
Mensagem Três

“Sabereis que eu sou o SENHOR”

Leitura bíblica: Ez 36:11, 23, 38;
37:6, 13-14, 28; 38:23; 39:6-7, 22, 28

I. Elohim é o nome de Deus em relação à criação; Jeová é o
nome de Deus em relação ao homem – Gn 1:1; 2:4; Is 1:2, 4:

A. O nome Deus (Elohim) signif ica “o forte e poderoso”; esse
nome refere-se ao relacionamento de Deus com a criação.

B. Deus implica o poder de Deus e Seu relacionamento com as
criaturas; o Senhor Deus denota Deus mantendo um relacio-
namento com o homem:
1. Deus é o nome comum e Jeová é o nome de intimidade e

amor.
2. O Senhor Deus não é somente Aquele que é poderoso, mas

também Aquele que se aproxima do homem – Gn 2:4, 8,
15-16, 18-19, 21-22.

II. Jeová significa “EU SOU O QUE SOU”, indicando que Jeová
é autoexistente e sempiterno, Aquele que era no passado,
que é no presente e que será no futuro para sempre – Êx
3:14; Ap 1:4:

A. O título divino Eu Sou, indica que, como Aquele que é autoe-
xistente, Deus não depende de nada além de Si mesmo – Êx
3:14:
1. A palavra autoexistente refere-se a algo que existe por si

só, sem começo.
2. Deus, o Eu Sou, é autoexistente, não tendo começo.

B. A palavra sempiterno refere-se a algo que existe para sempre;
Deus existe para sempre, eternamente, sem f im.

C. Jeová é o único que existe – Hb 11:6:
1. Esse único que existe é o grande verbo “ser”; o verbo ser

somente pode ser aplicado a Deus e não a nós.
2. Todas as coisas deixarão de existir, mas Deus continuará

para sempre; Ele, o Eu Sou, é o grande verbo Ser.
3. Deus é o verbo Ser universal, o ser genuíno; somente Deus

é o Eu Sou, o único que tem existência.

III. El Shadai é o nome de Deus para suprimento e promessa;
Jeová é o nome de Deus para existência e cumprimento –
Gn 17:1; 28:3; 35:11; Êx 3:14; 6:6-8:

A. Abraão, Isaque e Jacó experimentaram Deus como El Shadai,
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mas eles não O experimentaram como Jeová, pois eles morre-
ram em fé sem receber o cumprimento da promessa da boa
terra por Deus – Hb 11:13; cf. Gn 15:13-16.

B. Em Êxodo 6:6-8, Deus veio não para prometer algo para
Moisés, mas para cumprir a promessa que Ele havia feito a
Abraão, Isaque e Jacó; assim, Ele veio a Moisés não como o El
Shadai, mas como Jeová, Aquele que é e que cumprirá tudo o
que prometeu.

C. Porque Jeová existe eternamente e porque Ele é a realidade
do verbo ser, Ele cumprirá tudo que falou.

D. Na restauração do Senhor hoje, não estamos no estágio da pro-
messa, mas no estágio do cumprimento; estamos experimen-
tando Deus, não somente como o El Shadai, mas também como
Jeová, o grande Eu Sou.

IV. Jeová (o autoexistente e sempiterno) é o Deus Triúno; Ele
é o Deus único, mas também é triúno – Êx 3:6, 14-16; Ml
2:10; 1Co 8:4, 6; 2Co 13:14; Mt 28:19:

A. Jeová é o Deus de três pessoas (Abraão, Isaque e Jacó); isso
implica que Ele é o Deus Triúno – Êx 3:14-16.

B. “O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó” é o
Senhor Elohim, o Deus Triúno: o Pai, Filho e Espírito – Êx
3:15; Mt 28:19:
1. O Deus de Abraão signif ica Deus Pai que chama o homem,

o justif ica e equipa para viver pela fé e em comunhão com
Ele – Gn 12:1; 15:6; caps. 17 – 18; 19:29; 21:1-13; 22:1-18.

