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Capítulo 7: OPerfil do Homem Abençoado ou Feliz 

Lição de Áudio do Velho Testamento n
o
 52 

 

 

   Objetivo: Entender que tipo de pessoa Deus promete abençoar. 

 

 

       “Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos   

       pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores! Ao contrário, sua satisfação está 

       na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de 

águas correntes: Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz 

prospera!”  

—Salmos 1:1-3 

 

 

O Salmo 1, como muitos salmos do homem feliz, apresenta verdades positivas e negativas. 

Aprendemos o que pessoas abençoadas não fazem e o que fazem. Aprendemos também como 

pessoas tementes a Deus são abençoadas e felizes e como os que não temem a Deus não o são. O 

tema dos Salmos do “homem abençoado” mostra que nossas convicções e escolhas têm muito a 

ver como a nossa vida se transforma e como Deus nos estabelece. 

 

Quais são as bênçãos de uma pessoa abençoada? Como uma árvore frutífera, a pessoa abençoada 

é estável, porque tem raízes profundas, dá frutos por causa do seu amor à Palavra Deus, tem vida 

feliz e longa, prospera em tudo que faz e permanece seguro no seu relacionamento com Deus. 

Quando lemos os Salmos que descrevem os que vão e os que não vão receber essas bênçãos, é 

importante perguntarmos a nós mesmos em que categoria estamos.  
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1. Verdadeiro ou Falso? É possível termos um relacionamento pessoal muito íntimo com Deus. 

 

2. Verdadeiro ou Falso? As ovelhas sobrevivem muito bem sem o seu pastor. 

 

3. Verdadeiro ou Falso? O Salmo 23 é um guia para nossa adoração. 

 

4. Verdadeiro ou Falso? As bênçãos que recebemos estão diretamente relacionadas ao nosso 

relacionamento com Deus. 

 

Assinale a resposta correta 

 

5. Quais são os cuidados dos pastores com as ovelhas? (assinale as alternativas que se 

aplicarem) 

 a. Eles as levam para águas que elas podem beber. 

 b. Eles as treinam para cuidarem de si mesmas. 

 c. Eles as ajudam a se levantar quando caem. 

 d. Eles as fazem deitar em submissão. 

 e. Eles as levam a pastos verdejantes. 

 f. Eles as fazem caçar para se alimentar. 

 g. Eles as protegem.  

 h. Eles as tiram de todo e qualquer tipo de tribulação. 

 i. Ele dão o que elas precisam. 
 

6. Sobre que fala o Salmo 1? 

 a. Que os justos e pecadores acabam com a mesma recompensa 

 b. Que o ímpio prospera 

 c. Como o justo ganha sua salvação 

 d. Como Deus abençoa o justo e deixa o ímpio perecer 

 

7. O que o homem abençoado faz? 

 a. Passa a maior parte do seu tempo com o ímpio 

 b. Ouve os conselhos dos ímpios 

 c. Ama a Lei de Deus e nela medita 

 d. Busca fama e riqueza 

 

8. O que a Lei de Deus exigia dos reis de Israel? 

 a. Que fizessem sua própria cópia da Lei de Deus e a lesse diariamente 

 b. Que fizessem um censo a cada cinco anos 

 c. Que fossem sacerdotes antes de se tornarem reis 

 d. Que plantassem uma árvore perto de um riacho 
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9. Quais os benefícios do homem abençoado? (assinale as alternativas que se aplicarem) 

 a. Ele enriquece. 

 b. Ele jamais passa por problemas. 

 c. No tempo de Deus ele produz os frutos de Deus. 

 d. Ele ganha qualquer discussão e derrota todos os seus inimigos. 

 e. Ele tem vida longa. 

 e. Ele prospera em tudo o que faz. 

 

10. Qual é a ênfase principal da Bíblia ao usar a palavra “prosperidade”? 

 a. Sucesso nos negócios 

 b. Riquezas espirituais 

 c. Muitos servos 

 d. Destaque na sociedade 

 

11. Quais as conseqüências do injusto? 

 a. Tem uma vida de conforto 

 b. Usufrui de alegria e paz 

 c. Tem muitos amigos e poucos inimigos 

 d. Tem uma vida sem satisfação e instável 
 

 

    Você já buscou coisas que não levaram ao contentamento nem a uma satisfação       

    duradoura? Que coisas foram essas? Por que não deram certo? O que você pode fazer   

    para experimentar as bênçãos de Deus? 

 

 

 

 

 
 

 

    Agradeça a Deus pela Sua Palavra. Peça a Ele que o ajude a ter fome da Sua Palavra e   

    para se deleitar nos Seus caminhos. Ore para que você seja obediente e siga o caminho   

    que Ele lhe mostrar para um vida abençoada.  

 


