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Felicidade segundo Deus 

Mateus 5.1-12 
SENTIR 
Chegamos ao final da série sobre as bem-aventuranças, e aprendemos que é 
possível, sim, ser feliz aos olhos de Deus. Não é mesmo? 
 
A palavra ‘alegria’ aparece cerca de 60 vezes no Novo Testamento, e o verbo 
‘alegrar’, 72 vezes. Portanto, posso afirmar sem medo de errar que há uma 
demonstração clara na Bíblia de que é possível uma pessoa ter verdadeira 
alegria. Isso faz parte da vida cristã. 
 
A Bíblia diz que “na presença de Deus há plenitude de alegria” (Sl 16:11). 
Portanto, não há outro lugar onde o ser humano possa se tornar efetivamente 
alegre do que na presença de Deus. E o caminho para a presença de Deus foi 
aberto por Cristo. É ele que possibilita você a entrar nessa presença que te 
enche de alegria. 
APRENDER 
O texto da última bem-aventurança diz “vocês são felizes quando, por minha 
causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra 
vocês”. Jesus está dizendo “alegrem-se porque vocês estão no caminho certo. 
O fato de estarem sendo perseguidos por causa do meu nome é motivo de 
alegria”. Alguém já disse “preocupem-se quando ninguém perseguir vocês. 
Preocupem-se quando a vida de vocês não fizer diferença para os outros e 
vocês não foram incomodados”. 
 
Agora, quero fazer uma pergunta para você refletir com seu grupo: É possível 
viver essa alegria em todo tempo, todos os dias da nossa vida? Se você 
responder afirmativamente, pergunto: por que sim? E se responder 
negativamente, pergunto também: por que não? 
 
REFLETIR 
O que te provoca alegria?  
 
Consegue achar alegria no seu dia a dia? 
 

Uma pessoa cheia do Espírito Santo pode não experimentar a alegria? 
 
Jesus pediu para que os seus discípulos tenham alegria completa. Você 
já orou alguma vez pedindo que isso se cumpra na sua vida? 
 
Já experimentou alegria no serviço a Deus? Quando? Já deixou de 
experimentar isso? 
 
Nossa alegria tem contagiado outras pessoas ao ponto delas quererem 
saber qual é a fonte da nossa alegria? 
 
APLICAR 
A Bíblia diz que a alegria é um sentimento e uma experiência que se 
repetirá no céu. O céu é um lugar de alegria eterna.  
 
No livro de Judas, no versículo 24, o autor diz: “oro para que Deus te 
guarde em alegria”. Oremos para que o Senhor nos guarde, guarde 
nosso coração, nossa família, nossos filhos, nossa igreja, em alegria e 
na certeza da Palavra do Senhor. 
 

AVISOS 

CURSO MATURIDADE CRISTA ̃ONLINE 
No dia 21 de outubro (quarta-feira) será enviado no grupo do seu distrito 
(supervisores e dirigentes de células) o link para que todos possam ter acesso 
ao curso Maturidade Cristã totalmente EAD e gratuito.  
Com a apostila disponível, todas as aulas gravadas pelos nossos professores. 
Curso online, pela plataforma www.udemy.com  

O LINK PROMOCIONAL VALE APENAS POR 3 DIAS!!!  

FIQUEM ATENTOS PARA NÃO PERDEREM A ASSINATURA GRATUITA 
DESTE CURSO. 

 


