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Introdução
Segundo o estudioso e in�uente 
pastor, pregador e escritor cristão 
Charles Spurgeon, o Salmo 33 
não possui título e autoria revela-
da. Ainda segundo ele, este salmo 
possui 08 divisões. O versículo 12, 
que está em destaque, é sozinho 
uma dessas 08 divisões.S

Para seguirmos, vamos a uma das 
diversas de�nições/signi�cados 
da palavra nação: “comunidade 
de indivíduos que, dispersos em 
áreas geográ�cas, estão unidos 
por identidade de origem, costu-
mes e religião, formando assim 
um povo”. 

Partindo desse ponto, convido-
lhe a analisar algumas particulari-
dades a �m de decifrarmos a 
felicidade verdadeira. Antes, faço 
uma colocação: - Ao observar a 
humanidade percebo que é 
quase integral a busca por várias 
respostas sobre a vida, duas delas 
me chamam muita atenção. São 
elas :  -  Quem somos? Onde 
vamos?.

Sendo assim, vamos a uma rápida 
análise bíblica, para encontrar 
estas respostas.

1º QUEM SOMOS?
Na Palavra contém uma declara-
ção ímpar e que de�ne perfeita-
mente quem somos, con�ra em 
1Pe 2:9. Nesse texto, �ca claro 
que devido a maravilhosa graça 
do Senhor, fomos chamados para 
um vida de felicidade plena e 
abundante em Cristo Jesus.

2º ONDE VAMOS?
Que todos nós nascemos, esta-
mos aqui vivos e vamos partir um 
dia é indiscutível. Mas a questão é 
qual o ponto �nal dessa caminha-

da? Será que ele existe? A respos-
ta vem em um dos textos mais 
citados da Palavra Jo 3:14-21. 
Isso mesmo, não existe �m. O que 
existe é a condenação eterna ou a 
vida eterna com Deus e este 
destino é escolhido pelo simples 
e importante fato de escolher 
aceitar a graça, o amor e o perdão 
do Pai ou de rejeitá-los.

Conclusão
A vida aqui na terra é repleta de 
di�culdades, se formos listar 
encheria todos este espaço (faça-
mos nossa análise pessoal) e 
enquanto fazemos, lembre-se, a 
felicidade verdadeira começa-
nos a ser revelada quando o 
Apóstolo Paulo escreve Rm 8:18. 

A história nos conta alguns fatos 
da vida de Horatio Spafford, um 
cristão americano, amante da 
música e do estudo da Palavra. Ele 
prosperou na vida, tornou-se 
advogado de muito sucesso e 
logo fez pesados investimentos 
imobiliários na cidade de Chica-
go. Em 1871 a cidade passou por 
um incêndio devastador, muitas 
moradias foram destruídas e ele 
teve vários prejuízos �nanceiros. 
Mesmo assim trabalhou por dois 
anos ajudando os mais prejudica-
dos deste desastre. Nesse tempo 
ele perdeu um de seus �lhos. Com 
esse fato, ao �nal de 1873, resol-
veu ir com a família (esposa e 
quatro �lhas) para Inglaterra. 
Devido alguns imprevistos preci-
sou �car e a família foi na frente. 
Durante o trajeto um acidente 
interrompe o percurso do navio, 
causando-lhe um naufrágio, dias 
depois ele recebe um telegrama 
de sua esposa, que dizia: “SALVA, 
PORÉM SÓ!”. Imediatamente ele 
tomou um navio em direção a 
Inglaterra e enquanto navio 
passava no local do naufrágio, 
onde as �lhas haviam morrido, ele 
escreveu, inspirado e fortalecido 
por Deus, um dos hinos mais 
bonitos da história. (Ouça: “Sou 
Feliz“ na voz de Fernandinho).

A questão aqui não é se vamos 
passar pelas percas e naufrágios 
da vida ou não. A questão é se 
vamos passar por eles com ou 
sem Jesus e seu doce Espírito.

A felicidade verdadeira, dentre 
outras coisas, consiste em enten-
der primeiramente que há uma 
vida eterna com Deus e que preci-
samos alcançá-la. E em segundo 
lugar que nos bons tempos e nos 
maus, na calmaria e na tempesta-
de, cantando parabéns, brindan-
do os noivos ou no corredor da 
emergência e até no velório, tudo 
contribui para o bem daqueles 
que amam a Deus.

