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07/13: “Salmos de Celebração e Confiança (II)” –
“Não se atemoriza de más notícias; o seu coração é firme, confiante em YAHU”. (Salmo 112.7)

Olá Amado(a).
Celebrar vitórias, dedicando-as à ação do DEUS revelado nas Escrituras Hebraico-Cristãs,
muitas vezes nos tem colocado em “lugar comum” com idólatras ou outras culturas religiosas.
O viver na Confiança deste DEUS, entretanto, mostra a diferença entre o falso e o Verdadeiro,
nas experiências diárias, e diante da ansiedade existente entre aqueles que, tendo o conhecimento da
Verdade, ainda buscam a satisfação espiritual em diversas formas de divindades.
Neste caso, creio necessário lembrarmos da mensagem central da Bíblia, Mistério revelado aos
crentes em Jesus, o Cristo, segundo o Apóstolo Paulo (Ver: Rm 16.25; 1Co 2.7; Ef 3.9; Cl 1.26).
Se desde os Tempos Eternos a dispensação da Graça de YAHU, nosso DEUS, estava prevista
aos crentes em Seu Filho, precisamos entender, claramente, que toda ação de DEUS no passado,
preservando Noé e sua família; escolhendo e protegendo Abraão, livrando Isac do sacrifício; formando
o povo de Israel (Jacó); elegendo Moisés; extraordinariamente libertando o povo do Egito;
maravilhosamente guiando o povo pelo deserto, a partir da travessia do Mar Vermelho; conquistando
com Josué a Terra Prometida (Canaã); ungindo Davi e conquistando Jerusalém; elegendo Salomão com
Sabedoria para a edificação do Templo; instruindo o povo no exílio Babilônico; mantendo um
remanescente fiel e restaurando Jerusalém e Judá, toda esta ação de DEUS, estava dirigida, não aos
judeus, não aos da Nação física de Israel, mas, a nós, os crentes em Jesus, os partícipes do Reino
Prometido, os proclamadores da Redenção da Criação, prometida no Éden por YAHU, nosso DEUS.
Nas palavras do Apóstolo Pedro, nós somos a “Geração eleita, Sacerdócio real, Nação Santa,
Povo adquirido... Povo de DEUS” (1Pe 2.9-10).
Desta forma, vislumbrando tão extraordinária ação de YAHU, nosso DEUS, no passado, a
nosso favor, não temos razão alguma para não andarmos Confiantes em Suas Promessas, apesar das
tribulações e aflições que o viver na carne possa nos proporcionar.
O Salmista entende esta relação, e, diante dos muitos “deuses” adorados nos diversos montes,
indaga: “Elevo meus olhos para os montes; de onde me virá o socorro?”. Porventura, o socorro dos
que confiam no DEUS de Israel poderá vir dos diversos deuses adorados nos altares dos Montes?
A Confiança daquele que conhece a YAHU, nosso DEUS, não se abala diante de outros deuses.
Assim responde o Salmista à sua própria indagação, de forma a não deixar dúvidas: “O meu socorro
vem de YAHU, que fez os Céus e a Terra” (Sl 121.1-2).
Em outra ocasião o Salmista Proclama: “Halelu Yah! Bem-Aventurado é o homem que teme a
YAHU e se compraz em seus Estatutos... não será jamais abalado...não se atemoriza de más notícias.
O seu coração é firme, confiante em YAHU.” (Sl 112.1,6,7).
Alerta-nos o Mestre e Salvador: “No Mundo tereis aflições; mas tende bom ânimo! Eu venci o
Mundo” (João 16.33). Lembra-nos Jesus que estamos do lado vencedor, apesar das aflições em vida.
Certamente que, vigilantes quanto ao nosso proceder diante dos homens, estaremos honrando o
Nome de nosso DEUS, YAHU, testemunhando a nossa Fé em Jesus e sua Salvação para o homem.
Medite nisto. Louvemos a DEUS Todo Poderoso! Halelu El Shaday!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá
(A expressão hebraica acima, “Halelu Yah” significa: “Louvai Yahu!”. Onde Yah é uma forma abreviada para YAHU)

