
Mostraste-me o caminho da 
vida;conceder-me-ás abundância de 

júbilo na tua presença.' 
Atos 2:28 

Porque o reino de Deus não é uma 
questão do que comemos ou bebemos, 

mas de vivermos uma vida de bondade e 
paz e alegria no Espírito Santo. 

Romanos 14:17 

Mãe / Pai: Para a maioria de nós é um 
motivo de alegria que nós estamos com 
ele. O restabelecimento de uma alegria 
da criança pode ser tão simples como 
dar-lhe alguns minutos do seu tempo. 
Outra maneira de ajudá-los está a sugerir 
que gastam alguns minutos com Jesus. 
Dêem-lhes uma Bíblia Verso para 
memorizar. Quando tiverem finisished 
sugerir que Jesus rezar e pedir para 
torná-lo real. 
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Mas o fruto que o Espírito produz em 
nós é: o amor, a alegria, a paz, a 

paciência, a bondade, a delicadeza no 
trato com os outros, a fidelidade, a 
brandura, o domínio de si próprio. 

Gálatas 5:22 

Vocês amam Cristo sem nunca o terem 
visto; mesmo agora, ainda sem o verem 
mas crendo nele, se alegram com uma 

felicidade que não se descreve, que vem 
do céu, 

1 Pedro 1:8 

Vão comer uma boa refeição, disse-lhes 
eu, e mandem presentes aos que são 

necessitados. Não estejam tristes, porque 
a alegria do Senhor é a vossa força! 

Neemias 8:10 

Estes, os que o Senhor resgatou, 
regressarão a Sião cantando, e com uma 
alegria perpétua brilhando-lhes no rosto. 

Estarão cheios de júbilo e de gozo. 
Tristeza e abatimento desaparecerão. 

Isaías 51:11 

Na habitação dos que servem o Senhor 
ouvem-me cantar com toda a alegria, 

agradecendo Deus pela sua salvação, e 
porque o seu braço forte e eficaz, faz 

coisas maravilhosas! 
Salmos 118:15  

 
Que ninguém retribua o mal com o mal. 
Que o bem seja a regra da vossa vida, 
não só entre crentes, como para com 

todos. Conservem em todo momento a 
vossa alegria. Orem sem cessar! 

1 Tessalonicenses 5:15-17 
 

E que sejam fortalecidos pelo seu poder 
glorioso, para poderem suportar com 

paciência e com alegria as dificuldades. 
Colossenses 1:11 

Agora têm desgosto, mas eu tornarei a 
ver-vos, e então alegrar-se-ão; e essa 
alegria ninguém vo-la pode roubar. 

João 16:22 



Mas que se alegrem todos os que confiam 
em ti. Que pulem de alegria, para 

sempre,porque tu os defendes. Que se 
sintam felizes os que amam o teu nome. 

Salmos 5:11 

Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-
nos, pois, rejubilemos todos com isso! 

Salmos 118:24 

O seu nascimento dar-vos-á grande prazer 
e contentamento, e muitos se alegrarão 

convosco, 

Lucas 1:14 

ainda que os rebanhos morram no meio 
das pastagens e que os currais fiquem 

vazios, contudo eu me alegrarei no 
Senhor; serei feliz no Deus da minha 

salvação. 
Habacuque 3:18 

E quando faço oração, é com alegria que 
sempre vos menciono, por causa da vossa 

participação activa na difusão do 
evangelho, desde o primeiro dia até agora.

Filipenses 1:4 

Que Deus, o que vos deu esperança, vos 
mantenha felizes e cheios da paz que 

nasce pela fé, através do poder do Espírito 
Santo nas vossas vidas. 

Romanos 15:13 

Se guardarem os meus mandamentos 
estarão a viver no meu amor, assim como 

eu obedeço ao meu Pai e vivo no seu 
amor. Disse-vos isto para que se possam 

encher da minha alegria. Sim, a vossa taça 
de alegria transbordará! 

João 15:10-11 

Alegrem-se na esperança de tudo aquilo 
que Deus tem planeado para vocês. Sejam 
pacientes nas dificuldades, orando a Deus 

de forma constante. 
Romanos 12:12 

Depois, levando-os à casa onde morava, 
serviu-lhes uma refeição. Tanto ele como 

os seus estavam cheios de alegria por 
agora serem todos crentes em Deus! 

Atos 16:34 

Nos tempos antigos permitiu que os 
povos agissem como melhor lhes parecia, 
mas nunca deixou de lhes dar provas da 
sua existência e do que ele é realmente, 

por meio de actos de bondade, tais como 
mandar-vos chuva, boas colheitas, 

alimento e alegria. 
Atos 14:17 

Os que se converteram por intermédio 
deles estavam cheios de alegria e do 

Espírito Santo. 
Atos 13:52 

Tenho muita alegria em constatar que 
alguns dos teus filhos andam segundo a 

verdade, de acordo com os mandamentos 
que recebemos de Deus. 

2 John 1:4 




