
 

Informar das Atividades Semanais – 3ª TERÇA-FEIRA DO MÊS: TDL Treinamento de Líderes de 
Células (Bigorrilho) | SEXTA: Culto de Libertação às 20h (Bigorrilho) | SÁBADO: Culto m.HOLY – 
Juventude às 19h (Bigorrilho)| DOMINGO: Culto de Celebração às 10h e às 18h30.  

ROTEIRO – Base 01/03/2020 
 

MARCAS DA ALEGRIA 

# Romanos 14:17 / Filipenses 4:4 # 
 

 

INTRODUÇÃO: 

• O povo de Deus é alegre por definição. O cristão é alguém que foi encontrado e 

recuperou a sua posição como filho.  

• Para os cristãos, a alegria não é só uma opção de vida. É um bom testemunho; é pré-

evangelização; é coerência. 

• O mandamento da alegria está espalhado nas Escrituras Sagradas 

▪ Você se considera uma pessoa alegre? 

▪ Qual (ais) o motivo (s) da sua alegria? 

 

 

I. SER ALEGRE FAZ PARTE DA CULTURA DO REINO (Romanos 14:7) 

1. A vontade de Deus é que estejamos alegres. (Filipenses 4:4) 

2. Ser alegre não é uma opção, é um mandamento. 

3. Não ser alegre é transgredir uma ordem de Deus.  

4. Se Deus manda, então é possível ser alegre.  

5. Um cristão triste é uma contradição. 

▪ O que é preciso fazer para viver alegre? Comente. 

 

 

 

II. A ALEGRIA NÃO DEPENDE DAS CIRCUNSTANCIAS 

Mesmo preso, algemado, acuado e passando lutas, Paulo soube manter a alegria no seu 

coração. 

A diferença entre estar alegre ou triste não deve ser a circunstâncias, mas o fundamento 

sobre o qual construímos nossa vida. 



 

 

                                                                             

                                                                                        

                                                                            

Devemos edificar a nossa casa na Rocha. Os problemas viram, mas a alegria não irá 

embora. 

• A alegria está sempre centrada no Senhor. (Filipenses 4:12-13) 

▪ Você consegue manter a alegria no meio da tribulação? Comente. 

 

Alegria bíblica não é sorriso o tempo todo, não é gargalhada apenas, mas é um contra 

ponto da apatia, da murmuração. 

 

III. ALEGRIA DA SALVAÇÃO 

Crente não perde a salvação, mas pode perder a alegria da salvação. 

Aquilo  que um dia era o maior motivo de alegria quando nos convertemos, pode se 

perder. 

▪ Como saber se perdeu a alegria da salvação? 

Se o reino, o céu ou a volta de Jesus não emplogam você, provavelmente perdeu a 

alegria da salvação. 

A alegria é um estilo de vida.  

A alegria é uma decisão racional que o crente precisa ter. (Salmo 30:1-12) 

 

 

CONCLUSÃO: 

 

Deus nos deu um Espíritu de alegria. Viva nEle e viva alegre!. 

 

 

Débora Brito 


