
 

                

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: Qual foi a maior alegria da 

minha vida? 

CÂNTICO: “Tributo a Yehovah”  

TEMA: “ALEGRIA” 

Texto Bíblico: Salmos 126:3 

“Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres”. 

A alegria não é apenas um sentimento. A alegria é uma decisão. Alegria é uma atitude. Atitude é uma 

escolha. Alegria é um dos frutos do Espírito.(Gálatas 5:22) A alegria é também uma das atitudes de 

reconhecimento de tudo que Deus tem feito por nós. 

Quando lembramos que “posso todas as forças naquele que nos fortalece”, encontramos 

encorajamento e direção no que posso me propor a realizar. Realizar ações sem tantos limites. 

Nossos limites devem estar centrados na vontade de Deus, porque ela é “boa perfeita e agradável”. 

A alegria é a expressão do que entendemos ser necessária para comunicar o que Deus faz por nós, 

porém ela melhor se manifesta quando realizamos o que de fato nos apaixona. A alegria vem da 

paixão pela vida, a alegria vem da realização de sonhos, a alegria vem da compreensão de que Deus 

nos ama, e seu amor foi manifestado de uma forma tão marcante quando Ele nos deu o seu Filho, 

por amor a cada um de nós. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Conhecer a Jesus 

é reconhecer que Ele é meu Senhor e Salvador, e colocá-lo integralmente na minha vida. É permitir 

que esta compreensão me faça viver intensamente. É fazer com que a vida tenha sentido em vivê-la 

como Jesus me ensinou! 

Você vive intensamente este amor que foi dado a você? 

Você vive a alegria naturalmente? Como você vive esta alegria? 

Você expressa sua alegria por que reconhece que Deus é que cuida de você? 

A alegria lhe faz uma pessoa diferente? Ou você não consegue ver motivos para viver em alegria? 

A alegria do Senhor é a sua força? 

Que a alegria seja a marca de que você reconhece que: coisas grandiosas Deus tem feito por nós, por 

isto estamos alegres! Seja a alegria a expressão viva do Fruto do Espírito na sua vida e a referência 

que lhe identifica! 

NOSSA DECLARAÇÃO DE IDENTIDADE: 

“Ser uma igreja bíblica que faz discípulos de Jesus e os ajuda a crescer na direção de Deus, da Igreja 

e do Mundo: transformando pessoas, sociedade e cultura através da proclamação do evangelho 

de Jesus.” 



 

                

REFLITA COM SEU PEQUENO GRUPO:  

▪ Qual foi a maior alegria da minha vida? 

▪ O que me ajuda a expressar facilmente a minha alegria? 

▪ Se não expresso minha alegria, o que está impedindo? 

▪ O que preciso aprender para melhor expressar alegria na minha vida? 

▪ Posso ficar triste? 

▪ O que me resgata a alegria quando entristeço? Tenho um coração grato a Deus? 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Orem pelo entendimento prático desta lição. 

▪ Orem pedindo discernimento e coragem para vivemos em ALEGRIA. 

CÂNTICO

Tributo a Yehovah 
Adhemar de Campos 
 

Tom: E 

[Intro] E  E7/G#  A ( D7  A7 )  E/B  B7 
 
E  E7/G#     A     D7 A7  E           B7 
  Ie, Ie, Iehovah,         Ie, Ie, Iehovah 
E  E7/G#     A     E/B   B     A 
  Ie, Ie, Iehovah,  Ie, Ie, Iehovah 
 
( Bm  E  Bm  E ) 
( Bm  E  Bm  E ) 
( B7 ) 
 
         E                 A7 
Eu sou grato por tudo que tenho 
     E                 B7 
O tesouro maior desse mundo 
        E           E7     A7   D7 
Me foi dado como herança eterna 
        E/B         B7         A   ( E  B7 ) 
Maior prova de um amor tao profundo 
       E                  A7 
Tenho vida, alegria todo tempo 
        
 

 
 
 
 E                       B7 
Tenho amigos, familia, muitos irmãos 
       E                   A   D7 
Foi Jesus, meu amigo verdadeiro 
         E/B        B7         A ( E  B7 ) 
Que fez tudo ao me dar a salvação 
      E                     A7 
Louvarei ao Senhor em todo tempo 
        E                  B7 
Seu louvor estará continuamente 
         E           E7         A  D7 
Em meus lábios e também no coração 
        E/B        B7              A7 ( E  B7 ) 
Jesus Cristo será sempre minha canção 
 
E    E7    A7 
Ie, Ie, Iehovah 
E          B7 
Ie, Ie, Iehovah 
E   E7    A7 
Ie Ie, Iehovah 
D7   E/B   B7   A7 ( E  B7 ) 
Ie, Ie, Iehovah 

https://www.cifraclub.com.br/adhemar-de-campos/
https://www.cifraclub.com.br/adhemar-de-campos/tributo-iehovah/

