
1. Oração 
2. Leitura Bíblica: Gl 5.22
3. Introdução:
 Como o próprio significado da palavra deixa claro, a alegria, aqui 
mencionada, é um contentamento em Deus. Quem ama a Deus demonstra 
regozijo pela Sua verdade.
 A palavra grega para alegria é “chara”, que é fundamentada em um 
consistente relacionamento com Deus. Esta alegria de forma alguma está 
relacionada a um triunfalismo pregado em muitas “igrejas”, que infunde na 
mente dos membros que, para se ter alegria em Deus, você precisa alcançar 
bens materiais, como casa, carro, dinheiro etc.; ou então, para você ser feliz em 
Deus, você tem que ser uma pessoa saudável e cheia de vida. Isso é uma 
mentira de satanás para tornar os homens miseráveis, pois “aquele que espera 
Cristo somente nessa vida é o mais miserável de todos os homens” (1Co 
15.19).
 A alegria mencionada por Paulo é uma satisfação em Deus. É um 
prazer único em Sua verdade. 

4. Reflexão:
Alegria (Contentamento, júbilo; regozijo)
 A narrativa da criação do mundo (Gn 1) contém uma frase que se 
repete ao termino de cada dia: Viu Deus que isso era bom. A criação do mundo, 
parte por parte, deu prazer a Deus. No primeiro dia, Ele não olhou para o que 
restava e se lamentou. Antes, Ele se alegrou no que já tinha feito. Sua atitude é 
diferente de muitos de nós, pessimistas profissionais, sempre a lamentar pelo 
que falta ser feito, como um peso...
 Deus é alegre. Ao relembrar a promessa divina ao seu povo, prestes 
a entrar na terra prometida, Moisés afirmou:  "O Senhor teu Deus te fará 
prosperar grandemente em todas as obras das tuas mãos, no fruto do teu 
ventre e no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, porquanto o Senhor 
tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem, como se alegrou em teus pais" (Dt 
30.9).
 Onde Deus está, há "honra e majestade", mas também "força e 
alegria" (1Cr 16.27). Na presença d`Ele, há plenitude de alegria (Sl 16). Esta 
marca do caráter de Deus é reafirmada por ocasião do batismo de Jesus Cristo. 
"Batizado que foi Jesus, saiu logo da água; e eis que se lhe abriram os céus, e 
viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele; e 
eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me 
comprazo", isto é, em quem me alegro, em quem tenho prazer (Mt 3.17). Jesus 
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     disse que no céu há alegria quando um pecador se arrepende (Lc 15.7). O 
  mesmo Jesus informou a motivação para a sua pregação: para que seus 
discípulos (os ontem e os de hoje) "tenham a minha alegria completa em si 
mesmos" (Jo 17.13).
 Como imagem e semelhança de Deus, nós devemos ser alegres. Diz 
a Palavra: "o coração alegre aformoseia o rosto... "(Pv 15.13). Não há 
contradição entre alegria e santidade. Nada mais estranho que um cristão 
triste. Um crente não pode ser triste. Por isso, nada mais estranho do que a 
pintura de uma suposta imagem de Jesus: rosto sério, face crispada, jeito de 
poucos amigos. Uma das críticas que os raivosos e entristecidos fariseus 
faziam ao Senhor Jesus era a seguinte: "Eis aí um comilão e bebedor de vinho, 
amigo de publicanos e pecadores" (Mt 11.19). Ele não era um glutão ou um 
beberrão, mas comia e bebia com os que vinham a Ele, o que contrariava a 
ideia de uma religião séria, pesada e triste. A religião cristã, infelizmente, está 
mais para os fariseus do que para Jesus. 
 Precisamos recuperar a "alegria cristã" com uma teologia e uma 
atitude que condenem a alegria superficial, mas reforcem a alegria no Espírito 
Santo, presente em todas as áreas da nossa vida. Assim, nosso culto deve 
solene, mas alegre. A celebração da Ceia deve ser reverente, mas também feliz. 
Devemos adorar a Deus com a mesma atitude do poeta bíblico: "Irei ao altar de 
Deus, a Deus, que é a minha grande alegria; e ao som da harpa te louvarei, oh 
Deus, Deus meu". (Sl 43.4).
 Nossa vida precisa estar enxertada da alegria que vem de Deus. Essa 
alegria vai além das circunstâncias e se fundamenta na gratidão pelo que já foi 
feito pelo Senhor e na certeza de que as Suas promessas serão cumpridas. 
Sorria! Cristo está vivo!

5. Finalizando...
 1) Fale para a sua família o que significa ser alegre no Espírito;
 2) Orem: Clamem ao Senhor, a fim de que você se alegra hoje na 
presença d`Ele;
 3) Declarem o seu amor da seguinte forma: 
 - famílias com mais de dois integrantes: faça uma declaração de 
amor a quem está  na sua direita (abrace);
 - famílias com dois integrantes: faça uma declaração de amor um 
ao outro (abrace);
 - devocional individual: reflita a respeito da sua alegria no Senhor;
 4) Tire uma foto dos que participaram desse devocional e 
publique em suas redes sociais com a legenda:  

#CatedralPresbiteriana e #alegrianoSenhor

facebook.com/catedralrio catedralriocatedralrio.org.br
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