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El-Hayy:
(O Vivente)
El-Jami:
(O que Reúne)
El-Jebbar:
(O que Compele)
El-Jelil:
(O Majestoso)
El-Kabid:
(Aquele que Constringe)
El-Kadir:
(O Onipotente)
El-Kahhar:
(O Dominador)
f
El-Kavi:
(O Mais Forte)
El-Kayyum:
(O Auto-Subsistente)
El-Kebir:
(O Maior)
El-Kerim:
(O Generoso)
El-Kuddus:
(O Sagrado)
El-Latif:
(O Sutil)
El-Majid:
(O Honorável)
Malik-ul-Mulk:(O Detentor de Toda A
`
Majestade)
El-Mani:
(O que Impede)
El-Mejid:
(O Glorioso)
El-Melik:
(O Rei)
El-Metin:
(O Firme)
El-Mu’ahhkir: (O que Atrasa)
El-Mubdi:
(O Originador)
El-Mughni:
(O Enriquecedor)
El-Muheymin: (O Protetor)
El-Muhsi:
(O Numerador de Tudo)
El-Muhyi:
(O Doador da Vida)
̉
El-Muksit:
(O Equitativo)
El-Mu’id:
(O Restaurador)
El-Mu’iz:
(O que Honra)
El-Mujib:
(O que Responde)
El-Mukaddim: (O que Adianta)
El-Mukit:
(O que Sustenta)
El-Muktedir: (O Dominante)
El-Mu’min:
(O Guardião da Fé)

1.
El-Adl: (29)
(O Justo)
(Aquele que é Reto)
Aquele cuja palavra é perfeita
Em veracidade e justiça

f

Gênesis 18:25..... Não fará justiça o
Juiz de toda a terra?
Deuteronômio 32:4..... Eis a Rocha!
Suas obras são perfeitas, porque todos
os seus caminhos são juízo; Deus é
fidelidade, e não há nele injustiça; é
justo e reto.
Salmos 103:6..... O SENHOR faz justiça
e julga a todos os oprimidos.
Atos 3:14-15.....14. Vós, porém,
negastes o Santo e o Justo e pedistes
que vos concedessem um homicida. 15.
Dessarte, matastes o Autor da vida, a
quem Deus ressuscitou dentre os mortos,
do que nós somos testemunhas.
———————————————————————————————————————
En’am 6:115..... As promessas do teu
Senhor já se têm cumprido fiel e
justiceiramente, pois Suas promessas
são imutáveis, porque ele é o
Oniouvinte, o Sapientíssimo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Salmos 19:9; Isaías 45:21; Jeremias
23:6 & 33:16; Atos 3:14, 7:52 & 22:14;
2 Timóteo 4:8 / En’am 6:92; A’raf 7:29
& 181; Nahl 16:90; Mu’min 40:20.

3.
El-Ahad: (67)
(O Único)
Além dele não há nenhum outro
Deuteronômio 6:4..... Ouve, Israel, o
SENHOR, fnosso Deus, é o único SENHOR.
Zacarias 14:9..... O SENHOR será Rei
sobre toda a terra; naquele dia, um só
será o SENHOR, e um só será o seu nome.
Romanos 3:29-30.....29. É, porventura,
Deus somente dos judeus? Não o é também
dos gentios? Sim, também dos gentios,
30. visto que Deus é um só, o qual
justificará, por fé, o circunciso e,
mediante a fé, o incircunciso.
1 Timóteo 2:5-6.....5. Porquanto há um
só Deus e um só Mediador entre Deus e
os homens, Cristo Jesus, homem; 6. o
qual a si mesmo se deu em resgate por
todos: testemunho que se deve prestar
em tempos oportunos.
Tiago 2:19..... Crês, tu, que Deus é um
só? Fazes bem. Até os demônios creem e
tremem.
———————————————————————————————————————
Ihlas 112:1..... Dize: Ele é Deus, o
Único!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Deuteronômio 4:35 & 39; 32:39; 2 Samuel
7:22; Isaías 43:10-11; Marcos 12:29-32;
1 Coríntios 8:4-6; Gálatas 3:20;
Efésios 4:6.

5.
El-Ali: (36)
(O Mais Alto)
(Aquele que é Alto e elevado)
(O Altíssimo)
Aquele que é Alto e Poderoso

f

Deuteronômio 32:8..... Quando o
Altíssimo distribuía as heranças às
nações, quando separava os filhos dos
homens uns dos outros, fixou os limites
dos povos, segundo o número dos filhos
de Israel.
1 Crônicas 29:11..... Teu, SENHOR, é o
poder, a grandeza, a honra, a vitória e
a majestade; porque teu é tudo quanto
há nos céus e na terra; teu, SENHOR, é
o reino, e tu te exaltaste por chefe
sobre todos..
Marcos 5:7..... Jesus, Filho do Deus
Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não
me atormentes!.
———————————————————————————————————————
Bakara 2:255..... Deus! Não há mais
divindade além d’Ele, Vivente,
Subsistente, ... porque é o Ingente, o
Altíssimo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gênesis 14:18-22; Números 24:16; Salmos
92:8; Lucas 1:32, 35 & 76 / Bakara
2:29, 32, & 115; Nur 22:32.

7.
El-Azim: (33)
(O Magnificente)

(Aquele que é Poderoso e Inacessível)
(Aquele que é Incomparavelmente Grande)
Aquele que é alto e Poderoso acima de tudo.
Deuteronômio
10:17..... Pois o Senhor,
f
vosso Deus, é o Deus dos deuses e o
SENHOR dos senhores, o Deus grande,
poderoso e temível...
Salmos 91:1..... O que habita no
esconderijo do Altíssimo e descansa à
sombra do Onipotente.
Salmos 92:8..... tu, porém, SENHOR, és
o Altíssimo eternamente.
Jeremias 32:27..... Eis que eu sou o
SENHOR, o Deus de todos os viventes;
acaso, haveria coisa demasiadamente
maravilhosa para mim??
Lucas 9:43..... E todos ficaram
maravilhados ante a majestade de
Deus... Como todos se maravilhassem de
quanto Jesus fazia...
———————————————————————————————————————
Bakara 2:255.....Deus! Não há mais
divindade além d’Ele, Vivente, Subsistente,
a Quem jamais alcança a inatividade ou o
sono; d’Ele é tudo quanto existe nos céus e
na terra. Quem poderá interceder junto a
Ele, sem a Sua anuência? Ele conhece tanto
o passado como o futuro, e eles (humanos)
nada conhecem a Sua ciência, senão o que
Ele permite. O Seu Trono abrange os céus e
a terra, cuja preservação não O abate,
porque é o Ingente, o Altíssimo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 Crônicas 29:11; Jó 4:17; Salmos 48:2;
145:7; Malaquias 1:14; 1 Pedro 3:22;
Apocalipse 19:17.

9.
El-Ba’is: (49)
(O Ressuscitador)
(Aquele que Ressuscita dos mortos)
Aquele que ressuscitará Seus servos
após a morte para recompensa e/ou
f
castigo
Daniel 12:2..... Muitos dos que dormem
no pó da terra ressuscitarão, uns para
a vida eterna, e outros para vergonha e
horror eterno.
João 5:21-29.....21. Pois assim como o
Pai ressuscita e vivifica os mortos,
assim também o Filho vivifica aqueles a
quem quer. 28. Não vos maravilheis
disto, porque vem a hora em que todos
os que se acham nos túmulos ouvirão a
sua voz e sairão: 29. os que tiverem
feito o bem, para a ressurreição da
vida; e os que tiverem praticado o mal,
para a ressurreição do juízo.
Atos 26:8..... or que se julga incrível
entre vós que Deus ressuscite os
mortos?
———————————————————————————————————————
Hajj 22:7..... E a Hora chegará
indubitavelmente, e Deus ressuscitará
aqueles que estiverem nos sepulcros.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
João 11:5-44; Atos 4:33; 13:23-38; 1
Coríntios 6:14; 15:15-17; 15:52-54; 2
Coríntios 1:9; 1 Pedro 1:21.

