Os Nomes do Eterno
Por Sha’ul Bensiyon

Parte I

A Questão do Plural
“Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono [ ְבּ ָעלָיוbe`alaw] foi conhecedor disso, e não o guardou, matando
homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu
dono [ ְבּ ָעלָיו- be`alaw] morrerá.” (Shemot/Êxodo 21:29)
“São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça:
ela põe a perder a alma dos que a possuem [ ְבּ ָעלָיו- be`alaw]
.” (Mishlê/Provérbios 1:19)
Pv. 1:19 mostra a forma plural. Em Ex. 21:19, temos o plural
usado para ênfase. Isso porque a Torá responsabiliza “o”
principal dono do boi (caso haja mais de um).

A Questão do Plural
“E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor [אֲדֹנִים
- adonim] cruel, e um rei rigoroso os dominará, diz o
Adon, YHWH Sebha’ot.” (Yeshayahu/Isaías 19:4)
“YHWH nosso Elohim, já outros senhores [ אֲדֹנִיםadonim] têm tido domínio sobre nós; porém, por ti só,
nos lembramos de teu nome.” (Yeshayahu/Isaías 26:13)
Is. 26:4 mostra a forma plural. Em Is. 26:4, temos o
plural superlativista. O profeta quer dizer que aquele
senhor será “o” senhor mais cruel que eles já viram.

A Questão do Plural
Outro exemplo comum é que o plural se siga ao singular, para ênfase:
“E uma vez no ano Aharon fará expiação sobre as suas pontas com o
sangue do sacrifício das expiações; uma vez no ano fará expiação sobre ele
pelas vossas gerações; santíssimo [ָקָדשִׁים- ֹקֶדׁש- qodesh-qodashim] é a
YHWH.” (Shemot/Êxodo 30:10)
Ao pé da letra, o termo traduzido do hebraico seria santo-santos.
“Usar a forma plural para designar uma plenitude de poderes combinados
numa pessoa é, além disso, nem um pouco incomum em expressões de
mestrado e poder na língua hebraica, tal como  בעלים,אדנים. Elas sempre
designam uma pessoa que possui diversos poderes que governam qualquer
objeto, a quem, de acordo, esse objeto está completamente sujeito em todas
as direções.” (R. Samson Raphael Hirsch - Comentário de Gn. 1:1)

El
O termo ‘el’ significa ‘poder’ ou poderoso, e não é
usado exclusivamente nem para o Eterno, nem para
divindades.
“Os montes foram cobertos da sua sombra, e os seus
ramos se fizeram como os frondosos cedros [אֵל-אַרזֵי
ְ arzê-el] .” (Tehilim/Salmos 80:10)
É um termo genérico também usado para divindades
na cultura semita primitiva.

El
Ao lado, inscrições em proto-sinaítico fazendo referência a El:

Elas foram encontradas em Beit-Arieh pelo Prof. Benjamin
Sass, e datam dos séculos XVII a XV AeC
O Alef (um touro) indica força. O cajado indica condução,
direção.

El
Em alguns casos, pode indicar que o personagem ainda
não compreendia o monoteísmo.
“E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El-Bet-el [אֵל
אֵל- ;]בֵּיתporquanto Elohim ali se lhe tinha manifestado,
quando fugia da face de seu irmão.” (Bereshit/Gênesis
35:7)
Ao identificar o Eterno como “o poderoso de Bet-El” ou
ainda “a autoridade de Bet-El”, encontramos indícios de
que Ya`aqobh (Jacó) naquele ponto ainda pudesse ser
monólatra, e não monoteísta.

El
Mais adiante, a Torá passa a usar o termo de maneira mais
monoteísta:
"Pois YHWH vosso Elohim é o Elohim dos elohim, e o
Senhor dos senhores, o El grande, poderoso e terrível [ָהאֵל
ַנּוֹרא
ָ  ְוה, ַהגָּד ֹל ַהגִּבּ ֹר- ha’el hagadol haguibor wehanorá] , que
não faz acepção de pessoas, nem aceita
recompensas.” (Debharim/Deuteronômio 10:17)
A partir daí, o termo parece ser mais utilizado com
complementos, ou em contextos onde fica explícito que Ele
é o único poder.

Elohim
O termo elohim ( אלהיםou  )אלוהיםé derivado de el
()אל, e é uma forma plural.
Quando usado no plural, significa ‘poderes’ ou
‘autoridades’.
Quando utilizado no singular, significa ‘poder
supremo’ ou ‘autoridade suprema’. Ou ainda ‘o
detentor de todas as forças [da natureza]’.

