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Os efeitos poderosos de perseverar na alegria
“Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se
arrepende, mais do que por noventa e nove justos que não necessitam
de arrependimento” (Lucas 15.7)
Concluímos estas devocionais sobre o tema “Perseverança na alegria e
singeleza”, destacando que a relação do ser humano com a alegria como vetor
da ação divina, remonta a tempos antigos, até mesmo por considerarmos que
os Salmos foram escritos em momentos distintos da história do povo de Deus.
Entretanto, a vocação para a alegria se encontra em quase todo o livro.
Como foi dito, patriarcas, sacerdotes, reis e profetas tiveram a sua
experiência intima com o Senhor também por meio dela. “A alegria do Senhor é
a nossa força” (Neemias 8.10), “Alegrei-me quando me disseram...” (Salmo
122.1). Ou seja, a alegria permeou, motivou e renovou os servos do Senhor ao
longo da existência humana.
Diversas intervenções sobrenaturais, sejam pela atuação de Deus ou
pela ação de Jesus Cristo quando esteve entre nós, ao longo da história,
visavam a alegria do ser humano e, consequentemente, alegrar os céus. Ao
longo do Novo Testamento, essa mesma alegria foi crescendo, ganhando
espaço, transformando vidas e consolidando um sentimento de liberdade e um
desejo de celebração e adoração ao Senhor nunca antes vistos.
O evangelista Lucas, no capítulo 15 do seu evangelho, lista três histórias
de coisas perdidas. A ovelha, a dracma e o filho pródigo. Todos ao serem
encontrados, propiciaram caráter festivo e alegre ao final de cada história.
Jesus arremata a segunda história afirmando que também os anjos são
impactados pelo poder maravilhoso da alegria. “Há júbilo diante dos anjos de
Deus por um pecador que se arrepende. (Lucas 15.10)
Foi pelas letras desse mesmo evangelista que os Atos dos Apóstolos
nos revelaram o profundo compromisso daqueles primeiros irmãos em
preservar e perseverar nesta alegria para que ela continuasse a unir gerações
em torno do nome do Senhor. Com a sua determinação e sendo conduzidos
pelo Espírito Santo, o Consolador e guia da Igreja de Cristo, a alegria do
Senhor rompeu os séculos e germinou também em nossos corações.
A alegria é fruto do Espírito Santo. Ela vem logo depois do amor, abrindo
caminho para paz (Gálatas 5.22). A alegria foi o vetor que mobilizou o povo de
Deus em todos os tempos a perseverar e assim fazendo, a mensagem de
salvação chegou até nós.
Que possamos como servos do Senhor, com o mesmo amor,
determinação e dedicação, manter firme a perseverança na alegria para que as
próximas gerações também sejam salvas e abençoadas peça graça inefável do
Senhor Jesus, aquele que nos concedeu a alegria da salvação.

