
ou “Aquele auto-existente”.   Isso é o que o próprio 
Deus disse — “Eu SOU” — que significa apenas ser. 

“E disse Deus a Moisés: EU SOU O QUE SOU. 
Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: EU SOU 
me enviou a vós.” Êxodo 3:14 

 
                  Moisés no arbusto em chamas 
 

A palavra hebraica aqui para “Eu SOU” é Hayah 
(pronunciada 'rau-iau'), significando "existir". Isso 
aparece também no Novo Testamento na língua 
grega. Veja http://johnhartnett.org/2013/ 
12/26/the-great-i-am-born-in-a-manger/ 

Muitos estudiosos acreditam que o significado mais 
correto de YHWH possa ser "Ele Traz À Existência 
Tudo Que Existe" (Yahweh-Asher-Yahweh). Em 1 
Samuel, Deus é conhecido pelo nome Yahweh Teva-
'ot, ou "Ele Traz os Exércitos À Existência" – os 
exércitos possivelmente referem-se à corte celestial 
ou à Israel (veja 1 Samuel 17:45). Esse nome 
particular de Deus era provavelmente conhecido 
muito antes da época de Moisés. 

Deus é por si só destituído de causa. Ele criou todas 
as coisas. 

“No princípio criou Deus o céu e a terra.” [um 
merismo significando o universo inteiro]. Gênesis 
1:1. (Meu comentário dentro dos colchetes.) 

No primeiro versículo da Bíblia, a palavra "Deus" é 
traduzida da palavra hebraica Elohim (pronunciada 
'el-o-ím’). 

“Eu sou o Senhor; este é o meu nome”. Isaías 42:8 

Os tradutores da versão inglesa King James 
substituiram a palavra "SENHOR" para significar o 
que era o nome pessoal de Deus: Yahweh, na 
linguagem original. Em hebraico nesta parte de Isaías 
42:8 lê-se:  

 

YHWH esta circulado, lê-se da direita para a 
esquerda. 

Um Deus 

Yahweh, the Tetragrama YHWH aparece 6,823 
vezes nas Escrituras hebraicas (o Antigo 
Testamento). A palavra "Deus" é mencionada por 
volta de 9000 vezes e sempre como um deus. 
Cristãos não acreditam em uma pluraridade de deuses 
ou politeísmo como os muçulmanos afirmam.  

“O SENHOR nosso Deus é o único SENHOR” 
Deuteronômio 6:4 

Aqui, o nome de Deus (SENHOR = Yahweh) é 
pronunciado ‘ia-vé’ por isso a forma moderna 
"Jeová".  E a palavra “Deus” nesse versículo é 
traduzida da palavra hebraica: Elohim.  Em outros 
versículos a palavra "Deus" é também traduzida da 
palavra hebrica El (pronunciada 'éu'), a qual é a raiz 
da palavra Elohim. A palavra El é encontrada em 
Salmos 22:1, por exemplo.  Deuteronômio 6:4 é 
citado pelo Senhor Jesus Cristo, 

“E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os 
mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é 
o único Senhor:” Marcos 12:29 

Portanto não pode haver dúvida, tanto os Judeus 
como os Cristãos acreditam em um deus, o mesmo 
Deus, o Criador do Universo. Deus não é apenas 
onipotente (todo podereoso), mas também 
onipresente (em todos os lugares ao mesmo tempo). 
Em Gênesis 19 nós lemos: 

“Então o SENHOR fez chover enxofre e fogo, do 
SENHOR desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra;” 
Gênesis 19:24 

 
Ló foge enquanto Sodoma e Gomorra queimam 

de www.kingjamesbibleonline.org/Genesis-Chapter-19/ 

O contexto disso é a de Yahweh aqui na Terra (a 
primeira menção ao SENHOR no verso) descendo 
uma chuva de fogo e enxofre sobre Sodoma e 
Gomorra vinda de Yahweh nos céus (segunda 
menção ao SENHOR). Deus não existe em tempo 
nem em espaço e é apto a estar em todos os lugares 
em um instante e, por extrapolação, estar em 
qualquer lugar em todos os instantes de tempo. Ele 
sabe tudo, Ele vê o futuro a partir do começo do 
tempo.1  

“Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a 
antiguidade as coisas que ainda não sucederam; que 



digo: O meu conselho será firme, e farei toda a minha 
vontade.” Isaías 46:10 

Ele é nosso Salvador, o prometido a vir. 

