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O que te traz Alegria?



Coisas que nos Alegram



A Felicidade

Tristeza não tem fim
Felicidade sim

Tristeza não tem fim
Felicidade sim



Ultima Ceia

João Cap 13-17

13:1 - Ora, antes da Festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado
os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim.

13:14 - Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros.

13:27 - Assim lhe diz Jesus: O que fazes, faze-o depressa. 

14:1 - Não se perturbe o vosso coração.
Credes em Deus, crede também em
mim.

14:2 - Na casa de meu Pai há muitas
moradas. Se não fosse assim não teria
dito que vou preparar um lugar para vós.
14:16 - E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará
outro Consolador, a fim de que esteja
para sempre convosco,



Continuação das últimas instruções aos discípulos

João 
16:20: Na verdade, na verdade vos digo 
que vós chorareis e vós lamentareis; o 
mundo se alegrará, vós estareis 
entristecidos, mas a vossa tristeza se 
converterá em alegria.

16:21: A mulher, quando esta prestes a dar
à luz, tem tristeza porque sua hora chegou; 
quando, porém, a criancinha é gerada não
mais se lembra da provação , por causa da 
alegria, uma vez que foi gerado um ser 
humano para o mundo.



Caminho Verdade e Vida

Cap. 93 – Alegria Cristã

“…No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos Constitui os
alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores
representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. 
Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas
terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de 
esperança.”

“Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem
natural para a aquisição das alegrias eternas…”

“…sem advertência e medida, no presente estado evolutivo, é
depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, 
reservou trabalhos e sacri�cios aos companheiros amados, para 
que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com 
valioso patrimônio de estáveis edificações.” 



Continuação das últimas instruções aos discípulos

João 

16:22 - Assim, vós também, agora, 
tendes tristeza, mas vos verei 
novamente e o vosso coração se 
alegrará; e a vossa alegria ninguém tira 
de vós.



Palestra do DIVALDO

Solon: Homem mais sábio.  Crezo: Homem mais rico e 
poderoso da Lidia.

Enquanto não se morre não se pode avaliar a existencia de ninguém pelo castigo do tempo, 
Crezo tenha cuidado com o tempo!



A carta de Paulo aos Filipenses

“Alegrem-se no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se!” – Paulo (FILIPENSES, 4:11.) 

“Aprendi a contentar-me com o que tenho.” – Paulo (FILIPENSES, 4:11.) 



O Consolador – Cap 85 (Se aspiras a servir)

“Aprendi a contentar-me com o que tenho.” – Paulo (FILIPENSES, 4:11.) 

…Tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados de instrução, 
mas esperas um �tulo oficial que talvez nunca chegue. 

“Quando o apóstolo escreveu essa confissão, estava preso em Roma. 
Em torno dele, o ambiente doloroso do cárcere. Guardiães desalmados, 
companheiros infelizes, pragas e palavrões. Nem sempre pão à mesa, nem sempre 
água pura, nem sempre consolação, nem sempre voz amiga... 
No entanto, ao invés de desanimar, o pioneiro do Evangelho cede vida e força, 
serenidade e bom ânimo de si próprio. 

Se aspiras a servir aos outros, servindo a ti mesmo, no reino do Espírito, não percas
tempo na expectativa inútil, pois todo aquele que sente, e age com o Cristo, vive
satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. “



O mal e o sofrimento

Se eu conversasse com Deus
Iria lhe perguntar:
Por que é que sofremos tanto
Quando viemos pra cá?
Que dívida é essa
Que a gente tem que morrer pra pagar?
Perguntaria também
Como é que ele é feito
Que não dorme, que não come
E assim vive satisfeito.
Por que foi que ele não fez
A gente do mesmo jeito?
Por que existem uns felizes
E outros que sofrem tanto?
Nascemos do mesmo jeito,
Moramos no mesmo canto.
Quem foi temperar o choro
E acabou salgando o pranto?”

Leandro Gomes de Barros
1865 - 1918



Felicidade E Alegria

Felicidade é um estado intrínseco, em
geral associado ao bem-estar. Ela é perene, 
ligada a auto-confiança, serenidade, sensação de 
dever cumprido e um sentimento de paz interior.

Alegria é um transbordamento da felicidade, 
está em geral ligada a um fato ou ação positivos. 

Se pensarmos em um gráfico, os momentos
de alegria gerariam picos e a felicidade se 
manteria numa linha mais plana.
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