O LIVRO
DOS SALMOS

“Crê no Senhor Jesus e serás Salvo”
(Isto, e somente isto, é Evangelho...)

Comentário: Prof. Edzard Gomes

Ministério de Educação Cristã
Escola Bíblica Dominical - EBD
Classe Casais I

09/13: “Salmos de Culto e Louvor (II)” –
“Grandes coisas fez YAHU por nós, e por isso estamos alegres”. (Salmo 126.3)

Olá Amado(a).
Cultuar e Louvar é “Adorar”. A adoração, como “relação ao lado do Ser que se adora”, somente
poderá ter validade quando se adora um “Ser Real”. Nosso DEUS se apresenta como o DEUS Vivo.
O Salmista afirma: “Perto está YAHU de todos os que O invocam, de todos os que O invocam
em Verdade” (Salmo 145.18).
O Ungido de DEUS, nosso Mestre e Salvador, nos ensina: “Mas vem a hora, e já chegou, em
que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai busca a tais que
assim o adorem” (João 4.23).
É de maravilhar a perfeita sintonia dos ensinos de Jesus com a revelação de DEUS no passado,
ao Povo de Israel. Mas, afinal, o que será “invocar em verdade”, conforme o Salmista, ou “adorar em
verdade”, conforme o Cristo?
A resposta nos é dada pelo próprio ensino de Jesus. Adorar em Verdade é ser um “verdadeiro
adorador” é ser um adorador semelhante à própria Vontade do Pai (Yahu), semelhante àqueles a quem
“o Pai busca”.
Conhecedores da existência de um DEUS real (o DEUS Vivo de Israel), e sendo conhecedores
de que este DEUS é o DEUS revelado nas Escrituras Hebraico-Cristãs, é necessário que, então,
entendamos a Vontade deste DEUS para os Seus adoradores.
É extraordinário quando despertamos para a motivação central das Escrituras!
Nas Escrituras Hebraicas vemos Yahu, desde o início, nos prometendo um Tempo no qual
todo o mal seria extirpado e toda a Criação seria restaurada. Um “Ser” seria Levantado, um “Profeta”
seria Ungido, o “Prometido das Nações” executaria toda a Obra de restauração e a “Salvação de
Yahu” encheria toda a Terra.
Nas Escrituras Cristãs vemos a Ação de DEUS sobre Jesus, apresentando-o como esse
“Ungido” (Cristo), na concretização da Obra tão decantada nas Escrituras de Israel.
Nas Escrituras Cristãs, vemos o próprio Jesus se apresentando como “O Caminho, a Verdade
e a Vida” (João 14.6), para a concretização do anseio de um verdadeiro adorador: “Ninguém vai ao
Pai senão por mim” complementa o Mestre e Salvador.
Desta forma, no Tempo do Messias, o nosso Tempo, o Salmo do passado pode ser reescrito:
“Perto está YAHU de todos os que O invocam, de todos os que O invocam através da aceitação da
Obra realizada por Seu Filho Jesus”. Louvemos YAHU por tão grande Salvação!
Desta forma podemos, também, afirmar como o Salmista: “Grandes coisas fez YAHU por nós e
por isso estamos alegres” (Salmo 126.3), pois, com efeito, DEUS já nos proporcionou a Sua Salvação,
pela Fé em Jesus, perdoando-nos, fazendo-nos representados em Sua Destra, tornando-nos “eternos” e
nos permitindo “total acesso ao Seu Trono”, em oração, pela Mediação de Seu Filho, o Seu Cristo, o
Seu Ungido, o Seu Messias: nosso Senhor Jesus.
Halelu Yah!

→ → Eliyahu (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)

