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Certa ilustração de autor desconhecido conta que, “um ho-

mem percorria as ruas de sua vizinhança, refletindo um pouco 

a respeito da vida, quando percebeu um cachorro que latia bem 

alto de forma muito insistente. Ele logo viu de onde vinha os lati-

dos e se aproximou para ver aquele cachorro. O animal parecia 

bem feliz, abanava o rabo, pulava e corria pelo quintal da casa 

latindo sem parar. Então o homem começou a refletir a respeito, 

ele considerou que aquele cachorro até parecia feliz mas, no 

entanto, não era. Ele era um cachorro que não tinha liberdade, 

estava preso, não sabia o que era correr livremente pelas ruas, 

encontrar com outros cachorros e festejar a vida. O cachorro 

não sabia o que era viver do outro lado das grades, totalmente 

livre e independente de tudo e de todos, fazendo tudo aquilo 

que desejava fazer. Pobre animal, deve ser muito infeliz por es-

tar preso! Porém, o que aquele homem não sabia é que o ca-

chorro tinha um dono muito zeloso. Sua família o amava muito, 

eles o alimentavam com carinho e cuidavam da sua saúde e da 

segurança. Eles também o levavam para passear, o corrigiam 

quando necessário, o mantinham cercado de carinho e amor, 

protegido dos perigos das ruas. Aquele cachorro poderia ser 

tudo, menos infeliz. 

Em muitas ocasiões nos deparamos com pessoas como 

aquele homem, que fazem de tudo para nos convencer de que 

não somos felizes e o que temos não é suficiente para viver em 

plenitude. Mas ao lado do nosso Pai temos a verdadeira alegria, 

somos amparados e acolhidos pelo seu amor e cuidado incon-

dicional, somos alcançados por sua graça e misericórdia, so-

mos ricamente abençoados e felizes. Mesmo enfrentando dias 

difíceis nós temos a promessa de que sua alegria em nós será 

eterna e que nunca estaremos só. Cada detalhe de nossas vidas 

está protegido e controlado por Deus. Não há o que temer, pois 

a alegria do Senhor é a nossa força!

Alegria do Senhor é nossa força
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