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Servir a Deus
com alegria

O Salmo 100 traz lições valiosas para a 
vida do cristão. Em par�cular para a vida como 
igreja, pois fica claro que seu conteúdo faz 
mais sen�do considerando a cole�vidade do 
povo de Deus. Dentre as a�tudes ali listadas, 
encontramos:

• Celebrar com júbilo ao Senhor (v.1);
• Servir ao Senhor com alegria (v.2);
• Cantar diante da Sua presença (v.2);
• Reconhecer quem é o nosso Deus: 

criador e pastor do seu povo (v.3)
• Ter um espírito de gra�dão, cantar hinos 

de louvor e bendizer Seu nome devem ser 
marcas quando frequentamos a casa do 
Senhor (v.4)

Há um mo�vo para todas estas 
manifestações: porque o Senhor é bom! 
Misericordioso e fiel para com seu povo. (v.5)

Chama a atenção a relação de causa e 
efeito, par�cularmente entre “servir com 
alegria” e “porque o Senhor é bom”. É possível 
que você já tenha �do um chefe ruim, talvez 
até alguém que lhe perseguisse, e com isso 
tenha �do sua dose de frustrações no trabalho. 
Fazer seu serviço nessas situações 
normalmente é um peso. O desânimo é 
natural.

Este texto nos relembra a quem 
servimos: ao Senhor. E o mo�vo de fazermos 
isso com alegria: porque Ele é bom! Esta 
verdade é um enorme incen�vo para que 
todos nós sirvamos na igreja, e que façamos 
isso com alegria!

Também é algo a ter em mente quando 
algo lhe desagrada no contexto do serviço na 
própria igreja. Sim, somos todos falhos e o 
convívio dentro do corpo de Cristo não está 
isento de conflitos. Este texto é um ó�mo 
remédio contra qualquer decepção, pois nos 
lembra para quem estamos trabalhando. 

No nosso trabalho “secular”, não poucas 
vezes, nos frustramos com a falta de resultado, 
mesmo diante de muito esforço. O cristão 
sério não corre este risco no serviço a Deus, 
pois o Senhor é galardoador dos que o buscam 
(Hb 11.6).  Ele recompensa seus servos. 

Dessa forma, vamos servir ao Senhor 
com alegria. A fim de que possamos, algum 
dia, olhar para nossa folha de serviços 
prestados e constatar que não nos esforçamos 
à toa:

retendo firmemente a palavra da vida. Assim, 
no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter 
corrido nem me esforçado inutilmente. Fp 2.16


