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SÉRIE DE LIÇÕES PARA A CÉLULA

feliz
da 

o povo

terra
mais :)

Caro líder de célula, estamos iniciando uma nova série de estudos para células, desta vez com o tema “O Povo Mais Feliz 
da Terra”. É isso mesmo, queremos desenvolver uma série de estudos que fale sobre a alegria de ser crente, das bênçãos 
de ser discípulo de Jesus. Nesta época de tantas notícias tristes e de desânimo por causa das crises e provações pelas 
quais nós e nosso país passamos, queremos destacar vários motivos para sermos muito alegres, otimistas e cheios de 
esperança. Então caro líder, ajude-nos a trazer encorajamento ao nosso povo. Estude as lições direitinho, seja criativo e 
ore muito a Deus para que seja derramado um “óleo de alegria” sobre todos os que frequentam as nossas células, para 
que assim amem mais a Deus, sejam gratos por tudo que Ele tem feito e se fortaleçam para viverem uma vida vitoriosa 
e cheia de alegria. 

QUEBRA-GELO: Vamos tentar montar o ranking dos povos mais felizes do mundo na atualidade. Para isso, vamos 
perguntar ao grupo quais seriam os dez países considerados os melhores para si viver hoje em dia, onde as pessoas 
devem ser mais felizes. E depois vamos comparar com a lista divulgada pela ONU abaixo. Para isso, pergunte ao grupo:

 1. Na sua opinião, quais são os 10 povos mais felizes do mundo? Em quais nações você acredita que seus 
cidadãos tenham a melhor percepção de felicidade?

 2. Em que posição você colocaria os brasileiros?

INTRODUÇÃO:

Todos os anos, a Organização das Nações Unidas (ONU) divulga um ranking em que mede a felicidade dos habitantes de 
156 países. Moradores destes países avaliados deram uma nota de 0 a 10 para seis categorias: PIB per capita, expectativa 
de vida saudável, ter alguém em quem confiar, percepção de liberdade para fazer escolhas, corrupção e generosidade. 

Apesar de toda crise por que passa nosso país, em 2016 o Brasil caiu apenas uma posição em relação ao ano passado 
e alcançou o 17º lugar do ranking, à frente de países como Grã-Bretanha, França e Itália. Não parece tão mal, se 
considerarmos que são avaliados 156 países. Os primeiros colocados no ranking de “felicidade” foram: (1) Dinamarca, 
(2) Suíça, (3) Islândia, (4) Noruega, (5) Finlândia, (6) Canadá, (7) Holanda, (8) Nova Zelândia, (9) Austrália e (10) 
Suécia.Como já dissemos, o Brasil ocupa a 17a posição, enquanto que os cinco países piores colocados no ranking (os 
mais infelizes) foram:  Togo (África), Burundi (África), Comores (África), Camboja (Ásia) e Serra Leoa (África).

Perguntas: 

 1. O que podemos observar nesta lista? Quais fatores parecem predominar na formação desta sensação de 
felicidade?

 2. Como você definiria felicidade? O que faria um povo feliz? 

Embora, como a pesquisa mostrou, o grau de satisfação dos habitantes de um país esteja também associada às riquezas 
produzidas ali, a felicidade não se mede única e exclusivamente pelo dinheiro. Ele traz algum senso de felicidade até ao 
ponto de satisfazer as necessidades básicas do indivíduo, mas a partir daí, a felicidade não aumenta na medida em que 
se aumenta a riqueza. Então, a final, quem é o povo mais feliz da terra?

o povo mais feliz da terra
porque foi perdoado

LIÇÃO 1
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DESENVOLVIMENTO: 

Leitura Bíblica: Mateus 5.1-3

Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-
los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o Reino dos céus

Este texto abre o que nós chamamos de o maior sermão da história, o sermão do monte. E Jesus inicia falando 
exatamente sobre felicidade. Pense bem: a primeira palavra oficial de Jesus, o Filho de Deus, endereçada aos seres 
humanos não foi uma palavra de ameaça ou de condenação, mas uma palavra de bem-aventurança, que significa “mais 
que feliz”. Deus está revelando seu desejo de nos ver felizes e realizados, ao ponto de Jesus ter vindo ao mundo para 
nos mostrar o caminho e como alcançá-la. 

