Estudo bíblico
FRUTO DO ESPÍRITO
“A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte
quando você está fraco. Eu me alegro também com as fraquezas, os
insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais
passo por causa de Cristo. Porque, quando perco toda a minha força,
então tenho a força de Cristo em mim”. 2Co 12.9 NTLH
¤ 2º FRUTO | ALEGRIA

¤ É MANDAMENTO:

Algumas versões da bíblia coloA alegria não é só uma opção de
cam o versículo de Gálatas a pala- vida. É uma ordem de Deus ao seu
vra “alegria” e não gozo. Particular- povo. Em Cristo, é uma aberração
mente prefiro a palavra “gozo”.
não ser alegre. É um mau testemuÉ muito comum vincular a ale- nho. É uma contraevangelização. É
gria a fatores EXTERNOS. De uma falta de coerência.
coisas que acontecem conosco ou
“...não vos entristeçais;
com as pessoas que amamos.
porque a alegria do SENHOR
é a vossa força.” ne 8.10
Ganhar um brinquedo novo, ter
um desejo realizado, poder fazer ou
desfrutar de algo que gostamos são
coisas que nos deixam alegres.

Quando Adão e Eva pecou no
Éden, o Espírito Santo de Deus se
ausentou do coração, do espírito e
da alma do ser humano. E deixou
um buraco, um vazio, uma falta de
sentido que as pessoas querem encher.
A alegria vêm sendo procurada nos mais diversos sentimentos:
fama, sucesso, reconhecimento,
prazer, diversão, dinheiro, bens,
poder, etc.

¤ CASOS DE ALEGRIA:
- GN 26.8 - ISAQUE E REBECA
- NM 14.24 - ATITUDE DE CALEBE
- MT 13.44 - TESOURO ESCONDIDO
- JO 15.11 - JESUS CITA O GOZO

¤ ALEGRE-SE EM DEUS
“...diante dele até a tristeza salta de alegria.” Jó 41.22

“Alegrai-vos na esperança,
“Em ti me alegrarei e saltasede pacientes na tribulação, perseverai na oração”; rei de prazer; cantarei louvores ao teu nome, ó AltíssiRm 12.12
mo.” Sl 9.2
A Alegria não pode ser confundida com satisfação ou bem-estar
“...na sua presença há pleniapenas. É muito mais do que isso
tude de alegria” Sl 16.11
De outro lado, o gozo, não significa necessariamente um sorriso
“Regozijai-vos sempre no
nos lábios, mas uma atitude inteSenhor; outra vez digo, rerior de confiança, esperança e satisgozijai-vos.” Fp 4.4
fação em Deus.
¤ PARA MEDITAR

“Está
alguém
alegre?
Cante louvores” Tg 5.13

E, na tentativa de trazer essa ale“No meio de todas as nossas
gria tentam manipular (indo a
_______________________________
shows, boates, em bebedeiras, usan- aflições, eu continuo muito
do drogas, entre outros). E nem ao animado e cheio de alegria.”
2Co 7.4 NTLH
menos pensam, se isso passa por
¤ TAREFA DE CASA ¤
cima do mandamento Sagrado.
“O coração alegre aformoPara alguns, a alegria possui siA prática da alegria é a arte
nônimo de ter muito dinheiro ou seia o rosto, mas pela dor do
de
oferecer resistência à triscoração
o
espírito
se
abate.”
propriedade.
teza por meio do gozo.
Pv 15.13
A verdadeira alegria não se conquista com bens materiais. Não deNão deixe nada - NEM MES“O coração alegre é como
pende da casa, do carro, do sofá ou
o bom remédio, mas o espíri- MO UMA TRAJÉDIA - interdas roupas que temos. Pois, o carro
romper a sua alegria.
to abatido seca até os ossos”.
do ano fica velho, casa nova envePv 17.22
lhece, roupa da moda passa, o vigor e a beleza física acaba-se com o
passar dos anos. (Mt 6:19)

