
 

 
2013 : “Ano da Fé” 

“Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso; é fogo consumidor.”Deuteronômio 
4:24 (NVI) 

Próximo na nossa lista de nomes está El-qanna. Como já vimos, a palavra El 
representa Deus de uma forma geral. Quando está ligada à outra palavra 
hebraica, ela cria um nome que descreve seu personagem de uma forma muito 
mais profunda e específica. 

Neste caso, a palavra de ligação é qanna, que é traduzida como "ciumento". 
Assim, entre seus muitos outros nomes, Deus é também El-qanna, o "Deus 
zeloso" ou "Deus de ciúme." 

Espere aí! Eu pensei que Deus fosse bom. Como pode uma coisa tão errada 
quanto o ciúme ser usada para descrevê-lo, muito menos ser o Seu nome? 

Este palavra qanna significa literalmente "zelo consumidor" ou "paixão intensa", 
e que pode ser aplicada negativa ou positivamente. Qanna como 
reconhecimento de outra pessoa é a inveja, o que é errado. 

Mas qanna para um reconhecimento próprio é realmente muito positivo. O 
proprietário de um negócio deve ser zeloso em relação ao seu negócio, e um pai 
deveria ter intensa paixão por seus filhos. Esta é a aplicação aqui quando se 
trata de Deus, sendo El-qanna. Ele é ciumento, no sentido de que Ele é 
consumido com zelo e cheio de paixão intensa por Seu povo. 

Muitos de nós pensamos em Deus como uma divindade distante, que tem um 
apática atitude de “é pegar ou largar”, sobre nós. Nós, erradamente assumimos, 
que, porque Deus é Deus, e nós somos apenas uma partícula em comparação, 
possivelmente não se preocupa conosco. 

Essa perspectiva é puramente anti-bíblica. Deus não é indiferente ou sem 
entusiasmo quando se trata de nós. Ele é El-qanna. Ele é cheio de paixão zelosa 
por nós. E se queremos ver El-qanna em ação, precisamos olhar muito além da 
Cruz, onde este grande zelo e paixão deixou uma marca indelével na história 
humana e em nossos corações. 
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