
O QUE É PRECISO 
PARA SER FELIZ

Salmo 34:12.



O que é felicidade pra você? 
Você se considera uma 
pessoa feliz? 



1- A felicidade tem a ver com as nossas 
expectativas.

“E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se 
alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e 
siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas, 
qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a 

salvará” (Mc 8:34-35).

A dinâmica da felicidade



2- A felicidade está ligada aos nossos traumas, 
complexos, neuroses e feridas interiores.

A dinâmica da felicidade

“Eis que estou à porta e bato: se alguém ouvir a 
minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e 
cearei com ele, e ele, comigo” (Ap 3:20).



A dinâmica da felicidade

“O que encobre as suas transgressões jamais 
prosperará; mas o que as confessa e deixa 
alcançará misericórdia” (Pv 28:13).



A dinâmica da felicidade

3- A felicidade está ligada a nossa 
consciência.

“E por isso procuro sempre ter uma consciência sem 
ofensa, tanto para com Deus como para com os 
homens” (At 24:16). 



A dinâmica da felicidade

“Em paz também me deitarei e dormirei, porque só 
tu, Senhor, me fazes habitar em segurança” (Sl 4:8).



A dinâmica da felicidade

4- A felicidade está ligada a forma como 
lidamos com as etapas da vida.

“Digo-vos que não sabeis o que acontecerá 
amanhã. Porque, que é a vossa vida? É um vapor 
que aparece por um pouco, e depois se 
desvanece” (Tg 4:14).



A dinâmica da felicidade

“Nunca digas: Por que foram os dias passados 
melhores do que estes? Porque não provém da 
sabedoria esta pergunta” (Ec 7:10).



1- A felicidade acontece quando aprendemos a 
viver de acordo com o propósito de Deus para 
a nossa vida. 

Quando somos felizes?



“Porque os que dantes conheceu também os 
predestinou para serem conformes à imagem de seu 
Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos 
irmãos” (Rm 8:29).



2- A felicidade acontece quando 
sabemos lidar com a culpa.

“Havendo riscado a cédula que era contra nós nas 
suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era 
contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na 
cruz” (Cl 2:14).



3- A felicidade acontece quando aprendemos 
a nos relacionar com o próximo.

“Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se 
isola; ele se insurge contra toda sabedoria”(Pv 18:1).



4- A felicidade acontece quando fazemos de 
cada instante um presente de Deus. 

“Não me lances fora da tua presença, e não retires 
de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a 

felicidade da tua salvação” (Sl 51:11-12).



Conclusão:

“Não me lances fora da tua presença, e não retires 
de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a 

felicidade da tua salvação” (Sl 51:11-12).



Somos felizes porque o Senhor é por nós! Somos 
felizes porque toda culpa foi cravada na cruz do 
calvário! Somos felizes porque toda cédula que 
era contra nós também foi cravada na cruz do 

calvário! Somos felizes porque o nosso nome está 
escrito no livro da vida do Cordeiro! A verdadeira 

felicidade tem um nome: JESUS! Ele é a verdadeira 
razão da nossa felicidade!



Será que você não tem corrido atrás de alegrias 
passageiras que nunca satisfaz ao invés de 
buscar a verdadeira felicidade que é Cristo? 

Você está disposto a entregar a sua vida a Cristo e 
experimentar a felicidade que só ele pode dar?


