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Felicidade segundo Deus 

Lucas 15.11-32 e I Samuel 15:1-3, 7-11, 18-23 
 

SENTIR 
Ao longo das últimas semanas, temos aprendido juntos sobre a felicidade 
segundo Deus. E quero destacar com vocês algumas das coisas que 
ficaram marcadas no nosso coração. 
 
Felicidade é o mais universal dos desejos humanos; a felicidade também 
faz parte do caráter de Deus (aliás, só quando entendemos que Deus é 
feliz é que podemos abraçar a ideia de que Ele quer que sejamos felizes); 
a felicidade é um assunto encontrado ao longo de toda a Bíblia e ela foi 
vivida por cristãos piedosos ao longo de toda a história da igreja, o que 
nos leva a poder afirmar que a procura pela felicidade é louvável, 
desejável e possível para um cristão. 
 
Da mesma forma, aprendemos também que o mundo perverteu o 
conceito e a procura por felicidade, transformando-a num deus, por isso 
devemos reivindicar seu verdadeiro significado sem ter vergonha, 
redefini-la em termos bíblicos e ajudar os cristãos a crescer nela. Sabe 
por que? Porque se você vê alguém feliz, você gostaria de saber o que 
faz ela feliz. E o que faz um cristão feliz é o próprio Deus e o 
relacionamento com Ele. 
 
APRENDER 
Nas duas mensagens do último domingo, falamos sobre isso. Sobre a felicidade 
que se origina na imagem correta que temos de Deus, e na felicidade que, por 
conta disso, temos em obedecer ao Senhor. 
 
Segundo Efésios 1.10, essas coisas convergem em Cristo. E quando essas 
coisas convergem, é que experimentamos a plena satisfação (felicidade) em 
Deus.  
 

Agora, cabe a pergunta: você tem sido um cristão feliz ou infeliz? Você tem 
transbordado essa plenitude ou as coisas tem sido um peso? 
 
REFLETIR 
 
É possível ser um cristão feliz? Por que há tantos infelizes? 
 
Como você vê Deus? Quem é Ele para você e por que? 
 
É possível ter satisfação em obedecer a Deus? Você já a experimentou? 
 
É fácil obedecer? 
 
A Bíblia afirma em 1 Samuel 15.22 que “melhor do que sacrificar é 
obedecer”. Você concorda? Por que? 
 
Já teve de obedecer a Deus mesmo sem entender, concordar ou gostar 
do que Ele pediu? Compartilhe sua experiência! 
 
APLICAR 
Feliz é a pessoa que ouve a voz de Deus e se deixa ser guiado por ela. 
Feliz é a pessoa que recebe a instrução de Deus e obedece como um 
filho a seu pai. Feliz é a pessoa que encontra os caminhos do Senhor e 
não os despreza, antes permanece andando neles. Quem vive assim, 
encontrou a vida e será feliz na presença de Deus. 
 
Precisamos fazer um pacto com o Senhor para vivermos assim. 
 
 


