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COMO SER FELIZ

este último domingo do mês, estou em Guarulhos, a convite da congregação nos Pimentas,
para pregar e ensinar sobre o tema que me pediram
tratar: “Como ser feliz”. Pelo menos, este é o título
abreviado que estou dando às minhas lições.
A felicidade não é, propriamente dito, um objetivo,
mas sim uma consequência. Justamente nesta distinção temos o segredo da felicidade.
O mundo corre atrás, não somente das coisas necessárias desta vida, mas da felicidade. Com o vazio
do coração não preenchido por Deus, procura desesperadamente enchê-lo com algo que lhe deixa alegre.
Como escreveu nossa irmã Janaína Vieira, porém, se
nas coisas materiais trouxessem a felicidade, “rapazes
e moças com tênis de marca e
carrões de luxo não subiriam os
morros para comprar drogas”. (O
artigo dela será publicado na edição de março da revista Edificação.)
O mundo foi acometido pela
doença da Felicidade Quando.
Quando eu comprar aquele carro.
Quando eu tiver casa. Quando eu
sair da faculdade e tiver um bom
emprego (melhor ainda, com o
governo que garante Estabilidade). Quando eu me casar. Ou
quando eu me divorciar.
Afinal, pensa o pagão, Deus quer que eu seja feliz.
Portanto (numa lógica das mais idiotas), eu devo seguir meus desejos. Preciso me entregar às minhas
ideias da felicidade. Sou obrigado a seguir as minhas
paixões ou cobiças pois ficaria reprimido se não as seguisse.
Desde o momento em que Eva esticou a mão para
tomar e morder o fruto da árvore que estava no meio
do jardim, o ser humano se estica para capturar a felicidade prometida pela Serpente.
Como a felicidade mundana dura apenas uma hora,
um dia no máximo, logo, logo se resume a frenética
corrida para outra Posse que garanta este contentamento que tão facilmente escapa entre os dedos.
Longe está a realidade do apóstolo Paulo que, preso
por pregar o evangelho, faz da alegria um tema principal da sua carta aos filipenses. Derramar a vida pelos outros? Só alegria! “E mesmo que eu tenha que
oferecer o meu próprio sangue como sacrifício de vocês, isto me dará uma grande alegria, e eu me alegrarei com todos vocês” (Filipenses 2.17 VFL).
Longe do mundo infeliz está a alegria daquele que

se alegra, não apesar das suas provações e sofrimentos apenas, mas por causa delas. “Meus irmãos, considerem como motivo de alegria o fato de passarem por
vários tipos de provações” (Tiago 1.2 VFL). Alegria,
pelo que as provações produzem em nossa vida (vv. 34).
Como Paulo diria: “minha alegria transborda em todas as tribulações” (2 Coríntios 7.4).
Longe do pagão que busca entre os escombros de
uma criação caída rumo à destruição está a alegria
contagiante de um adorador de Deus, cujo pensamento está naquele momento de curvar-se na sua presença. “Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em
seus caminhos!” (Salmo 128.1). Os salmos de peregrinação (120-134), cantados pelos
israelitas que viajavam a Jerusalém para celebrar as festas, vibram com a felicidade do
encontro com Deus. E isso sob a
lei de Moisés que nós consideramos como sendo grande peso espiritual!
Como a paz que Cristo dá, a
alegria em Cristo não é “como o
mundo dá” (João 14.27). Pois o
que causa choro e lamentação ao
cristão é motivo de alegria para
o mundo (João 16.20). Acabará a
alegria do mundo, mas a tristeza
do discípulo “se transformará em alegria” (v. 21).
A alegria de Cristo pertence a outra classe, é recebida e não produzida. Não surge de circunstâncias ou
conquistas ou compras, mas sim de possuir a graça de
Deus, a salvação de Cristo, a comunhão do Espírito
Santo. “Mas não se alegrem com o fato de que os espíritos estão sujeitos a vocês. Alegrem-se com o fato de
que os nomes de vocês estão escritos no céu” (Lucas
10.20 VFL).
Esta é a “alegria na fé” (Filipenses 1.25). É o Espírito
quem produz (Gálatas 5.22).
Como ser feliz? Por ouvir as palavras de Cristo e
confiar nele. “Tenho lhes dito estas palavras para que
a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês
seja completa” (João 15.11). Cristo liga o recebimento
das suas palavras à alegria dele em nós. Quando cremos nele, confiamos nele, sua alegria toma conta de
nós.
Essa é a oração de Paulo, e de todo discípulo, pelos
seus irmãos em Cristo: “Que o Deus da esperança os
encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele”
(Romanos 15.13). — Randal Matheny VDF

