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3 -TEOFANIAS 
 

Aparições de Jesus no V.T. como o Anjo do Senhor 
 

Teos" no grego significa Deus e "fania" significa aparecer; Cristofania significa: aparições de Cristo 
antes da sua encarnação.  
Deus, na forma de Filho, isto é Jesus, apareceu através dum anjo, de forma visível, no Antigo 

testamento. Como sabemos os anjos, são espíritos, mas por vezes apareceram visivelmente em forma 
humana, perante várias pessoas. 
 

3.1– PREAMBULO 
 
Hebreus 13:2; "... muitos sem saberem, hospedaram anjos". 
Todas as teofanias no V.T. referem-se á 2ª pessoa da Tri-Unidade de Deus, o próprio Jesus Cristo.  
A Bíblia afirma que ninguém jamais viu a Deus, referindo-se a Deus Pai.  
A Bíblia afirma que tudo o que se pode conhecer de Deus é através de Jesus Cristo. João 1:18 
João 12:45; "E quem me vê a mim. vê aquele que me enviou." 
João 14:9; "Quem me viu a mim, viu o Pai ..." João 10.30 –“Eu e o Pai somos um” 
 
Por isso, podemos dizer que todas as Teofanias do V.T. referem-se a aparições de Jesus Cristo. 
♦ Mateus 3:13-17 mostra-nos uma manifestação clara da Tri-Unidade de Deus, Deus Pai- Filho-Espírito 
Santo. Luc. 3.22 (Forma corpórea) 
 
• Êxodo 33:12-23 " jamais alguém viu a Deus". Quando Moisés queria ver a glória de Deus. Deus disse: "... 
porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver". No verso 23 diz que Moisés viu Deus "pelas 
costas"; se Moisés viu, viu a 2ª pessoa da Tri-Unidade. O texto mostra que quem está a falar é o próprio Jesus.  
 
• Para entendermos as expressões no V.T. "eis que envio o anjo do Senhor", ou quando Deus fala: "Eu 
enviarei o meu anjo", e sabermos que se refere ao próprio Senhor Jesus Cristo e que é enviado por Deus, 
temos que entender a ordem de envio, a ordem de manifestação, da Tri-Unidade de Deus, no plano de Deus. 
O anjo de Deus ou o anjo do Senhor, é um enviado (mensageiro) de Deus Pai. O seu serviço são acções 
directas da 2ª pessoa da Tri-Unidade, enviada por Deus Pai.  
 
• Nos evangelhos Jesus fala que enviaria o Espírito Santo, a 3ª pessoa da Tri-Unidade sendo enviada pela 2ª 
pessoa.   O Espírito Santo, a 3ª pessoa da Tri-Unidade  só foi visto uma  vez, em forma corpórea, ( uma 
pomba) quando Jesus foi baptizado por João Baptista. Foi um sinal para confirmar  Jesus como o Messias. 
João 16:7 
 

3.2 – EXEMPLOS DE TEOFANIAS 
 
AGAR   Génesis 16:7-14 
"Jesus como o anjo do Senhor".  Versos7;9;10;  
Verso 10 – Multiplicarei... 
Verso 11 – Terás um filho... 
Verso 13 – “ Tu és um Deus que me vês...” 
...Só Deus pode falar deste modo...    1.1 -  Gen 21.17 – 21 – Anjo bradou desde os Céus á mulher... 
 
ABRAÃO  Génesis 18  
Nos Carvalhais de Manre apareceram 3 varões perante Abraão. Vemos nesse episódio onde é prometido a 
Abraão um filho, que um dos varões é referido  várias vezes como sendo o “SENHOR” ( 1,3,13, 14,17,  22) . 
• Abraão mandou Sara preparar comida, um novilho assado, pão com três medidas de farinha, bolos, e os 
três comeram, os dois anjos e o Senhor Jesus (antes de sua encarnação)  
• Abraão falou com o SENHOR cara a cara (versos 26,30,31,32,33) 
 
2.1 – Gen. 22.11-18 – O Anjo bradou desde o céu : “Abraão...Abraão...” No verso 12 diz “ Não me negaste...”  
...Quem pode dizer isto? 
 

