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Alegria e júbilo no céu 

 O capítulo dezenove do livro Apocalipse narra a vitória de Deus e seu 
povo sobre o mal. João contempla na visão uma grande multidão com vozes, 
dizendo: “Aleluia! A salvação, e a glória, e o poder são do nosso Deus... pois 
julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição.” 

 Deus está sendo exaltado de maneira plena e vibrante pelos vitoriosos 
que se prostram adorando o Cordeiro que foi morto, mas vive. Grandes e 
pequenos, pessoas de muitos lugares adoram ao Senhor.  

João ouve uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e 
como de fortes trovões, dizendo: “Aleluia”! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o 
Todo Poderoso.  

 No verso sete do mesmo capítulo, lemos: “Alegremo-nos, e exultemos e 
demos-lhe a glória, porque são chegadas às bodas do Cordeiro, cuja esposa a 
si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, 
resplandecente e puro.” 

 A narrativa apocalíptica versa sobre a alegria e esperança da igreja na 
pessoa de Cristo. Os perseguidos por causa da justiça por confessarem a 
Cristo, após a morte desfrutarão da presença majestosa e resplandecente de 
Deus.  

Assim, vemos no livro de Atos dos Apóstolos, a trajetória da igreja 
durante as perseguições. Mesmo naquele contexto, a presença de Deus era 
muito real na vida de seu povo. O Senhor alegrava e contagiava os fieis com o 
mover do Espírito Santo. 

 Sabemos que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Deus 
trabalha pelas conversões. Deus quer converter os corações a Ele. Conversão 
é plano de Deus. Por isso, nos envia a pregar o evangelho a toda a criatura, 
para que, aqueles que crendo, sejam salvos em seu nome. 

 O céu é um lugar de festa, de alegria e de vitória. Os salvos em Cristo 
irão desfrutar eternamente de sua presença no lar celestial. Trocaremos de 
endereço e nossa futura morada não se comparará com nossa morada terrena.  

 Portanto, o céu é lugar de alegria, regozijo e de festa. Não haverá 
pessoas tristes, depressivas, angustiadas. O Senhor limpará dos olhos toda 
lágrima. As doenças e enfermidades ficarão para trás. Não haverá a menor 
possibilidade de lembrança desta terra com suas maldades e perversidades. 
No céu não entrará o pecado, apenas o pecador arrependido. 

Por isso, deixando todo embaraço, prossigamos seguindo o caminho da 
eternidade ao lado do Senhor. Deixemos toda tristeza e angústia, e olhemos 
para o Senhor, que nos aguarda na chegada de nossa nova morada. 



 
Naquele dia, dirão: "Este é o nosso Deus; nós confiamos Nele, e ele nos 

salvou. Este é o Senhor, nós confiamos Nele; exultemos e alegremo-nos, pois 
Ele nos salvou". Isaías 25:9 

 Que Deus nos abençoe. 

 

  

 

 

 


