O LIVRO
DOS SALMOS
Comentário: Prof. Edzard Gomes

“Crê no Senhor Jesus e serás Salvo”
(Isto, e somente isto, é Evangelho...)
Ministério de Educação Cristã
Escola Bíblica Dominical - EBD
Classe Casais I

03/13: “Salmos de Exaltação à Lei de DEUS (II)” –
“Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da Tua Lei”. ( Salmo 119.18)

Olá Amado(a).
O Salmo 119 é composto de um acróstico que se utiliza das 22 letras do alfabeto hebraico. Este
acróstico é formado por 22 estrofes, cada estrofe com 08 versos, todos, a cada estrofe, começados pela
mesma letra do alfabeto. Portanto, o Salmo 119 totaliza 176 versos (versículos).
O tema principal do salmo é a Palavra de YAHU, nosso DEUS, tida pelos rabinos como
essência da Lei dada a Moisés.
Diversos sinônimos são utilizados pelo Salmista, nesta referência à Lei: Mandamentos,
Preceitos, Juízos, Testemunhos, Estatutos e Palavra. Alguns tradutores se utilizam de outros
sinônimos como Decretos, Promessas e Prescrições.
Embora não haja unanimidade, muitos têm atribuído a autoria deste Salmo a Esdras, o mesmo
Esdras do período da Reconstrução no tempo de Neemias, durante o domínio do Império Persa.
Cada verso é um Hino à Lei, de forma que, este Salmo é, sim, uma Plena Exaltação à Lei, como
Palavra, isto é, Vontade de YAHU, nosso DEUS.
Assim, o Salmista apresenta esta Vontade de DEUS, como meta para a felicidade do homem;
Como fonte para uma vida de pureza; Como anseio daquele que teme a DEUS; Como bálsamo diante
das vicissitudes do viver; Como fonte perene de entendimento, sabedoria e prudência; Como
conhecimento das Misericórdias, Fidelidade, Bondade e Benignidade de DEUS; Como fonte do
conhecimento da Salvação de DEUS; Como fonte do pleno conhecimento de DEUS; Como fortaleza,
direção e luz para os momentos de aflição, e, ainda, como o próprio DEUS pode comunicar ao teu
coração, e ao meu coração, conforme Seu querer.
Embora o maior Salmo da Bíblia, superando os maiores Capítulos de toda Bíblia, apenas os
versos 11 e 105 são os mais conhecidos: “Escondi a Tua Palavra no meu coração, para não pecar
contra Ti” (v.11) e “Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra, e Luz para o meu caminho” v.105.
Do acróstico do Salmo 119, busquemos a mensagem dos primeiros versos correspondentes às
estrofes das letras do Nome YAHU: “Yod” (Y), “Hê” (H), “Vav” (W), “Hê” (H):
Y (Yôd=10): “As Tuas Mãos me fizeram e me afeiçoaram; dá-me inteligência para que
aprenda os Teus Mandamentos” (v.73). Somos criaturas de DEUS e, somente Ele pode darnos o entendimento das coisas espirituais.
H (Hê=5): “Ensina-me, YAHU, o caminho dos Teus Estatutos, e guardá-lo-ei até o fim”
(v.33). Todo aquele que busca conhecer a DEUS, através do aprendizado da Palavra, jamais O deixará.
W (Vav=6): “Venham também sobre mim as Tuas Misericórdias, ó YAHU, e a Tua Salvação
segundo a Tua Palavra” (v.41). Através do Messias, as Misericórdias de YAHU se estendem à
Eternidade. Vida Eterna? Somente através da Salvação obtida por Jesus, o Cristo.
H (Hê=5): “Dá-me entendimento e guardarei a Tua Lei, e observá-la-ei de todo o meu
coração” (v.34). Que este entendimento seja resultado da busca pelo Conhecimento de YAHU.
Minha oração é para que estejamos firmados na Palavra de YAHU, nosso DEUS, o TodoPoderoso de Israel.
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).