“ 
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JACÓ  Génesis 28. 10-17 
Jacó tem um sonho enquanto descansa sobre uma pedra.  (verso 11 e 18). 
...Jesus é a Pedra Fundamental – I Pedro 2.4 e I Cor.10.4 -  
Neste sonho vê anjos de Deus subindo e descendo através de uma escada entre o céu e a terra, estando o 
Senhor no topo da escada. Dele recebe a confirmação falada de que a sua descendência seria bendita entre as 
nações. 
...verso 13 – “Eu sou o Senhor” 
...verso 15 – “ Estou contigo e Te Guardarei”  
 
JACÓ  Génesis 31.11-23 
Jacó recebe ordene de Deus para voltar para a casa de seu pais. Entretanto num sonho o ANJO DE DEUS, 
referido como SENHOR em Gen.28, fala com ele confirmando ser DEUS (verso 13) 
 
JACÓ  Génesis 32.22-32 
Jacó  na sua viagem de encontro com Esaú, faz passar a sua família pelo vau de Jaboque.  
Fica só  e … um varão luta com ele. Nesta luta o varão fere-o na coxa, muda-lhe o nome de Jacó para Israel e 
revela-se como sendo DEUS. (ver28- 30) 
...verso 28 “Lutaste com Deus” 
...verso 30 “Peniel – Tenho visto a Deus” 
 
JACÓ  Génesis 35.9-15 
Deus – na qualidade de  pessoa - aparece a Jacó em Betel 
Confirma-lhe o seu novo Nome “Israel” 
Revela-se como o Deus Todo Poderoso (verso 11) 
Confirma a promessa dada a Abraão duma terra para uma grande nação.  
 
MOISÉS Êxodo 3 
O anjo do Senhor aparece a Moisés no meio duma sarça . 
Ali Moisés recebeu da boca do Senhor a ordem para libertar o povo do Egipto. 
Deus revela o seu Nome a Moisés “ EU SOU O QUE SOU” (verso 14) 
Moisés podia confirmar que o SENHOR lhe tinha aparecido (verso 16). 
Comparar 
...Verso 2- “Anjo 
...verso 4 “Senhor” 
...verso 6 “Deus” 
 
MOISÉS -70 ANCIÃOS Exodo 24 
Deus manda Moisés subir ao Monte juntamente com Arão, Nabade, Abiú e 70 anciãos de Israel.  
Estes vão ter a oportunidade de verem Deus na sua qualidade de Segunda pessoa da Tri-Unidade (ver 10-11) 
 
JOSUÉ  Josué 5:13-15 
Este varão denominou- se “Príncipe do Exército do Senhor”.  
Josué adorou-o e só Deus pode ser adorado e aceitar a adoração (verso 14) 
Ele pede para "tirar os sapatos dos pés, porque o lugar é santo". Penso que Jesus se apresenta como militar, 
com uma espada na mão e desta maneira dá a Josué a certeza da vitória sobre Jericó (6.2) 
9.1 – Juizes 2.1-4 “O Anjo do Senhor fala ao povo: Do Egipto vos fiz subir, e vos trouxe á terra que a vossos pais tinha 
jurado 
 
GIDEÃO  Juizes 6:11-24 
Gideão recebe a visita do anjo do Senhor em Ofra e conversam sobre o estado de servidão do povo perante 
os midianitas.  
Nesta conversa Gideão trata o anjo por SENHOR (verso 13, 14) 
O mesmo SENHOR fala com autoridade “Porventura não tu enviei eu?” (ver 14)  
No verso 16 o nome de anjo é substituído por SENHOR ...",  
No verso 23 lemos "... não temas, não morrerás ...", era a 2ª pessoa da Tri-Unidade, pois ninguém poderá ver 
a Deus Pai e permanecer vivo.  
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MANOÁ-ESPOSA Juizes 13:1-25  
O Anjo do Senhor ( verso 3) faz uma promessa á esposa de Manoá. Tratava-se de um filho que seria nazireu 
desde o seu nascimento e libertaria Israel do jugo dos filisteus. 
Este personagem aparece com vários atributos, todos eles ligados á pessoa de Jesus: 
♦ Homem de Deus (verso 6, 10, 11) 
♦ O seu nome era MARAVILHOSO (verso 18) – Isaias 9.6 
♦ Subiu ao céu (verso20) – João 3.13 
O casal compreendeu que tinha sido visitado por Deus, na imagem de um anjo. (verso 22) 
 