11.
El-Bari: (12)
(O Criador)

(O Criador da Ordem)
(Aquele que faz as coisas
crescerem corretamente)
Aquele
f de cujas mãos todos viemos
Gênesis 1:1..... No princípio, criou
Deus os céus e a terra.
Salmos 95:6..... Vinde, adoremos e
prostremo-nos; ajoelhemos diante do
SENHOR, que nos criou.
Isaías 45:9 & 11.....9. Ai daquele que
contende com o seu Criador! E não passa de
um caco de barro entre outros cacos.
Acaso, dirá o barro ao que lhe dá forma:
Que fazes?... 11. Assim diz o SENHOR, o
Santo de Israel, aquele que o formou:...
João 1:1-3..... 1. No princípio era o
Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o
Verbo era Deus. 3. Todas as coisas
foram feitas por intermédio dele, e,
sem ele, nada do que foi feito se fez.
Hebreus 1:1-2.....1.Deus... nestes
últimos dias, nos falou pelo Filho, a
quem constituiu herdeiro de todas as
coisas, pelo qual também fez o universo.
———————————————————————————————————————
Hashr 59:24..... Ele é Deus, Criador,
Onifeitor, Formador...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gênesis 1:21 & 27; 2:3-4; 5:1-2; Jó
26:13; 35:10; 36:3; Salmos 102:25;
Provérbios 22:2; Isaías 40:28; 41:20;
54:5; 64:8; / Mulk 67:3.

13.
El-Basit: (76)

(O Magnânimo)
(O Que Expande)
Aquele que estende sua misericórdia
quem deseja
1 Samuelf 2:7..... O SENHOR empobrece e
enriquece; abaixa e também exalta.
2 Samuel 22:37..... Alongaste sob meus
passos o caminho, e os meus pés não
vacilaram.
Salmos 119:32..... Percorrerei o
caminho dos teus mandamentos, quando me
alegrares o coração.
Isaías 26:15..... Tu, SENHOR,
aumentaste o povo, aumentaste o povo e
tens sido glorificado; a todos os
confins da terra dilataste.
Isaías 42:5..... Assim diz Deus, o
SENHOR, que criou os céus e os estendeu,
formou a terra e a tudo quanto produz; que
dá fôlego de vida ao povo que nela está e
o espírito aos que andam nela.
João 10:10..... u vim para que tenham
vida e a tenham em abundância.
———————————————————————————————————————
Isra 17:30..... Teu Senhor prodigaliza e
provê, na medida exata, a Sua mercê a quem
Lhe apraz, porque está bem inteirado e é
Observador dos Seus servos.
Shura 42:12..... Suas são as chaves dos
céus e da terra; prodigaliza e
restringe a Sua graça a quem Lhe apraz,
porque é Onisciente.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 Crônicas 4:10; Jó 38:18; Salmos 38:2;
136:6; 40:22; 44:24; 54:2; 2 Coríntios
1:8-10; Efésios 2:4; 3:17-19;
Apocalipse 3:7 / Ankebut 29:62.

15.
El Bedi: (95)
(O Originador)
(O Inventor)
(Aquele que é Criativo)
Aquele que é incomparavelmente inovador
ef singular em criatividade
Neemias 9:6..... Só tu és SENHOR, tu
fizeste o céu, o céu dos céus e todo o
seu exército, a terra e tudo quanto
nela há, os mares e tudo quanto há
neles; e tu os preservas a todos com
vida, e o exército dos céus te adora.
Salmos 19:1..... Os céus proclamam a
glória de Deus, e o firmamento anuncia
as obras das suas mãos.
João 7:46..... Responderam eles: Jamais
alguém falou como este homem.
2 Coríntios 5:17..... E, assim, se
alguém está em Cristo, é nova criatura;
as coisas antigas já passaram; eis que
se fizeram novas.
———————————————————————————————————————
En’am 6:101.....Originador dos céus e
da terra! Como poderia Ter prole,
quando nunca teve esposa, e foi Ele Que
criou tudo o que existe, e é
Onisciente?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Neemias 9:6; Isaías 46:9-10; Mateus
7:28-29; Gálatas 6:15 / Bakara 2:117.

17.
Ed-Darr: (91)
(O que Causa Tribulações)
(O criador do que prejudica)
Auquele que envia aflições e
também bênçãos

f

Rute 1:21..... Ditosa eu parti, porém o
SENHOR me fez voltar pobre; por que,
pois, me chamareis Noemi, visto que o
SENHOR se manifestou contra mim e o
Todo-Poderoso me tem afligido?
Salmos 55:19..... Deus ouvirá; e os
afligirá aquele que preside desde a
antiguidade, porque não há neles
nenhuma mudança, e tampouco temem a
Deus...
Lamentações 3:33..... porque não
aflige, nem entristece de bom grado
os filhos dos homens.
Amós 3:6..... Tocar-se-á a trombeta na
cidade, sem que o povo se estremeça?
Sucederá algum mal à cidade, sem que o
SENHOR o tenha feito?
Romanos 11:22..... onsiderai, pois, a
bondade e a severidade de Deus: para
com os que caíram, severidade;
———————————————————————————————————————
Fetih 48:11..... Dize-lhes: Quem poderia
defender-vos de Deus, se Ele quisesse
prejudicar-vos ou beneficiar-vos?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 Samuel 16:14; 18:10; 19:9; Isaías
45:7; Sofonias 1:17, 2 Coríntios 12:7 /
En’am 6:17.

19.
El-Fettah: (18)
(O que Abre)
(O Juíz)
Aquele que limpa e abre caminho

f
João 10:7-11.....9.
Eu sou a porta. Se
alguém entrar por mim, será salvo;
entrará, e sairá, e achará pastagem.
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.
1 Timóteo 2:5..... Porquanto há um só
Deus e um só Mediador entre Deus e os
homens, Cristo Jesus, homem;
Apocalipse 3:7-8.....7. Estas coisas
diz o santo, o verdadeiro, aquele que
tem a chave de Davi, que abre, e
ninguém fechará, e que fecha, e ninguém
abrirá: 8. Conheço as tuas obras — eis
que tenho posto diante de ti uma porta
aberta, a qual ninguém pode fechar...
———————————————————————————————————————
Sebe 34:27..... Dize-lhes (ainda):
Nosso Senhor nos congregará e logo
decidirá o assunto entre nós com
equidade, porque é o Árbitro por
excelência, o Sapientíssimo."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Isaías 3:13; Lucas 24:32 & 45; João
14:6; Apocalipse 5:2-9; 10:2 & 8.

21.
El-Ghafur: (34)
(O que Tudo Perdoa)

(Aquele que perdoa falhas)
Aquele que perdoa

f
Êxodo 34:6-7.....6.
E, passando o SENHOR
por diante dele, clamou: SENHOR, SENHOR
Deus compassivo, clemente e longânimo e
grande em misericórdia e fidelidade;, 7.
ue guarda a misericórdia em mil
gerações, que perdoa a iniquidade, a
transgressão e o pecado...
Números 14:18..... O SENHOR é longânimo
e grande em misericórdia, que perdoa a
iniquidade e a transgressão, ainda que
não inocenta o culpado, e visita a
iniquidade dos pais nos filhos até à
terceira e quarta gerações.
Lucas 5:19-21..... 20. Vendo-lhes a fé,
Jesus disse ao paralítico: Homem, estão
perdoados os teus pecados. 21. E os
escribas e fariseus arrazoavam, dizendo:
Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode
perdoar pecados, senão Deus?
———————————————————————————————————————
Enfal 8:69..... Desfrutai, pois, de
tudo quanto conseguis um lícito e
temei a Deus, porque Deus é Indulgente,
Misericordiosíssimo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Neemias 9:17; Isaías 55:7; Marcos 2:1012 / Bakara 2:173 & 225; Al-i İmran
3:155; Maide 5:3; Nahl 16:110.