“Dizei aos turbados de coração: Sede fortes, não 
temais; eis que o vosso Deus virá com vingança, com 
recompensa de Deus; ele virá, e vos salvará.” 
Isaías 35:4 

“Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. 
Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e deus 
estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas 
testemunhas, diz o Senhor; eu sou Deus.” Isaías 
43:11-12 

“Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o 
Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro, e eu sou o 
último, e fora de mim não há Deus.” Isaías 44:6 

Yahweh é o primeiro e o último; Ele está/estava 
sempre lá, porque Ele é Eu SOU. Compare este verso 
com Apocalipse 1:8, onde Deus é referido como o 
alfa e o omega – a primeira e a última letras do 
alfabeto grego. 

“Eu sou o Senhor, e não há outro; fora de mim não há 
Deus; eu te cingirei, ainda que tu não me conheças; 
Para que se saiba desde o nascente do sol, e desde o 
poente, que fora de mim não há outro; eu sou o 
Senhor, e não há outro.” Isaías 45:5-6 

“Anunciai, e chegai-vos, e tomai conselho todos 
juntos; quem fez ouvir isto desde a antiguidade? 
Quem desde então o anunciou? Porventura não sou 
eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu; Deus 
justo e Salvador não há além de mim. 
Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos 
da terra; porque eu sou Deus, e não há outro.” Isaías 
45:21-22 

 

Rodapé 
1 Embora Deus não possa ser limitado pelo tempo e espaço, o 
homem é. A história em Gênesis é escrita a partir da 
perspectiva humana, um ser criado que vive no tempo. 
 
“…por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado 
a morte, assim também a morte passou a todos os homens 
por isso que todos pecaram.” (Romanos 5:12)  
“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito 
de Deus  é  a  vida  eterna,  por  Cristo  Jesus  nosso  Senhor.” 
(Rom. 6:23)  
Todos merecem morte “Porque todos pecaram e destituídos 
estão  da  glória  de Deus,”  (Romans  3:23) mas  Jesus  Cristo 
pagou inteiramente a penalidade na Cruz—como apenas um 
Santo Deus poderia—para aqueles que se arrependerem dos 
seus pecados. 
Jesus morreu pelos nossos pecados como substituição para 
aqueles  que  confiam  Nele.  Você  confiará?  Ou  você  se 
rebelará e escolherá o que o demônio ofereces? 

Para mais informação: 

 

 

Veja também: johnhartnett.org & creation.com/portuguese  
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Deus, O Criador 

 
         Paleo-Hebraico YHWH na pedra 

 

  
 

Você pode ver as mudanças que a escrita tem tido ao 
longo do tempo, mas isso é o que acontece com a 
língua. 

O nome pessoal de Deus é amiúde romanizado como 
YHWH, YHVH, Yahweh ou Jeová. As 4 letras em 
hebraico são chamadas de Tetragrama.  

O nome de Deus não era permitido ser pronunciado 
pelos judeus – como alternativa eles pronunciavam a 
palavra Adonai, que significa Senhor. Mas o 
significado literal do nome de Deus é “O existente” 

O Criador do Universo tem um 
nome próprio. O nome Dele 
escrito em hebraico remonta os 
tempos antigos. Aqui (no canto 
superior esquerdo) está escrito em 
Paleo-Hebraico, mas no hebraico 
modern, está escrito como mostra 
o canto inferior da imagem. 


