
O SEGUNDO FRUTO DO 
ESPÍRITO SANTO: A ALEGRIA





Evangelii Gaudium, 1

«A Alegria do Evangelho enche o coração e 

a vida inteira daqueles que se encontram 

com Jesus. Quantos se deixam salvar por 

Ele são libertados do pecado, da tristeza do 

vazio interior, do isolamento. Com Jesus 

Cristo renasce sem cessar a alegria (…) 

convido os fiéis para uma nova etapa 

evangelizadora marcada por esta alegria»



- A nova evangelização há-de ser 

comunicação de alegria, e feita por pessoas 

que já experimentam e testemunham  essa 

alegria

- E porquê?

… porque o Evangelho, em si mesmo,

é ALEGRIA !

- Então: não apenas consideramos a ‘alegria 

do Evangelho’ (um Evangelho que comunica 

alegria), mas o ‘Evangelho da Alegria’ (uma 

Alegria que é o núcleo central, o ADN do 

evangelho de Jesus)



Jesus experimentou a alegria

-Jesus chorou. E também riu ?

-Luc.10,21…Jesus em oração…

-Luc.19,40…Jesus entra em Jerusalém

-Mt.11,18s…Jesus em festas…

-Jesus é diferente de João Baptista



Jesus dá-nos a alegria

• Jesus veio ao mundo para fazer nascer a 

alegría – Luc.2,10…

• Jesus quer que tenhamos vida e vida em 

abundância – Jo.10,10

• Jesus vive em nós para que tenhamos a 

alegria completa – Jo,15,11;17,13; IJo.1,4

• Luc.15… 3 parábolas que terminam em 

alegria – esta é a vontade de Jesus

• Na ressurreição – Mt.28,8;Luc.24,41;Jo.20,20



A alegria é um dom-fruto

do Espírito Santo

Luc.10,21

Gal.5,22

Fil.3,1; 4,4

ITess.5,16



A ALEGRIA nasce da

confiança e esperança

A ALEGRIA não é algo

superficial, exterior



A ALEGRIA SUPERA A TRISTEZA

a tristeza é uma paixão que destrói a 

vida, a essência da vida, a força vital 

que há em nós, o Espírito Santo de 

Deus que habita em nós



S.Tomás, Suma Teológica, I-II,37

«A tristeza é, entre todas as paixões, a 

que mais dano causa ao corpo. 

Justamente porque a tristeza se opõe à 

vida humana quanto ao seu movimento 

(isto é, quanto ao movimento que

a alma lhe imprime)»



A ALEGRIA NUM ESPAÇO DOMINICANO…

… UMA ATITUDE E PREGAÇÃO

POSITIVAS E TEOLÓGICAS

porque reconhecem Deus na vida e na história

- Por isso não há um pessimismo antropológico,

mas sim alegria, confiança, esperança



Contribuição pessoal para a alegria 

em qualquer comunidade

Das preces de Laudes da I Terça-Feira:

«Não permitais que neste dia sejamos motivo de 

tristeza para ninguém, mas causa de alegria para 

quantos nos rodeiam»