Alguns pensam que Deus não está muito preocupado com a nossa felicidade, só com a nossa salvação, o que é um 
grande erro. A Bíblia fala muitas vezes sobre felicidade e bem-aventurança. Mas parece que o homem está obcecado por 
outro tipo de “felicidade”. O hedonismo, a filosofia que ensina que o prazer é o fim último do ser humano, parece reger 
a humanidade. A grande questão é onde está esse prazer: nas coisas externas? No dinheiro? No sucesso? Na cultura? 
No sexo? Na diversão? O Rei Salomão buscou a felicidade em tudo: na bebida, na riqueza, no sexo e na fama, e viu que 
tudo era vaidade (Eclesiastes 2:1-11). O famoso escritor John Piper disse que o problema não é a busca do prazer, mas 
o contentamento com um prazer terreno, carnal, raso, passageiro. Segundo ele, Deus nos criou para o prazer e a busca 
da felicidade é legítima. Mas onde encontra-la? Segundo Jesus:

1. A VERDADEIRA FELICIDADE NÃO ESTÁ NAS COISAS EXTERNAS, MAS EM ALGO INTERNO AO 
HOMEM. 

Jesus não disse que bem-aventurados são os ricos. Essa felicidade não está centrada em coisas externas. As riquezas 
não satisfazem. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nem todo o ouro da terra poderia preencher o vazio 
da nossa alma. A verdadeira felicidade está centrada não na posse das bênçãos, mas em desfrutar de relacionamento 
com o abençoador. Um homem pode morar num palácio e não ser feliz nele. Ele pode ter tudo e não ter paz na alma. 

2. A VERDADEIRA FELICIDADE NÃO É UMA PROMESSA PARA O FUTURO, MAS UMA REALIDADE PARA 
O PRESENTE

Jesus não disse: Bem-aventurados serão os pobres de espírito, mas bem-aventurados são. Os crentes não serão felizes 
quando chegarem ao céu, eles podem e devem ser felizes aqui e agora mesmo, enquanto ainda estão a caminho da 
glória.

3.  A VERDADEIRA FELICIDADE ESTÁ FUNDAMENTADA NO SER E NÃO NO TER. 

Jesus disse que feliz é quem é alguma coisa, e não apenas quem possui coisas. É feliz o pobre de espírito, o humilde, 
o pacificador,  o misericordioso, o manso, etc. Assim, o povo de Deus é feliz porque foi alcançado e transformado por 
Deus. Porque foi objeto do mais sublime amor e alvo do mais alto sacrifício. Fomos remidos pelo sangue de Cristo. O 
bendito Filho de Deus desceu do céu só por nossa causa. Ele se esvaziou, tornou-se servo, se humilhou e morreu a 
maldita morte de cruz só por nos amar e para que pudéssemos ser o que não conseguimos alcançar sozinhos. Pela sua 
morte, ele nos comprou para Deus. Pela sua morte, ele assumiu a nossa culpa, pagou a nossa dívida e adquiriu para nós 
eterna redenção (Efésios 1.7). Somos abençoados porque somos libertos, perdoados e salvos pelo sangue de Cristo.

4. SOMOS OS MAIS FELIZES DA TERRA PORQUE SOMOS LIVRES DE TODO SENTIMENTO DE CULPA E 
MEDO, OS GRANDES LADRÕES DA FELICIDADE. 

Leitura Bíblica: Salmo 32.1-2

Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoada se seus pecados apagados! Como é feliz aquele a 
quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia!

Este Salmo diz que muito feliz é todo aquele que recebe o gracioso perdão de Deus. Davi cometeu gravíssimos pecados, 
mas declara sua felicidade, porque se baseava em desfrutar novamente de íntima comunhão com Deus. Isso só acontece 
quando recebemos o pleno perdão. 

Pergunta: Você já recebeu este pleno perdão de Deus? Ou ainda luta contra sentimentos de medo e culpa?

No entanto, muitos não conhecem a Deus, ainda tem culpa e medo, e não desfruta de comunhão com Deus. O pecado 
é terrível porque se interpõe entre nós e Deus, impedindo a comunhão e alimentando a rebeldia do coração humano. 
Fora da comunhão com Deus, insistindo em viver separado dele, há uma realidade acerca da qual ninguém pode fugir: 
“A consciência culpada é o inferno de uma alma viva”, disse João Calvino. O homem é livre para pecar, só não tem poder 
para se eximir da culpa moral e do peso de consciência que o pecado causa. 

O tema central do salmo 32 é a maravilha do perdão, que traz sossego à alma e paz ao coração. A pessoa que recebe 
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o perdão de Deus é feliz. O grande amor de Deus, que nos amou quando ainda éramos pecadores, é a fonte de onde 
jorra a verdadeira alegria.

