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06/13: “Salmos de Celebração e Confiança (I)” –
“Entrega o teu caminho a YAHU, confia nEle e o mais Ele fará”. (Salmo 37.5)

Olá Amado(a).
Todos os povos honram, exaltam e celebram os seus deuses, como também, assim procedem
todas as religiões.
As próprias vitórias em guerras, no passado, eram creditadas ao deus da Nação vencedora,
sendo humilhado, o deus vencido, com a destruição e profanação de seus altares.
Ainda hoje vemos várias formas de se creditar a deuses particulares as diversas conquistas do
dia a dia. Festas comemorativas existem em todas as religiões da paganidade.
O DEUS de Abraão, de Isaac e de Jacó (Israel) se distingue claramente em toda História Antiga.
Desde Seus grandiosos feitos, passando pelas revelações de Seu caráter até à relação pessoal com um
povo especialmente formado e orientado, do qual exige uma História escrita, o DEUS de Israel em
nada se compara aos deuses diversos, frutos da imaginação, ou, oriundos de outras tradições.
O Livro dos Salmos, como Palavra de YAHU, nos traz exatamente as Revelações do caráter
(características) deste DEUS a partir do relacionamento individual do Salmista, representando, caso a
caso, a figura de um ser íntegro em sua devoção.
Os outros deuses, simplesmente não existem. Nada são. Seus adoradores, igualmente se fazem
inúteis, ao adorarem o que “nada é”, pois, por definição, um deus é superior ao seu adorador.
Indaga o salmista: “Pois quem é Deus senão YAHU? (Sl 18.31). Ao se sentir indagado: “Onde
está o teu Deus”? (Sl 115.2), responde confiante: “O nosso DEUS está nos Céus; Ele faz tudo o que
Lhe apraz” (Sl 115.3), sedimentando ao final: “Os mais altos Céus são de YAHU, mas a Terra deu-a
aos filhos dos homens” (Sl 115.16).
Assim se expressa Davi no Salmo 11: “O trono de YAHU está nos Céus”. Desta confiança
entendemos a relação do salmista com este DEUS Soberano ao declarar: “Em YAHU me refugio.
Como, pois, dizeis à minha alma: fugi para a vossa montanha como um pássaro”? (Sl 11).
Nunca! Jamais, aquele que conhece este DEUS buscará refúgio, ou abrigo, fora dEle. Aquele
que conhece o DEUS de Israel não lhe credita apenas parte de suas conquistas em vida, mas a partir da
própria vida, todas as coisas, vitórias e bênçãos são creditadas à permissão direta ou indireta de YAHU,
louvando-O por Sua Soberania.
Saibam, pois, todos os idólatras, socialistas (comunistas), e ateístas. Saibam, pois, todas as
religiões fora do Cristianismo Bíblico, que, o DEUS que tirou o povo de Israel do Egito, é o mesmo
DEUS que nos presenteou com a Graça do Perdão e da Vida Eterna através do seu Filho, a quem
elegeu (ungiu) Senhor sobre todos os que creem nesta Salvação.
Existe, pois um Único DEUS. O mesmo DEUS de Israel, revelado nas Escrituras HebraicoCristãs, cujas características (caráter) estão amplamente apresentadas no Livro dos Salmos.
Como no Salmo 27.4, estejamos confiantes: “Uma coisa pedi a YAHU, e a buscarei: que possa
morar na casa de YAHU todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura de YAHU.”
Hoje, tal Confiança se traduz na Fé no Cristo de YAHU que nos garante a Eternidade! – Fé em Jesus.
HALELU YAH!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá

ELIYAHU (Meu Deus é YAHU).

(As expressões hebraicas acima significam: “Louvai a Yah” e “Meu Deus é YAHU”)