23.
El-Habir: (31)
(O Ciente)

(O Bem Informado)
Aquele que é Sábio e bem informado de
tudo

f

Jó 28:24..... Porque ele perscruta até
as extremidades da terra, vê tudo o que
há debaixo dos céus.
Salmos 139:1-4.....1. SENHOR, tu me
sondas e me conheces. 2. Sabes quando me
assento e quando me levanto; de longe
penetras os meus pensamentos. 4. Ainda a
palavra me não chegou à língua,e tu,
SENHOR, já a conheces toda.
Atos 1:24..... Tu, Senhor, que conheces
o coração de todos...
1 João 3:3 & 20.....3. E a si mesmo se
purifica todo o que nele tem esta
esperança, assim como ele é puro. 20.
pois, se o nosso coração nos acusar,
certamente, Deus é maior do que o nosso
coração e conhece todas as coisas.
———————————————————————————————————————
Ahzab 33:34..... E lembrai-vos do que é
recitado em vosso lar, dos
versículos de Deus e da sabedoria,
porque Deus é Onisciente, Sutilíssimo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 Samuel 2:3; Salmos 147:5; Mateus
10:30; Romanos 11:33-36; Hebreus 4:13;
1 João 3:19-20 / Bakara 2:271; Nisa
4:35; En’am 6:18 & 73; Hud 11:1.

25.
El-Hafid: (22)
(O que Rebaixa)
(Aquele que Humilha)
Aquele que humilha alguns e que exalta
outros

f

Ezequiel 21:26..... assim diz o SENHOR
Deus: Tira o diadema e remove a coroa;
o que é já não será o mesmo; será
exaltado o humilde e abatido o soberbo.
Daniel 4:37..... Agora, pois, eu,
Nabucodonosor, louvo, exalço e
glorifico ao Rei do céu, porque todas
as suas obras são verdadeiras, e os
seus caminhos, justos, e pode humilhar
aos que andam na soberba.
Mateus 23:12..... Quem a si mesmo se
exaltar será humilhado; e quem a si
mesmo se humilhar será exaltado.
———————————————————————————————————————
Vakia 56:1-3.....1. Quando acontecer o
evento inevitável, 2. Ninguém poderá
negar o seu advento. 3. Degradante
(para uns) e exultante (para outros).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Deuteronômio 8:2 & 16; Isaías 2:12;
Isaías 23:9; Ezequiel 21:26; Lucas
14:11; 18:14; Tiago 4:6-10; 1 Pedro
5:5-6 / Tin 95:5.

27.
El-Hakem: (28)
(O Juiz)
Aquele que decide todas as disputas
Gênesis 18:25..... Longe de ti o
fazeres ftal coisa, matares o justo com
o ímpio, como se o justo fosse igual ao
ímpio; longe de ti. Não fará justiça o
Juiz de toda a terra?
Salmos 96:13..... na presença do
SENHOR, porque vem, vem julgar a terra;
julgará o mundo com justiça e os povos,
consoante a sua fidelidade.
João 5:22..... o Pai a ninguém julga,
mas ao Filho confiou todo julgament;
Hebreus 12:23..... e igreja dos
primogênitos arrolados nos céus, e a
Deus, o Juiz de todos, e aos espíritos
dos justos aperfeiçoados,
Apocalipse 19:11..... Vi o céu aberto,
e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro
se chama Fiel e Verdadeiro e julga e
peleja com justiça.
———————————————————————————————————————
Tin 95:8..... Acaso, não é Deus o mais
prudente dos juízes?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Deuteronômio 32:36; Atos 10:39-42; 2
Timóteo 4:1; 1 Pedro 4:5; / Hajj 22:69;
Mu’min 40:48.

29.
El-Hakk: (51)
(A Verdade)

(Aquele que é Real)
Aquele que realmente existe como O
Único Aquele que é Genuíno e Verdadeiro

f

Números 23:19..... Deus não é homem,
para que minta; nem filho de homem,
para que se arrependa. Porventura,
tendo ele prometido, não o fará? Ou,
tendo falado, não o cumprirá?
Isaías 25:1..... Ó SENHOR, tu és o meu
Deus; exaltar-te-ei a ti e louvarei o
teu nome, porque tens feito maravilhas
e tens executado os teus conselhos
antigos, fiéis e verdadeiros.
Jeremias 10:10..... Mas o SENHOR é
verdadeiramente Deus; ele é o Deus vivo
e o Rei eterno; do seu furor treme a
terra, e as nações não podem suportar a
sua indignação.
João 14:6 & 17.....6. Respondeu-lhe
Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a
vida; ninguém vem ao Pai senão por mim.
17. ...o Espírito da verdade, que o mundo
não pode receber, porque não o vê, nem o
conhece; vós o conheceis, porque ele
habita convosco e estará em vós;
———————————————————————————————————————
Hakka 69:1..... A realidade!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Al-i İmran 3:60; En’am 6:62; Yunus
10:108; Hajj 22:62; Mu’minun 23:116;
Nur 24:25; Luqman 31:30.

31.
El-Halim: (32)
(O Clemente)

(O Manso e Delicado)
Aquele que é perdoador e provido de bondade
Zacarias 9:9..... Alegra-te muito, ó filha
de Sião; fexulta, ó filha de Jerusalém: eis
aí te vem o teu Rei, justo e salvador,
humilde, montado em jumento, num
jumentinho, cria de jumenta.
Mateus 21:4..... Ora, isto aconteceu
para se cumprir o que foi dito por
intermédio do profeta: Dizei à filha de
Sião: Eis aí te vem o teu Rei, humilde,
montado em jumento, num jumentinho,
cria de animal de carga....
Romanos 2:4..... Ou desprezas a riqueza
da sua bondade, e tolerância, e
longanimidade, ignorando que a bondade
de Deus é que te conduz ao arrependimento?
Filipenses 2:5-8.....5. Cristo Jesus:
6. pois ele, subsistindo em forma de
Deus, não julgou como usurpação o ser
igual a Deus: 7. antes, a si mesmo se
esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens; e,
reconhecido em figura humana; 8. a si
mesmo se humilhou, tornando-se
obediente até à morte e morte de cruz.
———————————————————————————————————————
Bakara 2:225..... Deus não vos
recriminará por vossos juramentos
involuntários... Sabei que Deus é
Tolerante, Indulgentíssimo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mateus 11:28-30 Gálatas 5:22-23 / Nisa
4:12; Maide 5:101; Isra 17:44; Hajj 22:59.

33.
El-Hasib: (40)
(O que Reconhece)
(O Contabilista)
(Aquele que traz juízo)
Aquele que é suficiente para exigir
f prestação de contas
Malaquias 3:8-10.....8. Roubará o homem
a Deus? Todavia, vós me roubais e
dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos
e nas ofertas. 9. Com maldição sois
amaldiçoados, porque a mim me roubais,
vós, a nação toda.
Mateus 12:36..... Digo-vos que de toda
palavra frívola que proferirem os
homens, dela darão conta no Dia do
Juízo.
Romanos 14:12..... Assim, pois, cada um
de nós dará contas de si mesmo a Deus.
2 Coríntios 5:10..... Porque importa
que todos nós compareçamos perante o
tribunal de Cristo, para que cada um
receba segundo o bem ou o mal que tiver
feito por meio do corpo.
———————————————————————————————————————
Nisa 4:86..... Quando fordes saudados
cortesmente, respondei com cortesia
maior ou, pelo menos, igual, porque
Deus leva em conta todas as
circunstâncias.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mateus 10:30; Atos 5:1-11; / Nisa 4:6-7.

35.
El-Jami: (87)
(O que Reúne)

Aquele que reunirá todos os homens para
um dia marcado

f
Isaías 66:18.....
Porque conheço as
suas obras e os seus pensamentos e
venho para ajuntar todas as nações e
línguas; elas virão e contemplarão a
minha glória.
Jeremias 23:3.... Eu mesmo recolherei o
restante das minhas ovelhas, de todas as
terras para onde as tiver afugentado, e as
farei voltar aos seus apriscos; serão
fecundas e se multiplicarão.
Mateus 24:31..... E ele enviará os seus
anjos, com grande clangor de trombeta,
os quais reunirão os seus escolhidos,
dos quatro ventos, de uma a outra
extremidade dos céus.
João 10:16.... Ainda tenho outras ovelhas,
não deste aprisco; a mim me convém
conduzi-las; elas ouvirão a minha voz;
então, haverá um rebanho e um pastor.
———————————————————————————————————————
Al-i İmran 3:9..... Ó Senhor nosso, Tu
consagrarás os humanos para um dia
indubitável. E Deus não faltará com a
promessa."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Salmos 50:5; Jeremias 29:14; Mateus 13:41;
24:31; 25;32; Lucas 13:34-35; João 11:52;
Efésios 1:10; Apocalipse 20:8.

