
 

 
Dedicação: 
Cântico de encerramento. 
Pedidos de Oração dos membros da célula. 
Oração de Intercessão ou agradecimento. 
Oração pela conversão de não crentes (caixa de oração para a Salvação). 
 
 
 
 
 
 

                  
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
14º Domingo Comum 

A Alegria do Cristão 
 

• Acolhimento: 
• Oração inicial:  
• Cântico:  
• Quebra-gelo: O que é alegria? 
• Ministração do Roteiro 

 
 

 
Os dicionários definem alegria 

como contentamento, regozijo, satisfação, 
prazer, júbilo. Hoje veremos a verdadeira alegria que a Palavra de Deus nos 
revela: A Alegria da Salvação, do Consolo de Deus, do livramento e da Cruz de 
Cristo. Paulo diz: “Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-
vos”, (Fp 4.4)  
 
I. A Alegria na Salvação - Lucas 10.1-12,17-20. 
 Deus nos envia para sua obra e nos capacita. Muitas coisas maravilhosas 
ocorrem na Missão. Contudo, nossa alegria não está no resultado da Missão. 
Nossa alegria está na salvação de nossas almas; em ter nossos nomes escritos no 
livro da vida. 
 O Evangelho de Lucas 10.1-20 relata a missão dos setenta discípulos. O 
“Senhor designou outros setenta; e os enviou de dois em dois, para que o 
precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir (1)”. 
 Foram para a missão sabendo das dificuldades (3) e das exigências (4), 
contudo, tiveram a capacitação sobrenatural (9): “Curai os enfermos que nela 
houver e anunciai-lhes: A vós outros está próximo o reino de Deus”. 
 Ao regressarem estavam possuídos de alegria e diziam: “Senhor, os 
próprios demônios se nos submetem pelo teu nome!” (17). 
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 Jesus então responde (18-20): “Eu via Satanás caindo do céu como um 
relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre 
todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, 
alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome 
está arrolado nos céus”. 
 Nossa alegria não está no resultado da missão, está em termos nossos 
nomes arrolados nos céus. A salvação é a nossa maior alegria.  
 
Pergunte ao grupo: O que é a alegria da Salvação? 
 
II. A Alegria no Consolo - Isaías 66.10-14. 
 Diante de um mundo cheio de conflitos e perseguições, nossa alegria é 
gerada pelo consolo que vem de Deus. O Consolo do Senhor tem o poder de 
refazer nossas forças. Ele (só Ele) consegue colocar alegria em nossa vida. O 
maior consolo do crente é a alegria que vem do Senhor. Neemias e Esdras dizem 
ao povo que estava chorando: “portanto não vos entristeçais; porque a alegria do 
Senhor é a vossa força” (Neemias 8.10). 
 Isaías 66.10-14 é uma palavra de consolo ao povo de Deus. O profeta diz 
(10,11): “Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós 
todos os que a amais; exultai com ela, todos os que por ela pranteastes, para que 
mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações; para que sugueis e vos 
deleiteis com a abundância da sua glória”. 
 A promessa de Deus é consolo para o povo (12-13): “Eis que estenderei 
sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações, como uma torrente que 
transborda; então, mamareis, nos braços vos trarão e sobre os joelhos vos 
acalentarão. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei; e 
em Jerusalém vós sereis consolados”. 
 O crente se alegra no consolo de Deus. Deus está sempre agindo para 
restaurar, consolar e transformar nossas vidas. 
 
Pergunta ao grupo: Por que as promessas de Deus nos consolam? 
 
III. A Alegria no Livramento - Salmo 66. 
 O crente passa por muitas lutas. Jesus diz: “Tenho-vos dito isto, para que 
em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o 
mundo” (João16.33). 
 O Senhor promete livramentos. Nossa alegria está em Deus que sempre 
traz livramentos para a nossa vida. O grande livramento será nosso recolhimento 
final na Casa do Pai. Nunca estaremos apreensivos ao ponto de entrar em 
desespero, pois sabemos que o Senhor sempre dará o livramento. Esta certeza 
produz alegria eterna. Deus sempre fará o melhor.  
 O Salmo 66 fala da alegria que vem com o livramento.   

O salmista inicia com um convite para toda a terra dar glória ao Senhor 
(1-4), reconhecer suas obras e seu poder (5-7); e depois testemunha o livramento 
que vem de Deus. 

Ele dá a alegria do livramento. O salmista diz (8,9,11): “Bendizei, ó 
povos, o nosso Deus; fazei ouvir a voz do seu louvor; o que preserva com vida a 
nossa alma e não permite que nos resvalem os pés...” 
 
Pergunta ao grupo: Por que o livramento produz alegria? 
 
IV. A Alegria na Cruz de Cristo - Gálatas 6.14-18. 
 Alegramos-nos no sacrifico do Senhor Jesus pela nossa salvação. Foi um 
pacto de amor que resgatou nossa alma do inferno. Na cruz do calvário foram 
abertas todas as possibilidades para nossa vida. Fomos restaurados para uma vida 
de justiça, paz, fraternidade, libertação e vida eterna. A nossa glória está na cruz 
de Cristo. 
 Paulo, encerrando sua epístola aos Gálatas (6.14-18) diz: “Mas longe 
esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o 
mundo está crucificado para mim, e eu, para o mundo” (14). 
 Nossa alegria e glória estão na cruz. O sacrifício do Senhor nos fez novas 
criaturas e é exatamente isso que importa (15). Quem tem este entendimento 
alcança a paz e a misericórdia (16). 
 O sacrifício de Jesus produziu paz e alegria em nossa vida. Por sua morte 
somos novas criaturas e participamos do Reino de Deus.  
 Na carta aos Romanos 14.17 Paulo diz: “Porque o reino de Deus não é 
comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo”.  
 

Pergunte ao Grupo: O que é alegria interior?  
 
Conclusão: 

O crente em Jesus Cristo possui a alegria de Deus em seu interior. Com 
esta alegria ele tem o poder de manifestar o Reino de Deus no mundo. É a alegria 
da salvação que vem pelo consolo, livramento e a cruz de Cristo. Nossa maior 
alegria é ter a salvação eterna. Glória a Deus.  
 
Oração  
Onipotente e misericordioso Deus, fortalece-nos em tua misericórdia, em 
todas as adversidades, para que, tendo a disposição da mente e do corpo, 
realizemos com corações alegres tudo quanto pertence ao teu propósito. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo que vive e reina contigo e com o Espírito 
Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.  
 

 


