
Como cristãos, temos certeza da 
alegria plena e permanente que 
teremos quando estivermos na 
presença de Cristo no porvir. Mas 
enquanto aqui nesta vida, podemos 
ficar tristes? Há quem pense que um 
filho de Deus não pode entristecer; 
tem que sorrir sempre. Pensar assim, 
pode revelar uma falta de 
conhecimento bíblico ou mesmo uma 
interpretação errada das Escrituras.

Nas Escrituras nós aprendemos 
que alegria e tristeza podem coexistir 
de forma legítima no coração humano. 
Choro e alegria sempre farão parte da 
nossa existência aqui nesta vida. Em 
Eclesiastes 3.4, lemos que há “tempo 
de chorar e tempo de rir, tempo de 
entristecer e tempo de dançar”. Em 
outro texto, após descrever algumas 
das bênçãos que temos como filhos de 
Deus, Pedro disse: “Nisso vocês 
exultam, embora, no presente, por 
breve tempo, se necessário, sejam 
contristados por várias provações”. (1 
Pe 3.16). Aos cristãos em Tessalônica, 
Paulo disse que eles não deveriam 
ignorar a verdade com relação aos que 
dormem, para não ficarem tristes 
como aqueles que não têm a 
esperança da ressureição dos mortos. 
(1 Ts 4.13). Se não perdemos a 
esperança do que Deus tem reservado 

para os seus filhos, não há nada de 
estranho ou errado ficarmos tristes ou 
mesmo abatidos nas situações difíceis 
desta vida.

Um dia, nós conheceremos, com 
Cristo e como Cristo, a plenitude da 
alegria. Essa era a confiança do 
salmista: “Na tua presença há 
plenitude de alegria, à tua direita, há 
delícias perpetuamente” (Sl 16.11b).

Nesta vida, sem dúvida alguma, 
nossa alegria será em meio ao 
sofrimento. Entretanto, devemos 
considerar sempre a esperança que 
temos da volta de Cristo e da 
ressureição dos mortos prometida a 
todos os que Nele creem. Bendita 
esperança que temos em Cristo Jesus 
nosso Salvador e Senhor! Que 
celebremos esta  certeza com alegria!
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Triste, porém alegre!