37.
El-Jelil: (41)
(O Majestoso)
(O Beneficente) (O Sublime)
(O Poderoso)
(O Reverenciado)
f(Aquele que é Glorioso)
Somente Ele é Poderoso e Grande
Êxodo 15:6........ A tua destra, ó
SENHOR, é gloriosa em poder; a tua
destra, ó SENHOR, despedaça o inimigo.
Daniel 7:14..... Foi-lhe dado domínio,
e glória, e o reino, para que os povos,
nações e homens de todas as línguas o
servissem; o seu domínio é domínio
eterno, que não passará, e o seu reino
jamais será destruído.
João 2:11..... Com este, deu Jesus
princípio a seus sinais em Caná da
Galileia; manifestou a sua glória...;
———————————————————————————————————————
Rahman 55:27..... E só subsistirá o
Rosto do teu Senhor, o Majestoso, o
Honorabilíssimo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Salmos 29:3; 145:5; Isaías 33:21;
Daniel 7:14; Mateus 19:28; 24:30; Atos
7:55; Hebreus 1:3 / A’raf 7:143; Zumar
39:14.

39.
El-Kadir: (69)
(O Onipotente)

(O que Tudo Determina)
(O Dominante)
Aquele que é capaz de fazer o que lhe
apraz
f
Gênesis 17:1..... apareceu-lhe o SENHOR
e disse-lhe: Eu sou o Deus TodoPoderoso; anda na minha presença e sê
perfeito.
Jeremias 32:17..... Ah! SENHOR Deus,
eis que fizeste os céus e a terra com o
teu grande poder e com o teu braço
estendido; coisa alguma te é
demasiadamente maravilhosa:
Romanos 1:20..... Porque os atributos
invisíveis de Deus, assim o seu eterno
poder, como também a sua própria
divindade, claramente se reconhecem,
desde o princípio do mundo, sendo
percebidos por meio das coisas que
foram criadas. Tais homens são, por
isso, indesculpáveis;
Apocalipse 19:6..... Reina o Senhor,
nosso Deus, o Todo-Poderoso.
———————————————————————————————————————
Fatir 35:44..... Porém, nada poderá
desafiar Deus, nos céus ou na terra,
porque é Onipotente, Sapientíssimo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jó 37:23; 42:2; Salmos 147:5; Isaías
40:13; João 10:17-18; Hebreus 1:3 /
Bakara 2:20 & 284; Maide 5:17; En’am
6:65; Tevbe 9:39; Fatir 35:44; Ya-Sin
36:81; Ahkaf 46:33; Kiyamah 75:40.

41.
El-Kavi: (53)
(O Mais Forte)
O Mais Poderoso)
(O Possuidor da Força Suprema)
Aquele que é sublime em sua força
f
e em seu poder
Salmos 24:8..... Quem é o Rei da
Glória? O SENHOR, forte e poderoso,
o SENHOR, poderoso nas batalhas.
Isaías 40:26..... Levantai ao alto os olhos
e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que
faz sair o seu exército de estrelas, todas
bem contadas, as quais ele chama pelo nome;
por ser ele grande em força e forte em
poder, nem uma só vem a faltar.
Mateus 28:18..... Jesus, aproximando-se,
falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me
foi dada no céu e na terra.
Apocalipse 19:6..... Então, ouvi uma
como voz de numerosa multidão, como de
muitas águas e como de fortes trovões,
dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor,
nosso Deus, o Todo-Poderoso.
——————————————————————————————————————
Hud 11:66..... porque teu Senhor é o
Poderoso, Fortíssimo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Êxodo 6:1; Salmos 89:8; Lucas 3:16;
Apocalipse 15:3; 21:22 / Hajj 22:40 &
74; Shura 42:19; Hadid 57:25; Mujadala
58:21.

43.
El-Kebir: (37)
(O Maior)
(O Mais Elevado)
Aquele que subjuga tudo ante si

f
Deuteronômio
10:17..... Pois o Senhor,
vosso Deus, é o Deus dos deuses e o
SENHOR dos senhores, o Deus grande,
poderoso e temível...
Jó 33:12..... Nisto não tens razão, eu
te respondo; porque Deus é maior do que
o homem.
Lucas 1:32 & 35.....32. Este será
grande e será chamado Filho do
Altíssimo. 35. Descerá sobre ti o
Espírito Santo, e o poder do Altíssimo
te envolverá com a sua sombra; por
isso, também o ente santo que há de
nascer será chamado Filho de Deus.
Filipenses 2:10..... para que ao nome
de Jesus se dobre todo joelho, nos
céus, na terra e debaixo da terra;
———————————————————————————————————————
Hajj 22:62..... Isto porque Deus é a
Verdade; e o que invocam, em vez
d’Ele, é a falsidade. Sabei que Ele é
Grandioso, Altíssimo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Números 24:16; Deuteronômio 32:8; Lucas
1:23,35 & 76 / Ra’d 13:9; Lokman 31:30;
Sebe 34:23.

45.
El-Kuddûs: (4)
(O Sagrado)
(O Mais Perfeito e Puro)
Aquele que é puro de toda imperfeição
Levítico 11:44-45.....44. u sou o
SENHOR, vosso Deus; portanto, vós vos
consagrareis e sereis santos, porque eu
sou santo... 45. u sou o SENHOR, que
vos faço subir da terra do Egito, para
que eu seja vosso Deus; portanto, vós
sereis santos, porque eu sou santo.
Isaías 6:3..... Santo, santo, santo é o
SENHOR dos Exércitos...;
Lucas 1:35 & 46-49.....35. Descerá
sobre ti o Espírito Santo... 46. A
minha alma engrandece ao Senhor,... 47.
Deus, meu Salvador... 49. Santo é o seu
nome.
Atos 2:27..... porque não deixarás a
minha alma na morte, nem permitirás que
o teu Santo veja corrupção.
———————————————————————————————————————
Cuma 62:1..... Tudo quanto existe nos
céus e na terra glorifica Deus, o
Soberano, o Augusto, o Poderoso, o
Prudentíssimo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Levítico 19:2; Salmos 99:5; Habakkuk
1:12; João 17:11; Atos 3:14; Hebreus
7:26; 1 Pedro 1:15-16; Apocalipse 4:8 /
Hashr 59:23.

47.
El-Majid: (65)
(O Honorável)

(O Nobre)
(O Alto e Glorioso)
Aquele que é digno de louvor e de toda
Glória
1 Samuel 2:30..... agora, diz o SENHOR:
Longe de mim tal coisa, porque aos que
me honram, honrarei, porém os que me
desprezam serão desmerecidos.
Salmos 29:2..... Tributai ao SENHOR a
glória devida ao seu nome,
adorai o SENHOR na beleza da santidade.
Daniel 4:34..... Mas ao fim daqueles dias,
eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao
céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu
bendisse o Altíssimo, e louvei, e
glorifiquei ao que vive para sempre, cujo
domínio é sempiterno, e cujo reino é de
geração em geração;
Apocalipse 4:11..... Tu és digno, Senhor e
Deus nosso, de receber a glória, a honra e
o poder, porque todas as coisas tu
criaste, sim, por causa da tua vontade
vieram a existir e foram criadas.
——————————————————————————————————————
Buruj 85:15..... O Senhor do Trono
Glorioso,...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 Crônicas 16:25-27; 29:11-12; Salmos
22:23; 57:5; 111:3; 145:5; João 5:23;
8:54; Filipenses 2:9-11; Apocalipse 19:7.

49.
El-Mani: (90)
(O que Impede)
(Aquele que Defende)
Aquele que proíbe, suprime e
contém quando deseja fazê-lo
Gênesis 30:2..... Então, Jacó se irou
contra Raquel e disse: Acaso, estou eu
em lugar de Deus que ao teu ventre
impediu frutificar?
Salmos 84:11..... Porque o SENHOR Deus
é sol e escudo; o SENHOR dá graça e
glória; nenhum bem sonega aos que andam
retamente.
Atos 16:6-7.....6. E, percorrendo a
região frígio-gálata, tendo sido
impedidos pelo Espírito Santo de pregar
a palavra na Ásia. 7. defrontando
Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o
Espírito de Jesus não o permitiu.
Tiago 5:17..... Elias era homem
semelhante a nós, sujeito aos mesmos
sentimentos, e orou, com instância,
para que não chovesse sobre a terra, e,
por três anos e seis meses, não choveu.
———————————————————————————————————————
Nota: A palavra ‘Mani’ não se encontra
no Alcorão.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Amós 4:7; Jó 12:13; Salmos 107:33-34;
Malaquias 3:11; 2 Coríntios 12:8-9.

