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 Perguntas para mexer com a cabeça dos ouvintes: 

 Você conhece alguém que é feliz de verdade? 

 As pessoas felizes são sempre felizes ou às vezes elas ficam tristes 

também? 

 O que te traz felicidade? 

 Como se manter feliz por toda a vida? 

 São coisas ou pessoas que nos deixam felizes? São as coisas ou são 

as pessoas ou as duas juntas? 

 É possível ser feliz sozinho, sem ter uma família? 

 Os ricos são mais felizes do que os pobres? 

 É possível ser feliz morando numa favela, tendo o esgoto a céu 

aberto e você sujeito a todo tipo de doença? 

 O dinheiro compra a felicidade ou só manda buscar? 

 Vamos ao dicionário Aurélio: Feliz quer dizer ditoso, afortunado, 

contente, alegre, bem sucedido, bem lembrado. Alegria é a qualidade ou 

estado de quem tem prazer de viver, de quem denota jovialidade, 

contentamento, satisfação. 

 Na ótica do mundo a felicidade está inteiramente ligada a bens 

materiais. “Saia do apartamento e venha para um condomínio horizontal e 

seja feliz!” “A felicidade tem nome: compre um Vectra” “Compre sua nova 

televisão LCD 42 polegadas, reúna seus amigos e curta a real felicidade”. 

Para muitos, o casamento é igual à felicidade. Outros serão felizes quanto 

tiverem um namorado.  Ter filhos é sinônimo de felicidade para outros. 

Comer num restaurante chique é felicidade garantida para outros.  Viajar 

de férias é felicidade ao extremo para outros. Felicidade é para hoje ou 

devo ser feliz no futuro?  



Jesus Cristo sabia da importância desse tema para a humanidade 

que ele mesmo havia criado que ele começou seu ministério falando sobre 

felicidade. 

Vamos abrir a Palavra de Deus em Mateus 5:3-11 e estudarmos um 

pouquinho sobre esse tema fascinante.  Nessa passagem, Mateus nos fala 

de nove tipos de cristãos felizes. Em nenhuma dessas passagens, você irá 

ver felicidade vinculada a bens materiais e sim a serem pessoas especiais. 

Os atributos da verdadeira felicidade estão vinculados ao caráter do 

cristão e não a sua aparência externa e recursos materiais. Com as bem 

aventuranças, aprendemos a valorizar mais o que somos do que o que 

temos. 

Vamos a elas: 

1) Pobres ou humildes de espírito – aqueles que sentem sua 

necessidade de um salvador pessoal – Galardão: o reino dos 

céus. Quem na palavra de Deus pode nos dar o exemplo de 

humildade de espírito? O publicano. 

2) Os que choram: aqueles que lamentam profundamente sua 

condição espiritual ou outros desapontamentos e tristezas. 

Galardão: consolo. Quem na palavra de Deus nos pode dar o 

exemplo de um cristão feliz que chora? Maria Madalena. 

3) Mansos: aqueles, que sem hesitar, se submetem em todas as 

coisas a Deus. Galardão: herdarão a terra (quando o orgulho não 

mais a dominar). Quem na palavra de Deus nos pode dar o 

exemplo de um cristão manso e que herdou a terra? Moisés. 

4) Os que têm fome e sede de justiça – aqueles que esperam pela 

justiça com grande ansiedade. Galardão: Serão fartos com Jesus, 

o Pão da vida e a Água da vida. Os cristãos que foram 

perseguidos e humilhados durante toda a história da 

humanidade pela sua fidelidade a Cristo são os representantes 

dessas pessoas felizes. Porque os cristãos que viviam no tempo 

de Nero morriam cantando? O que levava Paulo e Silas cantarem 



na cadeia? A certeza da justiça da parte divina. Em Cristo 

teremos certeza da justiça divina. 

5) Os misericordiosos – são aqueles que são ativamente bondosos e 

tem consideração pelo próximo. Estão atentos às necessidades 

do próximo. Curtem ajudar o próximo. O galardão dos 

misericordiosos: alcançarão misericórdia, bondade e 

consideração em retorno.  O bom samaritano e Dorcas são 

exemplos de misericordiosos. 

6) Puros de coração – aqueles que abandonaram o pecado como 

princípio dominante do seu ser e cuja vida este inteiramente 

consagrada a Deus. Galardão: eles verão a Deus. Por enquanto 

só com os olhos da fé. O apóstolo Paulo nos dá essa visão de um 

cristão puro de coração. 

7) Pacificadores: aqueles que estão envolvidos em promover a 

unidade e harmonia entre as pessoas e entre elas e Deus. 

Galardão: serão chamados filhos de Deus porque se assemelham 

a Ele no caráter. Lembramos-nos de José do Egito. Sua história 

de vida nos serve de modelo de cristão pacificador. 

8) Perseguidos por causa da justiça – aqueles que enfrentam 

dificuldades por voltarem às costas ao reino do inimigo. 

Galardão: o reino dos céus – o mesmo galardão dos humildes de 

espírito. Os discípulos de Cristo nos deixam esse exemplo de 

cristãos felizes. 

Ao terminarmos nossa singela meditação, relembramos que 

felicidade tem mais a ver com ser do que com ter. Felicidade vem quando 

estamos apaixonados pela Trindade. Com Cristo no comando de nossa 

vida, com a certeza de nossa origem divida e com a companhia do Espírito 

Santo, seremos felizes independente do que temos. Que possamos curtir 

momentos especiais com Cristo, com Deus Pai e o Espírito Santo, a cada 

dia de nossa breve vida. 

 