Oração de fevereiro

Orações pelos irmãos

Convidamos os irmãos a se dedicarem em fevereiro
ao seguinte pedido: que tenhamos maior consciência
de Deus como soberano e todo-poderoso que tem
controle sobre o mundo e a vida.
Que nossa petição missionária seja para que
aprendamos a apresentar o evangelho da salvação e
o que se deve fazer para ser salvo.
—alcanceweb.com

•
•
•
•
•

Leitura bíblica diária
Até sexta-feira, dia 3 de fevereiro, devemos ler Tiago 1-5. O plano de leitura do Novo Testamento para
2012 pode ser encontrado no website do Projeto Alcance: alcanceweb.com

•
•
•
•

Por coragem de ensinar a Palavra de Deus e proclamar Cristo aos de fora.
Para que façamos planos para a obra de Deus e tenhamos, pelo seu poder, força para cumpri-los.
Pelos fracos na fé, para que entendam o Caminho
de Cristo e busquem força no Senhor.
Pela saúde da Paula, Daniel, Élida, Sr. Odílio, Sr. Benedito, D. Carmita, D. Ritinha e Vicki.
Pelos planos de Ocimar, Berenice e família de mudar para o Vale.
Para que Valéria encontre trabalho.
Pela procura de local para a igreja joseense.
Pela tia e os familiares de Haroldo neste momento
difícil.
Pelo retorno da revista Edificação.

Frases de sabedoria

Informações mais completas

Até um plano ruim é melhor do que plano nenhum.
O que está em nosso poder de fazer, está em nosso
poder de não fazer. —Aristótoles
O melhor lugar para ter sucesso é onde você está, com
o que você tem. —Charles Schwab
O meio de todo projeto de sucesso parece um desastre. —Rosabeth Moss Cantor
Palavras não cozinham arroz. —Provérbio chinês
Quem despreza as pequenas coisas aos poucos se
arruína. —Siracides
“É tolice tratar os outros com desprezo; o homem prudente prefere ficar calado”. —Provérbios 11.12 NTLH

Para informações mais completas sobre as congregações no Vale do Paraíba e algumas no Brasil, veja
igreja-de-cristo.com e irmaos.org.

Opções para estudo de conversão
•
•
•
•
•
•

Online: is.gd/evangelho
Curso “Jesus Cristo, o caminho simples”
Estudo pessoal: “Conheça a Deus”
O que fazer? deusconosco.com/oquefazer/
Princípios básicos da fé cristã
Curso: “O que a Bíblia diz”

Durante a semana
Terças, 20h, estudo bíblico na casa da D. Carmita,
Eugênio de Melo.
• Quartas, 20h, estudo bíblico na casa de Ricardo,
Taubaté.
• Quintas, 20h, leitura bíblica na casa de Randal, Urbanova. 3949-1246.
• Sábados, 19h, estudo bíblico na casa do Sr. Odílio,
Taubaté. Com Humberto 12-3674-3282.
•

Não desista!

Dia do Senhor e os cristãos
Os cristãos se reúnem no primeiro dia da semana,
dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Eles cantam para adorar a Deus e incentivar uns aos outros.
Leituras da Bíblia são feitas. Alguém traz uma mensagem baseada na Bíblia. Os discípulos comem a
ceia do Senhor. Ofertam voluntariamente dos seus
bens. Fazem orações e súplicas a Deus. Tudo se faz
para agradar ao Senhor, pois ele é a nossa platéia.
Dependendo da congregação, a ordem pode variar
um pouco, mas todas as igrejas do Senhor praticam
os mesmos atos de adoração.
Como visitante, você é nosso convidado de honra,
para conhecer mais por que fazemos tudo isso. Estão
à sua disposição cursos e estudos oferecidos gratuitamente, sem compromisso.
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