51.
El-Melik: (3)
(O Rei)

(O Soberano Absoluto)
(O eterno Senhor)
Aquele que é Rei e Soberano Senhor
Isaías 43:15..... Eu sou o SENHOR, o
vosso Santo, o Criador de Israel, o
vosso Rei.
Zacarias 9:9..... Alegra-te muito, ó filha
de Sião; exulta, ó filha de Jerusalém: eis
aí te vem o teu Rei, justo e salvador,
humilde, montado em jumento, num
jumentinho, cria de jumenta.
João 18:36..... Respondeu Jesus: O meu
reino não é deste mundo. Se o meu reino
fosse deste mundo, os meus ministros se
empenhariam por mim, para que não fosse
eu entregue aos judeus; mas agora o meu
reino não é daqui;
1 Timóteo 1:17..... Assim, ao Rei
eterno, imortal, invisível, Deus único,
honra e glória pelos séculos dos
séculos. Amém.
———————————————————————————————————————
Hashr 59:23..... Ele é Deus; não há mais
divindade além d’Ele, Soberano, Augusto,
Pacífico, Salvador, Zeloso, Poderoso,
Compulsor, Supremo! Glorificado seja Deus,
de tudo quanto (Lhe) associam!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lucas 23:2-3; 1 Timóteo 6:15; Apocalipse
15:3 / Ta-Ha 20:114; Cuma 62:1.

53.
El-Muahhir: (72)
(O que Atrasa)
Aquele que impede ou libera conforme
Sua vontade
Gênesis 16:2..... disse Sarai a Abrão:
Eis que o SENHOR me tem impedido de dar
à luz filhos;
1 Samuel 25:34..... Porque, tão certo
como vive o SENHOR, Deus de Israel, que
me impediu de que te fizesse mal, se tu
não te apressaras e me não vieras ao
encontro, não teria ficado a Nabal, até
ao amanhecer, nem um sequer do sexo
masculino.
2 Tessalonicenses 2:6-7.....6. E, agora,
sabeis o que o detém, para que ele seja
revelado somente em ocasião própria. 7.
Com efeito, o mistério da iniquidade já
opera e aguarda somente que seja afastado
aquele que agora o detém.
———————————————————————————————————————
Ibrahim 14:10 & 42.....10. Existe, acaso,
alguma dúvida acerca de Deus, Criador dos
céus e da terra? É Ele que vos convoca
para perdoar-vos os pecados, e vos tolera
até ao término prefixado! 42. Ele somente
os tolera, até ao dia em que seus olhos
ficarão atônitos.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 Samuel 14:6; Romanos 3:25; 2 Pedro
2:16 & 3:9.

55.
El-Mughni: (89)
(O Enriquecedor)
(O Emancipador)
Aquele que provê generosamente
supre as necessidades dos outros
Salmos 119:72..... Para mim vale mais a
lei que procede de tua boca
do que milhares de ouro ou de prata.
Provérbios 15:6..... Na casa do justo
há grande tesouro, mas na renda dos
perversos há perturbação.
Filipenses 4:19..... E o meu Deus,
segundo a sua riqueza em glória, há de
suprir, em Cristo Jesus, cada uma de
vossas necessidades.
1 Timóteo 6:17..... Exorta aos ricos do
presente século que não sejam
orgulhosos, nem depositem a sua
esperança na instabilidade da riqueza,
mas em Deus, que tudo nos proporciona
ricamente para nosso aprazimento;
———————————————————————————————————————
Nisa 4:131..... A Deus pertence tudo
quanto há nos céus e na terra... sabei
que a Deus pertence tudo quanto há nos
céus e na terra. Deus é sempre
Absoluto, Laudabilíssimo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Isaías 33:5-6: Romanos 2:4; 2 Coríntios
9:10-11 / Tevbe 9:74-75; Huha 93:8.

57.
El-Muhsi: (57)
(O Numerador de Tudo)

(O Calculador)
(Aquele que Contabiliza)
(O Computador)
Aquele que contou e numerou todas
as coisas
Jó 14:16..... e até contarias os meus
passos e não levarias em conta os meus
pecados?
Jó 31:4..... Ou não vê Deus os meus
caminhos e não conta todos os meus passos?
Daniel 5:26..... Esta é a interpretação
daquilo: MENE: Contou Deus o teu reino
e deu cabo dele.
Mateus 10:30..... E, quanto a vós
outros, até os cabelos todos da cabeça
estão contados.
Apocalipse 13:8..... adorá-la-ão todos
os que habitam sobre a terra, aqueles
cujos nomes não foram escritos no Livro
da Vida do Cordeiro que foi morto desde
a fundação do mundo.
———————————————————————————————————————
Yasin 36:12..... Nós ressuscitaremos os
mortos, e registraremos as suas ações e
os seus rastros, porque anotaremos tudo
num Livro lúcido.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Salmos 147:4-5; Isaías 40:25-26;
Apocalipse 20:15 / Meryem 19:94;
Mujadala 58:6; Jinn 72:28; Naba 78:29;
Infitar 82:10-12.

59.
El-Muksit: (86)
(O Equitativo)
(Aquele que Observa a Justiça)
(O Justo)
Aquele que lida com todas as coisas
dentro de uma base igualitária
Gênesis 18:25..... Longe de ti o
fazeres tal coisa, matares o justo com
o ímpio, como se o justo fosse igual ao
ímpio; longe de ti. Não fará justiça o
Juiz de toda a terra?
Salmos 98:9..... na presença do SENHOR,
porque ele vem julgar a terra; julgará
o mundo com justiça e os povos, com
equidade.
Tiago 3:17..... A sabedoria, porém, lá
do alto é, primeiramente, pura; depois,
pacífica, indulgente, tratável, plena
de misericórdia e de bons frutos,
imparcial, sem fingimento.
———————————————————————————————————————
Al-i İmran 3:18..... os anjos e os
sábios O confirmam Justiceiro; não há
mais divindades além d’Ele, o Poderoso,
o Prudentíssimo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Provérbios 17:26; Isaías 30:18; Romanos
2:27 / Maide 5:42; A’raf 7:29; Enbiya
21:47.

61.
El-Mu’iz: (24)
(O que Honra)
(Aquele que concede honra)
(Aquele que outorga honra)
Aquele que honra ou abate a quem quer
1 Samuel 2:7..... O SENHOR empobrece e
enriquece; abaixa e também exalta.
Salmos 147:6..... O SENHOR ampara os
humildes e dá com os ímpios em terra.
Mateus 23:12..... Quem a si mesmo se
exaltar será humilhado; e quem a si
mesmo se humilhar será exaltado.
João 12:26..... Se alguém me serve,
siga-me, e, onde eu estou, ali estará
também o meu servo. E, se alguém me
servir, o Pai o honrará.
———————————————————————————————————————
Al-i İmran 3:26..... Dize: Ó Deus,
Soberano do poder! Tu concedes a
soberania a quem Te apraz e a retiras
de quem desejas; exaltas quem queres e
humilhas a Teu bel-prazer. Em Tuas mãos
está todo o Bem, porque só Tu és
Onipotente.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 Samuel 2:30; 1 Crónicas 29:11-12;
Salmos 84:11; Ezequiel 21:26; Romanos
2:9-11.