O perdão de Deus é uma dádiva da graça. É um tipo de maravilha experimentada por aqueles que viveram a angústia da 
culpa. Davi se regozija no perdão porque experimentou a tristeza e a dor da culpa. A alegria que o perdão traz é precedida 
pela angústia que o pecado imprime no coração. O pecado é um assunto tão complexo que, ao falar do pecado, o 
salmista utiliza três palavras diferentes para acentuar a maravilha do perdão operado pelo poder da graça de Deus:

a). “Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas” (v1). Transgressão é rebelião, rompimento com 
Deus, é fazer deliberadamente aquilo que Deus proíbe. Ao pecar contra Deus, Davi havia cometido rebelião, pois praticou 
aquilo que lhe era proibido. Ele rompeu com o Senhor. Mas agora, ele é um homem feliz pois a sua transgressão foi 
perdoada.

b). “Como é feliz aquele que tem seus pecados apagados” (v1). Pecado é desviar-se daquilo que agrada a Deus;  é errar 
o alvo. Davi pecou; errou o alvo; se desviou do centro da vontade de Deus. Mas, graças a infinita misericórdia do Deus 
Eterno, seu pecado foi perdoado.

c). “Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa.” Culpa significa dolo, crime, malfeitoria, perversão. Ao pecar 
Davi cometeu um crime intencional contra Deus; ele era culpado de pecar perversamente contra o Deus de amor e de 
imensa bondade. Mas, ao se arrepender, todo sentimento de culpa e medo foram tirados e ele sentia-se totalmente livre 
e em paz interior.

A alegria do perdão

Uma vez perdoado, Davi declara com efusiva alegria:

	 •	Como	é	feliz	todo	aquele	que,	embora	tenha	se	rebelado	contra	Deus,	quebrado	a	sua	Lei	e	dele	se	afastado,	
arrepende-se, confessa e encontra o seu gracioso perdão. O Senhor é rico em perdoar e aceita o pecador arrependido. 
Movido por sua intensa misericórdia, Deus perdoa, apaga, esquece e cancela os nossos pecados.

	 •	Como	é	feliz	aquele	a	quem	o	Senhor	não	atribui	culpa.	A	quem	Deus	perdoou,	nunca	mais	serão	cobrados	
os erros e pecados do passado. Foram apagados e cancelados para sempre pelo poder do sangue de Jesus.

“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça” 1 João 1.9

“Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve; embora sejam rubros 
como púrpura, como a lã se tornarão”. Isaías 1.18

“Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo;” Romanos 5.1 

CONCLUSÃO:  

Tem algo melhor para o coração e alma do ser humano do que sentir-se livre, limpo, sem culpa ou medo? O povo de 
Deus é o povo mais feliz da terra porque foi perdoado por Jesus com um perdão amplo geral e irrestrito, e por isso tem 
seu relacionamento com Deus restaurado. As demais coisas, como problemas, crises ou conflitos não podem roubar 
a nossa alegria interna, porque temos paz com Deus. Não há medo de punição, castigo ou rejeição da parte de Deus. 

Nossa maior alegria não se encontra nas bênçãos materiais que possamos alcançar da parte de Deus. Também não está 
fundamentada em circunstâncias sempre favoráveis. Embora elas naturalmente sejam fonte de alegria e nos sejam dadas 
constantemente pelo Senhor, bênçãos não são a razão maior de nossa felicidade. A felicidade do filho de Deus reside no 
Senhor.  Alegria e paz são resultados naturais do perdão e reconciliação com Deus alcançados através da graça de Jesus. 

Devemos sempre lembrar o que Jesus falou em Lucas 10.17-20, quando os discípulos retornam de sua missão radiantes 
pelo fato de coisas extraordinárias terem acontecido. O Senhor lhes diz que eles deveriam se alegrar não porque 
realizaram essas obras, mas porque os seus nomes estavam escritos no livro da vida. Eles pertenciam a Deus! E viverão 
para sempre em sua presença. Isso é felicidade!

DESAFIO: tenham um tempo de oração, de agradecimento pelo perdão já recebido. Se alguém precisar de um tempo 
de arrependimento e confissão, conduza uma oração sincera neste sentido. Ministre a paz de Deus aos que ainda estão 
em dúvidas sobre o alcance do perdão que receberam.

AVISOS:  

 1. Semana de Oração. De 20 a 24 de Junho, de 6h30 às 8h00, na Central Luxemburgo, Boulevard e Eldorado. 
Venha e traga sua célula. 

 2. Conferência Paixão Contagiante.  Inabaláveis é o tema da nossa mais importante conferência anual. Dias 24, 
25 e 26 de Junho, na Central Luxemburgo. Abertura especial na sexta-feira dia 24, às 19h30.  Convide sua célula e seus 
amigos. No Sábado de manhã haverá uma palavra especial para os líderes, de honra e agradecimento, e no Domingo à 
noite, os novos líderes serão consagrados. Todos os líderes devem estar presentes com suas células.


