
CAPÍTULO 6º 
 

HINOS DE CONFIANÇA 
 

 A - A SABER 

  Hinos de Confiança são aqueles nos quais os salmistas traduzem a alegria, paz 

e segurança advindas da comunhão com o Deus dos Patriarcas e com o povo. 

Portanto, ajudam a expressar a dependência e a confiança em Deus. Classificam-se 

em individuais, quando traduzem os sentimentos de uma pessoa (exemplo: Salmo 

3,4,10(11) ou comunitários quando expressam a voz da comunidade (exemplo Salmo 

124-125; 128-129). Muitos dos Salmos de Confiança foram escritos na volta do povo 

Hebreu após a escravidão na Babilônia (538 a.C.). Nessa categoria estão classificados 

os Salmos de Peregrinação que expressam a oração e os sentimentos dos 

caminhantes que marcham ao encontro de Deus, referindo-se também à peregrinação 

dos judeus ao Templo de Jerusalém onde deviam ir a cada ano.  

Sempre presentes na oração do povo judeu, os salmos são cantados pelos 

cristãos de todos os tempos. São Paulo nos exorta: “Rejubilai-vos no Senhor, todo o 

tempo, eu vos repito, alegrai-vos; e que vossa confiança tranquila apareça aos olhos 

dos outros.” 

 

B - VAMOS REZAR JUNTOS 

SALMO 120(121) 

DEUS, GUARDA SEU POVO (Segundo a Bíblia Católica dos Jovens) 

1 Cântico das peregrinações. 

Para os montes levanto os olhos: de onde me virá o socorro?  

2 O meu socorro virá do Senhor, criador do céu e da terra. 

3 Ele não permitirá que seus pés se resvalem: 

não dominará aquele que te guarda. 

4 Não, não há de dormir; nem adormecer o guarda de Israel. 

5 O Senhor é teu guarda 

o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. 

6 De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. 

7 O Senhor te resguardará de todo o mal;  

e velará sobre tua alma. 

8 O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo o sempre. 

 

 



C - ILUSTRANDO O TEMA 

 

A lenda nos conta que uma mulher muito cansada de suas labutas achou que 

sua cruz era demasiado pesada para seus ombros e que as pessoas à sua volta 

carregavam cruzes bem mais leves que a sua. Seu desejo mais ardente tornou-se 

arranjar uma cruz menos pesada. 

Certa noite sonhou com um imenso jardim, cheio de cruzes das mais variadas 

formas e dos mais diversos tamanhos. Viu uma muito linda que a agradou 

sobremaneira; era pequenina, cravejada de pedras preciosas. Ela logo pensou: “esta 

sim, posso carregá-la facilmente.” Ao tentar pegá-la, seu corpo cambaleou, tamanho 

era o peso daquela pequena cruz. Deixou-a de lado e procurou, no meio de tantas 

outras, uma que lhe fosse conveniente. Viu, ao longe, uma outra toda feita de flores 

coloridas e perfumadas. Seria esta a cruz ideal, pensou. Ao tomá-la, sentiu os ombros 

dilacerados pelos espinhos escondidos entre as flores. Finalmente, andando mais um 

pouco viu uma cruz muito simples, sem ornamento nenhum... apenas com a inscrição: 

“ame a vida”. Pegou-a e viu que era a mais fácil para carregar. Enquanto a 

contemplava banhada pela luz que vinha do céu, reconheceu que aquela era a sua 

própria cruz. 

Não sabemos ao certo o peso da cruz de cada pessoa. Às vezes pensamos que 

a cruz das pessoas ricas é feita de ouro e pedras preciosas. Mas não sabemos o 

quanto elas devem pesar. Muitos parecem ter uma vida serena e sempre muito 

agradável carregando cruzes floridas e perfumadas; mas e os espinhos? 

Ninguém passa por essa vida sem carregar uma cruz. Ela terá sempre o 

tamanho da nossa capacidade de carregá-la, dependendo da nossa aceitação e do 

modo de conduzi-la.   Ela se tornará mais leve se depositarmos nossa esperança e 

nossa confiança em Deus... Ele caminha ao nosso lado sempre pronto a nos ajudar. 

Basta confiar nas palavras de Jesus Cristo: “Vinde a mim, vós todos que estais aflitos 

sob o fardo, e eu os aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, 

porque eu sou manso e humilde do coração e achareis o repouso para vossas almas. 

Porque meu jugo é suave e meu peso é leve.” (Mt11, 28-30) 

 

 

 

 

 

 



 

D - TROCANDO IDEIAS 

Nós, cristãos, formamos a Igreja Peregrina que caminha nesta vida rumo à 

mansão eterna.  

Como tem sido nossa peregrinação nesta vida: Um caminhar vacilante ou firme? 

Depositamos nossa confiança em Deus e em Jesus Cristo “Caminho, Verdade e 

Vida”? 

 

E - CANTAR OU REZAR JUNTOS 

Refrão: Vós sois o caminho, a verdade e a vida 

o pão da alegria descido dos céus! 

 

1 - Nós somos caminheiros que marcham para os céus 

Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. 

 

2 - Da noite da mentira, das trevas para a luz 

busquemos a verdade, a verdade que é Jesus. 

 

3 - Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz. 

Tem vida só quem segue os passos de Jesus. 

 

4 - Jesus, verdade e vida, caminho que conduz 

a Igreja peregrina, que marcha para a luz. 

 

F - PENSAMENTO DO MÊS 

 

 

“Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida; ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me 

conhecêsseis, também certamente conheceríeis meu Pai; desde agora o conheceis, 

pois o tendes visto.”.  ... “aquele que me viu, viu o Pai” (Jo14, 8-10) 

 

 