63.
El-Mukaddim: (71)
(O que Adianta)

(O que Apressa)
(O Precursor)
Aquele que apressa aquilo que ele
deseja e atrasa o que ele deseja
Êxodo 13:21-22.....21. O SENHOR ia
adiante deles, durante o dia, numa
coluna de nuvem, para os guiar pelo
caminho; durante a noite, numa coluna
de fogo, para os alumiar, a fim de que
caminhassem de dia e de noite; 22.
Nunca se apartou do povo a coluna de
nuvem durante o dia, nem a coluna de
fogo durante a noite.
Isaías 52:12..... Porquanto não saireis
apressadamente, nem vos ireis fugindo;
porque o SENHOR irá adiante de vós, e o
Deus de Israel será a vossa retaguarda.
Hebreus 6:20..... onde Jesus, como
precursor, entrou por nós, tendo-se
tornado sumo sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedeque...
———————————————————————————————————————
Nahl 16:61..... Se Deus castigasse os
humanos, por sua iniquidade, não
deixaria criatura alguma sobre a terra;
porém, tolera-os até ao término
prefixado. E quando o seu prazo se
cumprir, não poderão atrasá-lo nem
adiantá-lo numa só hora.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Neemias 9:10-12; 1 Timóteo 6:15 / Kaf 50:28

65.
El-Muktedir: (70)
(O Dominante)
(O que Tudo Determina)
(O Criador de Todo Poder) (Aquele que
Possui Toda Autoridade)
Aquele que prevalece sobre os inimigos
Isaías 42:13..... O SENHOR sairá como
valente, despertará o seu zelo como
homem de guerra; clamará, lançará forte
grito de guerra e mostrará sua força
contra os seus inimigos.
Mateus 28:18-20.....18. Jesus,
aproximando-se, falou-lhes, dizendo:
Toda a autoridade me foi dada no céu e
na terra. 20.... E eis que estou
convosco todos os dias até à consumação
do século.
1 Timóteo 6:15.....A qual, em suas
épocas determinadas, há de ser revelada
pelo bendito e único Soberano, o Rei
dos reis e Senhor dos senhores;
———————————————————————————————————————
Kamer 54:42..... Porém, desmentiram os
Nosso sinais, pelo que os castigamos
severamente, como só pode fazer um
Onipotente, Poderosíssimo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 Samuel 2:6-10; Jeremias 1:17-19;
15:20-21; 20:11; Mateus 16:18-19;
Colossenses 2:15 / Kehf 18:45; Kamer
54:55.

67.
El-Mumit: (61)
(O Criador da Morte)
(Aquele que Tira a Vida)
(Aquele que Traz a Morte)
(Aquele que Causa Morte)
(O Destruidor)
Aquele que causa a morte, assim como é
Ele quem causa a vida
Deuteronômio 32:39..... Vede, agora,
que Eu Sou, Eu somente, e mais nenhum
deus além de mim; eu mato e eu faço
viver; eu firo e eu saro; e não há quem
possa livrar alguém da minha mão.
Lucas 12:5..... Eu, porém, vos
mostrarei a quem deveis temer: temei
aquele que, depois de matar, tem poder
para lançar no inferno. Sim, digo-vos,
a esse deveis temer.
Apocalipse 1:18..... e aquele que vive;
estive morto, mas eis que estou vivo
pelos séculos dos séculos e tenho as
chaves da morte e do inferno.
———————————————————————————————————————
Hijr 15:23..... Somos Aquele que dá a
vida e a morte, e somos o Único
Herdeiro de tudo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 Samuel 2:6; 2 Reis 5:7 / Bakara 2:28;
Al-i İmran 3:156; A’raf 7:158; Hadid
57:2.

69.
El-Musavvir: (13)
(O Formador)
(O Modelador da Beleza)
(O Perfeito Arquiteto)
(O Aperfeiçoador de Toda Forma)
Aquele que forma suas criaturas como
Lhe apraz
Gênesis 2:7.... Então, formou o SENHOR
Deus ao homem do pó da terra e lhe
soprou nas narinas o fôlego de vida, e
o homem passou a ser alma vivente.
Salmos 90:2.... Antes que os montes
nascessem e se formassem a terra e o
mundo, de eternidade a eternidade, tu
és Deus.
Isaías 45:18..... Porque assim diz o
SENHOR, que criou os céus, o Deus que
formou a terra, que a fez e a
estabeleceu; que não a criou para ser
um caos, mas para ser habitada: Eu sou
o SENHOR, e não há outro.
Romanos 9:20..... Quem és tu, ó homem,
para discutires com Deus?! Porventura,
pode o objeto perguntar a quem o fez:
Por que me fizeste assim?
———————————————————————————————————————
Mulk 67:3..... Que criou sete céus
sobrepostos...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Isaías 44:24; / Hashr 59:24.

71.
El-Mutekebbir: (10)
(O Orgulhoso)

(O Grandioso)
Aquele que é supremo em majestade não
partilhando dos atributos de suas
criaturas
Nota: Este atributo é contraindicado na
Bíblia, uma vez que Deus vê, ouve, se
ira; e Deus não se orgulha pois é
humilde e se opõe ao orgulho. Deus
odeia o Orgulho!
Salmos 101:5..... Ao que às ocultas
calunia o próximo, a esse destruirei; o
que tem olhar altivo e coração soberbo,
não o suportarei.
Provérbios 6:16-17.....16. Seis coisas o
SENHOR aborrece... 17. Olhos altivos...
Tiago 4:6..... Deus resiste aos
soberbos, mas dá graça aos humildes.
———————————————————————————————————————
Hashr 59:23..... Ele é Deus; não há
mais divindade além d’Ele, Soberano,
Augusto, Pacífico, Salvador, Zeloso,
Poderoso, Compulsor, Supremo!
Glorificado seja Deus, de tudo quanto
(Lhe) associam!
Hadid 57:23..... porque Deus não
aprecia arrogante e jactancioso algum.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Salmos 101:5; Provérbios 16:18 & 21:4;
Mateus 11:29 / Nisa 4:36, 172-173;
Lokman 31:18; Zumar 39:60 & 72.

73.
En-Nafi': (92)
(O que Beneficia)

Aquele que acrescenta benefícios e
bênçãos à vida
Deuteronômio 28:1-2 & 13.... 2. Se
ouvires a voz do SENHOR, teu Deus,
virão sobre ti e te alcançarão todas
estas bênçãos... 13. O SENHOR te porá
por cabeça e não por cauda; e só
estarás em cima e não debaixo, se
obedeceres aos mandamentos do SENHOR,
teu Deus, que hoje te ordeno, para os
guardar e cumprir;
Atos 3:26..... Tendo Deus ressuscitado
o seu Servo, enviou-o primeiramente a
vós outros para vos abençoar, no
sentido de que cada um se aparte das
suas perversidades.
Hebreus 6:7 & 14.....7. Porque a terra
que absorve a chuva que frequentemente
cai sobre ela e produz erva útil para
aqueles por quem é também cultivada
recebe bênção da parte de Deus; 14.
dizendo: Certamente, te abençoarei e te
multiplicarei.
———————————————————————————————————————
Rum 30:37...... Porventura, não reparam
em que Deus prodigaliza e
restringe a Sua graça a quem Lhe apraz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Salmos 107:31-38; Provérbios 10:22;
João 10:10; Hebreus 6:7 & 14; / Enbiya
21:66.

75.
Er-Rafi: (23)
(O que Exalta)
(Aquele que Exalta Seu Povo)
Aquele que exalta alguns enquanto
A outros humilha
1 Samuel 2:7-8.....7. O SENHOR
empobrece e enriquece; abaixa e também
exalta. 8. Levanta o pobre do pó e,
desde o monturo, exalta o necessitado,
para o fazer assentar entre os
príncipes, para o fazer herdar o trono
de glória;
Ezequiel 21:26..... assim diz o SENHOR
Deus: Tira o diadema e remove a coroa;
o que é já não será o mesmo; será
exaltado o humilde e abatido o soberbo.
Lucas 14:11..... Pois todo o que se
exalta será humilhado; e o que se
humilha será exaltado.
Tiago 1:9..... O irmão, porém, de
condição humilde glorie-se na sua
dignidade;
———————————————————————————————————————
En’am 6:83..... al foi o Nosso
argumento, que proporcionamos a Abraão
(para usarmos) contra seu povo, porque
Nós elevamos a dignidade de quem Nos
apraz. Teu Senhor (ó Mohammad) é
Prudente, Sapientíssimo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jó 5:8-11 / Mumin 40:15; Vakia 56:3.

