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Felicidade segundo Deus 
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SENTIR 
Você é feliz? O que é felicidade? Nesta série de mensagens estamos 
aprendendo sobre o que é ser feliz aos olhos de Jesus, e não aos olhos do 
mundo. Ser feliz para o mundo é ter dinheiro, poder, fama, é morar no melhor 
bairro da cidade, é ter um carro do último tipo. O que Jesus definiu como 
felicidade em Mateus 5 está muito distante do que a sociedade prega. 
 
A palavra “bem-aventurados” significa um estado de felicidade, e se repete 
pelo menos 8 vezes no texto. As bem-aventuranças juntas formam um 
mosaico. 
 
Cada bem-aventurança é uma peça de um conjunto. Não é que podemos ter 
uma ou a outra. São oito qualidades que fazem parte do caráter do cristão. E 
para cada qualidade, há uma benção. 

APRENDER 
Percorremos até aqui cada uma das bem-aventuranças, um texto que 
confronta nossa definição de felicidade. E o encerramento fala sobre os 
pacificadores como filhos de Deus e dos perseguidos como os que tem certeza 
de que o Reino de Deus é deles. 
 
Temos aqui uma definição clara do que é a paz do Reino e o que um 
pacificador faz, que não é se omitir, mas atuar no meio do conflito para 
proclamar a paz e reconciliar. E temos, também, o que muitos teólogos 
definem como a síntese da ética cristã: a forma de viver dos perseguidos por 
causa da justiça.  
 
John Stott, capelão-mor da Basílica de Westminster, em Londres, disse em 
certa ocasião que “a perseguição estará sempre presente na vida de um servo 
de Deus e de um profeta do Senhor”. O próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, 
declara o seguinte sobre a vida cristã: “quem quiser viver justa e piedosamente 
padecerá perseguições”. 
 
Pergunto a você e ao seu grupo duas coisas: Já teve a ideia de que um 
pacificador é aquele que em uma discussão, ele tem uma postura passiva, 
sem se envolver, ou ele é ativo na busca da paz?  

 
Já foi perseguido por causa da justiça? 
 

REFLETIR 
 
O que é paz? 
 
Se ser pacificador não é evitar o conflito, o que é então ser um 
pacificador?  
 
O que é mais importante: manter a paz ou criar a paz? 
 
O que você entende que é ser perseguido por causa da justiça? Por 
que alguém que segue a paz e a justiça é perseguido? 
 
Quando as pessoas pensam em nós, que características eles enxergam 
em nossas vidas? 
 

APLICAR 
 
Deus quer transformar você em um pacificador, um promotor da paz e 
da justiça. Você promoverá a paz onde você estiver e por onde você 
andar, e as pessoas irão reconhecer você como alguém que procura 
viver de forma justa... Mas não aos olhos do mundo, aos olhos de Deus.  
 
O mundo precisa de Jesus, o Príncipe da Paz. E que haja paz na terra 
a começar em nós, em nossas famílias, em nossa comunidade, em 
nossa cidade e em nossa nação. Que mesmo a circunstância mais 
tensa e difícil, não venha nos tirar a certeza de que nossa felicidade 
está alicerçada em Cristo e, por isso, continuamos a proclamar a justiça 
do Reino. 

AVISOS 
 

CURSO MATURIDADE CRISTÃ ONLINE 

 
Você pode agora fazer o curso Maturidade Cristã totalmente EAD. Apostila 
disponível, todas as aulas gravadas pelos nossos professores.  
Curso disponível na plataforma www.udemy.com 
 
Dos dias 21 a 23/10 teremos a divulgação de um cupom especial para que 
todos possam se inscrever no curso gratuitamente. Aguarde! 

http://www.udemy.com/

