A série SURPREENDIDOS PELA ALEGRIA, traz consigo três pressupostos:
Nós somos, indistintamente, homens e mulheres que vivem em busca da alegria. Existe dentro de todos
nós um grande vazio gerado pela ausência da alegria. Este vazio nos torna altamente vulneráveis a tudo
que nos prometa qualquer “resquício” de alegria.
Reduzimos este conceito de buscar a alegria ao mero sentimento de prazer momentâneo. Assim, quando
associamos o Carnaval à alegria, estamos nos referindo aos bailes, bebidas, drogas, sexo sem
compromisso, entre outras coisas.
Neste reducionismo, geramos o que chamarei de “Espiral de Desespero” (Desejo | Satisfação Momentânea
| Intensificação do Desejo). Este ciclo conduz homens e mulheres ao desespero.
A resposta para estes pressupostos está na espiritualidade cristã, que nos fala do conceito de alegria numa
perspectiva que transcende, em muito, o mero prazer momentâneo. Trata-se de uma atitude e disposição
do coração que não está condicionada a estar ou não envolvido num momento de prazer.

Ponto de Partida - O problema
Quando olhamos a sociedade e suas formas culturais percebemos que em todas elas existe uma
necessidade muito grande de busca por uma alegria constante. Esta busca constante traz consigo um
desgaste frenético do psique-humana. Não se consegue ser feliz o tempo todo, na vida não existe esta
possibilidade, a dor é inerente a existência humana.
Apesar de termos esta consciência e comprovarmos isso de forma cientifica e empírica a cultura nos
impulsionar para esta busca infindável da Alegria, pois a alma humana tem essa necessidade: fome pelo
estado constante de Alegria. Com as suas mais variadas fórmulas, através de festas, da busca devotada
pela beleza, do acúmulo desordenado de bens de consumo, ou dos prazeres artificiais das drogas lícitas e
ilícitas.
A vida do homem pós-moderno é modelada por uma falsa verdade: “nascemos para a felicidade”, ou
“nascemos para sermos alegres”. Gritamos erroneamente com os pulmões cheios que “o sofrimento é um
acaso” e o “desgaste é um acidente”.
Devemos encarar sem medo as seguintes perguntas: Nascemos para a Felicidade? Esse é o fim principal
da nossa existência? Essa busca infindável pela alegria constante deve estar acima de tudo? É isso que
vai nos dar um senso de realização?
Qual seria a convicção ou o que persuadiria o coração do ser humano a uma nova proposta de Alegria que
fosse livre do egocentrismo? Uma alegria fixada na verdade e que o transportasse a uma experiência
profunda com uma felicidade real - felicidade não mascarada pelas artificialidades sociais e culturais.

Qual a opinião do grupo?
1.
2.
3.

Como você percebe a busca pela Alegria dentro na nossa sociedade? Quais os benefícios e seus
malefícios?
Quais são os sinais culturais desta busca?
Como você entende o fim principal de sua existência?

Corrigindo a Rota - A Bíblia
Ao pensarmos em todos os questionamentos levantados acima, mexemos com as convicções profundas
do coração. Então devemos não somente desconstruir o pensamento corrente da cultura pós-moderna que
nos envolve e nos arrasta para a Espiral do Desespero. Mas, temos a necessidade de alicerçar a nossa
vida sobre novos paradigmas, para abrimos as janelas de nossos corações em uma alegria que advenha do
relacionamento transformador com Cristo Jesus e não do personalismo.
Uma dica interessante seria olharmos para alguns dos conselhos deixados pelo Apóstolo Paulo em sua
Segunda Carta à Igreja de Corinto:
“Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos
sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para
nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê,
mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno.” (II Coríntios 4.16-18)

1.

Tudo começa pela renovação do coração:

“interiormente estamos sendo renovados dia após dia”
O Apóstolo Paulo começa o versículo 16 falando de DESÂNIMO (a palavra tem sua origem na junção das
palavras latinas des- "negação, ação contrária, separação" e animus - “alma, coragem, desejo, mente , ser
vivo, espírito, disposição”. Percebemos que Paulo usa uma palavra para nomear um estado interno do
coração, alguém que de alguma forma perdeu seu ânimo, sua coragem, seu desejo, e assim sua mente foi
afetada por isso. E quando nossa mente é afetada este estado interior vaza para as nossas ações.
Mas o que fazemos para sermos renovados interiormente? Paulo tinha plena confiança na obra que Deus
estava fazendo em sua história e na história dos que o cercava. Vemos isso quando lemos as palavras que
ele escreveu à Timóteo em sua primeira Carta:
Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você
mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de
amor e de equilíbrio. (II Timóteo 1.6-7)
Paulo usa um imperativo (mantenha) para mostrar à Timóteo que parte do trabalho da santificação é sua,
mas ao mesmo tempo lembra que Deus esta atuando nele quando qualifica o espírito que está sendo
cultivado dentro de seu coração. Este espírito dado por Deus tem três qualidades;
a)

Poder – Habilidade

b)

Amor – caridade

c)

Equilíbrio – estabilidade

2.

