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Pr Adão Brasileiro 

A VERDADEIRA HONRA MANIFESTA ALEGRIA ESTUDO 7 (Lição 1) 
“Mas, do Filho, diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos; Cetro de eqüidade é o Cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a 

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

 

Introdução: Graça é Paz, Filhos de Honra. Diga ao seu irmão; “ É uma honra tê-lo hoje aqui”! Deus esta nos 

convidando a fazer parte da geração mais honrada dessa terra. Somos filhos de REI então somos PRÍNCIPES e 

PRINCESAS do Altíssimo, Filhos HONRADOS. Não poderíamos começar esse estudo sem dar um sorriso ao 

nosso irmão, SORRIA, JESUS TE AMA! 

 

DESENVOLVIMENTO; Muitas pessoas ao caminharem comigo me faz a pergunta; “Você não tem problema, 

pois é tão alegre?” E eu sempre respondo com um sorriso, e digo: “Quer saber se não tenho problema, caminhe 

apenas uma semana comigo”. Precisamos aprender a romper na Alegria. Todos desejam prosperar. A questão é 

que quando falamos em prosperidade, muitos associam apenas a finanças. Finanças são uma conseqüência de 

quem é próspero. Você não tem finanças para ser próspero, mas você é próspero para ter finanças. Isso é 

prosperidade. As pessoas confundem prosperidade ao resultado financeiro. O resultado financeiro é importante, 

mas isso quando temos o fundamental.O fundamental é adquirir primeiro a prosperidade. 

 

A Alegria, Semente para Prosperar; Agora que já entendemos o que é ser Próspero, podemos tratar com mais 

comodidade na leitura do estudo. Um dos Sinônimos de Ser Próspero é SER FELIZ, ALEGRE! As pessoas 

felizes prosperam porque não apenas tiveram o seu caráter alterado, mas mudaram de vida. Todos nós 

precisamos ter essa unção de alegria que é fator determinante para romper em prosperidade. Alguns são alegres 

em casa, mas infelizes no trabalho. Outros são realizados no trabalho, mas flechados em casa. Há casais que não 

se toleram mais. Há filhos que odeiam os pais.  Há pais que perderam a comunhão como filhos. Vivemos em um 

século de muita confusão na identidade paterna. Pais se levantam contra os filhos e filhos contra os pais. Uma 

geração em que até filhos de Pastores tem a coragem de ter problemas com os pais. Isso é enfermidade de 

geração. 

 

O Salmo 126 diz que quando o Senhor tirou o povo do cativeiro, eles se encheram de cânticos e de alegria, 

porque reconheciam que grandes coisas haviam sido realizadas por eles. Quando as pessoas estão alegres, 

cativeiros são rompidos, amarras são desfeitas, portas trancadas são abertas. Tudo na geografia da pessoa vai 

bem. Mas antes é preciso romper com os cativeiros da alma, do desespero, da insegurança, do medo, da 

autocomiseração, da soberba, do orgulho, da vaidade, das obras da carne, da indiferença. Mas há um cativeiro 

que todos precisam romper, porque, de vez em quando, vem como um assalto: o cativeiro da murmuração. 

 

Aprendemos no estudo anterior que a  murmuração é a semente da ruína. Todas as vezes que alguém murmura 

atrai serpentes e escorpiões. O cativeiro de murmuração gera mau humor e rebelião. As pessoas que convivem 

com o murmurador sofrerão a reação de sentimentos que geram contra-ataques terríveis, por causa da rebelião. 

A alegria ajuda a superar as dificuldades do dia a dia, do trabalho, da faculdade, da família, do relacionamento, 

das células, dos LIDERES, da Igreja. As pessoas conseguem ver que há algo diferente na vida daquele que é 

alegre. 

 

 Primeiro se rompe com o cativeiro para que a alegria venha. E quando a alegria vem foi plantada uma semente. 

O texto diz que as fontes no deserto se abriram. Isso é prosperidade em um deserto! Fontes em um deserto é a 

prosperidade que todos almejam ter. É HONRA! Quando a alegria de Deus invade a vida de alguém, as fontes 

rompem na direção da pessoa, e, no deserto, o manancial de águas vivas aparece. Então, ordene ao deserto que 

permita que as águas fluam. As águas só vieram após a semente da alegria. Eles ficaram alegres, por isso Deus 

deu água. Cada deserto tem um tipo de água. A alegria é um testemunho interior de que alguém restaurou a sua 

confiança. As pessoas que têm a confiança restaurada ficam alegres. A alegria é um fator determinante para 

trazer águas limpas, provisão, específica. Qual é a água que você precisa no deserto? Dentro das cláusulas que 

estão sendo apresentadas, onde você quer água? A alegria que é a sua semente de prosperidade abre uma fonte no 

seu deserto. Caminhe sorrindo e as pessoas verão que o cativeiro foi rompido em sua vida. Peça ao Senhor que 

permita que as águas fluam na sua direção. Não as impeça. Então, a alegria virá e o manancial de água viva 

correrá. O diabo é cretino, precisamos andar o tempo todo desapontados com ele... Somos inimigos para sempre. 