 AMIGOS DE DANIEL – Daniel 3 
Enviados para a fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram a companhia do Filho de Deus 
(verso 25). Nabucodonozor olhou para esta 4ª pessoa como um anjo (verso 28) e como o Filho dos deuses 
(verso 25) 
 
13 .  OUTROS EXEMPLOS 
• Balaão, Números 22.31; 
• Davi, 2Samuel 24.16-17; 
• Elias, 1Reis 19.05; 
• Ezequiel, Ezequiel 01; 
• Daniel, Daniel 06.22; 
• 2 Samuel 24.16 
• Zacarias 1.12 
• Zacarias 3.1 e 13.8 
 

 
 

4– O ANJO DO SENHOR NO ANTIGO 
TESTAMENTO (citações) 

 
Gen.16.7-11 - Então o anjo do Senhor, achando-a junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho 
de Sur, Disse-lhe o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe 
mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada, por 
numerosa que será. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e terás um filho, a quem chamarás 
Ismael. 
 
Gen. 21. 17 - Mas Deus ouviu a voz do menino; e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe: 
Que tens, Agar?  
 
Gen.22. 11 - Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me 
aqui.  Então disse o anjo: Não estendas a mão sobre o mancebo, e não lhe faças nada; porquanto agora sei 
que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. 
Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu. 
 
Gen.31. 11-12 - Disse-me o anjo de Deus no sonho: Jacó! Eu respondi: Eis-me aqui.  Prosseguiu o anjo: 
Levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados;  
 
Ex3. 2 - E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio duma sarça.  
 
Ex14. 19  - Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles. 
 
Num. 22. 22-35 - A ira de Deus se acendeu, porque ele ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por 
adversário. Ora, ele ia montado na sua jumenta, tendo consigo os seus dois servos. A jumenta viu o anjo do 
Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão e, desviando-se do caminho, meteu-se 
pelo campo; pelo que Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-
se numa vereda entre as vinhas, havendo uma sebe de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do 
Senhor, coseu-se com a sebe, e apertou contra a sebe o pé de Balaão; pelo que ele tornou a espancá-la. Então 
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o anjo do Senhor passou mais adiante, e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar 
nem para a direita nem para a esquerda. E, vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão; e 
a ira de Balaão se acendeu, e ele espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, 
e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, e a sua espada desembainhada na mão; pelo que inclinou a 
cabeça, e prostrou-se com o rosto em terra. Disse-lhe o anjo do senhor: Por que já três vezes espancaste a tua 
jumenta? Eis que eu te saí como adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim; Respondeu 
Balaão ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas parado no caminho para te opores a mim; e 
agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: Vai com os homens, 
somente a palavra que eu te disser é que falarás.  
 
Jui.  2. 1-4 -  O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egipto vos fiz subir, e vos trouxe para 
a terra que, com juramento, prometi a vossos pais, e vos disse: Nunca violarei e meu pacto convosco; Tendo 
o anjo do Senhor falado estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. 
 
Jui.5. 23 - Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai aos seus habitantes;  
 
Jui.6.11-22 - Então o anjo do Senhor veio, e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra. Apareceu-
lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: O Senhor é contigo, ó homem valoroso. Mas o anjo de Deus lhe 
disse: Toma a carne e os bolos ázimos, e põe-nos sobre esta rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E ele 
assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que tinha na mão, e tocou a carne e os bolos 
ázimos; então subiu fogo da rocha, e consumiu a carne e os bolos ázimos; e o anjo  do Senhor desapareceu-
lhe da vista.  Vendo Gideão que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus! pois eu vi o anjo do 
Senhor face a face. 
 