77.
Er-Rahmân: (1)
(O Compassivo)

(O Mais Gracioso)
(O Beneficente)
Aquele que é gentil e cheio de
compaixão
Êxodo 34:6-7.....6. SENHOR, SENHOR Deus
compassivo, clemente e longânimo e
grande em misericórdia e fidelidade, 7.
que guarda a misericórdia em mil
gerações, que perdoa a iniquidade, a
transgressão e o pecado...
Salmos 52:8..... Quanto a mim, porém,
sou como a oliveira verdejante, na Casa
de Deus; confio na misericórdia de Deus
para todo o sempre.
Efésios 2:4-5.....4. Mas Deus, sendo
rico em misericórdia, por causa do
grande amor com que nos amou, 5. e
estando nós mortos em nossos delitos,
nos deu vida juntamente com Cristo, —
pela graça sois salvos;
———————————————————————————————————————
Yusuf 12:64..... Disse-lhes: Porventura,
deverei confiá-lo a vós, como
anteriormente vos confiei seu irmão
(José)? Porém, Deus é o melhor Guardião e
é o mais clemente dos misericordiosos."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Salmos 145:8; Miquéias 7:19; Marcos
1:4; 2 Coríntios 1:3; / Fatiha 1:1-2;
Taha 20:8.

79.
Er-Ra’uf: (83)
(O Bondoso)
(O Gentil)
(O Clemente)
Aquele que é compassivo e
misericordioso para com os seus
Salmos 86:15..... Mas tu, Senhor, és Deus
compassivo e cheio de graça, paciente e
grande em misericórdia e em verdade.
Isaías 49:15..... Acaso, pode uma
mulher esquecer-se do filho que ainda
mama, de sorte que não se compadeça do
filho do seu ventre? Mas ainda que esta
viesse a se esquecer dele, eu, todavia,
não me esquecerei de ti.
Mateus 14:14..... Desembarcando, viu
Jesus uma grande multidão, compadeceuse dela e curou os seus enfermos.
Marcos 8:2..... Tenho compaixão desta
gente, porque há três dias que permanecem
comigo e não têm o que comer;
———————————————————————————————————————
Bakara 2:143..... ainda que tal mudança
seja penosa, salvo para os que Deus
orienta. E Deus jamais anularia vossa
obra, porque é Compassivo e
Misericordiosíssimo para a humanidade.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Salmos 111:4; 145:8; Jeremias 12:15;
Romanos 9:15; Hebreus 5:2 / Al-i İmran
3:30; Tevbe 9:117; Nahl 16:7; Hajj 22:65.

81.
Er-Rezzak: (17)
(O Provedor)

(O Sustentador)
Aquele que providencia o pão diário mas
que não pede para ser provido
Salmos 136:25..... e dá alimento a toda
carne, porque a sua misericórdia dura
para sempre.
Mateus 6:31-33.....31. Portanto, não vos
inquieteis, dizendo: Que comeremos? Que
beberemos? Ou: Com que nos vestiremos?
32.( orque os gentios é que procuram todas
estas coisas; pois vosso Pai celeste sabe
que necessitais de todas elas. 33.
buscai, pois, em primeiro lugar, o seu
reino e a sua justiça, e todas estas
coisas vos serão acrescentadas.
João 6:35..... Declarou-lhes, pois, Jesus:
Eu sou o pão da vida; o que vem a mim
jamais terá fome; e o que crê em mim
jamais terá sede. Porém eu já vos disse
que, embora me tenhais visto, não credes.
Phillipians 4:19..... E o meu Deus,
segundo a sua riqueza em glória, há de
suprir, em Cristo Jesus, cada uma de
vossas necessidades.
——————————————————————————————————————
Zariyat 51:58..... Sabei que Deus é o
Sustentador por excelência,
Potente, Inquebrantabilíssimo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Génesis 2:15-16; Deuteronómio 2:7, 10:1718; Salmos 23:1 & 78:17-25; Lucas 12:22-24.

83.
Es-Samed: (68)
(O Eterno)
(Aquele que Satisfaz Todas as
Necessidades)
(O Supremo Provedor)
O Impenetrável e
Independente de sua criação
Deuteronômio 33:27..... O Deus eterno é
a tua habitação e, por baixo de ti,
estende os braços eternos;
Salmos 46:1 & 11.....1. Deus é o nosso
refúgio e fortaleza, socorro bem
presente nas tribulações. 11. O SENHOR
dos Exércitos está conosco; o Deus de
Jacó é o nosso refúgio.
Romanos 1:20..... Porque os atributos
invisíveis de Deus, assim o seu eterno
poder, como também a sua própria
divindade, claramente se reconhecem,
desde o princípio do mundo, sendo
percebidos por meio das coisas que
foram criadas. Tais homens são, por
isso, indesculpáveis;
1 Timóteo 1:17..... Assim, ao Rei eterno,
imortal, invisível, Deus único, honra e
glória pelos séculos dos séculos. Amém.
———————————————————————————————————————
Ihlas 112:2..... Deus! O Absoluto.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Salmos 9:9; 46:7; 57:1; 59:16-17; 62:78; 91:2 & 9; Hebreus 13:8.

85.
Es-Semi: (26)
(O que Tudo Ouve)

Aquele que ouve e vê todas as coisas
Êxodo 22:23 & 27.....23. Se de algum
modo os afligirdes, e eles clamarem a
mim, eu lhes ouvirei o clamor; 27.
...Será, pois, que, quando clamar a
mim, eu o ouvirei, porque sou
misericordioso.
Salmos 94:9..... O que fez o ouvido,
acaso, não ouvirá? E o que formou os
olhos será que não enxerga?
Provérbios 15:29..... O SENHOR está
longe dos perversos, mas atende à
oração dos justos.
João 9:31..... Sabemos que Deus não
atende a pecadores; mas, pelo
contrário, se alguém teme a Deus e
pratica a sua vontade, a este atende.
1 João 5:14..... E esta é a confiança
que temos para com ele: que, se
pedirmos alguma coisa segundo a sua
vontade, ele nos ouve.
———————————————————————————————————————
En’am 6:13..... Também é Seu tudo
quanto se encontra na noite e no dia,
porque Ele é o Oniouvinte, o
Sapientíssimo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Salmos 4:3; Mathew 21:22; Hebreus 4:13
/ Bakara 2:127, 137, & 256; Nisa 4:158;
Enfal 8:17; Isra 17:1; Hujurat 49:1.

87.
Esh-Shekur: (35)
(O Apreciador)

(O Recompensador da Gratidão)
Aquele que graciosamente aceita e
recompensa o serviço do seu povo
Salmos 19:8-11.....8. Os preceitos do
SENHOR são retos... 11... em os
guardar, há grande recompensa.
1 Coríntios 3:8..... Ora, o que planta
e o que rega são um; e cada um receberá
o seu galardão, segundo o seu próprio
trabalho.
Hebreus 11:6..... De fato, sem fé é
impossível agradar a Deus, porquanto é
necessário que aquele que se aproxima
de Deus creia que ele existe e que se
torna galardoador dos que o buscam.
Apocalipse 22:12..... E eis que venho
sem demora, e comigo está o galardão
que tenho para retribuir a cada um
segundo as suas obras.
——————————————————————————————————————
Fatir 35:30 & 34.....30. Deus lhe
pagará as suas recompensas e lhes
acrescentará de Sua graça, porque é
Compensador, Indulgentíssimo. 34. E
dirão; Louvado seja Deus, que nos tem
livrado da aflição! O Nosso Senhor é
Compensador, Indulgentíssimo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lucas 6:35; Hebreus 6:10 & 10:35/ Shura
42:23; Taghabun 64:17.

89.
El-Vahid: (66)
(O Único)

Aquele que é sem igual em sua divina
soberania
Êxodo 3:14.... Disse Deus a Moisés: EU
SOU O QUE SOU. Disse mais: Assim dirás
aos filhos de Israel: Eu SOU me enviou
a vós outros.
Isaías 46:9-10.....9. Lembrai-vos das
coisas passadas da antiguidade: que eu
sou Deus, e não há outro, eu sou Deus,
e não há outro semelhante a mim, 10.
que desde o princípio anuncio o que há
de acontecer e desde a antiguidade, as
coisas que ainda não sucederam; que
digo: o meu conselho permanecerá de pé,
farei toda a minha vontade.
João 10:30.... Eu e o Pai somos um.
João 14:9..... Disse-lhe Jesus: Quem me
vê a mim vê o Pai;...
João 17:3..... E a vida eterna é esta: que
te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
———————————————————————————————————————
Sad 38:65..... Dize-lhes: Sou tãosomente um admoestador, não há mais
divindade além do Único Deus, o
Irresistível.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Êxodo 3:14; Deuteronômio 4:35 & 39;
6:4-5; Isaías 43:10-12; Marcos 12:29-30
/ Bakara 2:163; Nisa 4:171; Ra’d 13:16;
Zumar 39:4; Mu’min 40:16.

