
  

 

MOTIVO DE ALEGRIA. 

 
Sentindo 
 
Qual é o seu motivo de alegria? 
 
“Nós tendemos a ver o que queremos ver.”  
 
Quando ganhamos ou compramos algo novo logo nos alegramos. Ao 
vestir uma roupa nova nos alegramos ao comprar um carro novo nos 
alegramos... 
 
Isaias 66.2 – Assim diz o SENHOR: O céu é o meu trono, e a terra o escabelo 
dos meus pés; que casa me edificaríeis vós? E qual seria o lugar do meu 
descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas 
foram feitas, diz o Senhor; mas para esse olharei, para o pobre e abatido de 
espírito, e que treme da minha palavra. 
 
Mateus 5.5 – Bem aventurados os humildes de coração. 
 
Jeremias 1.4-10 - "Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi; antes de você 

nascer, eu o separei e o designei profeta às nações". Mas eu disse: "Ah, 

Soberano Senhor! Eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem". O Senhor, 

porém, me disse: "Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar 

você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou 

com você para protegê-lo", diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a 

minha boca e disse-me: "Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja! 

Eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, 

despedaçar, arruinar e destruir; para edificar e para plantar". 

Jeremias 15.16 - Quando as tuas palavras foram encontradas eu as comi; elas 

são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos 

Exércitos. 

Jeremias 33.9 - Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de 

louvor e de glória, diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de 

todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e 

da prosperidade que eu lhe concedo’. 



Aprendendo 

 
O QUE APRENDEMOS COM ESTA HISTÓRIA? 
 
O que Deus pensa de mim e o que eu penso de Deus a meu respeito... 
Deus nos fez para ser um ser relacional com Ele e com outros. 
Deus espera que sejamos homens e mulheres que anunciam a sua história e seus 
feitos para que a próxima geração anuncie as experiências que tivemos com Ele. 
 
Salmos 145.4 - Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos; eles 

anunciarão os teus atos poderosos. 

Isaias 6 – Foi apenas um encontro para Isaias se dispor ao Senhor e fazer a sua 

vontade. Eis me aqui... 

Isaias 6.1-8 - No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono 

alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins; 

cada um deles tinha seis asas: com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e 

com duas voavam. E proclamavam uns aos outros: "Santo, santo, santo é o Senhor dos 

Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória". Ao som das suas vozes os batentes 

das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim! Estou 

perdido! Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios 

impuros; e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos! " Então um dos serafins 

voou até mim trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com 

ela tocou a minha boca e disse: "Veja, isto tocou os seus lábios; por isso, a sua culpa 

será removida, e o seu pecado será perdoado". Então ouvi a voz do Senhor, 

conclamando: "Quem enviarei? Quem irá por nós? " E eu respondi: "Eis-me aqui. 

Envia-me! " 

 

 

Refletindo 
 
O apóstolo Paulo juntamente com o seu amigo Silas são homens que nos mostram 
que precisamos ser como estes onde estivermos as coisas irão mudar. 
 
Atos 17.1-6 - Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia 

uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por três sábados 

discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria 

sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: "Este Jesus que lhes proclamo é o Cristo". 

Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos 

tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. 

Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um 

tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasom, em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los 

para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jasom e alguns outros 



irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: "Esses homens que têm causado 

alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. ” 

Vamos virar esta cidade de cabeça para baixo, impactar a nossa cidade anunciar o 
evangelho com o nosso estilo de vida, fazer Jesus ser o mais conhecido que qualquer 
placa de igreja ou denominações. 
Um Jesus que nos amou primeiro e o seu amor nos fez desta forma. 

 
 

Aplicando 

 

AFIRMAÇÕES: 

 

JESUS NOS ESCOLHEU PARA SER: 

 
1. EMBAIXADORES - 2º Coríntios, 5.10 - Portanto, somos embaixadores de Cristo, 

como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo 

lhes suplicamos: Reconciliem-se com Deus. 
 

2. TRABALHADORES – Mateus 9.35 – 38 - Jesus ia passando por todas as cidades e 

povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do Reino e curando 

todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque 

estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus 

discípulos: "A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao 

Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara". 
 

3. VESTES NOVAS – Zacarias 3.1-5 - Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote 
Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás, à sua direita, para acusá-lo. O anjo do 
Senhor disse a Satanás: "O Senhor o repreenda, Satanás! O Senhor que escolheu 
Jerusalém o repreenda! Este homem não parece um tição tirado do fogo? " Ora, 
Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. O anjo disse aos que 
estavam diante dele: "Tirem as roupas impuras dele". Depois disse a Josué: "Veja, eu 
tirei de você o seu pecado, e coloquei vestes nobres sobre você". Disse também: 
"Coloquem um turbante limpo em sua cabeça". Colocaram o turbante nele e o 
vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. 

                        

Oração 
 

Vamos orar pedindo ao Senhor que Ele no levante e nos encoraje para anunciar as boas 

novas e libertar os cativos. 

Isaias 61.1-4 -  O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim porque o Senhor ungiu-me 

para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração 

quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para 

proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus; para consolar 

todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de 

cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito 

deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação 



da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros; 

renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. 
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