
 

  O segredo da felicidade. 

“Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem 

o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que 

zombam de tudo o que é sagrado! Pelo contrário, o prazer deles está na lei do 

Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que 

crescem na beira de um riacho; elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não 

murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo.”  Salmo 1.1-3 

     Todo mundo quer ser feliz, não é mesmo? Mas como ser feliz em meio a toda 

loucura que estamos vivendo? Quando paramos para ouvir as notícias raramente 

encontramos algo que nos traga alegria e esperança. Na maioria das vezes ouvimos 

conselhos de pessoas que “não querem saber de Deus e que se juntam com os que 

zombam de tudo o que é sagrado”, como diz o texto bíblico. 

     Dar ouvidos essas coisas tem tirado a paz e a sanidade de muitas pessoas, e à 

medida que se prolonga o tempo de confinamento, menos tolerantes e pacientes 

ficamos. É neste momento crítico que precisamos reagir, mas não sozinhos. Nossa 

reação não deve contar apenas com nossa força humana, mas com todo o potencial 

espiritual que está à nossa disposição. 

     A promessa deste salmo é a de que se nosso prazer estiver em Deus, em Sua 

Palavra e companhia, encontraremos a felicidade e a satisfação que o mundo não 

pode nos dar. Seremos recompensados com a prosperidade santa de vermos o fruto 

do nosso trabalho. Se você está precisando se reinventar para garantir o sustento da 

sua família, a promessa de Deus é de que sua intenção dará certo, caso você seja um 

desses que tem prazer em Deus. A prosperidade santa não é a promessa de riqueza, 

mas de sustento certo no tempo de escassez. Você acredita nessa promessa? Nós, 

sim! 

     Já experimentamos muitas provas desse tipo de prosperidade tanto em nossa 

igreja, ministério e vidas pessoais. Nós somos prova de que vale a pena continuar 

confiando, satisfazendo-se em Deus e trabalhando arduamente dentro das portas 

que Ele mesmo nos abre. 

     Por isso, erga as mangas e mãos à obra. Se você está sem idéias e criatividade 

peça a Deus. Ele tem tudo planejado, todos os detalhes para lhe ajudar. Não desista! 

Se sua felicidade estiver em Cristo, nada nem ninguém pode roubá-la de você, nem 

mesmo o COVID-19. 
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