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                                Alegria e presença de Deus 
 
“Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.” Salmo 

122.1 
 
Este ano temos experimentado verdadeiramente alegria por estar na 

igreja. Com o isolamento determinado pelas autoridades em virtude da 
pandemia, sentimo-nos isolados de muitos ambientes e a igreja foi um destes 
ambientes que deixamos de frequentar, pelo menos por um tempo. 

 Com o retorno gradativo das atividades e consequente afrouxamento 
das regras restritivas sanitárias, passamos a nos mover com mais elasticidade 
ocupando os espaços antes proibidos, assim voltamos à igreja. 

 O versículo citado acima foi comprovado verdadeiramente por muitos em 
nossos dias, como foi nos dias do rei Davi, autor deste Salmo. Quando o salmo 
122 foi escrito, serviria para ser cantado durante as peregrinações em direção 
a Jerusalém e a Casa do Senhor.  

 As provações da caminhada e os perigos da viagem “seriam agora 
ofuscados pela alegria que já inicialmente atraiu o peregrino para fazer sua 
viagem.” (Derek Kidner – Comentário Mundo Cristão). 

 Alegria ao sair, alegria ao chegar, alegria no cultuar. Assim o Salmo 122 
reflete o sentimento regozijante e pujante encontrado no fiel peregrino, ao ouvir 
“vamos à casa do Senhor.” 

 Willian Barclay comentando sobre a igreja em Atos, assim diz: “Era uma 
Igreja alegre (Atos 2.46). A felicidade estava ali. Um cristão melancólico é uma 
contradição. A alegria de um cristão não é necessariamente algo de que deva 
gabar-se; mas na profundidade de seu coração há uma alegria que ninguém 
pode tirar. (9) Era uma Igreja de gente que não podia deixar de ser querida por 
outros. Há duas palavras gregas para bom. Uma é agathos que descreve 
simplesmente um objeto como bom. A outra é kalos que significa algo que não 
somente é bom, mas sim tem aspecto de bom; há um atrativo nisso. O 
verdadeiro cristianismo é algo bonito. Há muita gente boa, mas há neles um 
traço de dureza. Nunca poderíamos ir e chorar em seu regaço. São o que 
alguém denominou cristãos de gelo. Struthers estava acostumado a dizer que o 
que ajudaria à Igreja mais que qualquer outra coisa seria que uma que outra 
vez os cristãos fizessem algo agradável. A Igreja primitiva estava formada por 
gente atrativa.” 

Com isto, faço uma ponte entre o Salmo 122 de Davi com a 
perseverança na alegria e singeleza de coração encontrada na igreja de Atos, 
dizendo que a igreja deve ser alegre, viver em alegria e peregrinar em direção 
ao Senhor com toda alegria e força. 

 



 
Que assim seja ao ouvirmos “Alegrei-me quando me disseram vamos à 

casa do Senhor.” 

Que Deus nos abençoe. 

 


