblia e, então, manifestá-la
em todos os aspectos de nossa vida diária.
Em João 17: 3 , em Sua oração a Deus Pai, Jesus fez esta declaração surpreendente e uma
revelação muito desafiadora:

“E esta é a vida eterna , para que te conheçam , o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a
quem enviaste!”
Jesus definiu a vida eterna como conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, e Jesus
Cristo, a quem Deus enviou para ser nosso Salvador.

Portanto, o lugar para começar em nossa busca do conhecimento de Deus é nosso
entendimento de Seu Nome, pois a profundidade de nosso conceito de Deus determinará a
profundidade de nossa cosmovisão bíblica.

Nós nos referimos a Deus como “Deus” porque Ele é nossa divindade - Ele é nosso Deus - essa
é Sua posição sobre nossas vidas.
Mas nosso Deus Criador deu a si mesmo um nome, e muitos outros nomes, como demonstração
de Seu caráter.
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Portanto, se quisermos desenvolver esse relacionamento íntimo e pessoal com este Deus
Santo, devemos estudar o significado por trás de cada um de Seus nomes.

1. O Nome Próprio de Deus - Êxodo 3: 1-15 - vs. 14-15 “Deus
disse a Moisés: EU SOU O QUE SOU ... este é o meu nome
para sempre!”
   Moisés foi o primeiro homem na terra a ouvir o nome próprio de nosso Deus Criador!

Quando Moisés perguntou a Deus: "Quem direi que me enviou?" Deus respondeu: “EU
SOU O QUE SOU”, que significa: o “Auto-Existente”, “O Eterno”, “Aquele que foi, é e
sempre será”.
“EU SOU O QUE SOU” revela a plenitude do caráter de Deus e a eternidade do Seu
ser, portanto, esse nome nos diz tudo o que pode ser conhecido sobre Deus.

As quatro letras hebraicas que foram transliteradas para nossas letras em inglês que se
referem a esse nome são: YHWH:

Yod - que rima com “rode”
Ele - que rima com “dizer”

Vav - que rima com “ava”

Ele - que rima com “dizer”

Adicionando as vogais para uma pronúncia adequada e você tem o nome:
YAHWEH;a tradução em inglês de “I AM THAT I AM”
Em João 14: 6 , Jesus disse: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida!” “Eu Sou”
significava que Ele era a única maneira, a única verdade e a única maneira de
ter vida eterna!

Moisés também foi o primeiro homem a ver o nome de Deus na forma escrita.

As quatro letras hebraicas do nome próprio de Deus são Yod, He, Vav, He e suas letras

hebraicas são:

Os antigos escribas escreveram o nome de Deus da direita para a esquerda:  

Mas, quando Deus escreveu Seu nome, Ele o escreveu de cima a baixo, e ao invés de
usar Seu dedo na pedra, Deus usou a carne e os ossos do homem. Deus soletrou Seu
nome para Moisés desenhando "homem": a "coroa de Sua criação!"

“Yod” - nossa cabeça, nossa mente, nosso intelecto

 “Ele” - nossos braços, nossas emoções ou desejos
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“Vav” - nosso torso, nossa vida, nossa energia

“Ele” - nossas pernas que transformam a matéria em ser

Cada ser humano é um outdoor ambulante com a imagem do nome de Deus. Portanto, não
devemos levar Seu nome falsamente.

Mas "EU SOU" era muito sagrado para os hebreus usarem, então eles usaram o termo
"YAHWEH", que significa "Ele É", ou "Aquele que É", e mesmo este nome não era
permitido ser falado pelo comum pessoas. Apenas o Sumo Sacerdote poderia falar em
voz alta uma vez por ano - no Yom Kippur - o dia mais sagrado do ano.

Quando os judeus encontraram o nome de YAHWEH nas Escrituras, eles substituíram
“Adonai”, que significa “Senhor”, ou “HaShem”, que significa “o nome”!
Conforme as traduções continuaram e as vogais foram adicionadas a YHWH, ele
inadvertidamente se tornou “Jeová”, que não é respeitado como um nome verdadeiro
de Deus.

