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A verdade é que todos procuram a felicidade, mas nem sem-

pre sabemos onde a podemos encontrar. Mesmo as pessoas 

mais alegres passam por momentos de muita tristeza, e por 

esta razão buscam a verdadeira felicidade que, certamente,  

não está em uma boa carreira, muito dinheiro, fama, romance 

ou comida. No máximo, é possível obter uma satisfação mo-

mentânea através de cada uma dessas coisas, que podem ser 

boas, mas não garantem felicidade real e duradoura. A Bíblia 

mostra como ser realmente feliz, e expõe incontáveis conselhos 

com este objetivo.

Veja abaixo 7 passos para a verdadeira felicidade basea-
dos na Palavra de Deus:

1. TER A ALEGRIA FIRMADA NA LEI DO SENHOR (Sl 119.92) – 
Precisamos basear nossa alegria e felicidade em algo que re-

almente não nos decepcione. Ter a alegria firmada na lei do 

Senhor é de suma importância, pois só assim é possível estar 

acima das angústias.

2. PEDIR PERDÃO A DEUS (Sl 32.1-2; Sl 32.2) – Ninguém 

consegue ser feliz carregando a culpa de seus erros. Apesar de 

sermos pecadores, não precisamos viver na prática do pecado, 

e cometê-lo deve ser apenas um desagradável acidente de per-

curso.  Sentir culpa é algo que nos tira a alegria de viver,  o sal-

mista compara esse sentimento a um envelhecimento de ossos 

(SL 32.3). Quando alguém reconhece seus erros e se arrepende, 

crendo que Jesus é seu Salvador, Ele perdoa! Em Jesus, encon-

tra-se a felicidade de viver livre da condenação. Os infelizes so-

frem pelo peso de seus pecados. Os felizes se arrependem, são 

perdoados por Deus e podem voltar a sorrir.

3. AMAR A DEUS (Sl 37.4; Sl 144.15) – Deleitar-se no Senhor 

significa encontrar satisfação nEle, e confiar que Ele nunca falha. 

Quando Deus é a fonte de sua felicidade, você vai ser muito fe-

liz! Quando fazemos de Deus o nosso único Deus e seguimos a 

Sua vontade, andamos no verdadeiro caminho da alegria.

4. FAZER O BEM (Sl 34.12-14; Sl 1.1; Sl 119.1) – Ter o favor do 

Senhor através de Jesus não significa que podemos continuar 

pecando (1 Jo 3.6). O pecado traz sofrimento e seu salário é a 

morte. Quem quer ser feliz precisa abandonar o pecado, pois 

fazer o bem traz felicidade. Nem sempre é fácil, mas a recom-

pensa é muito grande; somente o bem pode lhe dar verdadeira 

felicidade. O mundo oferece muitos caminhos, mas o único ca-

minho de felicidade plena é longe do pecado; quem consegue 

manter-se longe dele, será feliz e irrepreensível, vivendo em re-

tidão, com atitudes louváveis. Quem consegue viver dia a dia 

fazendo boas escolhas que agradem  a Deus, essa será uma 

pessoa muito mais feliz.

5. SER GENEROSO (At 20.35; SL 41.1) - Deus não nos criou 

para que vivêssemos como uma ilha e, sem dúvidas, como 

afirmam as escrituras, dar é melhor do que receber. Se alguém 

nunca pensa no próximo,  nunca poderá sentir a felicidade pro-

funda que há em ajudá-lo. Seja, portanto, generoso com seu 

tempo, seus bens e seu amor. A melhor felicidade é a felicidade 

partilhada.

6. CONFIAR EM DEUS (Sl 2.12; Sl 40.4; Sl 84.5) – Todos nós 

precisamos de um refúgio, onde possamos nos abrigar com se-

gurança dos perigos da vida. Aquele que se abriga em Deus é 

mais feliz do que aquele que procura abrigo em outras coisas. 

É necessário depositar sua fé e sua confiança na pessoa certa, 

convicto  de que o Senhor nunca falhará.

7. SAIBA VIVER O MOMENTO DE ANGÚSTIA (Tg 1.12) – É ne-

cessário saber passar por todas as circunstâncias da vida, enten-

dendo que os maus dias vêm sobre os justos e os injustos. Ape-

sar disso, muitos cristãos não conseguem ser felizes em meio às  

provações, acham que felicidade e provação não se misturam. É 

necessário compreender que o verdadeiro servo de Deus conse-

gue extrair aprendizados da sua provação, e entende que o que 

está passando é muito mais do que apenas sofrimento e, por 

isso, consegue ser feliz mesmo diante de tudo isso.

Siga estes passos e viva a felicidade plena em Deus! A pa-

lavra do Senhor é fonte de alegria, pois nos ensina a extrair o 

melhor de todas as coisas que vivenciamos. Não deixe que as 

circunstâncias da vida tirem a sua alegria, mas viva seguindo 

a Palavra de Deus e a verdadeira felicidade irá te acompanhar 

todos os dias da sua vida!
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