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O NOME
DO CRIADOR
Desde os mais remotos tempos da existência humana,
sempre houve no coração dos homens, o desejo de saber
qual seria o nome do Deus Todo poderoso.
Desde que se conhece a Bíblia escrita, pois na verdade
existiram três tipos de Bíblia aos qual Deus sempre tratou de
fazer-se conhecido por meio delas, sempre houve interesse e indagações por
parte dos Servos de Deus, seja, eles profetas ou não, de saber qual é o nome
Real de Deus.
Observando atentamente para as escrituras, o Senhor por meio de seus
profetas revelou títulos representativos à pessoa da Divindade; mas nunca revelou
o verdadeiro nome de Deus o Grande Jeová.
Mas por incrível que pareça, até nos dias de hoje o nome de Deus não é
conhecido entre os assim chamados cristões.
Podemos observar que todos conhecem o Nome do filho de Deus, porem
desconhecem o Nome de seu pai, o Deus Todo Poderoso.
Mas para que possamos se inteirar deste assunto necessitamos
primeiramente, averiguar o que diz a Palavra de Deus sobre este assunto.
Temos antes da mais nada entender que Deus é um Espírito, ele é Infinito,
Ele é Eterno (não tendo principio e nem fim de dias), ele é invisível (não visto por
meios normais de visão), Ele é o Auto existente, e Nele foram criadas todas as
coisas, e Ele é um Espírito Santo (suprema santidade divina).
Então obviamente o Espírito Santo, o qual fala na Palavra de Deus, não é
outra pessoa distinta, mas é o próprio Deus Todo poderoso; porem também não é
um nome próprio, mas representativo.
Partindo da evidência de que o Espírito Santo, não é outra coisa a não ser o
próprio Deus e também o próprio Pai de Jesus Cristo, evidenciado na sua vinda na
terra por meio de um nascimento natural, sem contato sexual masculino humano,
mas o que foi gerado em Maria foi do Espírito Santo.
Esta parte física do Filho de Deus mostra que seu pai foi Deus, o Espírito
Santo, que criou os elementos para que fosse possível a gravidez humana por
meio de uma mulher que foi uma serva de Deus, escolhida para este feito, quando
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Deus tomou emprestado seu ventre para trazer para a Criação visível a pessoa de
seu Filho.
Pois o Filho de Deus já existia na eternidade, em um corpo não humano,
mas teofânico, pois a Bíblia nos diz que ele foi o primogênito de toda criação, em
outras palavras foi o primeiro que saiu de Deus, posteriormente entrou no mundo
natural da matéria por meio de um nascimento virginal, e sendo sustentado em
sua gestação; única, e exclusivamente por Deus; nunca ele foi provido por meio
humanos para seu crescimento no ventre de uma mulher, em outras palavras ele
não teve cordão umbilical.
Seu crescimento tinha que ser desta forma, pois caso contrario ele seria
contaminado com o pecado que pairava no ser humano; seu sangue tinha que ser
totalmente sem pecado e sem contaminação humana, pois o propósito da sua
vinda a terra foi de resgatar o homem da sua condição de caído da graça de Deus.
Maria nunca foi à mãe biológica de Jesus em termos de que ela o nutriu na
sua gravidez, somente foi usado seu ventre para que desenvolvesse o Gene de
Deus, Ele mesmo foi o sustentador e criador do corpo chamado filho de Deus; e
posteriormente ela foi sua mãe de criação.
A vida do filho de Deus entre os humanos entre muitas coisas foi de
REVELAR o nome de seu pai.
S. João 17: 6 Eu revelei o teu Nome àqueles que do
mundo me deste. Eles eram teus; Tu os confiaste a mim, e
eles têm obedecido à tua Palavra.
S. João 17: 11 Agora, não ficarei muito mais no mundo,
mas estes ainda estão no mundo, e Eu vou para Ti. Pai
santo, protege-os em Teu Nome, o Nome que me deste,
para que sejam um, assim como somos um.
S. “João 17: 26 Eu lhes dei a conhecer o teu Nome e ainda continuarei a
revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e Eu neles
esteja.”.
Tomando estas escrituras, podemos observar que Jesus diz que ele recebeu
O nome de seu pai.
Então o nome de seu pai que é Deus é JESUS, pois este nome foi dado ao
seu filho.
Sabendo que o pai de Jesus, ele é o Senhor, e é o Cristo o que unge; e o
que unge nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus.
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Então podemos ver que o nome de Deus o pai é: “SENHOR JESUS
CRISTO”.
Porem temos que também observar que Jesus o filho de Deus também foi
feito Senhor e Cristo
Atos 2: 36 Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus, a
quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. (Almeida)
Atos 2: 36 Sendo assim, que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disto:
Este Jesus, a quem vós crucificastes Deus o fez Senhor e Messias!”(R.Tiago)
A este Jesus a quem vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo ou
Messias, o qual é o que foi Ungido.
Então o nome do Filho Deus é Senhor Jesus Cristo, também.
Podemos fazer da seguinte forma para dar entendimento:

• O Nome do Pai: “SENHOR JESUS CRISTO” e neste caso a palavra
Cristo significa “O QUE UNGE COM O ESPIRITO SANTO”
• O Nome do Filho: “SENHOR JESUS CRISTO” e neste caso a palavra
Cristo significa “O QUE FOI UNGIDO DO ESPIRITO SANTO” o
“MESSIAS”.
Então este é o nome que o Filho de Deus veio revelar, o Nome de seu Pai; que é
o nome que ele recebeu da parte de Deus.
O Reverendo W. M. Branham nos dá uma demonstração
também sobre este assunto especificando desta maneira;

Pai
Filho E. Santo
SENHOR JESUS CRISTO
O Senhor é o Pai;
Jesus foi identificado como o filho de Deus;
Cristo é o Espírito Santo.
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Então vamos colocar isto em forma compreensível:

• O Senhor é o pai, porem ele fez de seu Filho também Senhor.
• Jesus é o nome do Filho, porem é o mesmo nome de seu Pai.
• Cristo que é o Espírito Santo – esta palavra Cristo tem 3 significados
CRISTO É:

1. O que Unge (Deus)
2. O que é Ungido (Jesus foi ungido, ele é o Messias e deus o fez
também Cristo)
3. A Unção
Então o Nome do pai que Jesus revelou e continua revelando é:
SENHOR JESUS CRISTO(Pai)
E o Nome do Filho de Deus é:
SENHOR JESUS CRISTO(Filho)
S. João 17: 11 Agora, não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no
mundo, e Eu vou para Ti. Pai santo, protege-os em Teu Nome, o Nome que me
deste, para que sejam um, assim como somos um.

Mateus 3: 17 E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho
amado, em quem me comprazo.
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