
 

                

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: Em quais experiências da 

minha vida posso dizer que experimentei felicidade 

CÂNTICOS: “Deus é fiel” e “Sou feliz com Jesus” 

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

Texto Bíblico: Filipenses 4:12-13 

 12  
Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de 
viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, 
tendo muito, ou passando necessidade. 

 13  Tudo posso naquele que me fortalece. 

 

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 feliz?  Felicidade faz parte dos propósitos de Deus para nós? 

Pensadores dizem:  

Tomaz de Aquino : “Toda pessoa em tudo que faz busca felicidade” 

Blaise Pascoal: “Todas as pessoas buscam felicidade...independente dos seus rumos” 

Thomas Jefferson enfatizava: vida, liberdade e direito a felicidade na Declaração de Independência 

dos Estados Unidos. 



 

                

Cristãos tem falhado ao falar da felicidade pois muitos dão a entender que é andar na contramão da 

vontade de Deus. Para alguns a expressão “carregar a cruz de Cristo” é ser infeliz, pois carregam em 

suas mentes culpa e medo. Mas, um dos atributos comunicáveis de Deus é que Ele é um ser 

perfeitamente feliz. Deus se deleita consigo mesmo e comunica sus felicidade conosco. A Bíblia não 

fala o que é felicidade, mas fala que Deus é feliz. 

Destacamos três aspectos importantes: 

1. PRAZER: É agradar os cinco sentidos. (visão, audição, olfato, paladar e tato) 

A bíblia nos ensina em Salmos 1 o que é o prazer certo. “...prazer na Lei do Senhor”. 

 

2. ALEGRIA: É uma emoção momentânea básica, como a raiva, o medo e a tristeza. Alegria é a 

resposta existencial diante de adversidades. Em Filipenses 4:4 Paulo nos ensina: “Alegrem-

se sempre no Senhor”. Entretanto devemos lembrar que euforia contínua é um distúrbio 

mental 

 

3. FELICIDADE: Estado que almejamos na vida. Estado de espírito de quem se encontra em ... 

Felicidade interior não é um acidente. 

Felicidade se refere a algo que é fértil. 

Felicidade é ter contentamento, nos ensina Paulo (Filipenses 4:12) 

Felicidade é viver domínio próprio sobre o nosso espírito 

FELICIDADE nos leva a experimentar SERENIDADE, que é “paz do lado de dentro”. 

Paulo escreveu a sua “Carta da Alegria”, Filipenses, dentro da prisão e assim ele afirma: “Posso viver 

feliz independente das circunstâncias”. 

O que você entende nesta frase abaixo: 

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

eternidade”. 

 

REFLITA COM SEU PEQUENO GRUPO:  

▪ Como eu estou, experimento felicidade regularmente? 

▪ O que me dá prazer na vida? Destaque alguns itens. 

▪ A alegria é algo presente na minha vida? Se não diga porque. 

▪ O que está me impedindo experimentar a felicidade? 

▪ O que representa para mim de forma prática viver contentamento? 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Ore pelo entendimento prático desta reflexão. 
▪ Ore pedindo a capacidade para confiar 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 

Deus É Fiel 
Asaph Borba 
 

Tom: D 

(intro) D 
 
(refrão 4x) 
D          A/C#         Bm 
Em meio aos muitos problemas, 
G         D/F#         A 
Em meio as lutas sem fim, 
D         A/C#     Bm  B7 
Por entre muitos dilemas 
G      Em           D/F#   A 
Que se apresentam para mim 
 
D         A/C#         Bm 
As vezes eu posso passar 
G        D/F#         A 
uma noite inteira a chorar, 
 
D               D/F#             G 
Mas sei que meu Deus,  logo pela manha 
E/G#             G      A 
Fará novamente o sol brilhar 
 
  Bm                           A 
E encherá de alegria os meus lábios 
  G                   D 
E o meu coração de louvor. 
   G           A           Bm       G 
Assim vou descansar, sim eu vou confiar 
       D/E      A       G 
No seu grande e imenso amor. 
REFRÃO 
A        D   G A Bm 
Deus é fiel, é fiel 
  G                D/F# 
Acima de todas as coisas, eu sei 
G           (2a A/C# )      A (2a D) 
Eu sei que meu Deus é fiel. 

Hino 329 do HCC              

Sou feliz com Jesus          
Spafford/Bliss 

Se paz mais doce eu puder desfrutar 
se dor a mais forte sofrer, 
oh, seja  o que for, tu me fazes  saber 
que feliz com Jesus sempre sou! 

Sou feliz com Jesus! 
Sou feliz com Jesus, meu Senhor! 

Embora me assalte o cruel Satanás, 
e ataque com vis tentações; 
oh, certo eu estou, apesar de aflições, 
que feliz eu serei com Jesus! 

Meu triste pecado, por meu Salvador 
foi pago de um modo total. 
Valeu-me o Senhor, oh, que amor sem igual! 
Sou feliz, graças dou a Jesus. 

A vinda eu anseio do meu Salvador. 
Ao céu ele vai me levar; 
em breve eu irei para sempre morar 
com os salvos por Cristo Jesus. 

 

 

https://www.cifraclub.com.br/asaph-borba/
https://www.cifraclub.com.br/asaph-borba/deus-fiel/
http://letrasonora.com.br/tag/o/