Jui.13. 3-20 - Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: Eis que és estéril, e nunca deste à luz; 
porém conceberás, e terás um filho. Então a mulher entrou, e falou a seu marido, dizendo: Veio a mim um 
homem de Deus, cujo semblante era como o de um anjo de Deus, em extremo terrível; e não lhe perguntei 
de onde era, nem ele me disse o seu nome; Deus ouviu a voz de Manoá; e o anjo de Deus veio outra vez ter 
com a mulher, estando ela sentada no campo, porém não estava com ela seu marido, Manoá. Respondeu o 
anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela; Então Manoá disse ao anjo do 
Senhor: Deixa que te detenhamos, para que te preparemos um cabrito. Disse, porém, o anjo do Senhor a 
Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão; e se fizeres holocausto, é ao Senhor que o 
oferecerás. Pois Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Ainda perguntou Manoá ao anjo do Senhor: 
Qual é o teu nome? -para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Ao que o anjo do Senhor lhe 
respondeu: Porque perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito com 
a oferta de cereais, e o ofereceu sobre a pedra ao Senhor; e fez o anjo maravilhas, enquanto Manoá e sua 
mulher o observavam. Ao subir a chama do altar para o céu, subiu com ela o anjo do Senhor; o que vendo 
Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. 21 E não mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem à 
sua mulher; então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. 
 
ISAM. 29. 9 Respondeu, porém, Áquis e disse a Davi: Bem o sei; e, na verdade, aos meus olhos és bom 
como um anjo de Deus; 
 
2SAM.14. 17-20 - Dizia mais a tua serva: Que a palavra do rei meu senhor me dê um descanso; porque como 
o anjo de Deus é o rei, meu senhor, para discernir o bem e o mal; e o Senhor teu Deus seja contigo para 
mudar a feição do negócio é que Joabe, teu servo, fez isso. Sábio, porém, é meu senhor, conforme a sabedoria 
do anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. 
 
2SAM.19. 27 - E ele acusou falsamente o teu servo diante do rei meu senhor; porém o rei meu senhor é 
como um anjo de Deus; faz pois, o que bem te parecer. 
 
2SAM.24. 16 - Ora, quando o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém, para a destruir, o Senhor se arrependeu 
daquele mal; e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta; retira agora a tua mão. E o anjo do 
Senhor estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. 
 
IREIS 19. 5-7 - E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu; e eis que um anjo o tocou, e lhe disse: Levanta-te 
e come. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-o, e lhe disse: Levanta-te e come, porque demasiado 
longa te será a viagem. 
 
2RS 1. 3,15 – O anjo do Senhor, porém, disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os 
mensageiros do rei de Samária, e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-
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Zebube, deus de Ecrom? Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este; não tenhas medo dele. 
Levantou-se, pois, e desceu com ele ao rei. 
 
2RS.19-35 - Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 
cento e oitenta e cinco mil deles:  
 
ICR.21.  - Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 
cento e oitenta e cinco mil deles: e, levantando-se os assírios pela manhã cedo, eis que aqueles eram todos 
cadáveres. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir; e, estando ele prestes a destrui-la, o Senhor 
olhou e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: Basta; agora retira a tua mão. E o anjo do 
Senhor estava junto à eira de Ornã, o jebuseu. 
E Davi, levantando os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, tendo na mão uma 
espada desembainhada estendida sobre Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram 
sobre os seus rostos. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um 
altar ao Senhor na eira de Ornã, o jebuseu. E, virando-se Ornã, viu o anjo; e seus quatro filhos, que estavam 
com ele, se esconderam. Ora, Ornã estava debulhando trigo. mas Davi não podia ir perante ele para consultar 
a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. 
 
IS.37. 36 - Então saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a cento e oitenta e cinco mil;  
 
DAN.3-28 Falou Nabucodonosor, e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual 
enviou o seu anjo e livrou os seus servos,  
 
DAN. 6-22 -  O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum; 
porque foi achada em mim inocência diante dele; e também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito 
algum. 
 
OSEIAS 12. 4 Lutou com o anjo, e prevaleceu; chorou, e lhe fez súplicas. Em Betel o achou, e ali falou Deus 
com ele; 
 
ZAC.1-  E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava parado entre as murtas, e disseram: Nós temos 
percorrido a terra, e eis que a terra toda está tranquila e em descanso. Então perguntei: Meu Senhor, quem são 
estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei o que estes são. 
 
ZAC.3.1-6 -  Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás 
estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: Que o Senhor te repreenda, 
ó Satanás; sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda! Não é este um tição tirado do fogo?5 
Também disse eu: Ponham-lhe sobre a cabeça uma mitra limpa. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça uma mitra 
limpa, e vestiram-no; e o anjo do Senhor estava ali de pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: 
 
ZAC.4-6 - E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: 
 
ZAC.6-4 - Então, dirigindo-me ao anjo que falava comigo, perguntei: Que são estes, meu Senhor? 
 
