
Passagens bíblicas sobre a alegria para crianças 



Que o Deus da esperança 
os encha de toda alegria e 
paz, por sua confiança 
nele, para que vocês 
transbordem de 
esperança, pelo poder do 
Espírito Santo. Mesmo 
não o tendo visto, vocês o 
amam; e apesar de não o 
verem agora, crêem nele 
e exultam com alegria 
indizível e gloriosa, pois 
vocês estão alcançando o 
alvo da sua fé, a salvação 
das suas almas.

Como são felizes os que 
vivem desse modo! 
Verdadeiramente são 
felizes aqueles cujo Deus 
é o Senhor! (Romanos 
15:13, 1 Pedro 1:8-9, 
Salmos 144:15)



Considerem motivo de grande 
alegria sempre que passarem 
por qualquer tipo de 
provação, pois sabem que, 
quando sua fé é provada, a 
perseverança tem a 
oportunidade de crescer.

Portanto, alegrem-se com 
isso, ainda que agora, por 
algum tempo, vocês precisem 
suportar muitas provações. 
Elas mostrarão que sua fé é 
autêntica. Isso resultará em 
louvor, glória e honra no dia 
em que Jesus Cristo for 
revelado. (Tiago 1:2-3, 1 
Pedro 1:6-7)



Estou certo de que o 
Senhor está sempre 
comigo; ele está ao meu 
lado direito, e nada pode 
me abalar. Por isso o meu 
coração está feliz e alegre, 
e eu, um ser mortal, me 
sinto bem seguro. Tu me 
mostras o caminho que 
leva à vida. A tua presença 
me enche de alegria e me 
traz felicidade para 
sempre.

Como é feliz o povo que 
aprendeu a aclamar-te, 
Senhor, e que anda na luz 
da tua presença! Sem 
cessar exultam no teu 
nome, e alegram-se na tua 
retidão.
(Salmos 16:8-9,11; Salmos
89:15-16)



Que os céus se 
alegrem e a terra 
exulte, e diga-se 
entre as nações:     
‘O Senhor reina!’ 
Ressoe o mar, e tudo 
o que nele existe; 
exultem os campos, 
e tudo o que neles 
há! Então as árvores 
da floresta cantarão 
de alegria, cantarão 
diante do Senhor, 
pois ele vem julgar a 
terra. Rendam graças 
ao Senhor, pois ele é 
bom; o seu amor 
dura para sempre. 
(1 Crônicas 16:31-34)



Os resgatados do Senhor 
voltarão...alegria eterna 
coroará sua cabeça. Júbilo e 
alegria se apossarão deles, 
tristeza e suspiro deles 
fugirão.

Agora o tabernáculo de 
Deus está com os homens, 
com os quais ele viverá. Eles 
serão os seus povos; o 
próprio Deus estará com 
eles e será o seu Deus. Ele 
enxugará dos seus olhos 
toda lágrima. Não haverá 
mais morte, nem tristeza, 
nem choro, nem dor, pois a 
antiga ordem já passou. 
Aquele que estava 
assentado no trono disse: 
“Estou fazendo novas todas 
as coisas!” (Isaías 51:11, 
Apocalipse 21:3-5)
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