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Alegria que vem pela manhã
“Porque a sua ira dura só um momento; no seu favor está a vida.
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã” (Salmo
30.5)
Que preciosa verdade o salmista expressou nesse versículo! O choro,
o sofrimento, e a dificuldade, passam! A tempestade vem e vai, e logo depois
o sol brilha! Essa é uma esperança maravilhosa, que enche o nosso coração
de alegria. Nosso sofrimento tem um grande potencial de nos cegar; de nos
fazer tirar os olhos e o foco daquilo que é real. Por isso, quando estamos
passando por dificuldades, às vezes temos impressão de que estamos
sofrendo por muito tempo ou, pior, que a dificuldade nunca vai passar.
Neste salmo, o autor volta seus olhos para Deus que pode socorrê-lo.
Ele expressa a confiança em Deus, mesmo sabendo que, provavelmente, o
que ele estava passando vinha do próprio Deus (ou pelo menos foi por Deus
permitido). Consciente disso, o salmista assim se expressa: “Porque a sua ira
dura só um momento...”. Essa é a maneira de reconhecer qu
e, por mais que seja difícil e dura a repreensão ou a dificuldade pela qual
passou, ao clamar a Deus e voltar os olhos para Ele, o autor do salmo
encontrou socorro.
Há alguns dias atrás, estava aconselhando um amigo que está
passando por um grave problema de relacionamento conjugal. Ele me disse
que, embora soubesse que Deus estava acessível por meio da oração e que
ele O estava buscando, ele questionava a demora de Deus em responder. Ele
também questionou o porquê do seu sofrimento, mesmo quando estava
buscando ao Senhor. A resposta que encontrei vem do próprio entendimento
do sofrimento na Palavra de Deus: as dificuldades e o sofrimento são
didáticos. Algumas vezes, Deus lança mão de momentos de dificuldade para
nos ensinar sobre dependência, confiança, perseverança, enfim, para forjar
em nós uma fé mais sólida.
Mas, graças a Deus, o sofrimento não dura para sempre! Há alívio; há
um sol que brilha depois da chuva! Podemos confiar em Deus que não nos
desampara e jamais nos deixará! Veja o que nos diz o apóstolo Paulo:
“Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é
abundante a nossa consolação por meio de Cristo” (2ª Coríntios 1.5). Paulo
disse isso ao mencionar o fato de que passou por grande provação. Mas ele
colocou a confiança em Deus e certamente teve a paz e a alegria de que
precisava para continuar a servir ao Senhor.
Por mais que seja ainda difícil vislumbrar uma melhora, essa pandemia
vai passar. Mesmo não sendo poupados dela, mesmo passando por
dificuldades e dor, podemos ter a confiança em Deus de que isso vai passar.

Quando isso tudo passar, então a promessa do Senhor vai se cumprir: sua
alegria encherá o nosso coração, pois “no seu favor está a vida.” (verso em
destaque). Creia nisso! O sol vai voltar a brilhar e a alegria irá novamente
colocar um sorriso em nossos lábios! Basta que coloquemos os nossos olhos
em Deus e esperemos Nele até que isso aconteça.
Para refletir: Você tem se sentido desencorajado por causa do que tem
acontecido? Há alguma circunstância adversa que tem feito você chorar?
Uma perda, um problema? Ponha sua confiança em Deus. Confie que ele irá
te guiar pela noite, até chegar a manhã. Você pode buscar o Senhor na
confiança de que “o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela
manhã.” Ore por isso!

