QUAL É O NOME DE DEUS?
(What is the Name of God?)

A para o entendimento
Mateus 28:19 ensina-nos a ser baptizados em "Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo".
Qual é então o nome do Pai? Qual é então o nome do Filho? Em nome de quem é que foi
enviado o Espírito Santo?

Ninguém quer ser tão elementar ao ponto de contestar que o nome do Pai é "Pai"ou que o nome
do Filho é "Filho" ou que o nome de Deus é "Deus". Portanto, temos que desço brir qual é
actualmente o nome do Pai no Novo Testamento. O nome "Jeová" (tirado do hebreu YHWH ou
YAHWEH) foi revelado a Moisés como o Nome do Deus Todo Poderoso e era para ser o nome
de Deus para sempre. (Compare êxodo 3:14 com êxodo 6:2-3). "Jesus" é a forma grega do nome
hebreu "Josué" e quer dizer "Jeová tornou-se a nossa salvação". (Compare isto com Isaías 43:1011 com Lucas 2:11). De acordo com Hebreus 1:4 Jesus recebeu o Seu Nome por herança,
provando que o Seu nome e o nome do Pai eram o mesmo.Isto é evidente uma vez que um filho
herda sempré o nome do seu pai. Isaías 9:6 diz-nos que o nome do filho seria "...O Deus forte, o
Pai da Eternidade". Fipenses 2:9 declara que foi dado a Jesus um nome que é sobre todo o
nome.Qual seria o nome que Cristo podia ter que é sobre todo o nome, a não ser o próprio nome
de Deus?

Jesus disse de si próprio, "Eu vim en nome de Meu Pai, e não me aceitais; se outro vier em seu
proprio nome, a esse aceitareis". (João 5:43).

Pedro diz-nos em a Actos 4:12, "E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do
Céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos".Se o nome do
Pai é diferente do que o do Filho, como os Trinitarianos ensinam, há alguma salva ção
relacionada com o nome do Pai?

Apocalipse 22:3-4 diz "E ali nunca mais haverá maldição contra alguém; e nela estará o Trono
(singular) de Deus e do Cordeiro e os seus servos o (singular) servirão. E verão o Seu Rosto (não
os seus rostos) e nas suas testas estará o Seu nome (não os seus nomes)". Zacarias 14:9 diznos:"E o Senhor será Rei sobre toda a Terra;naquelê dia Um será o Senhor,e Um será o Seu
Nome".

Os Apóstolos e os primeiros Cristãos perceberam claramente que o Nome do Pai e o do Filho era
o mesmo. Portanto, sem excepção todos baptizavam em nome de Jesus sem mencionar o Pai ou o
Espírito Vendo que a Igreja é a noiva de Cristo, ela certamente tomava o nome do seu Esposo. E
tomando o nome do seu Esposo ela automaticamente toma o Nome do Pai do Seu Marido.

A única maneira pela qual podemos receber o Nome do Pai hoje em dia é sendo baptizado em
nome de Jesus Cristo de acordo com Actos 2: 38, 8:16, 10:48 e 19:5. Se quiser saber mais sobre
o nome salvador de Deus, contacte a Igrejá indicada abaixo.