2. O Deus de Isaque signif ica Deus Filho que abençoa o
homem com a herança de todas as Suas riquezas, com uma
vida de desfrute da Sua abundância e com uma vida em
paz – Gn 25:5; 26:3-4, 12-33.

3. O Deus de Jacó signif ica Deus Espírito que trabalha em to-
das as coisas para o bem dos que O amam, transforma o ho-
mem e o amadurece na vida divina – Gn 27:41; 28:1–35:10.

C. Jeová, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o Deus da ressurrei-
ção, o Deus Triúno ressurreto – Êx 4:5; Mt 22:31-32.

V. O Evangelho de João revela que Jesus é o grande Eu Sou –
Jo 8:24, 28, 58; 18:4-8:

A. Jesus não é somente um homem, Ele é o Eu Sou – Jo 8:24.
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B. O nome Jesus signif ica “Jeová, o Salvador” ou “a salvação de
Jeová” – Mt 1:21:
1. O nome Jesus inclui o nome Jeová, que signif ica “EU SOU O

QUE SOU” – Êx 3:14.
2. Jesus é Jeová tornando-se nosso Salvador e nossa salvação

– Rm 10:12-13; 5:10; cf. Fp 1:19.
C. O fato de que Jesus é o grande Eu Sou implica que Ele é o

Eterno – Jo 8:58:
1. Jesus é Jeová, o Eu Sou; Seu nome é Eu Sou – Jo 8:24, 28.
2. Aquele que foi preso no jardim não era somente um Naza-

reno; Ele era o grande Eu Sou, o Deus inf inito, eterno;
Aquele que foi preso era o Senhor Deus – Jo 8:18:4-8.

3. Jesus é o Deus auto existente e sempiterno; Ele é o Deus
completo, o Deus Triúno – Jo 14:9-10, 16-18.

D. Como o Eu Sou, Cristo é tudo para nós para nossa experiência
e desfrute; Ele ser o Eu Sou signif ica: “Eu sou tudo o que você
precisa” – Jo 6:35; 8:12; 10:11; 11:25; 14:6:
1. O comprimento, a largura, a altura e a profundidade do

nome de Jeová são suf icientes para incluir tudo; tudo o que
precisamos (todas as realidades espirituais) pode ser adi-
cionado pela fé ao Eu Sou.

2. Em Êxodo 3:14, Deus disse apenas que Ele é, sem dizer o
que Ele é; isso permite àqueles que creem Nele adicionar
o que eles precisam e, então, experimentá-Lo como essa
realidade – Jo 8:32.

3. O Senhor Jesus é a realidade porque Ele é o Eu Sou – Êx
14:6; 8:32, 36:
a. Quando o Senhor como o Eu Sou entra em nós como

vida, Ele brilha em nós como luz e essa luz introduz o
elemento divino da realidade em nós – Êx 1:4; 8:12.

b. A realidade que nos liberta é o Eu Sou; o verbo Ser
eterno nos liberta – Êx 8:32, 36, 58.

VI. “Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário
que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe” –
Hb 11:6:

A. Deus requer que creiamos que Ele existe:
1. Somente Deus é; nada mais é.
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2. Deus existe porque Ele é real; todas as coisas criadas por
Ele não são reais – Ec 1:2.

3. Além de Deus, tudo o mais é nada; Ele é o único que existe,
o único que tem a realidade de existir – Is 40:1-18.

B. Fé é crer que Deus existe – Hb 11:6:
1. A fé nos une a Deus, o único que existe – Jo 14:1.
2. Crer que Deus existe é a única maneira de torná-Lo feliz,

de ser agradável a Ele – Hb 11:6.

VII. Por fim, todos saberão que Deus é o SENHOR – Ez 36:11, 23,
38; 37:6, 13-14, 28; 38:23; 39:6-7, 22, 28:
A. “Sabereis que eu sou o SENHOR, quando eu abrir a vossa sepul-

tura e vos f izer sair dela, ó povo meu” – Ez 37:13.
B. “Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de

Israel e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome; e as
nações saberão que eu sou o SENHOR, o Santo em Israel” – Ez
39:7.

C. “Antes que Abraão existisse, Eu sou” – Jo 8:58.
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