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“Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra! Prestem culto ao Senhor com alegria” (Salmos 100:1,2).
“Alegrem-se, porém, os justos! Exultem diante de Deus! Regozijem-se com grande alegria” (Salmos 68:30).
“Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti; cantem sempre de alegria! Estende sobre eles a tua
proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome” (Salmos 5:11).
Deus fala sério sobre querer que os seus filhos o sirvam com felicidade e alegria - o que é o resultado de uma
grande verdade fundamental: nós estamos debaixo das suas asas protetoras! Ele não quer que sejamos
derrotados e abatidos, vivendo como descrentes.
A Bíblia está infestada de histórias gloriosas daqueles que mantiveram a alegria durante as suas tribulações - até
mesmo quando todos os outros tinham desistido. Em uma instância, todo Israel murmurava e reclamava, exceto
por dois homens de Deus, Josué e Calebe. Eles nunca vacilaram em sua fé e alegria, mesmo que todos ao seu
redor tivessem se entregado ao desespero e derrota (veja Números 13).
Em outra passagem, três jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abedenego, pulavam de alegria enquanto
declaravam: “Nós serviremos ao nosso Deus com confiança e alegria”. Eles alegraram-se no Senhor, imutáveis
em sua fé, enquanto, miraculosamente, eram libertados da fornalha ardente (veja Daniel 3).
O apóstolo Paulo disse: “Minha alegria transborda em todas as [minhas] tribulações” (2 Coríntios 7:4). A total
confiança no Senhor produz alegria. Até mesmo hoje, o Senhor tem um povo que não se curva. Eles levantam as
suas cabeças em todas as suas tribulações e glorificam o Senhor. Brilham como lindos exemplos de como a
alegria do Senhor é possível em qualquer tribulação.
Se o seu coração está com Deus, você tem todo o direito de se alegrar e ser grato! Vez após vez, Deus deixa
claro que anseia ser apreciado pelos seus filhos. Lembre-se: “A alegria do Senhor os fortalecerá” (Neemias 8:10).
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