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Felicidade segundo Deus 
Mateus 5.1-4 

SENTIR 

Semana passada vimos que não há uma fórmula para a felicidade. A 
felicidade na verdade é um caminho, uma pessoa... é Jesus. 
 
Mas a felicidade definida por Deus através das palavras de Jesus no 
Sermão do Monte, confronta totalmente o que o mundo e muitos de nós 
arriscaria definir como felicidade.  
 
Pode ser difícil de compreender, porque na vida temos diversos 
momentos de satisfação que nos levam a ter instantes de felicidade. 
Mas o caminho que encontramos na Palavra de Deus não oferece um 
instante de alegria, mas uma vida plenamente feliz na presença do Pai, 
que nos enche de uma satisfação constante. 
 

APRENDER 
Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus formam a grande ministração de Jesus: 
O Sermão do Monte. E em particular vamos caminhar juntos 
aprendendo sobre felicidade com cada bem-aventurança.  
 
Nas duas primeiras mensagens falamos sobre os pobres de espírito e 
os que choram. Desses, Jesus afirma que são felizes porque o Reino 
de Deus é deles e também porque receberão consolo. 
 
Parece contraditório falar que alguém feliz e totalmente satisfeito 
apresenta na sua vida este tipo de características. Não é mesmo? E aí 
que entra o grande desafio para nós. Porque antes de tentarmos viver a 
felicidade segundo Deus, precisamos responder: aos olhos de quem 
queremos ser felizes? 

 

REFLETIR 
É possível ser feliz aos olhos do mundo - ou aos nossos olhos - e não 
aos olhos de Deus? 

 
O que é ser pobre de espírito? Por que isso é contraditório para o 
mundo? 
 
Podemos afirmar que ser pobre de espírito é ter baixa autoestima? Por 
que? 
 
De quem é o reino deste mundo? Por que Jesus afirma que o Reino 
dos Céus é dos pobres de espírito?  
 
Segundo Jesus por que choram os que choram? Por que eles podem 
ser considerados felizes? 
 
Qual é o consolo que estes irão receber? 
 

APLICAR 
Você entendeu o que é felicidade segundo a perspectiva de Deus? 
Você deseja experimentar essa felicidade na sua vida?  
 
Somente aqueles que abandonam os conceitos humanos e falíveis de 
felicidade e aprendem com o ensino de Jesus é que poderão ser 
realmente felizes. 
 

 


