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O Homem Feliz 
 

Salmo 1:1, 2  

 
Introdução: alguém já disse que o objetivo de todo ser humano é ser feliz. As pessoas 
estudam, trabalham, se esforçam para atingir a felicidade. Entretanto, nem sempre este 
objetivo é alcançado. Isso pode ser explicado pelo conceito errado que se tem do que 
realmente é a  felicidade. Muitos pensam que ser feliz é ter muito dinheiro, porém, ainda que 
o dinheiro possa se constituir em bênção para o homem, existem muitas pessoas que possuem 
uma “gorda” conta bancária e mesmo assim não são felizes. 

 
Nesse estudo veremos o que a Bíblia fala a respeito de felicidade. O Salmo 1 apresenta o 
homem bem-aventurado. A melhor tradução para essa expressão (bem-aventurado) é a 
palavra feliz. Estudaremos quatro aspectos que caracterizam o homem feliz 

 
1. Não anda no conselho dos ímpios – o primeiro aspecto diz respeito a quem damos 

ouvidos. Vivemos num mundo de muitas informações, de muitos palpites, de muitas opiniões. 
São muitas as influências que recebemos, ouvimos muitas vozes todos os dias. Em todo tempo 
encontraremos pessoas sugerindo alguma coisa, apontando um caminho, querendo nos 
influenciar de alguma forma. São professores, familiares, colegas de trabalho, colegas de 
escola, vizinhos, etc. Além disso, recebemos uma forte carga de programas de televisão, 
telenovelas, comunicadores, filmes, revistas, jornais, artistas que lançam moda e toda sorte de 
influência proveniente da mídia. 

 
Mediante tudo isso, é necessário uma autoavaliação permanente para sabermos quem 
realmente tem nos influenciado. Temos nos aconselhado com quem? Quem são aqueles que 
nos influenciam? Andar no conselho do ímpio é caminhar segundo aquilo que o mundo ensina, 
é se submeter à influência que emana de um sistema que afasta o homem de Deus. É se curvar 
diante da cultura do pecado que leva o homem pelo caminho da destruição. Não se esqueça 
que a felicidade começa quando deixamos de andar no conselho dos ímpios. 

 
2. Não se detém no caminho dos pecadores – o segundo aspecto que caracteriza o 

homem feliz está relacionado com a sua liberdade. Uma vez atraído pelo caminho dos 
pecadores, o homem tem os seus pés presos pela sedução desse caminho. Está é a razão pela 
qual o salmista diz que bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos 
pecadores, porque, na verdade, quem está detido no caminho dos pecadores é porque perdeu 
a sua liberdade e tornou-se prisioneiro de uma maneira errada de viver. 

 
Caminho é um curso, uma direção que se toma. Muitas pessoas até sabem que o caminho que 
estão percorrendo não é o correto, que a direção é errada, mas estão presas. Por isso, vivem 
em conflito, porque nem mesmo elas aprovam a própria conduta. Ninguém pode ser feliz 
assim. Se existe algum mau caminho que lhe prende, saiba que em Jesus você provará do seu 
poder libertador, e, então, encontrará a felicidade de se sentir em paz.  

 
3. Não se assenta na roda dos escarnecedores – o terceiro aspecto tem a ver com a 

comunhão. Se assentar na roda dos escarnecedores é o mesmo que compartilhar de um modo 
pecaminoso de vida. O escarnecedor é aquele que menospreza o caminho de Deus, aquele que 
zomba das coisas do Senhor. Quando nos assentamos com eles para compactuarmos com as 
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suas ações, estaremos nos afastando da presença de Deus e, assim, entristeceremos o Espírito 
Santo.  
 
Aquele que zomba do caminho de Deus deve ser resistido pelos filhos de Deus e jamais serem 
apoiados nas suas más ações. Quando tivermos contato com o escarnecedor, devemos sempre 
nos posicionar e nunca comungar com as suas “brincadeiras maldosas”. Por isso, o homem de 
Deus é feliz, pois se posiciona, não se omite, e com o seu posicionamento firme ele honra o seu 
Deus. 

 
4. Tem prazer na lei do Senhor – em terceiro lugar, o salmista ensina que a felicidade está 

relacionada com o prazer que o homem tem em ouvir a voz de Deus. A Palavra do Senhor é tão 
importante para ele, que nela ele medita de dia e de noite. Isto é, ela faz parte da sua vida, em 
todo o tempo a Palavra está em seu coração. O relacionamento que o homem deve ter com 
Deus não pode ser resultado de uma imposição, de uma obrigação religiosa, mas deve ser fruto 
da alegria, do prazer de estar em comunhão com o Pai. 

 
Conclusão: o resultado na vida daqueles que agem dessa maneira é a benção de Deus em 
tudo aquilo que fizerem. O verso 3 diz que “ele é como árvore plantada junto a corrente de 
águas, que no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha; e tudo quanto ele faz 
será bem sucedido”. Está é uma grande promessa. Portanto, coloque em prática aquilo que a 
Palavra de Deus nos ensina e seja feliz.  
 


