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LIÇÃO #09/2022 
O PODER DO NOME ACIMA DE TODOS 
 
O nome é uma palavra, um símbolo, que representa a pessoa, um ser, em toda a sua plenitude, identidade 
e autoridade. Os nomes fazem parte do processo de linguagem e comunicação para identificação, 
reconhecimento que acontece no cérebro e no espírito do homem criado à imagem e semelhança de 
Deus. Nomes fazem parte de uma estrutura espiritual que tem origem na eternidade. Deus tem nomes; 
Elohim, Yahveh, Yahweh Jireh, Yahweh Nissi, Yahweh Shalom, Yahweh Sabbaoth, Yahweh Shammah, 
entre outros. Os judeus evidenciam 72 nomes divinos, que revelam o caráter e a autoridade da pessoa 
que Deus é. Ele é Senhor, Deus, Provedor, Nossa Bandeira, Paz, Shabat, Descanso, Aquele que nutre... 
Exodo 20:7 | I Reis 8:17 | Salmos 48:10 
 
Quando o Pai enviou seu filho ao mundo para o cumprimento do plano redentor, deu-lhe um nome. Jesus, 
portanto, é um dos nomes de Deus! Significa “Salvador”. Esse nome proclama Sua missão, e está acima 
de todo nome! Mateus 1:21 | I João 3:23 | Colossenses 3:17 
 

Filipenses 2:9-11 
Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, 
para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda 
língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai. 
 
Atos 4:12 
E não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado 
entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. 

 
Se a publicação de notícias, por meio de palavras, afeta o mundo inteiro e o mundo espiritual, imagina o 
poder do nome de Jesus! Aquele que crê nesse poder experimenta vitória, vida eterna. 1 João 5:13 | 
Romanos 10:13 
 
A Bíblia intencionalmente ensina que Deus deu a Adão e Eva a capacidade e missão de nomear os animais. 
Vemos que eles também deram nome aos filhos, e talvez aos rios do Éden. Pais dão nome aos 
descendentes. Os filhos recebem o nome dos pais e de suas famílias como identidade oficial. Deus 
compartilhou conosco a missão de gerir a vida terrena, ordenar as coisas, conduzir pessoas e propósitos 
por meio da palavra. Nós temos autoridade – intelecto, linguagem e propósito – para nomear pessoas, 
coisas, animais, fatos, assuntos etc. Gênesis 2:20  
 
Precisamos entender mais sobre o poder dos nomes, o poder de nomear, de palavriar, e, acima de tudo, 
o poder do nome de Jesus. Efésios 4:29 | Efésios 5:3 e 4 | II Tessalonicenses 1:11 e 12 
 
O que representa para nós o nome de Jesus? Que honra damos a esse maravilhoso nome? Nós O 
conhecemos? Sabemos, por experiência própria em fé, do poder do nome de Jesus?  
 
Quando anunciamos um nome legitimamente, anunciamos toda a autoridade que ele carrega. Se 
chegarmos na empresa do Jorge, por exemplo, e falarmos em nome dele, as pessoas ali procurarão 
conferir o que foi dito, por respeitar a autoridade do dono daquela empresa. Se realmente o Jorge tiver 
permitido falar em seu nome, se isso puder ser legitimamente confirmado, então o que dissermos será 
ouvido com atenção e respeito. Da mesma forma, se falarmos em nome do Senhor Jesus, o mundo 
espiritual conferirá se há legitimidade pelas marcas da comunhão, intimidade e do sangue de Cristo em 
nós. Êxodo 20:7 | I João 2:12 | Hebreus 1:1-4 
 
É imprescindível que conheçamos o nome de Jesus, que saibamos do Seu poder, tenhamos legitimidade 
no uso desse soberano nome, para vencer todos os desafios espirituais da vida terrena. Jesus é o nome 
que anuncia o poder do sangue derramado, o poder da ressurreição, da ação do Espírito Santo, do Rei 
que nos governa, do Reino ao qual pertencemos, da fé que temos, da nossa Rocha, nossa Fonte, nosso 
Deus! Creia, conheça e proclame legitimamente o nome poderoso de Jesus Cristo. Efésios 5:20 | 
Filipenses 2:10 


