ALEGRIA OU DIVERTIMENTO

“Alegrei-me, sobremaneira, no Senhor porque, agora, uma vez mais,
renovastes a meu favor o vosso cuidado; o qual também já tínheis antes,
mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza,
porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei
estar humilhado como também ser honrado; de tudo e em todas as
circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome;
assim de abundância como de escassez; tudo posso naquele que me
fortalece.” Fp 4:10-13

Importante definirmos a diferença ente alegrar-se e divertir-se.
Alegrar é TER alegria, enquanto que divertir é RECEBER divertimento ou
descontração.
Aplicaremos-nos neste assunto pela preocupação que nos tem causado
vermos nesta geração de Cristãos, atitudes totalmente contrárias àquelas
ensinadas nas Escrituras. São pessoas que por não tolerarem a menor
dificuldade, logo se inclinam para uma constante busca de divertimento,
inclusive chegando ao absurdo de assim fazerem até mesmo em suas
liturgias. Suas reuniões tem que ser movidas a divertimentos, tais como

danças, músicas “gospel” cheias de barulhos e letras que somente servem
para acariciar suas almas doentias. Estes, não apenas desagradam o
coração de Deus, bem como sinalizam aos que os observam, seus
desequilíbrios e incapacidade de obterem uma alegria incondicional.
Vivemos numa sociedade eclesiástica movida a divertimento. Esta por sua
vez precisa de muita distração para manter-se de pé. São pessoas que não
sabem a importância do sofrimento e como ele contribui para nossa
formação e aprendizado, sem dizer é claro como nos ajuda a aprender o
que significa “alegria”.
Vamos observar a vida daquele que nos escreve: o Apóstolo Paulo, estava
em condições em que provavelmente se fossemos nós, não teríamos a
mínima condição de expressarmos o que aqui ele nos ensina.
• Ele estava preso;
• Pesava sobre ele a sentença de morte;
• Estava passando necessidades; talvez, a tal ponto de lhe faltar até
mesmo alimento;
Tudo isso junto, não foi capaz de removê-lo de sua ALEGRIA e de seu
encargo na obra de Deus. Nós perguntamos:
1) Qual o segredo de Paulo?
2) Como viver contente em toda e qualquer situação?
Inicialmente podemos dizer que Paulo não nasceu sabendo se posicionar
diante destes desafios. O texto diz que ele APRENDEU.
Da mesma forma podemos dizer que temos que aprender uma vez que
este estado de espírito não vem por acaso, mas é recebido como que por
aprendizado.
O que nós mais vemos são pessoas que se tornam amargas e carrancudas,
para não dizer até mesmo entristecidas de forma crônica por não
conseguirem aprender esta valiosa lição que nos é transmitida pelo
apóstolo. Em Hebreus 5:8, a Palavra de Deus nos diz que: “ Jesus
aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu”. Da mesma forma,
devemos aprender também, ainda que através do sofrimento, a lidar com

as coisas que contribuam para nossa alegria. Pois alegrar é também
cumprir de forma obediente a instrução do Senhor que diz: “Alegrai-vos
sempre no Senhor; outra vez digo: alegrai-vos.” Fp4:4
Paulo demonstra ter uma atitude de aluno ou aprendiz diante de todas as
coisas que aconteciam com ele. Talvez seja este um de nossos maiores
problemas, não nos posicionarmos como alunos e sim como mestres, e
desta forma nunca estarmos disponíveis para aprender. É na tribulação
que aprendemos a valorizar a paz, e no sofrimento que vamos aprender a
valorizar e reconhecer a alegria. Ocorre que queremos tão rapidamente
sair do sofrimento que não aprendemos coisa alguma, e quando vem os
dias de alegria e paz, somente almejamos que eles nunca terminem.
Devemos aprender a considerar todas as situações da vida, sejam elas
boas ou ruins, pois sem dúvida alguma, é uma forma de aprendermos a
discernir, e valorizar os feitos de Deus em nossas vidas. É desta forma que
aprendemos a valorizar o evangelho e a salvação. Mesmo diante de toda a
fartura, calmaria, alegria, satisfação, saúde etc., mesmo diante de tudo
que possa existir de melhor, nós, servos autênticos de Deus temos como
atado à nossa consciência o fato de que não existe nada melhor que Jesus
em nosso viver. Quando estivermos atribulados, enfermos, empobrecidos,
passando por tribulações, pressões etc., esta mesma consciência santa e
verdadeira, arrebatará nossos corações até as alturas e nos encherá de
uma alegria inigualável e inimaginável, pois sabemos que: “nem a morte
nem a vida, nem coisas do presente nem do porvir, nada poderá nos
separar do amor de Deus”. Neste momento, nós nos lembraremos que
“os sofrimentos do tempo presente, não são capazes de ofuscar a glória
do porvir”. Somente aqueles que aprendem poderão viver desta forma.
Eu pergunto, e você, como tem vivido. Você tem “APRENDIDO”.
“Grande é ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha
jactância a respeito de vós; estou cheio de consolação; transbordo de
gozo em todas as nossas tribulações.” II Cor 7:4
VIVER CONTENTE
Como é profunda esta expressão! Viver contente é algo que devemos
também experimentar. Basta analisarmos com critério o texto e veremos

que a palavra “contente” no original grego é a palavra “autarkes”, que
significa independência, autonomia, absolutismo. Não que seu
contentamento seja independente de Deus, pois isto é impossível, mas de
acordo com o texto ele diz: “viver contente em toda e qualquer situação”.
Paulo nos ensina que nosso contentamento não está ligado a situações,
sejam quais forem, mas trata-se de um ato independente e de total
domínio pessoal. Se você ganhou muito dinheiro, ou se foi pouco, se você
comprou o que queria, ou se não foi possível fazê-lo, se você está com
saúde plena ou em meio à enfermidade. Não importa, o contentamento é
autônomo e não sujeito às circunstâncias. Não quer dizer que passaremos
pelas dificuldades dando gargalhadas, mas uma coisa é fato, nunca nosso
coração deve estar submerso na insatisfação e desânimo no que diz
respeito ao caminho do Senhor.
TODA E QUALQUER SITUAÇÃO
Não importa qual o momento estamos vivendo. Apenas devemos crer e
focar o que há de maior e mais precioso em nossas vidas, Jesus.
Existem momentos que:
• Seremos honrados e outros em que seremos humilhados;
• Teremos fartura e outros que teremos necessidades;
• Alcançaremos sucessos, outros insucessos;
• Teremos saúde, outro falta dela;
• Teremos vitórias e em outros teremos derrotas;
Como filhos maduros, saberemos lidar bem com as coisas desta vida,
sabendo que o que é permanente e eterno nos está reservado nos céus.

TUDO POSSO NAQUELE QUE ME FORTALECE
Geralmente este trecho bíblico é aplicado em TER, FAZER, ADQUIRIR,
CONQUISTAR, PROSPERAR pelo simples fato de termos fé em Deus e Seu
Filho Jesus.

Não creio ser este o propósito, mas sim o de haver aprendido a
ADMINISTRAR todas as coisas, baseados no princípio daquele que nos
fortalece.
Devemos:
a) APRENDER;
b) A VIVER CONTENTE;
c) EM TODA E QUALQUER SITUAÇÃO.
E isto somente é possível para aqueles cujo coração esteja em submissão a
vontade de Deus, bem como suas mentes e emoções guiadas pelo Espírito
Santo, a fim de permitir fluir de seu íntimo o reconhecimento de que o
Senhor é bom e vale a pena nos alegrar Nele.
Em Cristo.
Ekklesia.

