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

05/13: “Salmos Messiânicos ou de Realeza (II)” –
“Proclamarei o Decreto de YAHU: Ele me disse: Tu és meu Filho, eu hoje te gerei”. (Salmo 2.7)

Olá Amado(a).
No Comentário anterior afirmamos que Salmos Messiânicos são aqueles que, de certa forma,
comunicam algo acerca do Messias e, ou, demais promessas de DEUS concernentes ao seu tempo.
É de impressionar a forma como o “espírito de profecia” se manifestava no passado! O Salmo 2,
citado acima, é um desses Salmos que nos deixa pasmos acerca dessa atuação sobre a imaginação
poética do autor, enquanto o mesmo fazia menção às promessas de DEUS a Davi ou mesmo a
Salomão. No entanto, nenhum Salmo ultrapassa a visão Profética e Escatológica da mensagem contida
no Salmo110, ricamente discutida no Novo Testamento. Vejamos:
“Disse o YAHU ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus
inimigos por escabelo dos teus pés” (Salmo 110.1).
* Havendo Jesus caracterizado os Salmos como Palavra de DEUS (Lucas 24.44), ao enfrentar
os fariseus na sua última semana em Jerusalém, se utiliza deste Salmo para afirmar que, pelo
“Espírito”, Davi chama o Messias por Senhor, condição superior a “filho de Davi”.
* Mais tarde, em grande discurso no dia de “Pentecostes”, o Apóstolo Pedro se utiliza deste
Salmo para afirmar aos judeus incrédulos que DEUS cumprira o prometido, Ungindo a Jesus por
“Senhor” (Atos 2.36), fazendo-o assentar à Sua destra.
* Com o mesmo Salmo, o Apóstolo Paulo nos traz uma discussão escatológica sobre a qual os
teólogos se omitem, presos a doutrinas concebidas antes da Reforma do Século XVI.
Afirma o Apóstolo, baseado no Salmo 110, que Cristo reinará até YAHU colocar os seus
inimigos por sujeição, quando então o Filho entregará o Reino ao Pai (1 Coríntios 15.24-25),
interpretação clara de: “Assenta-te à minha mão direita, até que...”. Lembra o Apóstolo que a sujeição
ao Filho exclui a sujeição do próprio Pai (1 Co 15.27-28), na sequência desta Epístola.
* Nas “apologias” da Epístola aos Hebreus, o autor afirma: “Mas agora ainda não vemos todas
as coisas sujeitas a ele” (Hebreus 2.8b), após citação do Salmo 110.
Notem, pois os Amados(as), o quanto é rico este Salmo 110 e como nossa mente pode ser
trabalhada para melhor entendermos diversas Revelações do Apocalipse de Jesus dadas João.
* Ainda em relação a este Salmo 110, notamos o descaso de algumas das traduções das Bíblias
em uso em nossos dias. O primeiro SENHOR, desse versículo primeiro, deve ser escrito com todas as
letras em Caixa Alta (maiúsculas), por referir-se, no original, ao Nome de DEUS, YAHU.
O segundo Senhor do versículo deve ser escrito com a primeira letra em Maiúscula, por se
tratar de uma referência à Soberania outorgada por DEUS ao Messias, como vimos acima.
Os Amados(as) devem preferir Bíblias que respeitem essa diferenciação para o Nome de
YAHU, substituído pela forma SENHOR, distinta do título “Senhor”, conforme usam as versões:
Nova Versão Internacional; Almeida Revisada Imprensa Bíblica; Almeida Revista e Corrigida 1969, e
Versão Católica, que confundem ao verter esse Versículo para: “Disse o Senhor ao meu Senhor”.
Devemos criar o hábito de pronunciar o Nome de YAHU, nosso DEUS, toda vez que nossas
Bíblias o citarem por SENHOR ou Senhor. Louvemos YAHU o Deus Todo-Poderoso!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá

(A expressão hebraica acima significa “Louvai a Deus Todo-Poderoso. Se lê: Halelu El Shaday!).

