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Perseverança na alegria e na sinceridade 

 Parece-nos que o ano de 2020 não está permitindo viver a alegria em 
sua plenitude. Um ano triste, sem cor, sem sabor, e sem motivação para 
muitos. O isolamento provocado pela pandemia que assola a humanidade 
produziu efeitos negativos nas emoções e sentimentos em grande parte da 
população. 

 Mas é exatamente neste cenário de pessimismo e descrença que somos 
chamados a perseverar na alegria e na singeleza, tema do mês de outubro. 
Assim diz o texto bíblico de Atos 2.46, 47: “Diariamente perseveravam 
8Unânimes no templo

, partiam pão de 
9Casa em casa

 e tomavam as suas 
refeições com 

10Alegria e singeleza
 de coração, 47 

11Louvando
 a Deus e 

contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, 
12Acrescentava-lhes o 

Senhor
, dia a dia, os que iam sendo salvos.” 

 A igreja do 1º século já vinha sendo convidada a perseverar inteiramente 
nos propósitos do Senhor. A temática da “perseverança” era a tônica dos 
discípulos, que após a morte do mestre precisavam encontrar forças para 
prosseguir.  Lutas e provas passaram até que aprendessem o caminho da 
perseverança e seu verdadeiro significado.  

O Espírito Santo de Deus cuidou das orientações transmitidas e o apelo 
apostólico surtiu efeito. A perseverança serviria como base para a trajetória dos 
primeiros discípulos, bem como para a igreja de Cristo nos tempos vindouros. 

 O panorama para o estabelecimento da igreja era perfeitamente 
favorável aos discípulos. No momento inicial da igreja os cristãos ainda não 
enfrentavam nenhuma oposição da parte do povo judeu em geral e nem dos 
líderes religiosos, bem como de Roma, com sua política imperialista. A morte 
de Estevão por apedrejamento se deu depois de um tempo, assim como as 
perseguições de Saulo.  

No contexto de Atos capítulo dois, os discípulos viviam um avivamento 
provocado pela descida do Espírito Santo. Muitos sinais e maravilhas eram 
feitos por intermédio dos discípulos, que tinham tudo em comum repartindo 
seus bens entre os mais necessitados. 

 Fico imaginando aquele ambiente. Que alegria poder desfrutar de algo 
tão especial, sublime, rico e abençoador. Eles aguardavam o Messias tão 
anunciado pelos profetas. O Messias veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, 
anunciando a vinda do Espírito Santo, o que se deu confirmando as palavras 
do profeta Joel. Que momento especial deve ter sido aquele. A certeza do 
Cristo ressurreto e o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo foi 
derramado trazendo salvação, convicção, alegria e paz para a embrionária 
igreja do Senhor. 



 
A perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas 

orações provocava uma vida simples e cheia de alegria, resultado da presença 
do Senhor de maneira real e alvissareira. Conversões, testemunhos, mudanças 
e transformações provocavam sentimentos preciosos, que fluíam da alegria e 
gozo no Senhor. 

 Uma igreja que persevera é uma igreja que se alegra. Temos o Espírito 
Santo de Deus, que nos capacita em todas as coisas, inclusive derramando 
sobre nós alegria sem medida, tão necessária para os nossos dias, como foi 
para aqueles. 

 Que o Senhor nos abençoe e nos dê um coração alegre. 

 

  

 

 


