
"Alegrai–vos sempre no Senhor; outra 
vez digo: alegrai–vos." Fp 4:4.

Nada como desfrutar do refrigério que 
só a Palavra de Deus pode nos conferir. Em 
meio às incertezas, medos e tribulações da 
situação presente, precisamos resgatar 
nossa convicção na autoridade das 
Escrituras e nos empenhar para obedecer à 
dupla ordem de nos alegrarmos no Senhor, 
apesar das dores transitórias da nossa 
efêmera existência terrena.

A fonte da mais excelsa e inabalável 
alegria é o nosso Senhor, e não as 
circunstâncias mundanas que ora podem 
ser favoráveis ora não. Para desfrutarmos 
dessa realidade de estarmos alegres, 
precisamos obedecer à ordem de nos 
alegrarmos no Senhor. O desfrute depende 
fundamentalmente da obediência.

É no Senhor que encontramos os 
mo�vos suficientes para desfrutarmos 
dessa alegria real, perene e não transitória. 
O excelso soberano nos ama 
incondicionalmente, nos adota como Seus 
filhos, nos insere na Sua família da fé, é 
atento às nossas orações, atende aos 
pedidos em conformidade com a Sua 
vontade que é sempre perfeita para nós, 
fala conosco pela Sua Palavra e pelo Seu 
Espírito que fez habitar em nós, faz com 
que todas as coisas cooperem para nosso 
bem, e garante a nossa imortalidade e a 

realidade futura de estarmos eternamente 
com Ele, desfrutando da Sua gloriosa 
presença, amor, e relacionamento livres 
do pecado e seus efeitos devastadores. 

A mera contemplação de alguns dos 
bene�cios inerentes ao fato de sermos 
alvo do Seu amor e pertencermos ao povo 
de Deus já deveria nos impelir a esse 
estado de alegria real e duradouro, mesmo 
que as circunstâncias temporais sejam 
desfavoráveis. Seguramente encontramos 
em Deus uma fonte inesgotável de 
mo�vos para nos alegrarmos, que deve 
prevalecer sobre os mo�vos de tristeza 
que a vida terrena eventualmente nos 
impõe.

Assim, para obedecermos à ordem de 
nos alegrarmos Nele, é imprescindível que 
nos apliquemos sistemá�ca e 
vigorosamente ao exercício espiritual de 
relembrarmos de todos os tesouros de 
valor ines�mável que o nosso Deus nos 
concede graciosamente como expressões 
constantes do Seu infinito e imerecido 
amor por nós. Que Deus nos ajude a 
obedecer fielmente a esta dupla ordem de 
nos alegrarmos Nele. Mo�vos reais jamais 
nos faltarão.
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