
AS BEM-AVENTURANÇAS 



Conclusão 



SER FELIZ 

Todos os homens, sem 
exceção, procuram ser 

felizes. Embora por 
meios diferentes, 

tendem todos para 
este fim. 

Blaise Pascal   



A Felicidade Segundo 
este sistema 

Como ele defende a felicidade? 



A felicidade segundo este sistema 

Estabilidade 
econômica 

garante uma vida 
feliz 

Fonte da imagem: 
http://www.aclconsultoriaeconomica.com.br/arquivos/davidkupfer.html 



A realização e o 
sucesso profissional 

promovem felicidade 

Fonte da imagem: 
http://cisamures.blogspot.com/2012/01/dinamica-liderada-pelas-funcionarias_23.html 
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Relacionamentos 
afetivos me trarão 

a felicidade 

A felicidade segundo este sistema 



A felicidade está 
na ausência de 

sofrimento 

A felicidade segundo este sistema 



A felicidade está 
no prazer sem 

limites 

A felicidade segundo este sistema 

http://2.bp.blogspot.com/-Qm6RZ_mFNvA/TglrMjLRbRI/AAAAAAAAAfE/LHxDRt7FmVQ/s1600/sexualidade5.jpg


ILUSÃO 



Música - Felicidade 

Felicidade! 
Brilha no ar 
Como uma estrela 
Que não está lá 
É uma viagem 
Doce magia 
E uma ilusão 
Que a gente não escolhe 
Mas que espera viver 
Um dia... 

Felicidade! 
Quando estou em sua 
Companhia 
Brilha no ar! 
E nos seus olhos 
Me deixou brilhar 
Felicidade! 
Eu vejo aquela estrela 
Fantasia 
Mesmo sabendo que ela 
não está lá... 

Autor: - Fábio Júnior 



Tudo quanto desejaram os meus olhos não 
lhes neguei, nem privei o coração de alegria 
alguma, pois eu me alegrava com todas as 
minhas fadigas, e isso era a recompensa de 

todas elas. 
Considerei todas as obras que fizeram as 

minhas mãos, como também o trabalho que 
eu, com fadigas, havia feito; e eis que tudo 

era vaidade e correr atrás do vento, e 
nenhum proveito havia debaixo do sol. 

Ec 2.10-11 

 



A Felicidade Segundo 
Jesus 

Como ele entendia a felicidade? 



Imagem: 
http://adorartei.blogspot.com/2010/07 



A cultura do mundo e a 
contracultura de Cristo estão 

em total desarmonia uma com 
a outra. Resumindo, Jesus 
parabeniza aqueles que o 
mundo mais despreza, e 

chama de "bem-aventurados" 
aqueles que o mundo rejeita. 

John Stott 



Bem-aventurado o homem que 
não anda no conselho dos 
ímpios, não se detém no 

caminho dos pecadores, nem se 
assenta na roda dos 

escarnecedores. 

Sl 1:1 
 



Bem-aventurança 
Bem-aventurados os humildes de espírito... 

Bem-aventurados os que choram... 

Bem-aventurados os mansos 

Bem-aventurados os que têm fome e sede de 
justiça... 

Bem-aventurados os misericordiosos... 

Bem-aventurados os limpos de coração... 

Bem-aventurados os pacificadores... 

Bem-aventurados os perseguidos por causa da 
justiça... 



A Felicidade Segundo Jesus 

• A felicidade está relacionada a: 

–  situações 

–  vontades 

–  comportamentos 

–  temperamentos 

–  relacionamentos 



Bem-aventurança Relação 
Bem-aventurados os humildes de espírito...  

 
situações 
 
vontades 
 
comportamentos 
 
temperamentos 
 
Relacionamentos 

Bem-aventurados os que choram... 

Bem-aventurados os mansos 

Bem-aventurados os que têm fome e sede de 
justiça... 

Bem-aventurados os misericordiosos... 

Bem-aventurados os limpos de coração... 

Bem-aventurados os pacificadores... 

Bem-aventurados os perseguidos por causa da 
justiça... 



Também, irmãos, vos fazemos conhecer 
a graça de Deus concedida às igrejas da 
Macedônia; Porque, no meio de muita 

prova de tribulação, manifestaram 
abundância de alegria, e a profunda 

pobreza deles superabundou em 
grande riqueza da sua generosidade. 

2Co 8:1,2 

 



Meus irmãos, tende por 
motivo de toda alegria o 

passardes por várias 
provações, 

Tg 1:2 

 



Ser Feliz 

É possível desfrutar de 
momentos de alegria em várias 

situações que a vida 
proporciona, mas a felicidade –  

o estado de ser – não se 
encontra fora de Deus 

 



Ainda que a figueira não 
floresça, nem haja fruto na vide; 
o produto da oliveira minta, e os 

campos não produzam 
mantimento; as ovelhas sejam 
arrebatadas do aprisco, e nos 

currais não haja gado, 
Hc 3.17 



todavia, eu me alegro 
no SENHOR, exulto no 

Deus da minha 
salvação. 

Hc 3.17 

 


