
para viver um novo

Tempo na Família 



“Pensem bem nisto!”, diz o SENHOR dos 
Exércitos.“Pensem em como vocês têm agido, 

e vejam qual foi o resultado!”

Ageu 1:7 NBV 



“Quando o Senhor trouxe os cativos de volta 
a Sião, foi como um sonho.



Então a nossa boca encheu-se de riso, 
e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas 
outras nações se dizia: ‘‘O Senhor fez coisas 

grandiosas por este povo’’.



Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, 
por isso estamos alegres.



Senhor, restaura-nos, assim como enches o 
leito dos ribeiros no deserto.



Aqueles que semeiam com lágrimas, com 
cantos de alegria colherão.



Aquele que sai chorando enquanto lança a 
semente, voltará com cantos de alegria, 

trazendo os seus feixes.” 

Salmos 126:1-6 NVI 



DOIS MOMENTOS no Salmo: 

             Versos  1 - 3        -         PASSADO 
             Versos 4 - 6        -         PRESENTE



1– O novo tempo em nossas 
vidas TEM COMO ORIGEM 

A AÇÃO DE DEUS.



“Quando o Senhor trouxe os cativos de volta 
a Sião, foi como um SONHO.



Então a nossa boca encheu-se de RISO, e a 

nossa língua de cantos de ALEGRIA.” 

Salmo 126:1-2ª 



“Quando o Senhor mudou a NOSSA 

SORTE, foi como um sonho’’. 



2 – O Novo tempo em 
nossas vidas SURPREENDE

 os que estão ao nosso redor 



“Até nas outras nações se dizia: 
‘‘O Senhor fez coisas grandiosas por

  este povo’’. 



“Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, 
por isso estamos alegres.” 

Salmo 126:2b-3



3 – O Novo tempo em nossas 
vidas PRECISA SER 

REVIVIDO ao longo da jornada 



“Senhor, restaura-nos...” 

Salmo 126:4ª



COMO? 



- Meios Extraordinários 



- Meios Ordinários 



MEIOS EXTRAORDINÁRIOS 



“Senhor, restaura-nos, assim como enches o 
leito dos ribeiros no deserto.”

Salmo 126:4 



Vale Zin no Negev



MEIOS ORDINÁRIOS 



“Senhor, restaura-nos... 

Salmo 126:5-6 



Aqueles que semeiam com lágrimas... com 
cantos de alegria colherão.  



Aquele que sai chorando enquanto lança a 
semente...  voltará com cantos de alegria, 

trazendo os seus feixes. 



PERSEVERANÇA     ->     FRUTOS/ ALEGRIA 
         Sair                     ->               Voltar 
         Semear               ->               Colher 
         Chorar                ->               Cantar 
         Sementes           ->               Feixes 



PARA VIVER UM 
NOVO TEMPO   



- LEMBRE-SE do que Ele já fez 



- Peça para que Ele restaure 
sua vida e família  



- Tome hoje uma decisão: 
Sair, Semear e Perseverar.  


