
encaminha para a glória do céu, porque sentimos o amor do Senhor no nosso 
coração. 
 
Certos que Deus nos guiará sempre pelos melhores caminhos, construamos com 
Ele uma relação de entrega e de escuta. Reflitamos nestas pistas para 
encontrarmos a alegria e a força que vem do Seu amor, tomando consciência do 
que necessitamos mudar na nossa vida   

 A minha alegria e a minha felicidade dependem de quê? Onde a deposito e 
procuro? 

 Nos momentos mais difíceis, onde encontro força e alegria? 
 Sinto e acredito que o Senhor está no meio de nós, como diz Sofonias? 
 É Jesus Cristo o motivo e o motor da alegria da minha vida? 

 

Confiantes que Deus está ao nosso lado, entreguemos- Lhe a nossa vida, 

fragilidades, medos e necessidades… Ele escuta as nossas preces! Partilhemo-las!  

  

Preparemos a vinda do Senhor e, com o coração revestido da Sua alegria, rezemos 

confiantes 

Pai Nosso… 

 

Senhor, que estás para vir, permanece em nós, para que o nosso coração, 

reconhecendo a Tua presença, se alegre e Te louve, pelos séculos dos séculos. 

 

Providos do Espírito Santo, firmes e seguros na alegria que vem do Pai, benzemo-

nos 

Em nome do Pai… 

 

 

Consulte a oração online em: oraremfamilia.pt 
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Escolhemos um recanto do nosso lar onde possamos estar confortáveis e em 
silêncio. Reunimos os elementos da família e deixamos os mais novos procurar na 
Bíblia as passagens de Sofonias 3, 14-18a e Filip 4, 4-7.  
Sem pressas ou distrações, concentramo-nos para deixar Deus falar ao nosso 
coração e, quando preparados, acendemos uma vela.  
 
 
Alegres pelo amor de Deus que está no meio de nós e caminha connosco, 
benzemo-nos 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

A NOSSA ALEGRIA ESTÁ NO SENHOR 



Honremos a Deus, digno de louvor pelo Seu grande amor que é luz e alegria para 
os nossos corações...  (Letra do cântico “Por causa do amor”) 

Transformados e renovados pelo amor do Pai, extravasemos a alegria e a gratidão 

pelas Suas bênçãos e auxílio, partilhando-as em voz alta   

 
Um de nós vai ler em voz alta estas duas passagens e, atentos, deixemo-nos 
edificar e nutrir pela verdade contida na Palavra de Deus.  
Sofonias 3, 14-18a 
Clama jubilosamente, filha de Sião; solta brados de alegria, Israel. Exulta, rejubila 
de todo o coração, filha de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença que te 
condenava, afastou os teus inimigos. O Senhor, Rei de Israel, está no meio de ti e já 
não temerás nenhum mal. Naquele dia, dir-se-á a Jerusalém: «Não temas, Sião, não 
desfaleçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, como poderoso 
salvador. Por causa de ti, Ele enche-Se de júbilo, renova-te com o seu amor, exulta 
de alegria por tua causa, como nos dias de festa». 
Filip 4, 4-7 
Irmãos: Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos digo: alegrai-vos. Seja de 
todos conhecida a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com 
coisa alguma; mas em todas as circunstâncias, apresentai os vossos pedidos diante 
de Deus, com orações, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que está acima 
de toda a inteligência, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em 
Cristo Jesus.  
 
