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Colhendo o fruto da alegria 

“Os que semeiam em lágrimas segarão com alegria. Aquele que 
leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com 
alegria, trazendo consigo os seus molhos” (Salmos 126. 5,6) 

 Na vida do crente em Jesus certamente há muitos motivos para se 
alegrar e há muitos dias em que estamos em paz e alegres. Muitos desses dias 
são experimentados quando estamos na igreja e envolvidos na obra do 
Senhor. Como tenho alegria em servir a Deus! Certamente você também sente 
alegria e satisfação quando está na casa de Deus e, mais especialmente, 
quando está servindo a Deus em sua obra. 

 Mas nem todos os dias são assim. Às vezes, nos cansamos e nos 
entristecemos por conta de algumas coisas e por conta de algumas pessoas. 
Por vezes nos deparamos com dificuldades e com lutas, mesmo em meio ao 
serviço do Senhor. Como é difícil, por vezes lidarmos com certas situações e 
certas pessoas! Infelizmente estamos sujeitos a isso. No Salmo 126, o salmista 
celebra a vitória do povo de Deus após um momento sombrio na história de 
Israel: o cativeiro na Babilônia. Certamente foram dias difíceis! Saudades da 
terra natal e a ansiedade de estar em uma terra estranha; além disso, o peso 
de saber que Deus havia permitido isso por causa do pecado de Israel. 

 Na vida há muitas lutas! Nem sempre o sol brilha e há dias muito 
chuvosos e difíceis. Mesmo no Reino, há muitas dificuldades e algumas 
desilusões. Embora pensemos que isso seja estranho e deslocado, podemos 
sim aprender em meio às tempestades e dissabores. O salmista reflete isso 
nos versos destacados acima: “Os que semeiam em lágrimas segarão com 
alegria.” Há esperança mesmo em meio às lutas. Deus é fiel! Ele permitirá que, 
até mesmo os momentos de tristeza, se revertam em motivos de alegria. Afinal, 
“Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a 
Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito” (Romanos 8.28). 

 O Salmista ainda celebra essa esperança no verso 6: “Aquele que leva a 
preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, 
trazendo consigo os seus molhos.” Há um ditado que diz, “depois da 
tempestade vem a bonança.” Isso é verdade. Podemos passar por momentos 
de sofrimento e lutas, até mesmo no contexto da obra de Deus. Podemos 
enfrentar tempestades e momentos de sofrimento e dor. Mas se o nosso 
coração está no lugar certo e nosso foco está em Deus, certamente 
colheremos o bom fruto que estamos plantando. Essa é a esperança do crente! 
Não somos isentos das lutas, mas temos a certeza da vitória em Deus! Mais 
que isso, nossa alegria será plena e completa, pois a nossa esperança está no 
Senhor. 

 Como o salmista, podemos dizer “Grandes coisas fez o Senhor por nós, 
e por isso estamos alegres” (v.3). A Igreja Memorial Batista está celebrando 
seus 60 anos de existência com muitas conquistas e realizações. Certamente, 



 
também, houve muitas lutas e alguns espinhos pelo caminho. Mas não 
podemos desanimar; não podemos retroceder. Temos que avançar! Temos 
que continuar a servir e honrar ao Senhor que nos chamou, pois a recompensa 
chegará!  

 REFLITA: Você está experimentando lutas e tristezas, mesmo em meio 
ao serviço a Deus? Não desanime. Deus nos conhece e conhece, sobretudo, 
nosso coração. Sirva com alegria, mesmo em meio às aflições. Hoje 
semeamos com lágrimas, mas amanhã colheremos com alegria! Ore por isso!  


