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“A esperança é uma coisa boa. Talvez a melhor das coisas, e o que é bom, nunca morre.” Frase de
Andy Dufresne do filme Sonho de Liberdade. Esperança e alegria. Palavras prenhes de significados.
Expressões que desvelam o anseio da alma. Virtudes que para estarem presentes na mente exigem
disciplina. Fala que traz a memória imagens de relações saudáveis, atitudes positivas frente a
existência, alvos estabelecidos, desafios enfrentados, perseverança em meio a lutas, conquistas,
celebrações, dentre outras. Contudo, quando olhamos rapidamente a nossa vida e ao redor parece
não termos muitos motivos para abraçá-las. Mas é exatamente aqui que temos o diferencial da fé
cristã.
Esperança e alegria são virtudes fundamentais da existência. Estas foram definidas, ensinadas e
vivenciadas por Jesus Cristo e por seus seguidores. Crença que ultrapassa as fronteiras do pessimismo
e da murmuração. Empodera a pessoa na luta por uma existência digna, significativa, plena e
contagiante. Isso porque a esperança antecipa um prazer e a alegria é a sua culminação. Enquanto a
esperança anseia, a alegria se delicia. A esperança leva a ação, a alegria a celebração. A esperança se
move a partir da fé, a alegria deságua na gratidão.
Contudo, para Paulo de Tarso, a questão é mais profunda. É imprescindível nos alegrarmos por ter a
esperança. Não é preciso esperar a concretização do que se espera para se alegrar, é possível
antecipar o prazer e alegrar no fato de esperar. Por isso a recomendação é: “Alegrai-vos na
esperança”. Num mundo mau ter esperança é uma dádiva poderosa. E mais, pessoas abastecidas de
esperança tem relacionamentos mais saudáveis como fruto de uma espiritualidade mais profunda.
Espiritualidade manifestada numa vivência mais justa e plena na escola, no trabalho e em casa. O
coração cheio de esperança tem mais confiança, encara a dor com mais tranquilidade, dribla a
angústia, celebra em meio das ausências temporárias, olha para morte e do outro lado enxerga a
ressurreição.
O poeta hebreu escreveu: “Porque a sua ira dura só um momento; no seu favor está a vida. O choro
pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã” (Sl 30.5). “Por que você está assim tão triste, ó
minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus!
Pois ainda o louvarei; Ele é o meu salvador e meu Deus” (Sl 42.11). O sábio Jó declarou: “Contudo, eu
sei que meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender e vindicar ainda que eu esteja
no pó do meu túmulo.”
Faz-se necessário, ainda, não confundir esperança com expectativa. Esta pode ou não obter o que se
espera, aquela age agora na convicção de ter o que se espera. Por isso, mais do que ter esperança é
preciso saber onde se coloca a esperança ou melhor em quem se deposita a esperança. Como
escreveu Paulo: “Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais
miseráveis de todos os seres humanos” (1Cor15.19). Pense nisso.
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