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Felicidade segundo Deus 

Mateus 5.5-6 
SENTIR 
O Sermão do Monte é uma das passagens mais conhecidas das 
Escrituras. Os ensinos proferidos por Jesus são verdadeiros, 
inerrantes e contraculturais, trazendo implicações profundas 
para a nossa vida. Precisamos olhar para essas palavras com 
atenção, pois elas trazem descanso para a alma, preparando-nos 
para sermos cidadãos do Reino. 
 
O que é felicidade segundo a ótica de Jesus? O que é que Jesus 
pensava e ensinava sobre felicidade? Estamos estudando as bem-
aventuranças. A palavra “bem-aventurança”, no grego, significa um 
estado de felicidade.  
 
O importante é aprendermos o que é a felicidade aos olhos de 
Deus. Isso faz toda a diferença. Portanto, não importa o que o 
mundo diga o que é felicidade, não importa qual seja o conceito 
humano do que é ser feliz, nós devemos querer ser felizes aos 
olhos de Deus. 
 
APRENDER 
Na primeira semana falamos sobre os pobres de espírito e os que 
choram. Um parâmetro totalmente contracultural de felicidade. E 
essa semana ministrei sobre os que tem fome e sede de justiça e 
os mansos. Desses, Jesus disse que serão satisfeitos e receberão 
a terra por herança. 
 
O manso é muitas vezes confundido com o “bonzinho”, o 
“dominado” ou aquele que não tem vontade própria. Já o que tem 

fome e sede de justiça pode ser identificado como aquele que tem 
atitudes de justiceiro ou que vive como um ativista político. 
 
Mas, será que Jesus estava falando disso? Eram essas as 
referências que o Senhor tinha para falar sobre felicidade? O que 
você e seu grupo acham? 
 
REFLETIR 
O que é manso para Jesus? 
 
O que é ser resiliente? E como fazer isso diante de Deus? 
 
Quais as qualidades de um cristão manso? 
 
É possível aprender a ser manso? Como? 
 
O que é ter fome e sede de justiça? 
 
De onde nasce a busca pela justiça? 
 
APLICAR 
O Reino de Deus caminha na contramão deste mundo. No Reino 
de Deus você tem que perder para ganhar. No Reino de Deus você 
tem que morrer para viver. No Reino de Deus você tem que dar 
para receber. No Reino de Deus os últimos serão os primeiros. No 
Reino de Deus a terra não é dos fortes, a terra é dos mansos. Ou 
você escolhe viver por você mesmo ou você escolhe viver por Ele 
e para Ele. 
 
Você está disposto a seguir por esse caminho? 
 


