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Há uma procura constante do homem 
pela alegria ou pelo estado de sa�sfação 
extrema. Desde que o homem é homem, ele 
vive atrás da alegria e busca obter nos mais 
diversos lugares, substâncias ou em pessoas. 
Mas tudo em vão, pois, causa mais e mais 
frustrações.

No primeiro século da era cristã o 
Apóstolo João em sua primeira epístola, 
levanta esse assunto, conclamando para que 
seus discípulos, ou na linguagem de João, 
filhinhos pudessem desfrutar de uma alegria 
completa. 1Jo1.4 “Estas coisas, pois, vos 
escrevo para que a nossa alegria seja 
completa.” Podemos também pegar carona 
neste desejo de João para que a nossa 
alegria seja completa.

Quando ele escreve: “estas coisas”, tem a 
ver com que apresentou na introdução da 
carta; um reconhecimento de que o Salvador 
veio ao mundo, pôde ser visto, tocado, 
ouvido pelos que estavam ao seu redor. 
Como ele diz “... a vida se manifestou...”, não 
uma vida sem perspec�va ou sem sen�do, 
mas a vida eterna que podemos desfrutar 
junto ao Pai.

João, assim como nós, não podemos ser 
ingênuos que será uma vida sem 
dificuldades, confrontos, medos e dores, 
mas apesar das circunstâncias, temos um 
Deus presente em cada uma das situações. 

Temos um papel importante também de 
levar a frente, divulgar essa alegria 
completa, “...o que temos visto e ouvido 
anunciamos também a vós outros...”1Jo1.3. 
Não vimos o Senhor Jesus em carne e osso, 
mas aos que já conhecem como Senhor e 
Salvador e tem experimentado de uma vida 
modificada por Ele, precisam divulgar essas 
verdades aos que estão ao nosso redor.

Buscar a alegria completa é possível? 
Sim. Desfrutar desta alegria completa é 
possível? Sim. Pois, quem garante essa 
alegria é o Senhor Jesus, por meio da sua 
obra graciosa naquela cruz.
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