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Seja Feliz de Verdade! 

INTRODUÇÃO 

Questão: 

O que é ser feliz para você? 

Cuidado: 

Não confunda felicidade com sorriso! 

Verdade Eterna: 

A felicidade verdadeira só existe em Deus! 

O QUE A BÍBLIA NOS ENSINA SOBRE FELICIDADE? 

1. Você pode viver a vida toda sem ser feliz. 

“Os meus dias correm mais depressa do que um atleta; eles fogem sem ter visto a felicidade.” ( Jô 

9:25 – NTLH ). 

“Outros, ao contrário, nunca provaram um momento de felicidade e morrem com o coração cheio 

de amargura.” ( Jô 21:25 – NTLH ) 

2. Você será feliz se amar a Deus. 

“Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria porque tu os 

defendes. Os que te amam encontram a felicidade em ti.” ( Salmos 5:11 – NTLH ) 

3. Você será feliz se viver na presença de Deus. 

“Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade 

para sempre.” ( Salmos 16:11 – NTLH ) 

4. Você só encontrará felicidade em Deus. 

“Então eu irei até o teu altar, ó Deus, pois tu és a fonte da minha felicidade. Tocarei a minha lira e 

cantarei louvores a ti, ó Deus, meu Deus!” ( Salmos 43:4 – N TLH ) 

5. Deus te fará feliz até na depressão. 

“Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade; e, ainda que tenhas me esmagado e 

quebrado, eu serei feliz de novo.” ( Salmo 51:8 – NTLH ) 

6. Você será feliz se seguir a Palavra de Deus. 

“Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a felicidade.” ( Salmos 119:35 – 

NTLH ) 

“Como desejo que me ajudes, ó SENHOR Deus! Na tua lei, encontro a felicidade.” ( Salmos 119:174 – 

NTLH ) 

7. Você será feliz se o seu caráter for bom. 
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“Os planos dos bons trazem felicidade; o que os maus planejam produz ódio.” ( Provérbios 11:23 – 

NTLH ) 

“Aqueles que planejam o mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros 

encontrarão a felicidade.” ( Provérbios 12:20 – NTLH ) 

“A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem 

castigo.” ( Provérbios 28:20 – NTLH ) 

8. Você poderá ser feliz eternamente. 

“Aqueles a quem o SENHOR salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém e ali 

viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza 

nem choro.” ( Isaías 35:10 – NTLH ) 

CONCLUSÃO 

JESUS VEIO TRAZER A VERDADEIRA FELICIDADE! 

JESUS VOCÊ PRECISA… 

Pregou a Palavra de Deus Aceitar a Palavra de Deus 

Revelou o Poder de Deus Crer no Poder de Deus 

Demonstrou o Amor de Deus Experimentar o Amor de Deus 

Morreu pelos seus Pecados Arrepender-se dos seus Pecados 


