ENCONTRANDO A FELICIDADE

TEXTO: Jó 36:11
INTRODUÇÃO Felicidade segundo os dicionários é alegria, bem-estar, prosperidade,
bênção. Tudo o que o ser humano almeja!Esta se constitui em um estado de perfeita
satisfação íntima. No sermão do Monte proferido em Mateus 5: 1-11, Jesus nos informa
que ser feliz é a mesma coisa de ser bem- aventurado, ou seja, alguém feliz por
completo. A verdadeira felicidade está longe daquilo que se prega por ai: dinheiro, fama,
sexo, etc. Alguém que encontra a felicidade é aquele que:
1 - CONFESSA JESUS COMO SALVADOR E AMIGO “Digo-vos ainda: todo aquele que me
confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos
de Deus; 9mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de
Deus. ( Lucas 12:8). A alma humana tem um grande anseio: ser preenchida por algo ou
alguém que satisfaça seu vazio. E por mais que ela tente ser ocupada por “enes” tarefas
e prazeres, ela continua em seu estado anterior: vazia. Porém quando reconhecemos
que um dia Jesus veio a este mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao
terceiro dia, e tem o desejo de entrar em nosso coração, salvar-nos e se fazer nosso
amigo, então não só entraremos no estado de alegria, mas de bem-aventurados.
2 - TER SEUS PECADOS PERDOADOS “Bem-aventurado aquele cuja iniqüidade é
perdoada, cujo pecado é coberto. ( Sl 32:1) -As únicas pessoas realmente felizes são
aquelas que receberam de Deus o perdão dos seus pecados, e por isso a culpa das suas
transgressões não pesa mais sobre seus corações e mentes, e sua consciência não as
perturba mais. Tal bem-aventurança é concedida a todos os pecadores que vierem ao
Senhor Jesus. 3 - SERVIR E OBEDECER AO SENHOR JESUS (Jó 36:11)- não basta só
confessar e receber seu perdão é necessário nos colocarmos à sua disposição para
sermos usados como Ele deseja, e só há um meio disso ser concretizado: servindo-o em
obediência. 4 - CONFIAR NO SENHOR “Bem- aventurado o homem que põe no Senhor
a sua confiança” ( Sl 40:4) – confiar no Senhor é descansar nele, sabendo que se já o
entregamos a nossa vida, Ele é fiel para guardá-la em todos os sentidos até o final,assim,
só teremos que aproveitar cada ano, porque apesar das tribulações diárias,eles se
transformarão em delícias, como diz o texto de Jó 36:11.
CONCLUSÃO
A felicidade não é o resultado da ausência de tormentos e dificuldades, ou ainda de
situações favoráveis ao nosso coração ou do ego, mas podemos concluir que a
verdadeira felicidade reside em aceitar a Cristo ter comunhão com Ele.Logo, se
desejarmos a verdadeira felicidade que o mundo e os prazeres da vida não nos podem
dar precisamos deixá-lo entrar em nossa vida e dela ser Senhor e Salvador.
Fonte: MAIS

DINÂMICA

Previsão do Tempo
Objetivo: Compartilhar momentos, aprender a confiar e obedecer.
Desenvolvimento: Usando a terminologia das previsões do tempo, peça para cada
participante falar como foi a sua semana, do tipo “chuvas e trovoadas”, “ensolaradas”,
“parcialmente nublado” “Com cerração...” “Sol com pancadas de chuva”...
Conclusão: Mesmo diante de situações boas ou ruins que você esteja passando, Deus
continua sendo Deus. E todas as situações tem um propósito estabelecido. Saber
entender, aceitar e confiar mesmo nos momentos difíceis e esperar o tempo necessário
para as respostas é o caminho para encontrar a felicidade.

