A FONTE DE ALEGRIA
Cantar para Deus, bendizer ao Senhor, gloriar-se no Senhor é
extrair da fonte da alegria a confinça, o riso, a satisfação, o bem-estar e a
motivação para continuar. Deus é a fonte da alegria e da realização que o
homem necessita.
Bendirei o Senhor o tempo todo! Os meus lábios sempre o louvarão.
Minha alma se gloriará no Senhor; ouçam os oprimidos e se alegrem.
Proclamem a grandeza do Senhor comigo; juntos exaltemos o seu nome.
(Salmos 34:1-3, NVI)
Porque estamos sempre dando voltas e não vamos até a fonte?
Porque corremos em primeiro lugar a tantos outros lugares para somente
depois fazermos uma pausa pequena na fonte? A Bíblia diz que é pela
falta de conhecimento do Poder de Deus.
Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. "Uma vez que
vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus
sacerdotes; uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também
ignorarei seus filhos. (Oséias 4:6, NVI)
No Salmo 34 temos um convite para provar, experimentar que o
Senhor é bom. E essa experiência passa pelo laboratório do louvor, da
oração e de uma vida diária de intimidade e confiança no poder do
Eterno. O convite não é para ser um mero espectador, aquele que só
assiste de longe, e às vezes de perto, os feitos do Eterno. Mas, para a
vivência diária.
Busquei o Senhor, e ele me respondeu; livrou-me de todos os
meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria; seus
rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor
o ouviu; e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é
sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra. Provem, e vejam

como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia! (Salmos
34:4-8, NVI)
Temer ao Senhor!
Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos
que o temem. (Salmos 34:9, NVI)
Precisamos saber o que significa a palavra temor:
Temor é o ato ou efeito de temer, ou seja, o medo, receio, pavor e
terror de algo ou alguma coisa. E em um sentido figurado, o temor pode ser
também um sentimento transmitido entre pessoas, ou seja, um indivíduo ser
intimidado por outro.
Mas o que significa o temor a Deus? O temor a Deus é um
sentimento de respeito, reverência e obediência a Palavra escrita do
Eterno. Portanto, já que estamos recebendo um Reino inabalável, sejamos
agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência
e temor, pois o nosso "Deus é fogo consumidor!" (Hebreus12:28,29, NVI)
E com essa compreensão de que temer a Deus é reverenciá-Lo e
obedecê-Lo, a nossa conduta diante da Palavra deve ser uma expressão
de adoração, satisfação e paz, pois servimos ao Eterno em espírito e em
verdade por amá-Lo. O salmo ainda revela os benefícios para a vida de
quem teme a Deus.
...pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar
necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. (Salmos
34:9b,10, NVI)
Um ensino prático para guardar o temor ao Senhor no coração:
Venham, meus filhos, ouçam-me; eu lhes ensinarei o temor do
Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a
sua língua do mal e os seus lábios da falsidade.
Afaste-se do mal e faça o bem; busque a paz com perseverança.
Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos

ao seu grito de socorro; o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o
mal, para apagar da terra a memória deles. (Salmos 34:11-16, NVI)
O homem que teme ao Senhor tem a sua fonte de alegria Nele,
pois sabe que a fidelidade de Adonai é de geração a geração para aquele
que teme a Deus.
Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas
tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva
os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor
o livra de todas; protege todos os seus ossos; nenhum deles será quebrado.
A desgraça matará os ímpios; os que odeiam o justo serão
condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos; ninguém que nele se
refugia será condenado. (Salmos 34:17-22, NVI)
De fato, o temor ao Senhor produz em nossas vidas uma fonte que
jorra para a eternidade e enquanto estivermos nessa terra bem algum nos
faltará.
Tenha sua fonte de alegria no temor ao Senhor.
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