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02/13: “Salmos de Exaltação à Lei de DEUS (I)” –

“Bem-Aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos
pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na Lei de YAHU, e na sua Lei
medita de dia e de noite”. ( Salmo 1.1-2)

Olá Amado(a).
Vejo muita dificuldade em estudarmos os Salmos dentro de temas especificados, com objetivo
de análise do conteúdo nos moldes científicos e acadêmicos. Creio que isto se enquadra mais para
alunos que buscam classificação em provas tipo “vestibulares” ou “concursos” específicos.
Desta forma, estudar os Salmos 1 e 15 dentro do contexto de “Salmos de Exaltação à Lei de
DEUS”, como propõe o título desta Lição é, de certa forma, restringir a Mensagem que o Salmo
transmite, individualmente, a cada leitor crente, ou não, que busca mais que uma análise técnica.
Afinal, assim nos ensina o Apóstolo Paulo: - “As coisas espirituais se discernem espiritualmente”.
Enquanto o título do Estudo vê, no Salmo 1, a exaltação à Palavra de DEUS, outros certamente
verão como conselho para a “verdadeira felicidade”, em contraste visível com a vida do ímpio que, em
busca também de felicidade, opta por trilhar caminhos falsos, não condizentes com a própria Vontade
de DEUS para o homem.
O Salmo 1 nos mostra claramente que o caminho trilhado pela maioria é sempre prejudicial ao
homem. Infelizmente nossa Sociedade teima em incorrer neste erro. Estar conforme todos é a meta
propagada pela Mídia ilusória, que tem dominado as famílias das Sociedades ditas “pós-modernas”.
Infelizmente, temos sido vítimas deste erro.
Quantas vezes nos temos estado entre os que “se aconselham com ímpios”, “se detêm em
caminhos de pecadores” e, muitas vezes, “assentados com escarnecedores”?! Tudo isto, quase
sempre, por nos comportarmos conforme todos, conforme a maioria, conforme o Mundo.
Principalmente em atos “solenes” ou “sociais”, ou em situações de extrema necessidade, quando, ao
contrário, devemos ser exemplos de fidelidade à Palavra de DEUS, pela qual seremos abençoados.
Lembremos a afirmação positiva do Salmista: “Bem-Aventurados... pois, serão como árvores
plantadas junto a ribeiro de águas..., tudo quanto fizer prosperará... e habitarão na Casa de YAHU.”
O Salmo 15 nos restringe à Lei, apenas, se observado tecnicamente, pois, a pergunta inicial do
Salmista (Davi), “Quem, YAHU, habitará na Tua Tenda? Quem morará no Teu santo Monte?” já
não pode ser respondida conforme o próprio Salmo responde.
O tempo da Lei é passado. Já não estamos sob (debaixo) a Lei. Não mais somos regidos pela
Antiga Aliança. É um ensino Apostólico claro. A Lei nos aponta para o Messias, o Cristo, o Ungido de
YAHU. Em se cumprido sua Vinda, a Lei se cumpriu, igualmente, em seu propósito.
Apenas os lavados no Sangue do Cordeiro temos acesso ao Trono da Graça e à Morada
Celestial. Isto é promessa incondicional de YAHU, nosso DEUS, para os que creem na Obra de
Salvação, realizada através do Filho de DEUS. A morte de Jesus, o Cristo/Messias de YAHU, tal
Cordeiro, foi o preço único exigido para os que creem nesta Proposta, única para a Humanidade.
Busquemos aperfeiçoar nossa Fé e Esperança, também no estudo e na leitura destes Cânticos
Bíblicos conhecidos por Salmos, Glorificando ao DEUS de nossa Salvação!
Hallelu Yah!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “Louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

