
ESTUDO DE PG 2019 (10/03/2020)      

 

TEMA:  “TRANSFORME O MUNDO COM A ALEGRIA DE JESUS”    

Quebra-gelo:  Sua alegria em Jesus já chamou a atenção de alguém?  

Versículo chave:  “Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se! 

Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor.” (Filipenses 

4.4,5) 

 

 

1. CLAREZA  (Estudando e Compartilhando a Palavra – 25m):  

INTRODUÇÃO:  Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar a sua alegria somente em Deus, não em 

coisas, pessoas ou relacionamentos. Essas fontes podem gerar alegria, mas será sempre algo passageiro. Mas a alegria 

que vem do Senhor é eterna, porque Ele é eterno e fiel. Jamais irá lhe decepcionar. Sua alegria deve estar em Jesus 

Cristo, fonte eterna de alegria e essa alegria deve ser compartilhada com aqueles que ainda não conhecem e reconhecem 

a Jesus como Salvado de suas vidas. 

 

A ALEGRIA QUE TRANSFORMA NOSSA VIDA: Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de 

diversas formas, como por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, estas vidas 

serão tão somente mudadas, não transformadas. A alegria que terão sem receber a Cristo será passageira e não terão a 

transformação que resulta em alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus.  Precisamos refletir a 

alegria e o amor do Salvador, a fim de que as pessoas possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estar com Ele na 

eternidade, usufruindo da verdadeira alegria. A Alegria de Jesus já transformou sua vida? Você tem deixado essa 

alegria transparecer em suas atitudes cotidianas?  

 
ALEGRIA QUE GERA AMABILIDADE: “Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se! Seja a 

amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor.” (Filipenses 4.4,5). O texto de Paulo fala de alegria e 

aparentemente muda de assunto, passando a falar sobre amabilidade: “seja a amabilidade de vocês conhecida por 

todos”. Amabilidade, ou moderação como aparece em algumas traduções, é a forma amável como a pessoa que serve a 

Cristo deve se relacionar com os outros. Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer nos meus 

relacionamentos. E como é que ela transparece? Em forma de amor ao próximo, iniciando pelo trato com os outros, 

amabilidade. Você pode contar algum testemunho pessoal a respeito disso? 

 

PERTO ESTÁ O SENHOR: E Paulo termina o trecho dizendo “perto está o Senhor”. Há duas ideias nisso. A 

primeira é a intimidade de Deus conosco. É por causa de sua proximidade em relação a nós que seu amor nos contagia, 

nos motivando a compartilhá-lo com outras pessoas. E também “perto está” no sentido de retorno. Precisamos ser 

amáveis para que as pessoas vejam a nossa alegria e creiam que Jesus Cristo está voltando. Como anda o seu 

relacionamento com Deus? Você é daqueles que já não esperam mais a segunda vinda de Cristo?  

 

CONCLUINDO:     Reflitam seriamente nos pontos que foram expostos aqui e revejam suas considerações a respeito 

dessa Alegria de Jesus que deve ser contagiante e contagiosa. “Transforme o mundo com a alegria de Jesus”, é mais  

que um tema de uma campanha missionária, é um imperativo que deve ser o estilo de vida de cada um de nós.  

 

2. ALINHAMENTO (Nossos desafios –  20m) :   Que lições esse estudo traz para vocês hoje?  

3. MOVIMENTO  (Evangelismo e Serviço –  10m):   Não esqueçam da cadeira vazia!  Precisamos alcançar 

pessoas para Cristo, como um todo. Precisamos ser uma igreja multiplicadora! Ganhem pessoas para Cristo!     

4. FOCO: Não percam o foco da MULTIPLICAÇÃO!  Seu PG existe para se multiplicar!  

 

 

AVISO IMPORTANTE: 
Estamos em campanha de Missões Mundiais. Você pode participar da seguinte forma: 

1. ORANDO:  Durante 40 dias de oração, interceda pela campanha, pela JMM, pelos missionários e suas 

famílias, pelos desafios dos campos e pelas vidas que ainda precisam ser alcançadas. 

2. MOBILIZANDO: Seja um incentivador. Contagie outras pessoas. Arrecade doações para o nosso Bazar. 

Convide pessoas para servir no DIA de GRAÇA e traga não crente para esse dia também.  

3. INDO: Envolva-se nas ações missionárias da igreja. Fale do amor de Jesus. Convide pessoas para irem ao seu 

PG e aos cultos dominicais, seja um missionário atuante em “sua Jerusalém”.  

4. OFERTANDO: Ninguém é tão pobre que não possa repartir algo, que não possa investir no Reino de Deus. 

Não deixe a responsabilidade de ofertar apenas para alguns, você também é parte desse projeto divino. Separe 

sua oferta do tamanho do seu amor por missões, pelo Reino e pelas vidas ainda não alcançadas.  


