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Introdução: (Leia João 16:20-24) – Existem muitas pessoas que para sentirem-se 
alegres, precisam de substancias que lhes tire do estado normal de consciência, 
outras sentem-se alegres, com o mal de alguém. E também há aqueles que 
acreditam que sua alegria está em frequentar muitas festas e baladas. Mais quem 
disse que essas coisas dão a verdadeira alegria? Aliás o que é a alegria?  
Segundo o dicionário: A alegria é um sentimento de contentamento, de prazer de 

viver, júbilo, satisfação, exultação. Costuma ser expressa através de sorrisos  
No texto que lemos, Jesus nos fala de uma alegria, a qual nenhum dos exemplos 
acima parece ser capaz de dar. Jesus disse: Essa alegria ninguém poderá tirar! 
Aleluias!  
Vejamos algumas das características da Alegria que Jesus prometeu aos seus 
discípulos: 
1º Ela não é resultado de uma festa. Mas do fim de uma tristeza – A alegria 
proposta por Jesus é o resultado do poder de Deus. A bíblia nos fala de um 
casamento que acabará o vinho. Mas Jesus transformou água em vinho e todos se 
alegraram (João 2:1-11). Uma mãe estava indo sepultar seu único filho e Jesus 

ressuscitou o rapaz e devolveu para sua mãe. (Lucas 7:11-17). Um homem estava 
a trinta e oito anos em uma maca a beira de um tanque e Jesus o libertou de sua 
enfermidade (João 5). Jesus continua fazendo milagres hoje! Qual é a sua tristeza? 
Jesus é poderoso para transforma-la em alegria.    
2º Ela é o resultado de um tempo de espera e esforço – A alegria prometida por 
Jesus aos seus discípulos é o resultado de um tempo de sofrimento e esforço 
produtivo. Por isso Jesus a compara, com uma mulher que está para dar à luz. Todo 
desconforto para dormir, peso para andar e esforço na hora do parto é 
recompensado pelo choro da criança após o parto. Se nós perguntássemos a uma 
mãe no momento do parto se ela deseja ter outro filho, ela vai gritar: Naaaaaaão! 
Mais depois de um ano ou um pouco mais, você poderá encontra-la gravida 
novamente.  Jesus disse: a vossa tristeza se converterá em alegria aleluias! Aprenda, 
que quase todas as coisas que produzem alegria verdadeira, são resultado de 
esforço. Josué 1:6 - Esforça-te, e tem bom ânimo; porque tu farás a este povo herdar 

a terra que jurei a seus pais lhes daria. 
3º Ela vem do coração e não dos ambientes – Uma pessoa pode estar triste 
em uma festa. Isso por que, o exterior não é capaz de mudar o interior. Mas 
sim, o contrário, é o nosso interior que manifesta como realmente estamos. 
Provérbios 15:13 - O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do 

coração o espírito se abate. 
 

Conclusão: Jesus disse aos discípulos: João 16:22 - Assim também vós agora, 

na verdade, tendes tristeza; mas outra vez vos verei, e o vosso coração se 

alegrará, e a vossa alegria ninguém vo-la tirará. Que alegria é essa afinal? É 
a alegria da salvação. Nada que possa ocorrer em nossas vidas, é capaz de 
nos tirar a alegria de ser salvo. A alegria de pertencer a um reino de amor, a 

alegria de ser nova criatura, a alegria de pertencer a uma família espiritual, a alegria de ter a certeza da 
ressurreição. Alegria de viver uma nova vida em Cristo Jesus o Senhor!  

Filipenses 4:4 - Regozijai-vos sempre no Senhor; outra vez digo, regozijai-vos. 

 

 

 

Quebra gelo: O que é a 

alegria pra você? 

O que Deus falou com você 

hoje? 

Você tem certeza da sua 

salvação?  

Você deseja que alguma 

área de sua vida seja 

mudada por Jesus? 

PROPÓSITOS DE 

ORAÇÃO! 

a) Cada participante 

deverá apresentar seus 

pedidos.  

b) Oração pela casa 

anfitriã e pela 

multiplicação do GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade, e Pais 

Santa Ceia 15/03 – 9h 
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