91.
El-Vali: (77)
(O que Governa)

(O Amigo Protetor)
Aquele que Governa sobre o que lhe
pertence
Salmos 22:28..... Pois do SENHOR é o
reino, é ele quem governa as nações.
Isaías 9:6..... Porque um menino nos
nasceu, um filho se nos deu; o governo
está sobre os seus ombros; e o seu nome
será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Mateus 2:6..... E tu, Belém, terra de
Judá, não és de modo algum a menor
entre as principais de Judá; porque de
ti sairá o Guia que há de apascentar a
meu povo, Israel.
Lucas 1:33..... ele reinará para sempre
sobre a casa de Jacó, e o seu reinado
não terá fim.
———————————————————————————————————————
Ra’d 13:11..... Cada (de tais pessoas)
tem (anjos) protetores. Escoltam-no em
turnos sucessivos, por ordem de Deus.
Ele jamais mudará as condições que
concedeu a um povo, a menos que este
mude o que tem em seu íntimo. E quando
Deus quer castigar um povo, ninguém
pode impedi-Lo e não tem, em vez d’Ele,
protetor algum.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Salmos 146:10; Miquéias 5:2 / Nisa 4:45 & 47.

93.
El-Vasi: (45)
(O Onipresente)
(O que Tudo Compreende) (Aquele que é
Vasto e Ilimitado)
(O que Tudo Abraça)
Aquele que envolve e contém todas as
coisas
Jeremias 5:22..... Não temereis a mim?
— diz o SENHOR; não tremereis diante de
mim, que pus a areia para limite do
mar, limite perpétuo, que ele não
traspassará? Ainda que se levantem as
suas ondas, não prevalecerão; ainda que
bramem, não o traspassarão.
Jeremias 23:23-24.....23. Acaso, sou
Deus apenas de perto, diz o SENHOR, e
não também de longe? 24. Não encho eu
os céus e a terra? — diz o SENHOR.
Colossenses 1:17..... le é antes de
todas as coisas. Nele, tudo subsiste.
———————————————————————————————————————
Bakara 2:115..... Tanto o levante como
o poente pertencem a Deus e, aonde quer
que vos dirijais, notareis o Seus
Rosto, porque Deus é Munificente,
Sapientíssimo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Salmos 34:7; Jeremias 5:22; 1 Coríntios
15:27-28; Hebreus 1:3 / Bakara 2:261 &
268; Al-i İmran 3:73; Nisa 4:130; Nur
24:32.

95.
El-Vehhab: (16)
(O Doador)
(O Doador de Todas as Coisas)
Aquele que generosa e livremente
doa de suas bênçãos
Salmos 84:11..... Porque o SENHOR Deus
é sol e escudo; o SENHOR dá graça e
glória; nenhum bem sonega aos que andam
retamente.
Mateus 7:7-11.....7. Pedi, e dar-sevos-á; buscai e achareis; batei, e
abrir-se-vos-á; 8. Pedi, e dar-se-vosá; buscai e achareis; batei, e abrirse-vos-á. 11... quanto mais vosso Pai,
que está nos céus, dará boas coisas aos
que lhe pedirem?
Tiago 1:5..... If any of you lack
wisdom, let him ask of God, that giveth
to all men liberally, and upbraideth
not; and it shall be given him.
———————————————————————————————————————
Sad 38:35.....He said, "My Lord,
forgive me and grant me a kingdom such
as will not belong to anyone after me.
Indeed, You are the Bestower."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Salmos 37:4; Eclesiastes 2:26; Mateus
21:22; João 15:7; Romanos 8:32;
Apocalipse 21:6 / Al-i İmran 3:8; Sad
38:9.

97.
El-Veli: (55)
(O Guardião)
(O Amigo Protetor)
(O Patrono Ajudante)
Aquele que protege a segurança dos seus
santos
Isaías 41:10..... não temas, porque eu
sou contigo; não te assombres, porque
eu sou o teu Deus; eu te fortaleço, e
te ajudo, e te sustento com a minha
destra fiel.
Lucas 12:11-12.....11. Quando vos
levarem às sinagogas e perante os
governadores e as autoridades, não vos
preocupeis quanto ao modo por que
respondereis, nem quanto às coisas que
tiverdes de falar; 12. Porque o
Espírito Santo vos ensinará, naquela
mesma hora, as coisas que deveis dizer.
João 15:15..... tenho-vos chamado
amigos, porque tudo quanto ouvi de meu
Pai vos tenho dado a conhecer.
———————————————————————————————————————
A’raf 7:196..... Meu protetor é Deus,
que (me) revelou o Livro, e é Ele Quem
ampara os virtuosos.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 Crônicas 20:6-7 / Bakara 2:57, 107 &
120; Al-i İmran 3:68; A’raf 7:155;
Jathia 45:19.

99.
Zül'-Jelal-i ve'l-Ikram: (85)
(O Senhor da Majestade e da
Generosidade)

Aquele a quem pertencem toda Majestade
e Honra
1 Crônicas 29:11..... Teu, SENHOR, é o
poder, a grandeza, a honra, a vitória e
a majestade; porque teu é tudo quanto
há nos céus e na terra; teu, SENHOR, é
o reino, e tu te exaltaste por chefe
sobre todos.
Zacarias 14:9..... O SENHOR será Rei
sobre toda a terra; naquele dia, um só
será o SENHOR, e um só será o seu nome.
Atos 2:36....." Esteja absolutamente
certa, pois, toda a casa de Israel de que
a este Jesus, que vós crucificastes, Deus
o fez Senhor e Cristo.”
Atos 26:15 Então, eu perguntei: Quem és
tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu:
Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Apocalipse 5:12..... proclamando em grande
voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de
receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e
força, e honra, e glória, e louvor.
——————————————————————————————————————
Rahman 55:27 & 78.....27. só subsistirá
o Rosto do teu Senhor, o Majestoso, o
Honorabilíssimo. 78. Bendito seja o
nome do teu Senhor, o Majestoso, o
Honorabilíssimo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Exodo 34:6-7; Apocalipse 5:12.

Os melhores nomes (al-asmā' al-husnà)
Mencionados na Bíblia e no Alcorão
Êxodo 3:14....14. Disse Deus a Moisés:
EU SOU O QUE SOU. Disse mais: Assim
dirás aos filhos de Israel: Eu SOU me
enviou a vós outros. 15. Disse Deus
ainda mais a Moisés: Assim dirás aos
filhos de Israel: O SENHOR, o Deus de
vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus
de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a
vós outros; este é o meu nome
eternamente, e assim serei lembrado de
geração em geração.
Êxodo 6:3.... Apareci a Abraão, a Isaque
e a Jacó como Deus Todo-Poderoso; mas
pelo meu nome, JEHOVAH, não lhes fui
conhecido.
———————————————————————————————————————
A’raf 7:180..... Os mais sublimes
atributos pertencem a Deus; invocai-O,
pois, e evitai aqueles que profanam os
Seus atributos, porque serão castigados
pelo que tiverem cometido.
Isra 17:110..... Dize-lhes: Quer
invoqueis a Deus, quer invoqueis o
Clemente, sabei que d’Ele são os mais
sublimes atributos! Não profiras (ó
Mohammad) a tua oração em voz muito
alta, nem em vos demasiado baixa, mas
procura um tom médio, entre ambas.
Hashr 59:24.... Ele é Deus, Criador,
Onifeitor, Formador. Seus são os mais
sublimes atributos. Tudo quanto existe
nos céus e na terra glorifica-O, porque
é o Poderoso, o Prudentíssimo.
Taha 20:8.... Deus! Não há mais
divindade além d’Ele! Seus são os mais
sublimes atributos.
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