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Lição 6: Viver alegre com Cristo

Alegria que vem de Deus.
O dicionário português define a alegria 

como “estado de satisfação extrema; sen-
timento de contentamento ou de prazer 
excessivo.” A alegria é uma emoção que 
ocorre devido à libertação de algumas subs-
tâncias químicas com a serotonina, a dopa-
mina e noradrenalina. A autoestima, o bom 
humor e a felicidade são causados pela ale-
gria vivida pelos indivíduos. Via de regra, 
a alegria facilita a resolução de problemas, 
ajuda a criatividade, suaviza os efeitos do 
stress e inibe pensamentos negativos. Você 
sabia que fazer o que te deixa alegre e feliz 
fortalece o seu corpo na luta contra infec-
ções? Pesquisadores examinaram o padrão 
de expressão genética das células de defesa 
do corpo. Entre os 80 voluntários, aqueles 
que eram mais felizes, havia uma expressão 
mais forte dos anticorpos e genes antivirais. 
É por isso que ouvimos dizer que a alegria 
é contagiante. 

Quando estamos em Deus, sentimos uma 

alegria mais especial, que 
além de nos proporcionar os benefícios 
de estarmos alegres, ela ainda nos fortale-
ce: Neemias 8.10 “... porque a alegria do 
Senhor é a vossa força.” Outra caraterística 
importante da alegria do Senhor é que ela 
dura para sempre: João 16.22 “... e vocês 
se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria 
de você.” Pois aqueles que foram salvos 
por Jesus têm a certeza de que um dia vão 
morar com Ele no céu. Lá não haverá mais 
choro, tristeza ou dor. Por isso, a salvação 
é uma fonte inesgotável de alegria. Quem 
conhece Jesus e prova do seu verdadeiro 
amor, tem sua vida completa com uma ale-
gria que não vem de prazeres terrenos, mas 
sim diretamente de Cristo. Como descrito 
em João 15. 11: “Tenho dito estas palavras 
para que a minha alegria esteja em vocês 
e a alegria de vocês seja completa.” Assim 
somos felizes e completos, porque temos 
em nós a verdadeira alegria que vem Deus.
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