
 

 O importante é não desistir. 

“Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria! Aqueles que saíram 

chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, 

trazendo nos braços os feixes da colheita.”  Salmos 126.5,6 

 Perseverar é algo muito complicado, especialmente quando as complicações 

parecem não ter previsão de serem solucionadas. Neste tempo de pandemia, quando 

somos forçados a aguardar em quarentena, que já dura 2 meses, e, mesmo 

obedecendo às ordens governamentais continuamos sem qualquer previsão realista 

de voltarmos às nossas atividades normais, certamente os problemas se agravam, 

fazendo com que muitos desistam de obedecer, de confiar em Deus e até mesmo de 

viver. Infelizmente perseverar tornou-se impossível para alguns… mas não pra nós! 

 O Salmo 126 é um cântico de alegria pois, por muitas gerações, o povo de 

Israel permaneceu escravo dos Babilônios e depois de uma espera enorme 

experimentou a libertação vinda do Senhor. As lutas foram grandes, mas 

perseverança e a fé de muitos garantiu a vitória final. No versículo 3 do salmo há uma 

confissão de fé muito conhecida entre nós que diz: “De fato, o Senhor fez grandes 

coisas por nós, e por isso estamos alegres.” o que nos faz pensar em o quanto é 

importante mantermos uma atitude de gratidão a Deus, mesmo em meio à 

pandemia. Precisamos fazer das palavras do salmista a nossa, pois somente na 

perseverança e confiança de que Deus está cuidando de nós, que poderemos sair 

vitoriosos nesse tempo. 

 Nos versículos 6 há uma promessa especial, uma lição aprendida pelo povo de 

Israel que nos inspira a permanecer: “Aqueles que saíram chorando, levando a 

semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os 

feixes da colheita.”, ou seja, quem não abandona o caminho e continua semeando 

mesmo no tempo de tristeza, voltará trazendo em seus braços o fruto próspero de 

seu trabalho e a vitória conquistada em meio às lágrimas perseverantes.  

 Queridos, não podemos negar que estamos em tempos difíceis. Alguns de nós 

estão passando algumas necessidades reais e nós, como igreja, temos sido a resposta 

prática a essas necessidades, graças a Deus! Contudo, não podemos desviar os olhos 

do nosso Deus e, ainda que venham lutas maiores, precisamos nos agarrar à 

promessa de que a vitória virá somente aos que perseverarem. 

 Eu nunca desistirei de confiar na fidelidade, amor e cuidado de Deus. E você? 

Que Deus te abençoe! 
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