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Alegria resultante da obediência
“Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração; o mandamento
do Senhor é puro, e ilumina os olhos” (Salmo 19.8)
O Salmo 1 abre a coleção de textos desse livro maravilhoso com a
afirmação: “Bem-aventurado”. Você sabe o que essa expressão quer dizer?
Literalmente, significa “oh quão feliz...” ou “oh, a alegria...”. Em outras
palavras, a pessoa que busca a Deus verdadeiramente é feliz, alegre. Dentre
todas as características do “justo” neste salmo, uma delas merece um
destaque especial: “Antes, tem o seu prazer na Lei do Senhor, e nela medita
dia e noite” (v. 2). O salmista destaca aqui que há prazer – porque não dizer
alegria – em ler e meditar na Palavra de Deus.
Davi certamente compreendia esta grande verdade: a Palavra de Deus
pode ser instrumento para produzir alegria no coração dos Seus servos. No
versículo em destaque, retirado do maravilhoso Salmo 19, escrito justamente
para exaltar as qualidades da Palavra de Deus, o salmista reflete sobre o
benefício da alegria como resultado da observância dos preceitos de Deus.
Certamente, Davi entendia que não era o simples ler, mas a meditação e a
observância, a obediência à lei do Senhor que podiam produzir alegria.
Em Hebreus 4 lemos que a Palavra de Deus é viva e eficaz (4.12). A
Palavra de Deus é certamente poderosa. Mas o benefício do qual Davi fala
aqui vem de guardar, ou seja, da obediência aos preceitos e mandamentos do
Senhor. Quantas pessoas, até mesmo crentes, desejam alegria verdadeira?
Quantos desejam saber a vontade de Deus para suas vidas? Mas, essas
mesmas pessoas podem se esquecer do fato de que precisam buscar a Deus
em sua Palavra. Elas podem se esquecer de que precisam obedecer aos
preceitos do Senhor para experimentarem alegria. É uma consequência!
(Ainda que não seja automática).
“Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração” (verso em
destaque). Que verdade maravilhosa! A justiça e a pureza presentes na lei de
Deus permitem que a sua observância produza essa alegria. É uma alegria
que resulta na busca, no reconhecimento da Palavra de Deus como padrão
de vida e, por fim, da obediência a esse preceito como sinal de nosso amor e
devoção a Deus. Isso nos alegra porque, certamente, alegra também a Deus;
sentimos alegria porque estamos obedecendo e fazendo aquilo que O agrada.
Então esse é um dos grandes segredos da alegria na vida do crente: buscar
conhecer e obedecer aos preceitos da Palavra de Deus!
Para refletir: Você tem consistentemente buscado a Deus por meio de
Sua Palavra? Você tem separado um tempo diário para leitura, meditação e
para oração? Quem sabe não é por isso que você não tem experimentado
alegria? Quem sabe você esteja se esquecendo desse grande “segredo para
a alegria.” Pois então, não perca tempo! Separe um tempo para ler a Palavra
e orar e, claro, não se esqueça de obedecer! Você irá, certamente,
experimentar a alegria prometida por Deus. Ore por isso!

