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“Alegria no Senhor” 

“Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida 
de todos os homens. Perto está o Senhor” (Filipenses 4: 4, 5). 

 Temos a honra de voltar a escrever os devocionais para este ano em nossa igreja! O 
tema deste mês é “perseverando na alegria e singeleza de coração.” Esse tema não reflete 
apenas a atitude de cristãos da igreja primitiva, mas deve também caracterizar todo crente na 
atualidade. Pense comigo: como é fácil demonstrar alegria quando tudo vai bem, ou quando 
estamos cantando no culto na igreja, ou mesmo em um dia de lazer e tranquilidade! Como não 
sentir alegria num almoço de família ou em uma festa com amigos? 

 Mas não é disso que Paulo estava falando e suas próprias circunstâncias certamente 
não eram favoráveis. Como alguém pode se alegrar e dizer a outros que se alegrem quando 
estava na prisão? Essa era a circunstância de Paulo: preso em Roma, em uma casa alugada (At. 
28:30), aguardando o julgamento de seu caso por César. Como alguém pode se alegrar em 
uma circunstância tão desfavorável? Aliás, falando em circunstâncias difíceis, estamos vivendo 
um tempo desafiador por causa da pandemia, não é verdade? Isolamento social, muitos em 
hospitais e, infelizmente, algumas perdas de pessoas queridas... como alegrar-se no Senhor? 

 O segredo que Paulo nos apresenta nesta carta de Filipenses, em que a palavra alegria 
ocorre diversas vezes, é que a alegria do crente não depende de circunstâncias. Ela pode ser 
experimentada apesar de, e mesmo em meio às dificuldades. Essa é a diferença entre alegria e 
felicidade. Enquanto a felicidade depende de eventos e circunstâncias favoráveis, a Bíblia nos 
ensina que nossa alegria vem de Deus e, por isso, é uma fonte que flui de dentro para fora de 
nós. A alegria de que Paulo está falando é essa. Por isso, ele pode, inclusive, trazer um 
mandamento sobre isso: “alegrai-vos...” está no modo imperativo em Grego. E Paulo comanda 
não uma, mas duas vezes! “Alegrai-vos sempre no Senhor” é o mandamento deste versículo, 
que coloca Deus como fonte dessa alegria. Neemias certamente sabia disso: “...porque a 
alegria do Senhor é a vossa força” (Neemias 8:10). 

 Podemos nos alegrar em Deus porque ele é a fonte dessa alegria. Neemias sabia disso. 
Paulo sabia disso. Você precisa saber disso! Acompanhando o comando de alegrar-se vem 
também o comando para que nossa atitude reflita essa alegria: “seja a vossa moderação 
conhecida de todos os homens.” Nossa atitude deve ser um reflexo de nossa alegria, já que 
ela flui de “dentro para fora”. Paulo sempre se preocupava com o fato de que nossas atitudes 
deveriam refletir nossa crença. A palavra “moderação”, no original, reflete uma atitude de 
paciência e perseverança a despeito de dificuldades e circunstâncias adversas. Afinal, de que 
adianta a alegria dentro de nós se não a expressamos com nossas atitudes?  

 Na devocional de amanhã iremos considerar os dois versículos seguintes deste trecho 
de Filipenses, ainda pensando em como nossas atitudes devem refletir nossas crenças e, 
sobretudo, em como podemos “perseverar em alegria.” 

 REFLITA: Você tem buscado e orado por felicidade ou por alegria? Você tem colocado 
seu foco nas circunstâncias ou tem buscado a “alegria no Senhor”? Lembre-se de que nossa 
alegria pode fluir em nós apesar de nossas circunstâncias e até mesmo em meio a elas.  Essa 
pode ser a grande marca da nossa vida e de nossa igreja! Ore por isso!  

 


