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Se você tem o chamado, nós temos o conhecimento! 

O Seu nome não é JÁ! Por Pr Luiz Antonio 

1. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome; louvai aquele que vai montado 

sobre os céus, pois o seu nome é JÁ, e exultai diante dele. Salmo 68.4 

(Almeida Revisada) 

2. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome; Fazei uma estrada real 

para aquele que cavalga pelos desertos. Já é o seu nome; exultai 

diante dele. Salmos 68:4 (Sociedade Bíblica Britânica) 

3. Sing unto God, sing praises to his name: extol him that rideth upon 

the heavens by his name JAH, and rejoice before him. 

Salmos 68:4 (Authorized (King James) Version) 

4. Cantad á Dios, cantad salmos á su nombre: Ensalzad al que sube 

sobre los cielos En JAH su nombre, y alegraos delante de él. Salmos 

68:4  ( Versão Reina Valera) 

5. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome; louvai aquele que vai 

montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante 

dele. Salmos 68:4 (Almeida Corrigida Fiel) 

6. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga 

sobre as nuvens; seu nome é Senhor! Exultem diante dele! 

Salmos 68:4 (NVI – Nova Versão Internacional) 

7. Cantai à glória de Deus, cantai um cântico ao seu nome, abri caminho 

para o que em seu carro avança pelo deserto. Senhor é o seu nome, 

exultai em sua presença. Salmos 68:4 (Bíblia Versão Católica) 

https://www.bibliaonline.com.br/tb/sl/68/4
https://www.bibliaonline.com.br/kjv/sl/68/4
https://www.bibliaonline.com.br/rvr/sl/68/4
https://www.bibliaonline.com.br/rvr/sl/68/4
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/68/4
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/68/4
https://www.bibliaonline.com.br/vc/sl/68/4
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Se você tem o chamado, nós temos o conhecimento! 

Muitos pregadores ao falar da “ação imediata de Deus”, utilizam geralmente a 

expressão do salmo citado acima e dizem: “A Bíblia diz que o seu nome é JÁ”.  

O Salmo 68.4 (e outros textos), nas versões mais antigas da Bíblia foram 

traduzidos como se segue: “…pois o seu nome é JÁ”.  

Observe que nas traduções mais antigas o termo foi traduzido com as duas 

letras (J e A) na forma maiúscula, querendo indicar um nome próprio.  

Nas oito versões citadas no início do artigo notamos que as formas (JÁ, JÁH ou 

YAH) aparecem, sendo que a forma correta é "YAH".  

"YAH" é a forma contrata de YAHWEH (nome próprio de Deus no 

hebraico). O termo “YAHWEH” ocorre 6823 vezes no Velho Testamento e 237 

vezes no Novo Testamento, totalizando 7060 vezes que o Nome de Yahweh 

Deus é citado em toda a Bíblia.  

Esta forma contraída do nome de Deus entra na composição de diversos 

nomes próprios bíblicos, e na formação da palavra Aleluia (Heb. HALËLU YÅH) 

que significa “louvado seja Yah”.  

ּHALËLU YÅH ּHALËLU ET YHWH MIN HASHÅMAYM ּHALËLUHU 

BAMËROMYM - LOUVAI ao SENHOR. Louvai ao SENHOR desde os céus, 

louvai-o nas alturas. Salmo 148,1 

No nome próprio de Deus no Hebraico que é YHWH, não aparecem 

vogais, porque no alfabeto hebraico não existe vogais. Os sons vocálicos são 

supridos somente na fala! Quando somente para facilitar a leitura colocamos as 

vogais no nome de Deus ele fica assim: YAHWEH! Levando em conta que no 

hebraico não existe também a letra "J", sendo esta substituída pelo "Y", fica fácil 

entender que a abreviação do nome de Deus seja "YAH" e não "JÁ" como foi 

traduzido em algumas versões da Bíblia.  

Nas versões (ARA - Almeida Revista e Atualizada) mais recentes a 

tradução JÁ, JÁH ou YAH foi trocada por “SENHOR” e na Versão (ARC - Almeida 

Revista e Corrigida) a tradução JÁ, JÁH ou YAH foi trocada por “JEOVÁ”. 

          Deus faz as coisas “Já”, "imediatamente" se quiser? É claro que sim, mas, 
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Se você tem o chamado, nós temos o conhecimento! 

não é isto que os textos onde aparece a contração “JÁ”, “JÁH” ou “YAH” 

significam.   

Achei que seria dispensável escrever esta matéria, mas depois achei que 

desprezar a importância dos termos originais seria irresponsabilidade exegética 

e hermenêutica, então decidi ajudar aqueles que erradamente pensavam que o 

nome de Deus fosse JÁ! 

 

 


