
 

                

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: Eu me alegro com as 

promessas de Deus para a eternidade? 

CÂNTICOS: “Confiarei” 

TEMA: Série SERENIDADE: “Por onde anda essa tal felicidade”. 

Texto Bíblico: Salmos 37:4 

“Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração”. 

Oração da Serenidade 

“Deus,  

conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, 

A coragem para mudar o que me for possível  

e a sabedoria para discernir entre as duas. 

Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez. 

Recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, 

Aceitando este mundo cheio de pecados como ele é,  

  Assim como fez Jesus, e não como gostaria que ele fosse;  

  Confiando que o Senhor endireitará todas coisas,  

se eu me entregar à Sua vontade;  

pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida 

 e supremamente feliz ao seu lado na eternidade.” 

(Reinhold Niebuhr) 
 

Você é uma pessoa feliz?  Felicidade faz parte da vontade de Deus para a sua vida? Deus quer que 

você seja uma pessoa feliz? Deus quer que você busque a felicidade? 

PRAZER: sensação – Deus é origem 

ALEGRIA: emoção – Sente-se ou não, em alguns dias ela existe em outros não existe em nós. 

FELICIDADE: Estado de espírito – Segredo do contentamento 

John Piper nos define o HEDONISMO CRISTÃO como sendo: o desejo de ser feliz que é dado por Deus 

e não deve ser resistido, ou negado, mas DIRECIONADO para Deus, para sua satisfação. 

Quando buscamos definir especificamente só o que é o hedonismo, temos: uma teoria filosófica 

moral que afirma que o prazer supremo é o objetivo da vida humana. (Esta definição vem Aristóteles, 

na Grécia, por volta do  Sec. III AC). Já o utilitarismo, outra visão filosófica, fundamenta-se em uma 

concepção mais ampla de prazer e de felicidade, para o maior número de pessoas. A ética utilitarista 



 

                

diz que: “é na maior felicidade do maior número de pessoas que se reside a medida do certo e do 

errado. ESTAS SÃO CONCEPÇÕES EQUIVOCADAS, QUE NOS CERCAM E NOS ENVOLVEM. 

C.S.Lewis nos ajuda diante deste dilema. No seu livro “Peso da Glória” ele descreve nas páginas 29 e 

30, como nossa natureza humana se deixa envolver por expectativas insignificantes ao deixarmos de 

viver as “audaciosas promessas de galardão e a natureza surpreendente das recompensas 

prometidas nos evangelhos...” e nos contentamos como crianças, que brincam com “bolinhos de 

lama”. 

O HEDONISMO CRISTÃO, diz Piper, não prega que qualquer coisa que você desejar será bom ou é 

bom. Mas ensina que o desejo de ser feliz é dado por Deus, e portanto, não deve ser resistido ou 

negado, mas DIRECIONADO para Deus, para sua satisfação. 

Davi recomenda o hedonismo cristão em Salmos 37:4.  

Hebreus 11:26 diz: citando Moisés diz: “Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza 

maior que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa”. 

Hebreus 12:2 fazendo referência a Jesus o autor diz: “...Ele, pela alegria que lhe fora proposta, 

suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus”. 

E você, como está agindo?  

O que e como está fazendo para viver essa tal felicidade? 

Você é das pessoas que pensam felicidade a curto prazo? 

O que você está fazendo para pensar felicidade a longo prazo? 

O foco na alegria do Senhor nos ajuda a lidar com as dores e as dificuldades dos nossos dias enquanto 

estivermos neste mundo. Onde está seu foco? 

Lembre-se: o coração do homem é enganoso e desejamos aquilo que é pecado, pois temos uma 

inclinação natural para desejar o que Deus não deseja. Possuímos a tendência de satisfação a curto 

prazo. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas ao final conduzem à sua destruição e ruina. 

Não se esqueça: Deus é que define o que é bom. Nós não encontramos a felicidade naquilo que a 

sociedade convenciona que o que é bom para o maior número de pessoas, como sendo o que é o 

certo e o errado , mas encontramos o que o certo e o errado na Palavra de Deus, que nos mostra que 

a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Miquéias 6:8 diz: “Ele mostrou a você, ó homem, 

o que é bom e o que o Senhor exige: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com 

o seu Deus”.  

Portanto, busquemos o contentamento e lembre-se que Deus é feliz. Isaías 48:1 diz: “Por amor de 

mim mesmo, por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja 

difamado? Não darei minha glória a um outro”. 

Pense e busque viver o que diz esta frase: 

“pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na 

eternidade”. 



 

                

REFLITA COM SEU PEQUENO GRUPO:  

▪ Como eu estou vivendo a vontade de Deus na minha vida? 

▪ Quais são as minhas dificuldades para compreender a vontade de Deus? 

▪ O que representam para mim as promessas dos Evangelhos? 

▪ O que conheço sobre galardão me alegra e é referência real para minha alegria? 

▪ De que forma me deleito no Senhor? 

▪ Consigo ver em Deus satisfeitos os desejos do meu coração? 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Ore pelo entendimento prático desta reflexão. 
▪ Ore pedindo a capacidade para deleitar-se em Deus. 

▪ Ore pedindo a Deus para aprender a viver em contentamento. 

▪ Ore para que esta lição se torne uma realidade em sua vida.

CÂNTICO 

Confiarei 
Comunidade Evangélica 
Internacional da Zona Sul 
Tom: D 

Intro: Bm7 A E4 E F#m7 E D9 Bm7 A E4 E E/D 
D9 

       Bm7           E/G#   A9 A 
Eu não tenho que andar ansioso 
       Bm7           E/G#      A 
Se vou ter o que comer ou vestir 
        D             C#7       F#m 
Se o Senhor veste os lírios do campo 
      D9                  E4 E 
O que mais não fará por mim 
       Bm7           E/G#      A 
Eu não tenho que andar preocupado 
          D9       C#7     F#m 
Com os cuidados e males do amanhã 
 
           D       A/C#    Bm7   E 
Pois até aqui o Senhor me sustentou 
 
D/F#        A              E 
     Confiarei em ti,  Senhor 
           D            C#7 
Minha esperança está em Ti 
C#/F   F#m7   B/D#    E       D/F# 
Não há maior prazer do que saber 
   E/G#   A      D/F#      E 
Que meu Deus cuida de mim 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Volta ao inicio 
Refrão 2x 
 
D/F# G       D              Bm7           E 
           Meu futuro está seguro em Tuas mãos 
G          Bm7             E4 E 
   Não importa as circunstâncias 
D/F# G       D          Bm7 
       Permanecerei firmado nas promessas 
           E  Bm7 D     E 
Que o Senhor me   fez 
 
 
D/F#        A              E 
     Confiarei em ti,  Senhor 
           D            C#7 
Minha esperança está em Ti 
C#/F   F#m7   B/D#    E       D/F# 
Não há maior prazer do que saber 
   E/G#   A      D/F#      E 
Que meu Deus cuida de mim 
 
   A/C# D     E 
Confiarei em Ti! 
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