


 

Deus é um ser plenamente satisfeito 

 

Deus planejou perfeitamente para a 
alegria do homem 

 

Como esta alegria se torna realidade em 
nossas vidas 



No sexto mês 
Deus enviou o 
anjo Gabriel a 

Nazaré, cidade da 
Galiléia,  

Lc 1.26 



a uma virgem 
prometida em 

casamento a certo 
homem chamado José, 
descendente de Davi. 
O nome da virgem era 

Maria. 
Lc 1.27 



O anjo, 
aproximando-se 

dela, disse: Alegre-
se, agraciada! O 
Senhor está com 

você!  
Lc 1.28 



Maria ficou 
perturbada com 
essas palavras, 

pensando no que 
poderia significar 

esta saudação. 
Lc 1.29 



Mas o anjo lhe 
disse: Não tenha 

medo, Maria; 
você foi agraciada 

por Deus! 
Lc 1.30 



Logo que a sua 
saudação chegou aos 
meus ouvidos, o bebê 

que está em meu 
ventre agitou-se de 

alegria. 
Lc 1.44 



45 Feliz é aquela que 
creu que se cumprirá 

aquilo que o Senhor lhe 
disse! 46 Então disse 
Maria: Minha alma 

engrandece ao Senhor 

Lc 1 



e o meu espírito 
se alegra em 
Deus, meu 
Salvador,  

Lc 1.47 



pois atentou para a 
humildade da sua 

serva. De agora em 
diante, todas as 

gerações me chamarão 
bem-aventurada  

Lc 1.48 



pois o Poderoso 
fez grandes coisas 

em meu favor; 
santo é o seu 

nome.  
Lc 1.49 



Havia pastores que 
estavam nos campos 
próximos e durante 

a noite tomavam 
conta dos seus 

rebanhos.  
Lc 2.8 



E aconteceu que um 
anjo do Senhor 

apareceu-lhes e a glória 
do Senhor 

resplandeceu ao redor 
deles; e ficaram 
aterrorizados.  

Lc 2.9 



Mas o anjo lhes disse: 
Não tenham medo. 
Estou lhes trazendo 

boas novas de grande 
alegria, que são para 

todo o povo:   
Lc 2.10 



Hoje, na cidade 
de Davi, lhes 

nasceu o Salvador 
que é Cristo, o 

Senhor.     
Lc 2.11 



Eu lhes digo que, da 
mesma forma, haverá mais 

alegria no céu por um 
pecador que se arrepende 
do que por noventa e nove 

justos que não precisam 
arrepender-se. 

Lc 15.7 



1º Motivo: Alegria por alcançar a 
salvação da alma  



Mesmo não o tendo 
visto, vocês o amam; 

e apesar de não o 
verem agora, crêem 
nele e exultam com 

alegria indizível e 
gloriosa,  1Pe 1.8 



Entrementes, os 
que foram 

dispersos iam por 
toda parte 
pregando a 

palavra.  At 8.4 



Filipe, descendo à 
cidade de 
Samaria, 

anunciava-lhes a 
Cristo.  

At 8.5 



as multidões 
atendiam, unânimes, 
às coisas que Filipe 
dizia, ouvindo-as e 
vendo os sinais que 

ele operava.   
At 8.6 



pois os espíritos 
imundos de muitos 

possessos saíam 
gritando em alta voz; 
e muitos paralíticos e 
coxos foram curados.  
At 8.7 



E houve 
grande alegria 

naquela 
cidade.  

At 8.8 



Um anjo do Senhor 
disse a Filipe: Vá 
para o sul, para a 

estrada deserta que 
desce de Jerusalém 

a Gaza.  
At 8.26 



Ele se levantou e partiu. No 
caminho encontrou um 

eunuco etíope, um oficial 
importante, encarregado de 

todos os tesouros de Candace, 
rainha dos etíopes. Esse 

homem viera a Jerusalém para 
adorar a Deus e, 

At 8.27 



de volta para 
casa, sentado em 
sua carruagem, lia 
o livro do profeta 

Isaías.  

At 8.28 



E o Espírito disse 
a Filipe: 

Aproxime-se 
dessa carruagem 
e acompanhe-a.   

