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25- JEOVÁ-ORI 
 

O SENHOR é a minha luz... Salmos 27:1. 

Muito parecido com o Salmo 23, o Salmo 27 começa com um nome descritivo para Deus. Em 

hebraico, literalmente começa com Jeová ori, que é traduzido como "Senhor, a luz", ou "o 

Senhor é a minha luz". 

A luz representa um monte de coisas diferentes, mas vamos nos focar em três, em particular. 

E ao fazermos isto, cada um vai lançar um novo raio de luz sobre o significado do nome, 

Jeová-ori. 

PROTEÇÃO. A luz fornece um elemento de proteção. Ela permite que você veja os perigos 

potenciais que você não podia ver no escuro. Isto era especialmente verdadeiro nos tempos 

bíblicos. Em um mundo sem luzes de gás, eletricidade ou de infravermelho, a luz era um 

prêmio, especialmente à noite, quando os inimigos tendiam a atacar. Mas com Jeová-ori, a 

proteção adequada nunca é um problema, porque a luz nunca é um problema. 

INSPIRAÇÃO. A luz é comumente associada com inspiração. Ainda hoje, colocamos aquele 

símbolo de "a lâmpada acontecendo" quando temos uma ótima ideia. De onde é que essas 

grandes ideias vêm? Elas vêm do Senhor, que nos inspira por transmitir sua sabedoria e 

criatividade. Então, quando chegamos ao nome de Jeová-ori, precisamos reconhecer que ele 

também carrega um significado inspirador. 

DIREÇÃO. Por fim, a luz também é indicativa de direção. O Salmo 119:105 transmite isto 

perfeitamente: "Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho." Na 

estrada da vida, a luz é necessária para determinar a direção certa para ir. Jeová-ori prevê que 

direção, orientando e levando-nos pela verdade da Sua Palavra. 

O Senhor é a defesa que nos mantém seguros em todos os momentos. Ele é a nossa fonte de 

inspiração que nos enche de sabedoria e criatividade do alto. E Ele é o nosso farol de 

orientação, enquanto caminhamos por este mundo. O Senhor é a nossa luz. Ele é Jeová-ori. 


