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“Disse-lhes mais: Ide, e comei as gor-
duras, e bebei as doçuras, e enviai por-
ções aos que não têm nada preparado 
para si; porque esse dia é consagrado 
ao nosso Senhor; portanto, não vos en-
tristeçais, porque a alegria do Senhor é 
a vossa força”, Ne 8.10.

Em tempos de preocupação, agita-
ção e angústia, a Palavra de Deus vem 
com Seu poder de transformar e exor-
tar. Esse versículo nos faz lembrar de 
uma das bases da vida daquele que ser-
ve ao Senhor: a alegria. Esta base não 
pode ser abalada, pois sem alegria não 
há força. Mediante a leitura dos livros 
da Lei, os remanescentes do povo que 
saíram cativeiro se encontravam em 
grande choro. Foi nesse momento que 
Neemias entendeu que, na verdade, 
todos eles deveriam se alegrar no Se-
nhor, pois estavam novamente em seu 
território, tendo uma nova chance para 
fazer cumprir toda a Lei. Então, todos 
mudaram o choro em riso e puderam 
celebrar a Festa das Cabanas, demons-
trando alegria e gratidão a Deus.
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É natural que tenhamos momentos 
de tristeza, afinal todas as pessoas têm 
problemas e passam por angústias. A 
diferença é que não podemos estar ren-
didos às dificuldades, pois estamos fir-
mados sobre uma firme Rocha, que nos 
garante vitória sobre as tempestades 
da vida. Paulo e Silas estavam presos 
num cárcere, acorrentados, as costas 
feridas pelas chicotadas que levaram 
por libertar uma jovem de um espírito 
maligno. Eles poderiam estar zanga-
dos ou questionando a situação em que 
se encontravam; perto da meia-noite, 
porém, eles estavam se alegrando no 
Senhor (At 16.16-25). Essa é a diferen-
ça entre o que serve e o que não serve 
ao Senhor. Quem não tem a Jesus se 
desespera com as dificuldades, mas os 
que creem no poder de Deus devem ter 
uma fé inabalável na fidelidade divina. 
O Senhor disse que estaria conosco nos 
momentos de angústia, e Ele não men-
te! (Nm 23.19).

Veja o que diz Zacarias, o profeta: 
“Alegra-te muito, ó filha de Sião; exul-
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ta, ó filha de Jerusalém; eis que vem a 
ti o teu rei; ele é justo e traz a salvação; 
ele é humilde e vem montado sobre 
um jumento, sobre um jumentinho, 
filho de jumenta”, Zc 9.9. O povo es-
tava voltando do cativeiro, vendo tudo 
destruído. Casas, muros, Templo; o 
que antes era uma linda cidade havia 
desaparecido para dar lugar às ruínas. 
Entretanto, no meio disso tudo, o pro-
feta se levanta com voz de esperanças, 
dizendo: “Alegrem-se muito!” Talvez 
sua vida pareça estar em ruínas, mas 
se alegre na esperança das promessas 
de Deus! Firme-se na bondade do seu 
Deus, que nunca abandonará você. A 

alegria só é possível na vida daqueles 
que entendem que, independente das 
circunstâncias, o Senhor sempre está 
presente, cumprindo as promessas 
boas que fez. Ainda que pareça tarde, 
Ele se levantará no tempo certo para 
nos dar o socorro. Passe pelas angús-
tias da vida sabendo que este não é o 
fim da sua história!

“Quando passares pelas águas, es-
tarei contigo, e, quando pelos rios, eles 
não te submergirão; quando passares 
pelo fogo, não te queimarás, nem a 
chama arderá em ti. Porque eu sou o Se-
nhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu 
Salvador”, Is 43.2,3a.