At 8.29 



Então Filipe correu para 
a carruagem, ouviu o 

homem lendo o profeta 
Isaías e lhe perguntou: 

O senhor entende o que 
está lendo?  

At 8.30 



Ele respondeu: Como 
posso entender se 

alguém não me 
explicar? Assim, 

convidou Filipe para 
subir e sentar-se ao seu 

lado. 
At 8.31 



O eunuco estava lendo 
esta passagem da 

Escritura: Ele foi levado 
como ovelha para o 
matadouro, e como 

cordeiro mudo diante do 
tosquiador, ele não abriu a 

sua boca.    
At 8.32 



Em sua humilhação 
foi privado de justiça. 
Quem pode falar dos 
seus descendentes? 

Pois a sua vida foi 
tirada da terra.    

At 8.33 



O eunuco perguntou 
a Filipe: Diga-me, por 

favor: de quem o 
profeta está falando? 
De si próprio ou de 

outro?    

At 8.34 



Então Filipe, 
começando com 

aquela passagem da 
Escritura, anunciou-

lhe as boas novas 
de Jesus.    

At 8.35 



Prosseguindo pela 
estrada, chegaram a um 
lugar onde havia água. 
O eunuco disse: Olhe, 
aqui há água. Que me 

impede de ser 
batizado?     

At 8.36 



Disse Filipe: Você 
pode, se crê de todo 
o coração. O eunuco 

respondeu: Creio que 
Jesus Cristo é o Filho 

de Deus.     

At 8.37 



Assim, deu ordem 
para parar a 

carruagem. Então 
Filipe e o eunuco 

desceram à água, e 
Filipe o batizou.      

At 8.38 



Quando saíram da água, 
o Espírito do Senhor 

arrebatou Filipe 
repentinamente. O 

eunuco não o viu mais 
e, cheio de alegria, 

seguiu o seu caminho.      
At 8.39 



Quando Paulo e 
Barnabé estavam 

saindo da sinagoga, o 
povo os convidou a falar 
mais a respeito dessas 

coisas no sábado 
seguinte.       

At 13.42 



Despedida a congregação, 
muitos dos judeus e 

estrangeiros piedosos 
convertidos ao judaísmo 

seguiram Paulo e Barnabé. 
Estes conversavam com eles, 

recomendando-lhes que 
continuassem na graça de 

Deus.       At 13.43 



No sábado 
seguinte, quase 
toda a cidade se 

reuniu para ouvir a 
palavra do Senhor.        

At 13.44 



Quando os judeus 
viram a multidão, 
ficaram cheios de 

inveja e, blasfemando, 
contradiziam o que 

Paulo estava dizendo.         

At 13.45 



Então Paulo e Barnabé lhes 
responderam corajosamente: 

Era necessário anunciar 
primeiro a vocês a palavra de 
Deus; uma vez que a rejeitam 

e não se julgam dignos da 
vida eterna, agora nos 

voltamos para os gentios.         

At 13.46 



Pois assim o Senhor 
nos ordenou: Eu fiz de 

você luz para os 
gentios, para que você 
leve a salvação até aos 

confins da terra.         

At 13.47 



Ouvindo isso, os 
gentios alegraram-se e 
bendisseram a palavra 

do Senhor; e creram 
todos os que haviam 

sido designados para a 
vida eterna.         

At 13.48 



A palavra do 
Senhor se 

espalhava por 
toda a região. 

         

At 13.49 



Mesmo não o tendo 
visto, vocês o amam; e 
apesar de não o verem 

agora, crêem nele e 
exultam com alegria 

indizível e gloriosa,          

1Pe 1.8 



Quem tem os meus 
mandamentos e lhes 

obedece, esse é o que me 
ama. Aquele que me ama 
será amado por meu Pai, 
e eu também o amarei e 

me revelarei a ele.         

Jo 14.21 



Se vocês obedecerem aos 
meus mandamentos, 

permanecerão no meu 
amor, assim como tenho 

obedecido aos 
mandamentos de meu Pai 

e em seu amor 
permaneço.          

