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Reconhecidos pela alegria
“Quando o SENHOR trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião,
estávamos como os que sonham” Salmos 126.1
O salmo 126, segundo os principais comentaristas bíblicos, é um dos 89
salmos de libertação. Ele está associado ao retorno do exílio e destaca, dentre
outras varáveis, a alegria do povo de Deus. Sobre esse aspecto, é
impressionante como esse belíssimo poema revela, de forma esplendorosa,
como a alegria e singeleza de um povo simples tem a capacidade de
influenciar o mundo seu redor.
Se em um tempo eles sonhavam em com a liberdade e lamentavam
temendo que fosse apenas um sonho, no decorrer do texto veremos que a
libertação foi real e a restauração efetuada pelo Senhor, plena: “Quando o
Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa
boca se encheu de riso, e a nossa língua, de júbilo...” (Salmos 126.1-2a)
A alegria nos diferencia dos que apenas sonham. Nada de acordar e
descobrir que não era verdade. Em Deus, a experiência é um fato livre de
decepção. Assim como o povo de Deus vivenciou isso no passado remoto, a
amada Igreja dos primórdios do Cristianismo também experimentou. Podemos
afirmar que eles perseveravam na alegria e singeleza de coração, sentimentos
maravilhosos que produzem louvor e gratidão.
A alegria é uma das marcas do nosso testemunho. A alegria nos destaca
como servos de Deus porque também aponta para os feitos grandiosos
realizados pelo Senhor em nosso favor. Esse sentimento é visível e tão
envolvente, que pode influenciar a vida de todos ao nosso redor. “... então
entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles.” (Salmo
126.2b). Verdadeiramente somos reconhecidos pela alegria e pela
espontaneidade que nos leva ao louvor do nome de Deus. “Grandes coisas fez
o Senhor por nós; por isso estamos alegres.” (Salmos 126.3).
A alegria é reflexo dos feitos de Deus em nossas vidas. Foram grandes
coisas que Ele fez. Ele Operou no Egito, no deserto, na Babilônia, na Igreja
primitiva e continua a operar hoje em nossos dias. Ele não somente fez e faz
coisas grandes, Ele fez e continua a fazer por nós porque nos amou e porque
nos ama.
Que a nossa alegria hoje possa produzir os mesmos efeitos
transformadores, como ocorreu no passado, por intermédio do povo de Deus.