Após ouvir atentamente a mensagem de Deus Criador contida nestas passagens, 
estamos disponíveis para a compreender melhor e fazer dela, a luz do nosso 
caminho. Atentemos… 

Correspondendo à sede de alegria do ser humano, Sofonias exorta-nos, dizendo: 
“Clama jubilosamente, filha de Sião; solta brados de alegria, Israel. Exulta, rejubila 
de todo o coração, filha de Jerusalém.” Paulo, diz-nos: “Alegrai-vos … Novamente 
vos digo: alegrai-vos.” Paulo não fala de alegria como um teórico. Ele não está num 
hotel de luxo nem a viver umas boas férias num paraíso qualquer. Quando Paulo 
escreve isto, ele está preso. Paulo já tinha passado por lutas tremendas, 
perseguições atrozes, açoites humilhantes, injustiças humanas e não sentia 
vontade de rir à toa mas a alegria continuava no seu coração. Apesar da situação 
pessoal penosa e aflitiva, esta carta é marcada pelo encorajamento e alegria porque 
Paulo sabia que tinha todas as razões do mundo para se alegrar: o amor de Deus, 
manifestado em Jesus Cristo. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro e ser 
poupado aos problemas mas é saber onde construímos o fundamento da nossa vida 
e construir a nossa casa sobre a rocha da Palavra de Deus. Os problemas vêm mas 
a alegria não vai embora porque ela não depende das circunstâncias. A nossa 
alegria não é ausência de problemas, não depende do que está fora de nós. A 
estrada da vida foi muito difícil para os apóstolos e para o próprio Jesus. Todos 
tiveram necessidades, todos passaram por aflições, todos foram perseguidos e não 
será diferente connosco. Nós também somos afligidos por problemas e 
enfermidades e seria hipocrisia andar pelas ruas ostentando sempre um sorriso no 
rosto. Tudo tem o seu tempo, no entanto, a alegria verdadeira não depende do 
estado de espírito ou humor mas do nosso relacionamento com o Senhor. As 
circunstâncias da vida não podem apagar a alegria da nossa vida porque ela está 
centrada no Senhor. Sofonias repete duas vezes “o Senhor está no meio de ti” e 
Paulo diz para nos alegrarmos “sempre no Senhor”. A nossa alegria é uma pessoa: 
o Senhor porque só ele tem a alegria verdadeira para nos dar. A Palavra de Deus 
ensina-nos que a verdadeira alegria está em vivermos e seguirmos o caminho do 
Senhor e não está nos bens deste mundo. Se observarmos com atenção, vemos que 
existem pessoas riquíssimas, bem aceites na sociedade, fisicamente saudáveis que, 
apesar de tudo, são tristes e infelizes. Afastados do caminho do Senhor vivemos a 
tristeza e a desilusão, como fala Sofonias. A alegria real e duradoura é um dom e 
uma graça que vem de Deus, por meio de Jesus, seu Filho, que veio até nós para 
nos salvar e transformar as nossas vidas. Ele prometeu estar connosco todos os dias 
até ao fim dos tempos (Mt 28, 20). Isto é mais do que o nosso consolo, é a razão da 
nossa alegria e a alegria no Senhor é eterna e independente das circunstâncias 
exteriores. Quando alguém experimenta o amor de Deus, manifestado em Jesus 
Cristo, tudo passa a ser diferente: os valores mudam, as prioridades são alteradas 
e o sentido da vida passa a ser diferente. A nossa alegria e a nossa força estão no 
Senhor que vem até nós. Mesmo na dor, na doença, na pobreza, no sofrimento e 
até mesmo na morte, experimentamos uma alegria cheia de glória que nos  

Podias não ter vindo 

E deixado o mundo sofrer 

Deixar-nos vaguear perdidos e sós 

Podias facilmente dizer isto é demais 

Podias ter seguido outro caminho 

Mas p’ra nossa surpresa Tu  

escolheste vir morrer 

Para mostrar amor e p’ra provar que 

Só Tu és Deus 

 

Por causa do amor, o mundo inteiro mudou 

Virou-se a página e a história foi 

escrita de novo, p’ra sempre 

Por causa do amor eu tenho eternidade 

Porque tu me deste aquilo que sei 

jamais merecer 

Por causa do amor 

Há uma esperança onde havia escuridão 

E uma  luz que nos conduz ao lar 


