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O Sonho e a Restauração 
 

Salmo 126 
 

Introdução: alguém já disse que começamos a morrer quando deixamos de sonhar. Os sonhos 
alimentam a vida, pois projetam novas perspectivas e aliviam os pesos da alma. Sonhos 
produzem esperanças, renovam as forças e alegram o coração. Eles têm a capacidade de 
substituir lágrimas por sorrisos. Por isso, sonhar é fundamental, sonhar é necessário, 
sobretudo, sonhar os sonhos que Deus nos dá.  
 
O Salmo 126 fala de uma relação muito interessante entre o sonho e a restauração. O salmista 
diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha, referindo-
se à grande alegria que tomou conta de todos. A restauração tem esse poder de produzir um 
sentimento de alegria e satisfação. Porém, o processo da restauração só se inicia quando 
admitimos que alguma área da nossa vida precisa ser restaurada, quando confessamos que 
algo foi destruído e que necessitamos da graça de Deus. Enquanto não há esse 
reconhecimento, Deus não faz nada em nossa vida.  
 

Israel passou setenta anos no cativeiro. Em Babilônia eles enfrentaram anos de humilhação e 
desprezo, mas esperavam em Deus a restauração da nação, a saída do cativeiro e o 
restabelecimento no território da onde haviam sido retirados. Havia no coração dos israelitas 
um desejo de serem restaurados. Portanto, ainda que lares estejam destruídos, casamentos 
estejam em crise, ainda que alguém esteja endividado, ou enfrentando qualquer outro tipo de 
situação, o que importa para Deus é o nosso reconhecimento de que precisamos do seu favor 
e o desejo de ver restaurado em nossa vida aquilo que foi destruído. 

 
No estudo dessa semana, veremos três figuras utilizadas no Salmo 126 que representam o 
resultado na vida do restaurado.  

  
1. O sonho – a primeira figura utilizada pelo salmista é a do sonho. Ele diz que a restauração 

produziu neles um sentimento tão gostoso quanto à de um sonho bom, daqueles que 
alimentam a alma e transformam o nosso estado de ânimo. A restauração fez com que uma 
alegria tremenda se manifestasse em toda a coletividade. Buscando uma forma de explicar o 
que aconteceu com Israel, o salmista diz que “a boca se encheu de riso e a língua de júbilo”. 

 

A restauração gerou riso, louvor e júbilo, mas também gerou perplexidade nas nações. No 
verso 2 o salmista relata que entre as nações se dizia “grandes coisas o Senhor tem feito por 
eles”. Quando Deus nos visita com sua graça, a obra realizada por Ele em nós torna-se 
perceptível aos olhos dos outros. O testemunho da ação de Deus é incontestável, aqueles que 
conheceram o nosso estado anterior, ficam maravilhados com a dimensão da restauração. 

 
2. As Torrentes do Neguebe – a segunda figura utilizada está no verso 4: “Restaura, Senhor, a 

nossa sorte como as torrentes no Neguebe”. O salmista relaciona a restauração com as 
torrentes no Neguebe. O Neguebe fica ao sul de Israel, quase no Sinai, e representa alívio para 
os viajantes que enfrentam a dureza do deserto, quando chegam às suas águas. Toda 
adversidade do deserto é vencida nas águas da restauração do Neguebe. 

 

Outro ponto a ser considerado é que para se chegar ao Neguebe, antes o viajante tem que 
vencer o Sinai. O Sinai representa a inflexibilidade da Lei, e o Neguebe representa a graça. O 
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Sinai representa o nosso esforço e determinação, e o Neguebe a gratuidade das águas do 
Espírito. As águas para aqueles que permaneceram firmes e fiéis no propósito de Deus e agora 
podem desfrutar das torrentes espirituais. 

 
3. A colheita e suas festas – a última figura da restauração usada nesse salmo é a da colheita. O 

verso 5 diz: “Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão”. Na verdade, o salmista está 
fazendo uma referência à festa dos tabernáculos, ou seja, a festa da grande colheita de Israel. 
Restauração tem a ver com festa, com celebração, com a alegria do resultado alcançado; pois, 
o tempo das lágrimas é recompensado pela abundância da colheita.  

 

É nesse ponto que entendemos que vale a pena sonhar. Vale a pena pagar o preço da 
obediência, mesmo diante da dureza e o desconforto do deserto. Vale a pena semear, mesmo 
quando a perspectiva de colheita é tão pequena. Mesmo quando as nossas lágrimas são a 
única coisa que temos para regar a semente. Vale a pena sonhar! Vale a pena chorar! Pois, 
aquele que nos fez a promessa é fiel e, certamente, a nossa obra não ficará sem recompensa. 

 


