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SENTIR 
A felicidade está ao alcance da sua mão, sabia? É muito fácil, só acessar o 
Google. Sim, só acessar o buscador da internet. Sabe por quê? Um engenheiro 
dessa famosa empresa desenvolveu um algoritmo, uma fórmula matemática, 
com base no entendimento de como o cérebro processa a alegria e a tristeza, 
encontrando, literalmente, uma fórmula para a felicidade. 
 
É claro que você e eu sabemos que, se a felicidade dependesse apenas de uma 
fórmula matemática, o mundo seria bem diferente, né? A verdade é que a 
felicidade não tem a ver com números, mas com um caminho, uma trilha que 
envolve relacionamento. 
 
APRENDER 
O texto do Salmo 128 nos mostra o caminho da felicidade segundo Deus. 
Enquanto o mundo pós-moderno diz que a felicidade está no que possuímos, 
consumimos, num padrão de beleza, no conhecimento ou na satisfação a 
qualquer preço da sede de dinheiro, sexo ou poder, o salmista estabelece um 
padrão totalmente diferente. 
 
O Evangelho nos liberta da terrível prisão de procurarmos satisfação no dinheiro, 
sexo e poder, que oferecem uma ilusória sensação de satisfação, e nos leva 
para um patamar maior e real de felicidade: andar com o único que satisfaz 
plenamente nosso coração e anseios, o próprio Deus. 
 
E ainda mais, o salmista afirma que os frutos da pessoa que anda com o Senhor 
se manifestam em seu trabalho, seu casamento, seus filhos, sua cidade, seus 
netos e na paz em seu país. É uma felicidade plena e contagiante! 
 
Agora para refletirmos, gostaria que você compartilhe com os membros do 
grupo: O que não pode faltar na sua vida para ser feliz? 
 
 

REFLETIR 
Vamos conversar sobre cada versículo deste Salmo... 
 
“Como é feliz quem teme ao Senhor” (v. 1a). O que é temer ao Senhor? 
 
“...quem anda em seus caminhos” (v. 1b). Quais são esses caminhos? Como 
saber se estamos andando neles? 
 
“Você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero” (v. 2). O que é 
prosperidade? 
 
“Sua mulher será como videira frutífera em sua casa” (v. 3a). O que é um cônjuge 
frutífero? Que benefícios isso traz?  
 
“...seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa” (v. 3b). Por 
que o salmista faz esta menção? 
 
APLICAR 
Os versos 5 e 6 do Salmo 128 mostram a abrangência das bênçãos do 
relacionamento com Deus: a bênção para a cidade, a nação e a sociedade.  
 
No meio em que estamos, seremos aqueles que anunciam as Boas Novas do 
Evangelho e exercem o ministério da reconciliação que recebemos de Cristo. 
 
A melhor pregação é nossa maneira de viver. As pessoas verão a paz em nossas 
vidas e a desejarão. Que sejamos aqueles que expressam coerência entre o que 
vivem e o que falam! 
 

AVISOS 
 

“Não deixemos de reunir-nos como igreja,  
segundo o costume de alguns,  

mas encorajemo-nos uns aos outros” 
Hebreus 10:25 

 
 
Se você tem entre 12 e 60 anos e não faz parte do grupo de risco, participe dos cultos presenciais.  
 
Preparamos este retorno com todo cuidado e segurança, para que não percamos o valor de 
estarmos juntos como Igreja.  
 
Inscrições abertas pelo nosso aplicativo CGSede – Vila Carrão disponível na loja de 
aplicativos do seu celular.  
 
Dúvidas e informações: Whatsapp (11) 2090-1800 
 
 


