
 
 
 
 
 

A Alegria 
 

“Alegrar-te-ás perante o SENHOR, teu Deus, tu, e o teu filho,  
e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro  

da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de 
ti...”, Livro de  Deuteronômio 16:11.   

 Se há uma virtude que caracteriza, descreve a nossa aliança e o nosso 
vínculo com Jesus e o seu reino é a ALEGRIA. Para o cristão, a alegria não é 
uma opção de vida, é uma ordem. Estar em Cristo e não estar contente é 
simplesmente uma contradição de termos, uma aberração; é uma 
incoerência, é andar na contramão do Reino. Porque antes de tudo, e 
sobre tudo, o Reino de Deus é alegria: “Porque o reino de Deus não é 
comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo”. Rm 
14:17. É por essa razão que no texto acima citado, bem como, por toda a 
Bíblia há mandamentos explícitos a respeito de alegria, Deus nos 
ordenando que nos alegremos diante d'Ele, de maneira que o nosso lar 
seja a casa da alegria – o lugar mais festivo, mais alegre de todo universo:  

  Não obstante a tudo isso que a Palavra de Deus assevera acerca da 
alegria cristã, infelizmente o que se constata é  que a maioria dos cristãos 
vive projetos de vida extremamente infelizes. Apesar de dizerem-se 
alcançados pela Graça de Jesus vivem amargurados, infelizes. São odres 
fechados, lacrados, cujo conteúdo é sempre ácrito, amargo; não 
experimentam uma íntima alegria no Espírito. Mas, por que razão? A 
Palavra de Deus nos diz que as pessoas são assim infelizes, com uma 
insatisfação essencial, porque desconhecem as verdadeiras fontes da 
alegria; 'usar alegria', está absurdamente atrelada a conceitos errados.  

 Segundo as Escrituras Sagradas, duas coisas são importantes para 
sermos pessoas essencialmente felizes:  

   1.  Nossa alegria é atemporal e supra-circunstancial. O salmo 
32.7 nos diz: “Tu és o meu Esconderijo; Tu me preservas da tribulação e 
me cercas de alegres cantos de livramento”. A Alegria do cristão 
independe das circunstancias. Sejam elas favoráveis ou desfavoráveis – a 
alegria é a mesma. No gáudio, na bonança ou mesmo na dor da tribulação, 
a alegria é a nossa sebe, a nossa muralha indestrutível. O salmista diz que 
mesmo na tribulação, em meio à dor, às lagrimas, às perdas o crente canta 
antes o livramento que vem depois. Porque quem tem Jesus tem uma 
alegria teimosa, não cientifica, que se baseia na fé e não na instabilidade 
das circunstancias de tempo e de lugar; uma alegria comprometida mais 
com a saúde da alma do que com o bem estar do corpo, mais 



comprometida com as riquezas do coração do que as riquezas deste 
mundo. É por isso, que o profeta Habacuque, servo do Senhor canta diante 
do absurdo: “Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide; o 
produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento; as 
ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, 
todavia, eu me alegro no SENHOR, exulto no Deus da minha 
salvação”.Habacuque 3:17,18.  

  2. Nossa alegria vem da presença de Deus. O Salmo 16.11 diz: 
“Tu me farás ver os caminhos da vida; na Tua presença há plenitude de 
alegria, na Tua destra, delícias perpetuamente”. Só experimenta alegria 
aquele que anda na presença do Senhor. Não a encontramos na roda dos 
amigos, na abundância da riqueza, no namorado. A maioria dessas cosas é 
boa e necessária, mas é incapaz de alterar o cerne do coração humano, 
fazendo-o convergir à plenitude da alegria. A felicidade é fruto de se estar 
na presença de Deus. Quanto mais próximos d'Ele, quanto mais nos 
relacionamos com Ele, quanto mais fortalecemos o nosso compromisso com 
Ele andando em Sua presença, tanto mais felizes seremos.  E o inverso 
disso é tristeza. Quanto mais nos distanciamos d'Ele, mais infelizes  e 
insatisfeitos nos sentiremos conosco mesmo. A Tristeza não é um estado 
emocional apenas, antes de tudo é um estado espiritual presente na vida 
daqueles que abstraíram Deus da vida. Davi compreendeu isso duramente 
em sua própria experiência narrada do salmo 51. 8 e 12, onde ele diz que 
quando pecou e deixou de andar na presença do Senhor perdeu a alegria 
de viver (“restitui-me a alegria...”). Longe da presença de Deus o que 
resta ao coração humano é o desconforto de uma insatisfação total. O 
salmo 16.8 nos mostra que Davi aprendeu essa maravilhosa lição: “O 
SENHOR, tenho-O sempre à minha presença; estando Ele à minha direita, 
não serei abalado”.  

   A verdadeira alegria é assim, não nasce das circunstancias, não 
está atrelada as conjunturas humanas. Ela é ultra-circunstancial; é produto 
de uma vida que ao invés de colher as tristes penalidades de uma vida de 
pecado, usufrui os maravilhosos benefícios de andar na presença de Deus.  

  Que Deus nos abençoe.  

   Rev. José Kleber Fernandes Calixto  
              Igreja Presbiteriana do Brasil. 

Fonte: www.paoquente.org  

 
 


