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Você é Bem-Aventurado? 
 

Salmo 84:5-7 
 

Introdução: segundo a teologia moderna, o termo bem-aventurado, na Bíblia, significa “mais 
do que feliz”. Felicidade é algo que o ser humano, de modo geral, está buscando. Num mundo 
tão complexo, onde enfrentamos tantas dificuldades, alguém poder dizer que é mais do que 
feliz é algo tremendo. Pois, no Salmo 84, numa composição lindíssima dos filhos de Coré, a 
Bíblia faz um resumo do que é um homem bem-aventurado.  

 
A proposta desse estudo é mostrar, na perspectiva do salmista, o que faz um homem bem-
aventurado. Quais as suas posturas diante das demandas da vida, qual o seu comportamento 
quando pressionado por circunstâncias. Assim sendo, vejamos o que ele tem a dizer a respeito 
de um bem-aventurado. 

 
1. A força dele está em Deus – em primeiro lugar, temos que levar em consideração que o 

caminho da aprovação é o da provação. Quando nos dispomos a nos relacionar com Deus, 
devemos nos preparar para passar pelos testes que Ele nos impõe. É nesse tempo que teremos 
a oportunidade de ver a sua mão nos abençoar e nos fortalecer. Existe uma frase muita antiga, 
e ao mesmo tempo verdadeira, que afirma que “sem luta não há vitória”. Por isso o salmista 
diz que “bem-aventurado é o homem cuja força está em Deus”. A razão fundamental da sua 
felicidade é a origem da sua força. Não é a sua capacidade própria, não é o seu poder de 
superação, não é o seu bom humor, não é o seu talento que o sustenta. As lutas vêm e ele as 
vence porque aprendeu a se fortalecer em Deus.  

 
Todavia, simplesmente declarar que a nossa força está em Deus não produz nada e não resolve 
o nosso problema. A força que vem de Deus tem que ser buscada, ela é resultado de um 
tempo de qualidade  diante de Deus. Isso tem a ver com vida devocional, com uma intimidade 
que é conquistada no nosso dia-a-dia. Quem desenvolve isso como estilo de vida, certamente 
se fortalece, porque a partir dessa comunhão no espírito toda sua alma é positivamente 
afetada.  

 
2. Os caminhos são aplanados – outra questão a ser considerada está na declaração “em cujo 

coração se encontram os caminhos aplanados”. Ele diz que o homem também é bem-
aventurado por ter caminhos aplanados, isto é, os caminhos do coração, os caminhos da alma, 
dos sentimentos e emoções são tratados. Os terrenos da nossa alma têm elevações e 
depressões, nos tornamos bem-aventurados quando Deus retira o excesso das elevações e 
acrescenta o que falta às depressões (buracos) a fim de que se tornem planos. Nesse caso, a 
felicidade está ligada à disposição que temos em sermos curados pelo Espírito Santo, e deixar 
que Ele nos trate. 

 
Nesse caso, a principal ferramenta usada por Deus é a sua Palavra. Ela é a lâmina que retira os 
excessos por intermédio do confronto. O Espírito Santo usa a Palavra como o argumento de 
Deus para nos convencer e nos aperfeiçoar. Entretanto, podemos resistir à obra do Espírito se 
não tivermos um coração quebrantado e disposto. Porém, essa postura não permitirá que  
alcancemos a bem-aventurança proposta. 
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3. Faz do Vale Árido um manancial – em terceiro lugar, o verso 5 traz uma informação tremenda 
sobre esse homem bem-aventurado. A Bíblia diz que ao passar pelo vale árido, ele faz do vale 
um manancial. Analisando essa declaração, temos que destacar dois entendimentos. Primeiro 
o salmista diz que ele passa pelo vale, o salmista não diz que ele fica no vale. Para o bem-
aventurado, o vale é um lugar de passagem e não de morada. Ele compreende que Deus está 
provando a sua fé e que a situação na qual se encontra é transitória, jamais definitiva. 

 
O segundo entendimento diz respeito a sua capacidade de transformar a aridez do vale em 
manancial de bênçãos. O homem bem-aventurado tem uma postura positiva diante do vale. 
Ele não se rende frente à aridez, sua atitude é transformadora e, por isso, ele vê o vale árido 
ser coberto de bênçãos pela primeira chuva. 

 
4. É persistente – em último lugar, o verso 7 diz que “vão indo de força em força; cada um deles 

aparece diante de Deus em Sião”. Em outras palavras podemos dizer que ele é persistente. Sua 
meta é comparecer diante de Deus em Sião, o que faz com que ele se autodetermine a 
cumprir o propósito da sua existência. Entenda isso, nós temos que lutar para chegar no lugar 
da bênção. Temos que vencer obstáculos, inclusive aqueles que estão dentro de nós, para 
alcançarmos Sião. Portanto, não desista, pois o bem-aventurado é perseverante, ele vai de 
força em força porque sabe que o seu esforço será recompensado. 
 


