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Vamos à casa do Senhor! 

 
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor” (Salmos 

122.1). 

          Talvez você seja umas das pessoas que pararam para refletir e pensar 

sobre algo que faziam, até inconscientemente, de maneira tão corriqueira e que, 

por conta das limitações da pandemia, hoje estão impedidos de fazer: ir ao 

templo da igreja. Eu sei que alguns estão realmente tristes por não poderem 

assistir ao culto presencialmente no templo. Que tempo difícil estamos vivendo!! 

Mas, eu não desejo aumentar a tristeza daqueles que estão impedidos de ir ao 

templo. Não! Eu quero estimular a alegria de todos que lerem esse devocional! 

O Salmo 122 faz parte de um conjunto especial de salmos, intitulado 

“Cântico dos degraus” ou “Cântico de Romagem” em algumas Bíblias. É uma 

coleção de salmos especialmente escritos para os “peregrinos” que iam a 

Jerusalém de quando em quando para celebrar ao Senhor no templo. Nele, o 

autor inicia falando do sentimento de alegria que enchia o seu coração a caminho 

de Jerusalém e do templo. Ele refletia justamente na possibilidade de ir, e 

também na oportunidade dada por Deus para que isso se realizasse, pois havia 

uma cidade segura com um templo também seguro onde o adorador podia ir 

prestar seu culto. Era motivo de alegria! 

Não quero que ninguém se sinta nostálgico por causa das limitações deste 

tempo. Ao contrário, deixe Deus encher o seu coração de alegria! Se você é um 

dos poucos que tem a possibilidade de ir ao templo para orar e louvar a Deus, 

agradeça por essa oportunidade e vá ao templo com toda a alegria. Se você está 

impossibilitado, alegre-se também! Ore a Deus e agradeça porque temos a 

liberdade de culto em nosso país e temos um templo onde podemos nos reunir, 

ainda que, temporariamente, haja limitações.  

Alegre-se na presença de Deus e renove o seu voto de confiança Nele! 

Renove o seu propósito de, assim que possível, voltar a frequentar os cultos com 

assiduidade. Quem sabe você não seja alguém que já há algum tempo não 

estava indo à igreja com frequência? Então, agora você tem a oportunidade de 

fazer o compromisso com Deus de estar “na casa do Senhor.” Quem sabe se, 

além de sentir falta de estar presencialmente no templo, você também não sinta 

falta de servir a Deus em um ministério e auxiliar em alguma atividade? Somos 

chamados a servir com alegria! Não perca tempo, então! Faça um compromisso 

com Deus de, assim que for possível, servi-lo em algum ministério na igreja. 

Infelizmente, não é possível simplesmente “deletar” esses dias de 

pandemia, como se eles não fossem reais. Não permita que, como alguns, você 

pense que este ano não foi (ou não será) proveitoso. Permita, ao menos, que 

2020 proporcione essas reflexões importantes do que você faz quando está no 

templo e o porquê. Isso é tão importante! Aproveite para valorizar ainda mais algo 

que talvez tenha passado despercebido por ser tão corriqueiro. Vá à casa do 

Senhor com alegria! Se não for possível agora, ore para que isso seja possível 

em breve! 

 REFLITA: Você realmente se alegra ao estar no templo para adorar a 



 
Deus. Pense nisso. Ore ao Senhor e se alegre por essa oportunidade. Ore 

também por aqueles que não podem. É claro que não precisamos estar no 

templo para estar na presença de Deus, mas há certamente uma alegria toda 

especial quando estamos na “Casa do Senhor”. Ore por isso!  

 


