
 

 
2013 : “Ano da Fé” 

“Um remanescente voltará, sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus 
Poderoso.”    Isaías 10:21. (NVI) 

Já vimos sobre o nome divino El-Shaddai, que é traduzido por nós como "Deus 
Todo-Poderoso." Mas agora vamos voltar nossa atenção para outro nome que é 
semelhante; Deus Poderoso. Embora estes dois nomes tenham o mesmo som, 
há realmente uma sombra de diferença que nos dá uma perspectiva mais 
profunda de quem é Deus. 

No original hebraico, as palavras para "Todo Poderoso" e "Poderoso" são 
diferentes. Uma é Shaddai, a outra é Gibbor. Então, em português, Deus 
poderoso, é o nome hebraico El-Gibbor. 

Agora, continue comigo, porque isto é realmente poderoso. A palavra Gibbor é 
muito específica em seu significado, e que é "heroico". Não é apenas o poder no 
sentido de grande força, mas também como aquele que se levanta e 
dramaticamente derrota os vilões. (Imagine este filme com a trilha sonora de 

fundo subindo a um crescendo.) 

Isso é algo que ressoa em todos nós. Com certeza, iremos pagar um bom 
dinheiro para vê-lo representado para nós na tela grande. Lembra-se da emoção 
que você sentiu quando viu pela primeira vez Rocky se levantar contra todas as 
probabilidades e ir à frente? Pense tempos atrás quando Eric Liddell ergueu a 
cabeça e levou a medalha de ouro em uma corrida que não era para ele ganhar 
no final de Carruagens de Fogo. Ou pense sobre como você se sentiu quando 
testemunhou a bravura e o porte galante de Maximus em Gladiador. 

Estes são os nossos heróis. Estes são os personagens que todos nós 
gostaríamos de poder retratar na vida real. Mas tão poderosos como eles são, 
não são nada comparados ao nosso heroico Deus, El-Gibbor. Nosso Deus 
Poderoso sempre se levanta bem no momento certo para fazer a coisa certa. 

Não perca o sentimento de admiração e emoção de uma criança, quando se 
tratar do seu Deus Poderoso. Que Seu Espírito dê a cada um de nós a 
consciência renovada de quão heroico Ele é. 
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