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3- EL-SHADDAI 
 

"Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-poderoso, mas pelo meu nome, o 

Senhor, não me revelei a eles." Êxodo 06:03 (NVI) 

Um monte de nomes de Deus, são uma combinação da palavra El (um termo genérico para 

Deus) e El-Shaddaié outra palavra que leva a uma faceta mais profunda e específica de quem 

Ele é. Isto é o que nós vemos aqui, quando o Senhor diz a Moisés que Ele apareceu a Abraão, 

a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, ou, literalmente, El-Shaddai. 

A palavra El fala por si. Nós já vimos que é um nome geral identificando Deus. Mas agora 

vamos dar uma olhada mais de perto na palavra que a acompanha, Shaddai. O que significa, 

exatamente? 

Duas escolas de pensamento prevalecem quando se trata da origem desta palavra. Uma 

delas é que se trata de uma combinação da palavra hebraica She, que significa "quem", e 

outra palavra hebraica, Dai, que significa "basta, suficiente, suficiência". Coloque as duas 

juntas e você tem She-dai (ou Shaddai), que nos comunica a ideia de "um que é o suficiente" 

ou "Aquele que é todo suficiente". 

Há uma outra escola de pensamento que diz que Shaddaivem da palavra Sadu, que significa 

literalmente "montanha". Esta é uma teoria interessante, porque nos tempos antigos, 

montanhas eram usadas frequentemente como o melhor exemplo de algo que era poderoso 

e permanente. Pense nisto: Não havia nada em seu mundo físico maior do que as 

montanhas. E assim podemos ver a conexão entre a sua grandeza e grandeza de Deus. De 

qualquer forma, o nome El-Shaddai representa todo o poderio de Deus. Ele é o Deus que 

sempre é suficiente em toda ocasião. Ele é o Deus cujo poder é refletido nas montanhas. Ele 

é o Deus que está acima de todos e que supera tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, El-

Shaddai. E aqueles que são seus não importa, o quão fracos ou pequenos possam ser, 

poderão sempre achar refúgio e conforto em seus braços todo-poderosos. 

 