2. O Nome Poderoso de Deus - Jeremias 10: 6 “Não há
ninguém como Tu, SENHOR; você é ótimo, e seu nome é
grande em poder! ”
O desejo de Deus era revelar-se através dos nomes que escolheu para si, de acordo com
a necessidade e circunstância:

Elohim - “Deus como o Criador” - Gênesis 1: 1

El Elyon - “Deus Altíssimo” - Gênesis 14: 18-20
El Roi - “Deus que vê” - Gênesis 16: 13-14

El Shaddai - “Deus Todo-Poderoso” ou “ Deus, o Todo-Suficiente” - Gênesis 17 ; 1-3
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Adonai - “Senhor” - e quando Senhor é soletrado com todas as letras
maiúsculas: SENHOR,era usado como uma substituição por respeito ao santíssimo
nome de YAHWEH.

Yahweh-jireh - “Yahweh Providenciará”, ou “Eu Sou Proverei ” - Gênesis 22: 11-14
Yahweh-rapha - “Yahweh que Cura” - Êxodo 15:26

Yahweh-nissi - “Yahweh Minha Bandeira” - Êxodo 17:16
Yahweh-mekoddishkem - “Yahweh que te santifica” - Êxodo 31:12

Yahweh-shalom - “Yahweh é a paz” - Juízes 6: 22-24

Yahweh-saboath - “Yahweh dos Exércitos” - Salmo 46: 7
Yahweh-raah - “Yahweh meu pastor” - Salmo 23

Yahweh-tsidkenu - “Yahweh, nossa justiça salvadora ” - Jeremias 23: 5-6

   Existem muitas referências nas Escrituras onde nenhum nome específico de Deus é
usado, mas onde Seu nome está implícito e reconhecido por seu poder e santidade:

O povo de Israel foi advertido sobre profanar o nome do Senhor por meio de maldições
ou juramentos - Levítico 13:21 , 22 e 32 .

O povo de Israel foi advertido sobre tomar o nome do Senhor em vão - Êxodo 20:
7 ,Deuteronômio 5:11 .

O povo de Israel foi avisado de que cada vez que invocavam o nome do Senhor, eles O
estavam adorando - Gênesis 21:33 , 25:25 .

No Novo Testamento, o Nome de Jesus foi usado e respeitado da mesma forma. Por quê?
Porque Deus Pai suportou Deus Filho com todo o poder e autoridade do céu e da terra:

O nome JESUS   é a tradução em inglês do nome grego “Iesous”, ou do nome hebraico
“Yeshua” ou “Josué”, que é como Jesus provavelmente era chamado na cultura
aramaica em que nasceu.

Mas, porque não há som “J” em hebraico, Josué e Jesus foram pronunciados -
“Yoshua” ou “Yahushua”!
Até mesmo o nome do Messias foi dado a Ele com base no que Ele foi enviado para
fazer e no que Ele faria.

3. O Nome Pessoal de Deus - Romanos 8:15 - “Porque não
recebestes o espírito de escravidão novamente para
temer; mas recebestes o Espírito de adoção, pelo qual
clamamos, Aba, Pai! ”
“Abba” é a palavra aramaica para “Meu Pai”!
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Jesus ensinou Seus discípulos a orar: "Nosso Abba, que estás nos céus!"

O apóstolo Paulo disse que foi somente quando um servo foi adotado pela família que
ele teve permissão de se dirigir ao seu antigo “mestre” como “Abba”!
Somente aqueles que foram adotados na família de Deus, somente pela Sua graça,
têm o direito ou a liberdade de se dirigir a Deus como “Abba” - meu Pai!

Se quisermos glorificar a Deus por direito em tudo o que fazemos, devemos conhecer a
Deus pessoal e intimamente - mesmo como “Abba” - nosso Pai - que nos dá Seu
amoroso cuidado, Sua proteção, Sua provisão, Sua disciplina e Sua devoção.


