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08/13: “Salmos de Culto e Louvor (I)” –
“Preparado está o meu coração, ó DEUS; cantarei e salmodiarei de toda a minha alma”. (Salmo 108.1)

Olá Amado(a).
Será mesmo que podemos afirmar, diante de DEUS, como o salmista o faz: – “Preparado está
o meu coração”...? Estaremos verdadeiramente preparados, se não conhecemos plenamente a DEUS?
Se ainda temos posto dúvidas acerca dos deuses das Nações?!
Como anda o nosso coração? Dividido com a aceitação das filosofias atuais?! Apenas
condenamos o “Islamismo” pelas ações terroristas?! Estamos aceitando, apenas, as afirmações de que
“Deus não vê como o homem, mas a sua sinceridade”, ou ainda, “Deus vê o coração”?!!...
Temos tido consciência da pluralidade de sentimentos diante da pronúncia da palavra “deus”?!
Temos permanecido fiéis e convictos diante dos “deuses” que, diariamente, são clamados diante de
nós?! Temos tido a consciência de que a palavra “deus”, apenas sinaliza um título, uma divindade?!
O DEUS da Revelação Bíblica não é, simplesmente, “deus” qualquer. Nosso DEUS se
apresentou no passado por diversos Títulos, e, a Moisés, por Seu Nome Pessoal. Os Salmos
testemunham toda esta História, em Cânticos de Louvor e Culto.
O DEUS Bíblico é o DEUS Altíssimo (Salmo 57.2); é o DEUS Onipotente (Salmo 68.14); é o
DEUS de Israel (Salmo 72.18); é o DEUS de Jacó (Salmo 75.9); é o DEUS criador do Céu e da Terra
(Salmo 121.2); é o DEUS cujo nome é YAHU: “Cantai a DEUS, cantai louvores ao Seu Nome;
louvai aquele que vai montado sobre os Céus, pois o Seu Nome é YAH, e exultai diante dEle” (Salmo
68:4). O Salmista conhece o seu DEUS por Seu Nome pessoal: “Para que saibam que Tu, a quem só
pertence o nome de YAHU, és o Altíssimo sobre toda a Terra” (Salmo 83.18).
Conhecendo este DEUS, o Salmista não tem dúvidas ao afirmar: “Bem-aventurada é a Nação
cujo DEUS é YAHU, e o povo ao qual escolheu para Sua herança” (Salmo 33.12).
Somente YAHU prometeu Salvação através de Seu Ungido: “YAHU é a força do Seu Povo;
também é a força salvadora do seu Ungido” (Salmo 28:8).
Cultuar e Louvar este DEUS, quando se conhece de Sua história, de Seu caráter, de Suas
Promessas e Seus Feitos, é fácil e desejável. O salmista o faz “de toda a minha alma” (Salmo 108.1b).
Ao conhecermos este DEUS... buscamos pertencer ao povo que Ele escolheu por Sua herança e
nos firmamos na Fé em Seu Ungido; vivemos a Esperança da Vida Eterna garantida por Seu Filho
Jesus, o Yahushua; recebemos o Amor em nossos corações, pois, o Amor vem de DEUS (1Jo 4.7).
O “Cristianismo histórico” nos tem apresentado esse DEUS por nomes diversos, como, Jeová,
Javé, Yahweh, ou na forma “SENHOR”. Esta forma “SENHOR”, tida por originária da tradução Grega
denominada “Septuaginta”, tem sido desdenhada e substituída, simplesmente, pelo título “Senhor”.
Cultuar e Louvar este DEUS Todo-Poderoso requer de nós pleno Conhecimento do Seu Ser, de
Seu Caráter de Sua Fidelidade e de Seu Poder. O “Conselho recebido do próprio DEUS” por
intermédio de Seu Profeta, nos confronta: “Conheçamos e prossigamos em Conhecer YAHU” (Os 6.3).
Como temos cultuado e louvado este DEUS? Com conhecimento? Com toda alma? Que os
Salmos nos ajudem, como Palavra de DEUS, a prosseguirmos no Conhecimento do DEUS Bíblico para
Proclamação do Seu Nome. Halelu Yah!

→

Meu DEUS é YAHU.

Abraços.
Em Cristo,
Zazá
(A expressão hebraica acima, “Halelu Yah” significa: “Louvai Yahu!”. Onde Yah é uma forma abreviada para YAHU)

