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As Escrituras Hebraicas são classificadas em Lei, Profetas e Escritos, compondo estes últimos o grupo
dos Livros Históricos e de Poesias.
Os Livros Proféticos são aqueles cujos registros caracterizavam a própria Palavra de YAHU através de
Seus Profetas. Estes foram homens escolhidos por DEUS para falar a Israel do julgamento das diversas ações de
seus Reis. Tais palavras acompanhavam o relato do mal praticado, e suas consequências para o arrependimento
ou o castigo diante da continuidade da prática. O castigo era preanunciado e continuamente a Palavra se cumpria.
Nestes momentos se tornou comum a Palavra Profética se movimentar para um tempo além, não
determinado, no qual uma Bênção e, ou, uma Esperança se fazia esperada como uma grandiosa Promessa. Esses
dias projetados, como dias por virem, se tornaram conhecidos por dias do Messias, de forma que através da
Palavra Profética muita características do Messias se evidenciaram.
Quando Jesus afirmou “Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na Lei de
Moisés, nos Profetas e nos Salmos” (Lc 24.44), a visão para os Salmos se tornou mais relevante uma vez que,
além da poesia, ali se encontravam citações proféticas Messiânicas.
Já afirmamos que naqueles tempos o Espírito de DEUS, como capacitação, era dado a algumas pessoas
escolhidas, apenas. Aprendemos que desde os idos do Dilúvio DEUS havia retirado o Seu Espírito de sobre o
homem. Desta forma, entendemos que não somente os ditos Profetas, mas também alguns poetas do Povo de
Israel receberam, igualmente, Espírito especial.
Davi foi, sem dúvida alguma, um desses homens, cujos Salmos testemunham intensamente de sua
inspiração! Vejamos alguns desses Salmos nos quais o Messias esteve sendo Anunciado ao Mundo.
Cabe-nos esclarecer que a Palavra Profética nem sempre é entendida até que o fato em si se torne
realidade, ou venha a se tornar notório. Hoje, nos é fácil discernir o Messias nesses Escritos, entretanto, o Povo
de Israel, os conhecidos Judeus, até hoje não conseguem vislumbrar tais fatos, visto que não vêem o Nazareno
como o Messias. As Escrituras continuam não sendo elucidadas para os seus estudiosos.
Tomando por base a História narrada pelos que conviveram com o Nazareno, Jesus, confirmemos tudo o
que do Messias Anunciado estava, já profeticamente, informado através dos Cânticos (Salmos) de Davi:
*Salmo 2.6,7: “Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra YAHU e
contra o seu Ungido. Eu, porém, ungi o meu Rei sobre o Meu Santo Monte de Sião. Proclamarei o decreto:
YAHU me disse, Tu és meu Filho, eu hoje te gerei” – Clara referência ao Messias que embora perseguido seria
Ungido em Jerusalém (Monte de Sião), já sendo indicado como Filho de YAHU;
*Salmo 8.2-6: “Tu ordenaste força da boca das crianças e (...), para fazer calar ao inimigo e ao vingador. (...)
Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o Filho do homem, para que o visites? Pois pouco menor
o fizeste do que Elohim, e de glória e de honra o coroaste. (...) Tudo puseste debaixo de seus pés” – Referência
às crianças que aclamam o Messias no Templo diante dos Sacerdotes. Também ao Filho do homem coroado por
YAHU de glória, honra e poder;
*Salmo 16.10:“Porque não deixarás a minha alma na morte nem permitirás que o teu Santo veja corrupção”;
*Salmo 22.1,7,8,18: “DEUS meu, DEUS meu, por que me desamparaste? (...)Todos os que me vêem zombam
de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou em YAHU, que o livre; livre-o, pois nele
tem prazer. (...) Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sortes sobre a minha roupa”;
*Salmo 31.5: “Nas tuas mãos encomendo o meu espírito; tu me redimiste, YAHU DEUS da Verdade”;
*Salmo 41.9: “Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou
contra mim o seu calcanhar” – Referência explícita à traição de Judas Iscariotes, um dos discípulos;
*Salmo 69.21: “Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre”;
*Salmo 110.1: “Disse YAHU ao meu Senhor: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por
escabelo dos teus pés” – Referência à posição de poder que seria entregue ao Messias;
*Salmo 132.11: “YAHU jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela: Do fruto do teu ventre porei sobre
o teu trono”, referência ao Messias vindo da descendência de Davi.
Entendamos que as Escrituras Reveladas são parte da Fidelidade de DEUS! Louvemos YAHU! Halelu YAH!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

