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Um novo cântico de adoração
“Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todos os
moradores da terra.” (Salmos 96.1)
O salmista nos conclama a cantar um cântico novo. Todos, sem
exceção, todos os habitantes da terra. Em toda a terra os adoradores de Deus
são convocados a criar e a compor algo novo para Ele, cada um no seu modo
de ser, na sua cultura.
Por que cantar? “Porque não existe, dentro de nosso alcance, outro
veículo de comunicação comunitária tão emocionante. Vozes entoando em
sinfonia, não a tragédia de uma ficção operística, ou o compasso de um
cortejo fúnebre, mas a exaltação da humanidade em comício, apresentada ao
único e digno de todo nosso louvor.” (Russell Shedd)
Ao longo de todo o Salmo 96, o salmista nos mostra vários motivos
pelos quais devemos adorar ao Senhor, vejamos alguns:
1 – Porque Ele é grande (v.4) – Não existe um Deus maior, tão
grandioso, e digno de louvor e temor. O salmista destaca a grandeza de Deus.
Pleno de poder, o Senhor que adoramos não pode ser comparado com os
deuses “que nada são”;
2 – Por suas maravilhas – Deus manifesta entre todos os povos as
suas maravilhas, seus atos poderosos e salvíficos entre seu povo, atos
testificados por meio da natureza (terremotos, furacões, inundações etc...),
destacando aqui o maior ato de todos, a morte e ressurreição de Cristo que nos
propicia a salvação e vida eterna com Ele;
3 – Por sua glória e majestade (v.6) – Ele é glorioso na manifestação
de Sua glória, tanto nos céus quanto na terra. Esplendor e majestade estão
nele. Ante Sua presença nos céus os anjos cobrem o rosto, incapazes de
suportar o brilho deslumbrante de sua glória. Força e beleza estão em Seu
santuário;
4 – Porque Ele Reina – Deus é o Rei supremo e reina sobre tudo e
todos, Ele é Soberano, a terra e tudo o que nela existem foram criadas por Ele
e assim é mantida. Seu poder é criador e também julgador. Em Suas mãos
está o controle de todo o universo e apenas com a Sua poderosa voz tudo se
fez, tudo se formou.
Por fim, o salmista diz alegrem-se, os céus, a terra, o campo e tudo o
que nele há, as árvores do bosque, ou seja, toda a natureza, todo ser, toda
criatura devem reconhecer o seu reinado adorando-O com alegria. Toda a
criação está convocada para adorar ao Senhor, oferecendo-lhe um novo
cântico.

