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A VERDADEIRA HONRA MANIFESTA ALEGRIA ESTUDO 8 (Lição 2) 
“Mas, do Filho, diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos; Cetro de equidade é o Cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a 

iniquidade; por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a  teus companheiros.” ( Hebreus 1:8-9) 

Introdução: Eita Deus Maravilhoso, não é mesmo! E Ele Decidiu nos ungir com a unção de alegria, em 

Provérbios 15:13 diz: “O coração Alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate”. 

Vamos continuar a expressar a alegria de Deus, aprendendo sobre esta semente que manifesta Júbilo. 

 

A semente da alegria é um destilar de óleo novo ; Quando falamos em alegria, logo vem em nossa mente, não 

ter problemas, não ter batalhas, ou até mesmo ter uma conta bancária que nos faça rir a toa. Mas na verdade não é 

isso que Deus quer realmente nos dar. Quando o óleo novo cai sobre alguém, vem a alegria. Busque ser ungido 

com o óleo da alegria porque ela é determinante para a sua viagem. Muitos viverão os melhores dias da sua vida 

por tantas coisas maravilhosas que Deus realizará em sua vida, família, ministério e em todas as áreas que você 

pedir a Ele. O Senhor quer abençoá-lo. Na hora que a alegria veio, Deus liberou os anjos para salvá-los de todos 

os apuros. Quando a alegria vem até você, anjos são atraídos em seu favor. Quando a pessoa murmura, atrai 

demônios e a vida se transforma em um inferno. E há pessoas que gostam de andar com serpentes, já se 

acostumaram a serem picadas. Deus não nos criou para andarmos feridos, picados pela serpente. A promessa é de 

que ela até poderia ferir o calcanhar do homem, mas este esmagaria a sua cabeça. Deus é maravilhoso. Para 

calcanhar ferido há cura, mas para cabeça esmagada, não há cura.  

 

Em Belo Horizonte, uma cobra coral entrou no berço de um menino de nove meses, enrolou-se no berço dele e 

foi na direção da cabeça. O pequeno abriu a boca e com apenas três dentinhos, matou o animal. Esse bebê já 

pode considerar-se um vencedor, um vitorioso. A cobra picou a língua dele e ele teve uma parada cardíaca, mas 

sobreviveu. O relatório do médico foi de que a criança não poderia morrer, mas entrar na história.  

 

A alegria é uma mudança de circunstâncias; A alegria é uma mudança de circunstâncias porque traz um poder 

renovador. Todo o mundo precisa de um poder renovador, uma graça renovadora, um poder novo para a casa, 

para a empresa, o trabalho, as áreas para as quais milita. Podemos todas as coisas nAquele que nos fortalece, por 

isso não podemos andar com cara de derrotado. A alegria incomoda alguns. Observe como quando você está 

muito alegre, as pessoas o repreendem, dizem para você parar de rir. Não se preocupe! Seja você uma pessoa 

com capacidade de viver feliz mesmo quando tudo sinalize que vai mal. Deus lhe dará essa unção. Quando 

pensar em prosperidade, não pense no dinheiro que pode resultar em alegria. Primeiro, você precisa ser alegre. 

Isso, sim, é prosperidade. Prosperidade não é andar com o bolso cheio de dinheiro. Conheço pessoas cheias de 

dinheiro e vazias de alegria!  

 

Há pessoas que estão no ambiente de trabalho de cara emburrada, vivem mal humoradas, são terríveis. Existem 

dois tipos de alegria. A alegria externa e a alegria interna. A alegria externa é movida por circunstâncias. Alegria  

é interna é independente de. Alegria é Kara, em grego, que originou a palavra Karis, graça que derrama 

prosperidade. É um favor imerecido. A graça de Deus na sua vida libera prosperidade em todas as áreas da vida, 

pois muda a sorte de forma absurda. 

 

Hoje quando eu olho para a vida de alguns discípulos, posso alegrar-me pelo que eles eram e pelo que eles são, 

pelo que eles tinham e pelo que têm. Vivem em uma prosperidade que não pode ser medida. Ver a sorte das 

pessoas que caminham conosco mudada, é maravilhoso. Em Jó 42:10 diz que enquanto ele orava pelos seu 

amigos, Deus mudou a sorte dele e o restituiu em tudo o que havia perdido. O Senhor quer derramar da Sua força 

sobre a sua vida para estabelecer um tempo novo, ungir sua cabeça com óleo. Assim, cativeiros serão rompidos, 

fontes se abrirão e anjos serão liberados para tomarem causas específicas.  

 

A alegria do Senhor entrará em operação para que você entre em contagem regressiva para a maior mudança da 

sua vida. A alegria permite que a força do Senhor nos tome. A alegria do Senhor é a nossa força e traz mudança 

de sorte porque estabelece um tempo novo de Deus. A semente de alegria traz prosperidade na vida do homem e 

da mulher de Deus. Deus muda história e históricos. Saia da fase que você está e entre em uma nova fase 

poderosa da parte do pai. Aquele que começou a boa obra irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. E, você, sabe 

qual é o dia de Cristo Jesus? É o relógio dEle se casando com o seu relógio. Então, pode ser hoje.  


