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Introdução 



força invencível a que se atribuem o 
rumo e os diversos acontecimentos 
da vida; destino, fado; acaso feliz, 

contingência favorável; coincidência 
ou série de coincidências felizes com 

que (alguém ou algo) é 
ocasionalmente contemplado; 

bilhete de loteria 



Aliança com Deus 



Como é feliz a nação 
que tem o Senhor como 

Deus, o povo que ele 
escolheu para lhe 

pertencer!  
Sl 33.12 



Pois vocês são um povo santo 
para o Senhor, o seu Deus. O 

Senhor, o seu Deus, os 
escolheu dentre todos os 

povos da face da terra para ser 
o seu povo, o seu tesouro 

pessoal. Dt 7.6 



O Senhor não se afeiçoou a 
vocês nem os escolheu por 
serem mais numerosos do 
que os outros povos, pois 
vocês eram o menor de 

todos os povos.  
Dt 7.7 



Vocês não me escolheram, 
mas eu os escolhi para irem e 

darem fruto, fruto que 
permaneça, a fim de que o 

Pai lhes conceda o que 
pedirem em meu nome.   

Jo 15.16  



pois estou com você, e 
ninguém vai lhe fazer 
mal ou feri-lo, porque 

tenho muita gente 
nesta cidade.  

At 18.10 



A felicidade proposta por 
Deus ao Seu povo 

depende e se caracteriza 
por fatos objetivos na 

vida do Seu povo.   



Quais são os fatos 
que demostram a 
felicidade genuina 

do povo de Deus?   



1º 
Fato 

O povo de Deus é feliz por 
reconhecer quem Ele é 



Fidelidade  



Pois a palavra do 
Senhor é verdadeira; 
ele é fiel em tudo o 

que faz . 

Sl 33.4 



Palavra   



Procedimento   



Ama justiça e retidão   



Ele ama a justiça e 
a retidão; a terra 

está cheia da 
bondade do Senhor 

Sl 33.5 



Bondoso    



Ele ama a justiça e a 
retidão; a terra está 
cheia da bondade 

do Senhor 
Sl 33.5 



2º 
Fato 

O povo de Deus é feliz por 
reconhecer Suas obras 



Criador    



Universo  



Águas  



Soberano na história   



Controle 



O Senhor desfaz os 
planos das nações e 
frustra os propósitos 

dos povos 
Sl 33.10 



Mas os planos do Senhor 
permanecem para 

sempre, os propósitos do 
seu coração, por todas 

as gerações 
Sl 33.11 



Nenhum rei se salva 
pelo tamanho do seu 

exército; nenhum 
guerreiro escapa por 

sua grande força.  
Sl 33.16 



O cavalo é vã 
esperança de vitória; 
apesar da sua grande 

força, é incapaz de  
salvar. Sl 33.17 



Saber 



13 Dos céus olha o 
Senhor e vê toda a 

humanidade; 14 do seu 
trono ele observa todos 
os habitantes da terra;  

Sl 33 



ele, que forma o 
coração de todos, 

que conhece tudo o 
que fazem. 

Sl 33.15 



Senhor da vida e da morte 



Mas o Senhor protege 
aqueles que o temem, 

e os que firmam a 
esperança no seu 

amor,  Sl 33.18 



para livrá-los da 
morte e garantir-lhes 

vida, mesmo em 
tempos de fome.  

Sl 33.19 



3º 
Fato 

O povo de Deus é feliz quando 
reage à Sua altura 



3º 
Fato: O povo de Deus é feliz quando 

reage à Sua altura 



Celebra com louvores    



1 Cantem de alegria ao Senhor, 
vocês que são justos; aos que 
são retos fica bem louvá-lo.  

2 Louvem o Senhor com harpa; 
ofereçam-lhe música com lira 

de dez cordas.  

Sl 33 



Cantem-lhe uma 
nova canção; toquem 

com habilidade ao 
aclamá-lo.  

Sl 33.3 



Teme Sua grandeza     



Toda a terra tema o 
Senhor; tremam 

diante dele todos os 
habitantes do mundo 

Sl 33.8 



Mas o Senhor protege 
aqueles que o temem, 

e os que firmam a 
esperança no seu 

amor,   Sl 33.18 



Espera em Sua bondade      



Mas o Senhor protege 
aqueles que o temem, 

e os que firmam a 
esperança no seu 

amor,   Sl 33.18 



20 Nossa esperança está no Senhor; 
ele é o nosso auxílio e a nossa 

proteção. 21 Nele se alegra o nosso 
coração, pois confiamos no seu 

santo nome. 22 Esteja sobre nós o 
teu amor, Senhor, como está em ti a 

nossa esperança.  
Sl 33 



Conclusão: Por que é feliz o povo de 
Deus? 



Proteção 



Mas o Senhor protege 
aqueles que o temem, 

e os que firmam a 
esperança no seu 

amor,  Sl 33.18 



para livrá-los da 
morte e garantir-
lhes vida, mesmo 

em tempos de fome. 
Sl 33.19 



Nossa esperança 
está no Senhor; ele 
é o nosso auxílio e 
a nossa proteção.  

Sl 33.20 



Alegria 



Cantem de alegria 
ao Senhor, vocês que 
são justos; aos que 
são retos fica bem 

louvá-lo.    Sl 33.1 



Como é feliz a nação 
que tem o Senhor 

como Deus, o povo 
que ele escolheu para 

lhe pertencer! Sl 33.12 



Como é feliz o povo 
assim abençoado! 

Como é feliz o povo 
cujo Deus é o 

Senhor!   Sl 144.15 


