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                      Cristo: Esperança para as Nações – Salmo 126: 1 a 6
 

1.Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como 

os que sonham. 

2.Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico; então se 

dizia entre os gentios: Grandes coisas fez o Senhor a estes. 

3.Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. 

 

INTRODUÇÃO  

O Salmo 126 foi escrito por um exilado judeu que experimentou  70 anos de 
deportação de Jerusalém para Babilônia. Qual o nome desse prisioneiro? Não 
se sabe. O que se sabe é que sua gratidão e louvor por ter retornado a Sião são 
e salvo, está registrada como  um cântico de celebração ou um Cântico dos 
degraus. 
 
O Salmo 126 é tão belo quanto os demais e versa especialmente sobre 
restauração. O autor faz uso de três metáforas para expressar a alegria do 
retorno para casa: Um sonho agradável, as águas frescas das torrentes do 
Neguebe e as festividades da colheita. Lendo esse Salmo, logo no primeiro 
verso, encontramos inúmeras lições que servem de referencial para os tempos 
de crises, de cativeiros enfrentados por nós em determinados momentos da 
vida.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 Podemos aprender com este Salmo sobre Missões? Sim “nós” podemos! 

Quando observamos a narrativa dos feitos de Deus pelo seu povo na 1° Pessoal do 
plural (Grandes coisas fez o Senhor por nós) podemos destacar aqui uma base da 
Fé Cristã, é a palavra “nós”. Essa maneira coletiva como o povo de Deus é 
reconhecido está presente durante todo Antigo Testamento e se evidencia ainda 
mais quando no Novo Testamento somos comparados a um corpo. Isso implica em 
importarmos uns com os outros, a cuidarmos dos nossos irmãos da Igreja Batista 
do Bom Retiro, a cuidarmos dos nossos irmãos do nosso Estado, a cuidarmos dos 
nossos irmãos da Venezuela e principalmente: Anunciar Cristo como Esperança 
para todas as Nações! 

TRÊS PONTOS IMPORTANTES PARA NOSSA REFLEXÃO 

1 -  Somos parte de uma mesma família, um mesmo corpo, se um sofre todos 

sofrem, se um se alegra, todos se alegram. 
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2 –  O agir de Deus sempre se faz presente ao seu povo trazendo 
cura e restauração 
 
3 –  O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã! Não existe 
deserto que Deus não inunde com seu amor e faz florescer até mesmo nos 
locais mais improváveis  

 
DISCUTA COM O SEU PG SOBRE ESTES PONTOS: (Salmo 126: 1 a 6) 

1 – Leia o Salmo 126  e compartilhe com seu grupo seu entendimento. 

2  - O deserto não é apenas uma condição desfavorável a vida, o deserto é uma 

grande oportunidade de se fazer missões, de se manifestar o Poder restaurador 

e transformador de Deus! Comente essa frase com seu grupo  

3 – Faça uma avaliação pessoal e compartilhe com seu grupo o que esse 

texto/mensagem ministrou ao seu coração  

                                           (Cristo: Esperança para as Nações)  

 

CONCLUSÃO 

Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente! Devemos cultivar os nossos 

relacionamentos com base o amor de Jesus. Se olharmos para um deserto, ou 

se estamos enfrentando um deserto, podemos até chorar, mas devemos crer e 

confiar sempre no agir de Deus que nunca falhou! 

 

                                             O QUE APRENDEMOS? 

                      SOMENTE CRISTO TRANSFORMA UMA NAÇÃO!  
 

 

ATITUDES DIANTE DA VERDADE DE DEUS 

OBEDECER A JESUS 

    