Jo 15.10 



Tenho lhes dito estas 
palavras para que a 
minha alegria esteja 
em vocês e a alegria 

de vocês seja 
completa.          

Jo 15.11 



pois vocês estão 
alcançando o 

alvo da sua fé, a 
salvação das suas 

almas.          

1Pe 1.9 



2º Motivo: As dores do presente 
não se comparam a alegria futura  



Pois ele nos resgatou 
do domínio das 

trevas e nos 
transportou para o 
Reino do seu Filho 

amado,   

Cl 1.13 



Vistam toda a 
armadura de Deus, 
para poderem ficar 

firmes contra as 
ciladas do diabo,  

Ef 6.11 



pois a nossa luta não é 
contra pessoas, mas contra 
os poderes e autoridades, 

contra os dominadores 
deste mundo de trevas, 

contra as forças espirituais 
do mal nas regiões 

celestiais. 
Ef 6.12 



Nisso vocês exultam, 
ainda que agora, por 
um pouco de tempo, 

devam ser 
entristecidos por todo 

tipo de provação.  

1Pe 1.6 



Vivam entre os pagãos de 
maneira exemplar para que, 

naquilo em que eles os 
acusam de praticarem o mal, 
observem as boas obras que 
vocês praticam e glorifiquem 

a Deus no dia da sua 
intervenção. 

1Pe 2.12 



Todavia, mesmo que 
venham a sofrer porque 
praticam a justiça, vocês 
serão felizes. Não temam 
aquilo que eles temem, 

não fiquem 
amedrontados. 

1Pe3.14 



Contudo, façam isso com 
mansidão e respeito, 

conservando boa consciência, 
de forma que os que falam 

maldosamente contra o bom 
procedimento de vocês, 
porque estão em Cristo, 

fiquem envergonhados de suas 
calúnias. 

1Pe3.16 



Se vocês são insultados 
por causa do nome de 

Cristo, felizes são vocês, 
pois o Espírito da glória, 

o Espírito de Deus, 
repousa sobre vocês. 

1Pe 4.14 



Nisso vocês exultam, 
ainda que agora, por 
um pouco de tempo, 

devam ser 
entristecidos por todo 

tipo de provação. 

1Pe1.6 



Assim acontece para que 
fique comprovado que a fé 
que vocês têm, muito mais 
valiosa do que o ouro que 

perece, mesmo que refinado 
pelo fogo, é genuína e 

resultará em louvor, glória e 
honra, quando Jesus Cristo 

for revelado. 1Pe1.7 



Vocês se compadeceram 
dos que estavam na prisão 
e aceitaram alegremente o 

confisco dos próprios 
bens, pois sabiam que 

possuíam bens superiores 
e permanentes. 

Hb 10.34 



Então o Rei dirá aos que 
estiverem à sua direita: 

Venham, benditos de meu 
Pai! Recebam como 

herança o Reino que lhes 
foi preparado desde a 

criação do mundo. 

Mt 25.34 



Pois eu tive fome, e 
vocês me deram de 
comer; tive sede, e 
vocês me deram de 

beber; fui estrangeiro, 
e vocês me acolheram; 

Mt 25.35 



necessitei de roupas, e 
vocês me vestiram; 
estive enfermo, e 

vocês cuidaram de 
mim; estive preso, e 
vocês me visitaram. 

Mt 25.36 



3º Motivo: O privilégio de 

participar de tão grande projeto  



Foi a respeito dessa 
salvação que os 

profetas que falaram 
da graça destinada a 
vocês investigaram e 

examinaram,  

1Pe 1.10 



procurando saber o tempo e 
as circunstâncias para os 

quais apontava o Espírito de 
Cristo que neles estava, 
quando lhes predisse os 

sofrimentos de Cristo e as 
glórias que se seguiriam 

àqueles sofrimentos. 

1Pe 1.11 



A eles foi revelado que estavam 
ministrando, não para si próprios, 
mas para vocês, quando falaram 
das coisas que agora lhes foram 
anunciadas por meio daqueles 
que lhes pregaram o evangelho 
pelo Espírito Santo enviado do 

céu; coisas que até os anjos 
anseiam observar. 

1Pe 1.12 



Conclusão: Alegria 


