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10/13: “Salmos de Ação de Graças (I)” –
“Os Céus proclamam a Glória de Deus, e o firmamento anuncia a Obra de Suas mãos”. (Salmo 19.1)

Olá Amado(a).
A integridade da adoração não pode deixar de exaltar a DEUS através da Ação de Graças, pois,
a Gratidão na Adoração é o reconhecimento da Ação direta de DEUS na vida do servo.
O Salmista, como representante do “adorador íntegro”, do adorador conforme a Vontade de
DEUS tem o conhecimento de que o DEUS de Israel é o Único DEUS Verdadeiro e autor da Vida e de
Toda Criação.
O privilégio de poder participar desta grandiosa Criação já nos é motivo suficiente para
rendermos Ações de Graças a este DEUS extraordinário, o Criador de Todas as Coisas.
O poder contemplar a exuberante Criação nos deixa pasmados, e nos impulsiona a cantar
louvores, salmodiando e agradecendo a própria Vida, em si mesma.
O Apóstolo Paulo nos ensina que DEUS se faz revelar através da própria Criação, conforme
Romanos 1. 19: “Porquanto, o que de DEUS se pode conhecer é manifesto entre eles, porque DEUS
lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de DEUS... Seu Eterno Poder... Sua própria
divindade, claramente se conhecem... por meio das coisas que foram Criadas”.
Ensina Paulo que, diante da Criação, aqueles que tomam para si outros deuses se tornam
Indesculpáveis perante o DEUS Criador, o DEUS revelado nas Escrituras Hebraicas (Rm 1.20-21).
Não buscar a DEUS conforme a Sua Vontade é anular a Sua Soberania, desdenhando a Sua
existência. É viver como se DEUS não existisse. O Salmista chama a esses de “loucos” afirmando:
“Diz o néscio em seu coração: não há DEUS” (Sl 14.1).
Neste raciocínio o Apóstolo Paulo afirma, contra os que procedem igualmente: “Dizendo-se
sábios, tornaram-se loucos” (Rm 1.22).
Diferente dos “loucos”, o Salmista louva a beleza da vida ao afirmar acerca do homem:
“Contudo pouco menor do que Deus o fizeste; de glória e de honra o coroaste” (Sl 8.5).
Em outra ocasião o Salmista (adorador) afirma: “Os Céus proclamam a Glória de DEUS, e o
firmamento anuncia a Obra de Suas mãos” (Sl 19.1).
As bênçãos obtidas pelo Salmista, são creditadas ao DEUS extraordinário, demonstrando sua
alegria nelas: “O choro pode durar uma noite; pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo” (Sl
30.5); “Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto” (Sl 32.1).
Conhecedor das Misericórdias e das Promessas desse DEUS, o salmista exalta confiante: “Na
Tua força, ó YAHU, o Rei se alegra; e na Tua Salvação quão grandemente se regozija” (Sl 21.1).
Igualmente, somos convocados a Grandemente nos Regozijarmos em YAHU, nosso DEUS,
pois, já somos conhecedores e partícipes de Sua Grande Salvação, nos outorgada pela Fé na Obra de
Amor executada por Seu Filho, o Yahushua, Jesus, a quem ungiu Senhor sobre a Igreja.
Rendamos sempre Ação de Graças a DEUS por tão Grande Salvação, que nos alcança, apenas,
pela Fé em Cristo, como dito pelo Apóstolo: “Crê no Senhor Jesus e serás Salvo” (At 16.31).
Como Crentes Cristãos, temos motivos suficientes para Ação de Graças. Que nosso Testemunho
esteja, igualmente, testemunhando a nossa Fidelidade e o nosso Louvor! Halelu Yah!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá
(A expressão hebraica acima, “Halelu Yah” significa: “Louvai Yahu!”. Onde Yah é uma forma abreviada para YAHU)

