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04/13: “Salmos Messiânicos ou de Realeza (I)” –
“Por que se amotinam as Nações e os Povos tramam em vão”. (Salmo 2.1)

Olá Amado(a).
Salmos Messiânicos, são aqueles que de certa forma comunicam algo acerca do Messias e, ou,
demais promessas de DEUS concernentes ao seu tempo. Desta forma, estes Salmos são considerados
“proféticos” e, neste caso, precisamos entender que, embora a pena do salmista estivesse relatando um
fato coerente, e lógico, ao seu tempo e à poesia elaborada, seu conteúdo era “orientado pelo espírito dos
Profetas” como “Palavra de DEUS”.
Lembremos que toda Profecia corresponde à revelação da própria Vontade de DEUS. Em
muitos casos o Profeta afirma: - E disse DEUS: continuando a narrativa dos fatos.
Sinceramente não acreditamos que os rabinos, no passado, tenham visto profecias nos diversos
Salmos hoje estudados como “Messiânicos”.
Por isso, consideramos de suma importância as palavras de Jesus testemunhadas em Lucas
24.44: “São estas as palavras que vos falei estando ainda convosco, ser necessário que se cumprisse
tudo o que de mim estava escrito na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos”.
Jesus, desta forma, inclui os Salmos na relação de “Proféticos”, privilegiando-os como “Palavra
de DEUS”. O Livro dos Salmos é o livro das Escrituras Hebraicas mais presente em todo o Novo
Testamento, com mais de 14 Salmos citados.
Como, de certa forma, a realeza de DEUS está também implícita no Governo dado a Cristo,
muitos comentaristas veem nos diversos Salmos acerca da Realeza, uma visão profética alinhada ao
tempo do Messias.
Nesta característica se encontra o Salmo 47, no qual a citação do verso 8: “Deus reina sobre as
Nações. Deus está sentado sobre o seu santo Trono”, pode ser vista como a vitória final do plano de
DEUS no Governo eterno do Messias.
Outros analistas também consideram como Messiânicos os Salmos de Misericórdias eternas, ou
Salmos onde DEUS é apresentado como provedor dos seus.
Como exemplo, citamos o Salmo 23 como Messiânico, no qual Jesus pode ser visto como a
provisão eterna de YAHU, nosso DEUS, inclusive, culminando com a afirmação: “e habitarei na casa
de YAHU para sempre”, sinalizando para a Vida Eterna dada através da Obra do Messias.
Em outros Salmos, expressões diretas nos sintonizam com Cristo e sua Vida, sendo
desnecessária análise mais aprofundada. Caso do Salmo 16, verso 10, usado por Pedro em seu discurso
no “Pentecostes”: “Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o Teu Santo
veja corrupção”; Também o Salmo 22: “Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste?” (v.1), e
“Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sortes sobre a minha túnica” (v.8).
Oramos para que a nossa intimidade com YAHU, o DEUS de nossa Salvação, cuja Fidelidade
nos resgatou através de Seu Filho, possa fazer-nos Salmodiar (cantar louvores) continuamente, tanto
através da leitura dos Salmos, como pela própria ação, em nós, do conhecimento desse Maravilhoso
DEUS, conforme a Revelação das Escrituras nos tem comunicado.
Estejamos, pois, firmados na Palavra de YAHU, nosso DEUS.
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).