Concluo voltando ao inicio, o 
salmo que serviu de base não 

possui autoria de�nida, ou seja, 
em outras palavras, pode ser o 
próprio Deus, inspirador da Pala-
vra, dizendo-nos: - Me alegro 
tanto em vê-los se deleitando em 
minha presença, fazendo o bem, 
sendo povo meu, nação minha, 
servindo-me com integridade 
que chego ao ponto de conceder-
lhes o desejo de vossos corações 
para vê-los verdadeiramente 
felizes.

| PGM
A FELICIDADE
VERDADEIRA

Sl 33:12

“Bem - aventurada é a nação
cujo Deus é o Senhor, e o
povo ao qual escolheu para
sua herança.” 

Ev. Márcio Rezende

Sextas-feiras, à partir das 20h

CURSOS:
üConsolidação
üMaturidade Espiritual
üCTL (Curso de Treinamento de Líderes)
üCETADEB (Seminário Teológico)

 Pb. Flávio Barros (62) 98574-7474
Pb. Fábio Carneiro (62) 99608-5944 
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Pb. Márcio Rezende
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO
adgoianesia.com.br
facebook.com.br/admissaogoianesia

@admissaogoianesia (Instagram)
AD Missão Goianésia (YouTube)

Doações e Ofertas 
Bradesco   AG: 0243-7 
C/C: 0524783-7

Rua 01, nº 224, Nova Aurora III
Ev. Edvan Borges (62) 98489-6848

Av. Brasil Oeste, nº 572, Covoá
Pb. Samuel Oliveira (62) 98462-0401

Av. Contorno Sul, nº 313, Muniz Falcão
Pr. Roberto Carvalho (62) 98210-1063

Domingo: Culto de Celebração às 19h
Quarta-feira: Seminário de Edificação Espiritual às 19h30
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CRUZADINHA
EDIÇÃO ANTERIOR 

| DEPOIMENTOS 29ª EBO
ESCOLA BÍBLICA DE OBREIROS

No último �nal de semana, 
realizado pela CADESGO, acon-
teceu a 29ª Escola Bíblica de 
Obreiros. A AD Missão Goianésia 
esteve participando com uma 
caravana com mais de 40 obrei-
ros. Além de ensino da Palavra o 
evento também teve a consa-
gração e recebimento de obrei-
ros. Da nossa igreja os Presbíte-
ros Celso Pereira, Márcio Rezen-
de e Samuel Oliveira foram 
consagrados a Evangelista. O 
Evangelista Edvan Borges foi 
consagrado a Pastor e o Pr. 
Roberto de Carvalho foi recebi-
do o�cia lmente em nossa 
Convenção.

Na ocasião alguns irmãos fala-
ram sobre momentos marcan-
tes do evento que teve como 
tema: “Integridade e Compro-
metimento – Frutos de um 
Ministério Sadio”, veja ao lado 
alguns depoimentos.

“Participar da EBO, foi um gran-
de privilégio que o bondoso 
Deus me concedeu, pois tive a 
oportunidade de me �liar a 
CADESGO, além de ouvir pala-
vras que edi�caram a minha 
vida, me mostrando que é preci-
so ter integridade e comprome-
timento com a obra de Deus.” 

Pb. Douglas Alves – Congrega-
ção Av. Contorno Sul

“Foi um tempo muito importan-
te, pois pude conhecer sobre a 
Convenção, entender a consa-
gração de Evangelista e Pastor, 
prestigiar e honrar nossos obrei-
ros consagrados e dar apoio ao 
nosso Pastor Presidente, geran-
do e mostrando que temos uma 
mesma visão.” 

Dc. Manoel Henrique – Sede

Nossa EBO foi muito edi�cante 
pra minha vida espiritual e 
garanto que pra todas irmãs que 
estiveram ali nesse evento, 
aprendemos muito. Aprende-
mos como ser líder com e�ciên-
cia e a obedecer o chamado do 
Senhor pra essa grande obra. 
Quem não foi perdeu muito!

Dcª. Terezinha Salomão – Sede