Elohim
O termo elohim pode aparecer de três formas:
1) Quando conjugado no singular, sem qualquer referência adicional, trata-se de
alusão ao Eterno.
Ex: “E disse Deus: Haja luz; e houve luz.” (Gn. 1:3)
2) Quando conjugado no plural, trata-se de alusão a divindades, ou autoridades.
Ex: “elohim que nã conheceram, novos [elohim] que vieram há pouco” (Dt.
32:17)
3) Raramente, aparece também como alusão a uma falsa divindade que fosse
adorada como divindade principal.
Ex: "e puseram a Baal-Berite por elohim” (Jz. 8:33)

O Tetragrama
O Tetragrama é a forma mais sagrada de se referir ao
Eterno, pois é apresentado por Ele como seu Nome
Próprio:
"E eu apareci a Abraham, a Yis'haq, e a Ya`aqobh,
como o El Shaday; mas pelo meu nome, YHWH ()יהוה,
não lhes fui perfeitamente conhecido.” (Ex. 6:3)
A frase acima pode ser entendida quando buscamos
o sentido do Tetragrama.

O Tetragrama
O Tetragrama é uma flexão para a terceira pessoa ()י
do verbo ser ()הוה. Observe:
"e tu serás [ הֹוֶה- howé] rei deles segundo estas
palavras.” (Ne. 6:6)
Exemplo de verbo na terceira pessoa:
"O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe [ יְב ֵָרְךyebharekh] estes rapazes” (Gn. 48:16)

O Tetragrama
Dependendo da vocalização, pode ser traduzido
como: “Aquele que é”, “Aquele que era”, ou “Aquele
que será”.
Para os semitas primitivos, era comum que a
divindade se apresentasse por seus atributos (ex:
Molekh - rei) ou por sua região (ex: Ba`al Pe’or - o
senhor de Peor) ou que seu nome indicasse sua
natureza (ex: Ishtar - a estrela)
O Eterno diz apenas que Ele é.

O Tetragrama
Abaixo, uma inscrição encontrada no Neguev, em Nahal
`Avedat, dizendo: “Meu amado, fuja para o meu El, o meu pai
Yah”:

Cerca de 30 inscrições foram também encontradas na região
do Neguev, fazendo referência a YHWH, indicando que os
cananeus conheciam o Eterno. (Fonte: BYU)

O Tetragrama
Esse também é o sentido de outro Nome pelo qual
Ele é chamado: ehyé asher ehyé () ֶא ְהי ֶה ֲאשֶׁר ֶא ְהי ֶה
Literalmente, “sou o que sou” ou “serei o que serei”
Em outras palavras, Ele não tem causa, nem origem,
nem fim.
Porque Ele é a causa, a origem, e o fim.

O Tetragrama
"Se alguém imaginasse que Ele não existe, não seria possível nenhum outro ser
existir. Se alguém imaginar que nenhuma das criaturas existe à parte dEle,
somente Ele continuaria a existir, e a anulação da [existência] deles não anularia
a Sua existência, porque todas as criaturas necessitam dEle [para existir], e Ele,
bendito seja, não necessita delas nem de qualquer um. Portanto, a verdade dEle
não se assemelha à verdade de nenhuma delas.” (Mishnê Torá - Sefer haMadá` Hilkhot Yessodê haTorá 1:2-3)
Por esta razão, um antigo sidur da comunidade hispano-portuguesa nos EUA
traduz como “the Eternal Self-Existing One”.
Isto é, “o Eterno Auto-Existente”.
Essa é possivelmente a definição mais precisa do Tetragrama.
As traduções mais recentes da Torá e do Tanakh preferem usar o termo “O
Eterno” (ou “The Eternal”, no inglês)

O Tetragrama x Elohim
A própria inscrição do Neguev já dá uma dica da diferença entre o
uso de ‘Elohim' e o uso de ‘YHWH' nas Escrituras.
Observe como na inscrição do Neguev, YHWH é chamado de ‘Pai’.
‘Elohim’ é um termo genérico, que o associa às forças do universo.
YHWH é um nome próprio, mais pessoal e próximo.
“Elohim é o Deus impessoal da natureza, enquanto YHWH é o
Deus bem pessoal do envolvimento… os rabinos entendiam Elohim
como significando o aspecto de juízo de Deus. Foi YHWH, para os
sábios, que estava associado com a misericórdia divina e
compaixão.” (R. Dennis Shulman - The Genius of Genesis: A
Psychoanalyst and Rabbi Examins the First Book of the Bible)

O Tetragrama x Elohim
Quando as Escrituras trazem apenas ‘Elohim’, isso
geralmente indica uma ação mais distante do Eterno,
apenas como Aquele que arquiteta as forças do
universo.
Quando as Escrituras Trazem YHWH, isso indica uma
presença mais próxima e atuante do Eterno no
processo.
Claro, isso se refere à perspectiva humana.

O Tetragrama x Elohim
Observe a diferença na própria Criação:
“E criou Elohim o homem à sua imagem; à imagem
de Elohim o criou; homem e mulher os criou.” (Gn.
1:27)
“E formou YHWH Elohim o homem do pó da terra, e
soprou em suas narinas o fôlego da vida; e o homem
foi feito alma vivente.” (Gn. 2:7)

El Shaday
Traduzir El-Shaday como Deus Todo-Poderoso é um
grave equívoco. Baseia-se na tradução feita pela LXX.
Porém, a própria LXX às vezes traduz El Shaday
como ‘Deus dos Céus’ (Ex. Sl. 91:1)
Trata-se de um típico caso de ‘já estava assim quando
cheguei’.
Contudo, a maioria das traduções mais modernas tem
evitado traduzir o termo.