ZAC.12-8 - Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de sorte que o mais fraco dentre eles 
naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. 
 

5 - NOMES DE JESUS  
NO ANTIGO TESTAMENTO 

 
ehovah ou Yahweh (Jeová ou Javé); um dos nomes mais importantes de Deus no V.T. é Yahweh ou 
Jehovah, que vem do verbo ser "Hayah", significando simplesmente, mas profundamente, "EU SOU O 
QUE SOU" e "EU SEREI O QUE SEREI".  
As quatro letras da palavra hebraica "YHWH" formam o nome pelo qual Deus se revelou a Moisés na 
sarça ardente.  

Êxodo 3:14; "... Assim dirás aos filhos de Israel: EU SOU me enviou a vós." 
Este nome "EU SOU O QUE SOU", mostra a verdade de que nada define quem Deus é a não ser Ele 
próprio. O que Ele diz e faz é o que Ele é.  

J 



SERES COM ESPIRITO 

Igreja Evangélica - Silvalde  -  19 

Na libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, Deus revelou-se com um nome de profundo 
significado. Deus também revelou-se a Abraão, Isaque e Jacó como Yahweh, Jehovah; cada um deles falou no 
nome do Senhor como o Deus que protege e abençoa (Genesis 12:8; 13:4; 26:25 e Êxodos. 3:15).  
 
O divino nome Jehovah ou Yahweh é comummente traduzido por "SENHOR", pois foi uma prática no 
judaísmo do V.T. não se pronunciar o sagrado nome "YHWH", e sim dizer "meu Senhor" (Adonai). Esta 
prática ainda existe hoje entre os judeus. Colocando-se as vogais de Adonai nas consoantes YHWH, veio a 
palavra Jehovah. 
 

 
ehovah-jireh -  este nome é traduzido como "O Senhor proverá".  
Gênesis 22:14-Foi a provisão pelo Senhor do cordeiro em lugar do sacrifício de Isaque. 
 
ehovah-nissi -  este nome significa "O Senhor é minha bandeira".  
 Êxodo 17:15; Eis a defesa de Deus contra os amalequitas. 
 
ehovah-shalom -  esta frase significa "O Senhor é paz".  
Juizes 6:24; o nome que Gideão deu ao altar construído em Ofra.  
 
 
ehovah-shammah -  esta frase expressa a verdade de que "O Senhor está lá", o Senhor está sempre 
presente.  
Ezequiel 48:35; refere a cidade que o profeta Ezequiel viu em  visão. 
 
 

ehovah-tsebaoth -  este nome traduzido é "O Senhor dos exércitos".  
I Samuel 1:3; usado nos dias de Davi e dos profetas, testemunha Deus como O Salvador que esteve ao 
lado de Seu exército com poder celestial.  
 

 
ehovah Elohe Israel - este nome significa "Senhor Deus de Israel". Aparece em Isaías, Jeremias e 
Salmos; e em I Samuel 15:29; Netsah Israel, "A Força de Israel".  Isaías 1:24; Abir Yisrael, "O Poderoso 
de Israel". 
 

 
ehovah-Rafa;  - "O Senhor que cura".  Êxodo 15:26 - Salmos 103:3 
 
 
 
ehovah-Ra’ah; - "O Senhor meu Pastor"  Salmos 23:1  
 
 
 
ehovah-Tsidkenu;  - "O Senhor nossa Justiça" Jeremias 23:6 
 
 
 

 
 Importante raiz do nome de Deus utilizada no V.T.  
Essencialmente significa Deus 
Deuteronômio 5:9 - "Eu Sou o Senhor (Jehovah) seu Deus (Elohim), Sou Deus (El) 

zeloso..."  
 
Gênesis 21:33 -  Abraão plantou uma tamanqueia e chamou o nome do Senhor (Jehovah) o "Deus Eterno", 
(El Olam).  
 
Gênesis 32:28-30 -  Jacó comemorando a sua luta com o anjo, chamou aquele local "Peni-El", "A Face de 
Deus", e recebeu um novo nome Israel (Ysrael, aquele que lutou com Deus).  
 
Gênesis 33:20 -  Jacó construiu um altar na terra de Siquém e chamou-o "El-Eloé-Israel", "Deus, o Deus de 
Israel".   
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