
 
Roteiro para as células a partir de 04 de agosto de 2019 

 

Tema:       Alegria     -    Lc 2:6-11.   

                                                    

Introdução: O anjo anunciou a chegada do Salvador Jesus ao mundo: 

“Eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo” – (Lc 2:10). 

- Alegria é uma marca da salvação em Jesus. 

- Antes de nos alegrarmos nas bênçãos, nos alegremos com a nossa salvação  

Lc 10:20-21.   

- Até o Céu é contagiado pela alegria da salvação - Lc 15:7. 

 

Deus idealizou o ser humano para viver alegre. 

- O reino de Deus é alegria – [Rm 14:17]. 

- Quando passo a viver sem essa alegria é porque estou seguindo fora do propósito. 

 

O assunto, “alegria”  gera uma corrida no mundo e o inferno, por sua vez, de 

forma contrária, se levanta contra a sociedade plantando a tristeza/depressão. 

- Em busca da alegria, muitos lançam mão do álcool, das drogas, da prostituição, etc. 

- Temos no Brasil o que é chamado, “o dia intencional da cerveja”, a alegria 

promovida pelo álcool. 

- O filho pródigo, buscou alegria dessa forma  e se deu mal. 

- Precisamos vigiar  o formato de alegria cultivada pela sociedade. 

 

A Bíblia nos chama para servir ao Senhor com alegria – [Sl 100:2]. 

- Quando o povo servia a Deus murmurando, o resultado era negativo. 

- Mas se o servimos com alegria, Ele concede os desejos do nosso coração – [Sl 37:4]. 

 

Conclusão: Davi orou para que Deus lhe restaurasse a alegria da salvação - Sl 51:12 

- Na V.T. a alegria era explorada de forma normal, pelo vinho, mas, “naquele dia” sob 

o selo da Nova Aliança, essa alegria passou a ser uma ação do E.S. 

- No dia em que o E.S. desceu sobre os cristãos, quem viu de fora, teve a ideia que os 

discípulos estavam alcoolizados - At 2:2-4, 12-13. 

- Jesus o Salvador, proporcionava alegria e quando Ele se foi, Deus enviou “Outro” em 

seu lugar, o E.S. cuja parte do fruto que produz em nós é “alegria” - Gl 5:22. 

- O Senhor Jesus prometeu restaurar a nossa alegria: 

- “Porém a vossa tristeza se converterá em alegria” – [Jo 16:20]. 

- Como Jesus, podemos ser ungidos com a unção da alegria - Sl 45:7. 

 

Textos bíblicos 

 

Lucas 2:6-11 

6  E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. 



7  E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa 

manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. 

8  Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam, 

durante as vigílias da noite, o seu rebanho. 

9  E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de 

resplendor, e tiveram grande temor. 

10  E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, 

que será para todo o povo: 

Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. 

 

Lucas 10:20-21 

20  Mas, não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos; alegrai-vos antes por 

estarem os vossos nomes escritos nos céus. 

21  Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo, e disse: Graças te dou, ó 

Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as 

revelaste às criancinhas; assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. 

 

Lucas 15:7 

Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do 

que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. 

 

Gálatas 5:22 

22  Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 

fé, mansidão, temperança. 

Salmos 51:12 

Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. 

 

Atos 2:2-4, 12-13 

2  E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu 

toda a casa em que estavam assentados. 

3  E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram 

sobre cada um deles. 

4  E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, 

conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 

12  E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que 

quer isto dizer? 

13  E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. 

 

Salmos 45:7 

Tu amas a justiça e odeias a impiedade; por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de 

alegria mais do que a teus companheiros. 