El Shaday
Etimologicamente, Shaday está ligado ao termo שַׁד,
que significa seio.
Em acádio, a linguagem semita mais primitiva, shadu
significa montanha. Isto é, o “seio” da terra.

(monte Tabor, em Israel)

El Shaday
Para os antigos semitas, os
montes eram os lugares mais
próximos das divindades, pois
acreditavam que os astros eram
deuses.
Montanhas também são lugares de tempestades, pois
a temperatura mais baixa e a elevação fazem ocorrer
mais precipitação.

El Shaday
Eles entendiam como lugares
de deuses coléricos, os deuses
habitantes das montanhas
(shadu’a - no hebraico, shedim)
Ao lado, imagem de Anzu, deus sumério de
tempestade, com forma de águia e leão.
Não é difícil entender porque no hebraico  שדדsignifica
destruição.

El Shaday
Montanhas também eram
lugares mais úmidos, ricos em
orvalhos, plantas, e símbolos de
fertilidade, como nas colinas de
Golan (imagem ao lado).

A palavra  שדtambém dá conotação de prosperidade.

El Shaday
O termo El-Shaday significa literalmente “a Autoridade das
Montanhas” ou “o Poderoso das Montanhas”.
“…originalmente significava ‘Deus, Aquele da Montanha’ e assim
teria expressado a associação de uma divindade com a sua
habitação na montanha, algo bem comum na literatura cananéia
(vide “o SENHOR, Aquele do Sinai” em Jz. 5:5).” (NJPS Study
Bible - Comentário de Gn. 17:1)
Shaday ( )שדיé um termo plural, o que indica que a expressão “ElShaday” é, antes de mais nada, uma declaração monoteísta.
Está associado à prática cananéia de adoração nas montanhas,
mas também à proteção, e à prosperidade.

`Elyon
O termo ‘elyon' não necessariamente denota apenas o Eterno:
“E no cesto mais alto [ ָה ֶעלְיוֹן- ha`eliyon] havia de todos os manjares
de Faraó, obra de padeiro; e as aves o comiam do cesto, de sobre a
minha cabeça.” (Bereshit/Gênesis 40:17)
O termo vem da raiz  עָלָהque significa subir ou se elevar. Elyon
literalmente significa “o mais alto”.
Na cultura semita primitiva, entendia-se que os deuses literalmente
habitavam os céus e os astros.
Assim sendo, entendiam que quanto mais alto, mais poderoso. A
divindade mais alta, portanto, seria a mais poderosa.

`Elyon
Nas Escrituras, observa-se o termo como ha`Elyon (“o mais
alto”) ou ainda como El-Elyon (“o poder mais alto” ou “a
autoridade mais elevada”).
É uma expressão tipicamente utilizada para comparar o
Eterno, ou o seu poder, com o de outras divindades,
impotentes para realizar qualquer coisa.
Pode também aparecer em contraste com o poder de reis,
ou de outras autoridades.

`Elyon
Observe exemplos de uso:
"Abram, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão a YHWH, o
El-Elyon, o Possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até à
correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu; para
que não digas: Eu enriqueci a Abram.” (Bereshit/Gênesis 14:22,23)
“Porque YHWH `Elyon é tremendo, e Rei grande sobre toda a
terra.” (Tehilim/Salmos 47:2)
“Porque tu, ó YHWH, és o meu refúgio. No `Eliyon fizeste a tua
habitação.” (Tehilim/Salmos 91:9)
“Subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao
Altíssimo.” (Yeshayahu/Isaías 14:14)

Resumo
Nome

Significado

Comentário

El ()אל

Poder/Força/Autoridade

Geralmente introduz algum
predicado, ou região

Elohim ( אלהיםou )אלוהים

Poder/Força/Autoridade
Suprema

Indicativo do Eterno por trás dos
eventos, ou dos acontecimentos.
Se vier isolado, indica menor
impessoalidade ou até juízo.

YHWH ()יהוה

Aquele que era/é/será
O Eterno Auto-Existente

Indicativo de uma relação ou
envolvimento mais próximo do
Eterno, ou da presença de
misericórdia (mesmo em meio a
juízo)

Ehyé Asher Ehyé ()אהיה אשר אהיה

Variante de YHWH, conjugado
na primeira pessoa

El Shaday ()אל שדי

O Poder/Força/Autoridade das
Montanhas

Seu uso mais comum é para
indicar fertilidade. Mas, pode ser
usado também para indicar
proteção ou destruição.

Elyon ()עליון

O mais alto

Costuma ser uma comparação
entre o Eterno e outras (falsas)
divindades, ou forças até
mesmo humanas.

Continua na
Parte II

