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A alegria dos antigos cantada nos Salmos
A alegria é uma manifestação de Deus para o com o seu povo. É um
verdadeiro mandamento orientado em toda a Escritura. Entre os Patriarcas,
Juízes e Reis, nos Salmos, Provérbios, Profetas, Evangelhos e também nas
Epístolas. Deus quer que todos sintam e participem dela. Ninguém deve ficar
fora do alcance da alegria.
Convidamos os amados irmãos a refletirem conosco nessas próximas
devocionais e descobrir como a alegria do povo de Deus diante dos Seus feitos
poderosos em toda a história, mais especificamente retratada em alguns
salmos, deixou um legado importante para motivação dos irmãos da futura
Igreja dos Atos dos Apóstolos.
Na convocação do salmista a todos os habitantes da terra em sua
chamada à celebração ao Senhor com toda a alegria. “Celebrai com júbilo ao
Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante
dele com cântico.” (Salmo 100.1-2), o poeta entendia que a alegria era um
vetor importante na adoração e serviço ao Senhor e que esse sentimento era o
amálgama entre criador e criatura, Pai e filhos.
O que dizer da alegria expressada pelo Rei Davi quando convidado a
seguir para Casa do Senhor? “Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa
do Senhor.” (Salmo 122.1). A mesma casa que abrigaria no futuro os irmãos
que se reuniam nos primeiros dias da Igreja do Senhor. Eles estavam todos os
dias no Templo, na Casa de Deus, e perseveravam na alegria.
Que belíssimo reconhecimento da alegria manifestada por aqueles que
regressavam a salvo no retorno para Jerusalém. “Então, a nossa boca se
encheu de riso, e a nossa língua, de júbilo; então, entre as nações se dizia:
Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o
Senhor por nós; por isso, estamos alegres.” (Salmos 126. 2-3).
Esses três salmos serão nossos guias para as próximas devocionais,
cada um trazendo consigo verdades profundas de que o Deus que merece ser
celebrado e adorado por todos com alegria perene, deseja que a Sua casa, a
casa da verdadeira alegria seja o lugar onde todos que ali chegarem possam
sair reconhecidos pela alegria do encontro, de salvação, resgate e restauração
que tiveram com o Senhor da alegria.