Tenha uma visão correta dos fatos e do tempo:

“pois os nossos sofrimentos leves e momentâneo”
Um segundo aspecto que temos que solidificar em nosso coração, é que nosso tempo presente não se
compara a eternidade. Fazemos muitas vezes a medida errada do tempo, temos uma visão micro da
história, achamos que tudo se resume no aqui e agora. Quando na verdade tudo isso não passa apenas
de uma ante sala. Muitas vezes nos agarramos ao que estamos passando de forma imediatista e fatalista.
Esquecemos que o livro de Eclesiastes nos ensina que tudo na vida é momentâneo:
Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu: (Eclesiastes 3.1)
Em paralelo com isso o Sábio autor de Eclesiastes diz:
Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade; mesmo
assim este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. (Eclesiastes 3.10)
Este anseio por algo que seja maior que a vida foi colocado por Deus no coração do homem. Por este
motivo que C. S. Lewis diz;
"Se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação
mais provável é que fui criado para um outro mundo. Se nenhum dos prazeres terrenos satisfaz esse
desejo, isso não prova que o universo é uma tremenda enganação. Provavelmente, esses prazeres não
existem para satisfazer esse desejo, mas só para despertá-lo e sugerir a verdadeira satisfação.
(Cristianismo Puro e simples)."

3.

Tenha seus olhos fixos na verdadeira vida:

“Assim, fixamos os olhos”
Os nossos olhos devem sempre estar fixos no Autor e Consumador de nossa fé, como afirma o autor de
Hebreus 12.2:
“tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta,
suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus.” (Hebreus 12:2)
Perceba que o autor de Hebreus nos incentiva a buscar a mesma alegria que Jesus teve em sua
missão, pois esta alegria proposta por Deus deu forma a todas as atitudes de Jesus, e esta mesma alegria
deve dar forma aos discípulos de Jesus.
Assimilando - Perguntas para o grupo.
1) Como podemos renovar o nosso coração? (Sugestão leitura de Filipenses 2.5-11)
2) Diante de tudo o que acontece em nossa vida, temos uma visão macro ou micro da historia?
Damos mais valor aos fatos do que deveríamos dar?
3) Seus olhos estão fixos em quem ou no que?
4) Motivações distorcidas nos desviam da questão espiritual fundamental: Qual é o chamado de
Jesus para a sua vida?

Firmando os passos - A missão
Portanto, Paulo renova o seu coração em uma intimidade mais profunda e maior do que qualquer coisa
que podemos conhecer nesta vida. Ele caminhará pela fé e não pelo que ele vê.
Aquele que crê desmascara o curioso engano a que as pessoas caem por natureza. Para elas, o mundo
visível vale como a única coisa segura e compensadora. Deus e seu Reino parecem-lhes nebulosos e
incertos. Na visão delas, quem busca ali seu alvo é um sonhador tolo. Na realidade acontece exatamente
o oposto. Tudo pelo que as pessoas deste mundo lutam com total engajamento enfraquece e se desfaz.
Consequentemente é um ingênuo aquele que busca apaixonadamente neste mundo a plenitude de sua
vida.
Quem crê é o verdadeiro realista, que conta com realidades definitivas e permanentes. Assim o apóstolo
se posiciona com esse olhar em seus trabalhos, lutas e sofrimentos. Como dirá C. S. Lewis em sua obra
Cristianismo Puro e Simples.
“Não devemos nos preocupar com os irônicos que tentam ridicularizar a esperança cristã do "Paraíso"
dizendo que "não querem passar a eternidade tocando harpa". A resposta que devemos dar a essas
pessoas é que, se elas não entendem os livros que são escritos para adultos, não devem palpitar sobre
eles. Todas as imagens das Escrituras (as harpas, as coroas, o ouro etc.) são, obviamente, uma tentativa
simbólica de expressar o inexprimível. Os instrumentos musicais são mencionados porque, para muita
gente (não todos), a música é o objeto conhecido nesta vida que mais fortemente sugere o êxtase e a
infinitude. A coroa é mencionada para nos dar a entender que todo aquele que estiver reunido com Deus
na eternidade tem parte no seu esplendor, no seu poder e na sua alegria. O ouro é citado para nos dar a
ideia da eternidade do Paraíso (o ouro não enferruja) e também da sua preciosidade. As pessoas que
entendem esses símbolos literalmente poderiam também pensar que, quando Cristo nos exortou a ser
como as pombas, quis dizer que deveríamos botar ovos.”

