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O apóstolo da alegria
“Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo: alegrai-vos.
Filipenses 4.4
Como já lemos nas devocionais anteriores, a alegria era uma das fortes
marcas dos primeiros cristãos, pois, apesar de todas as limitações da época e
das perseguições sofridas, não permitiam que essa alegria lhes fosse
retirada. Podemos ler em Atos 13.52 outro verso que reforça esta verdade: “E
os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito
Santo”. Lucas, escritor do livro de Atos, fez questão de relatar neste verso o
sentimento que inundava o coração dos discípulos de Jesus ao receberem a
notícia de que Paulo e Barnabé haviam sido retirados à força da cidade de
Antioquia da Pisídia por divulgarem as boas novas do Evangelho. Ele afirmou:
eles “continuaram muito alegres”!!!
De fato, a alegria é uma das marcas dos que pertencem a Cristo. As
palavras de Paulo em Filipenses 4.4 não soam apenas como uma simples
recomendação. Ele estava dando uma ordem explicita para que os membros
da igreja de Filipos fossem alegres, não de vez em quando ou quando a
situação fosse favorável. Ele estava ordenando que eles fossem alegres
“sempre”. Por isso ele enfatizou: “(...) outra vez digo: alegrai-vos”.
Aliás, o apóstolo Paulo, serve como um grande exemplo para cada um
de nós, uma vez que ficou conhecido como o teólogo da alegria. Para que se
tenha uma ideia, ele usou a palavra alegria mais ou menos 131 vezes e não
deixou de expressar o que sentia mesmo diante do sofrimento pois, para ele,
sofrer por Cristo era sinônimo de alegria e graça. Assim ele desenvolveu a
capacidade de alegrar-se sempre no Senhor, apesar das muitas tribulações e
provações pelas quais passou.
De fato, essa alegria na vida de Paulo fica evidente quando lemos as
declarações que ele deixou aos Filipenses. Vale lembrar que ele
provavelmente escreveu essas palavras com suas mãos e pés acorrentados,
pois se encontrava preso: “Não estou dizendo isso porque esteja necessitado,
pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar
necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em
toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou
passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece”. (Filipenses
4.11-13).
Estas palavras pronunciadas por Paulo sempre me revigoram e me
trazem ânimo! Acredito que esse é o sentimento que deve inundar o nosso
coração! Pois assim devemos buscar viver a nossa vida para que tenhamos a
capacidade de nos alegrarmos mesmo diante das ofensas e das injustiças.
Mesmo que venhamos a passar necessidade ou que sejamos afligidos por
enfermidades.
Que possamos também afirmar em alto e bom som que estamos
“alegres” e “contentes”. Assim estaremos anunciando que somos plenamente

felizes e satisfeitos porque a poderosa presença de Jesus nos basta. Sim,
Jesus nos basta!!

