
  
 

 

 
 

ROTEIRO 007 – ALEGRIA 
 

Quebra-gelo: Qual foi a melhor coisa que aconteceu para você na última semana? Algo que te trouxe 

alegria? Compartilhe com o grupo. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

• Ore por todas as pessoas que estão hoje no PGM  

• Conheça cada visitante e ore pela vida e família deles. 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) 

Salmo 149.1 – “Louvai ao SENHOR. Cantai ao SENHOR um cântico novo, e o seu louvor na congregação 

dos santos.” Escolha um cântico ou hino da preferência do seu Pequeno Grupo. 
 

Tempo da Palavra (25 min) – Gálatas 5. 22 – Texto Principal: Filipenses 5:22 
 

Gálatas 5.22 - Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a 

bondade, a fidelidade, 23 a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei.  
 

Filipenses 4.4 – Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi; Alegrem-se! 
 

 

Na última semana aprendemos um pouco mais sobre o fruto do Espírito Santo, e aprendemos sobre o amor. A 

luz de 1ª Coríntios 13 compreendemos que o padrão de Cristo e muito alto, um amor que tudo sofre, tudo crê, 

tudo suporta e que não acaba. Compreendemos a luz de 1ª João, que pra viver este amor precisamos nascer de 

novo. Em Cristo, e sendo cheios do Espírito Santo viveremos então uma vida de AMOR. Hoje vamos 

aprofundar um pouco mais sobre o Fruto do Espírito. Vamos conhecer sobre a ALEGRIA que o Espírito Santo 

produz em nós.   
 

Paulo no texto de Filipenses anima os cristãos a serem alegres, ou seja, viverem está alegria, o fruto do Espírito. 

Interessante que Paulo escreveu esta carta aos filipenses da prisão. A carta aos filipenses é conhecida como a 

“Carta da Alegria.” Por 17 vezes somente nesta carta ele fala sobre alegria e satisfação.  Como alguém preso 

pode falar com tanta convicção de alegria e satisfação? Mais do que em qualquer outra carta que que ele 

escreveu, Paulo fala sobre esta alegria que os cristãos devem sentir em uma vida de comunhão com o Senhor 

e uns com os outros. Filipenses 4.4 – Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi; Alegrem-se! 
 

Paulo não está falando de uma emoção artificial. Antes uma ação do Espírito Santo no vida do homem que se 

entrega a Jesus. Ela é fruto da esperança e da satisfação de estarmos vivos em Cristo. Esta “alegria” que Paulo 

menciona, tem uma estreita relação com o contentamento. Paulo foi claro em dizer (v. 12 e 13): “Sei o que é 

passar necessidade e o que passar fartura. Aprendi o segredo de vier contente em toda e qualquer situação, 

seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me 

fortalece.” – A Alegria Fruto do contentamento, algo que só o Espírito Santo pode fazer em nós! Vamos 

pensar sobre isso hoje. 

 

Perguntas para Reflexão: 
 

1. Qual lição principal você aprende neste texto estudado hoje? O grupo quer ouvir você” 
 

2. Paulo nos mostra uma total relação da “Alegria e Contentamento”. Compartilhe com o grupo como 

a visão de Paulo de alegria e contentamento difere da visão de mundo de hoje. 
 

3. Que força externa consegue perturbar o seu sentimento de alegria e contentamento com facilidade. 

Compartilhe com o grupo 
 

4. Você conhece alguém do seu relacionamento próximo que não está vivendo verdadeiramente uma 

vida de “alegria e contentamento”? O Que você pode fazer por ela durante esta próxima semana. 

Comente. 
 

 



Tempo de Oração: No momento de oração em duplas, agora compartilhe com sua dupla de oração, 

como ele pode orar por você hoje durante esta semana. Tempo de Orar Uns Pelas Outros (10 min) 

(momento de Oração em Duplas) 
 

• Ore e invista tempo em sua intimidade com Deus. A Bíblia afirma que Deus está disposto a nos ouvir e 

responder a cada uma de nossas orações, isto mostra seu imenso amor por nós.  
 

• Ore pedindo que Deus ensine a cada membro a servir a Deus de todo coração 
 

Tempo da Igreja (5 min):  Compartilhar sobre o desafio dos Encontros Dominicais – Celebração ao 

Senhor! 


