


 Felicidade... 
Quando criança, na minha infância simples, costumava participar de 

uma programação chamada “Colônia de Férias”, que acontecia duas vezes ao 
ano na comunidade onde morava. Eu amava aquela programação! Em meio as 

agradáveis atividades, num certo momento parávamos para orar o Pai nosso e 
cantávamos uma canção que lembro até hoje: “Um dia uma criança me 

parou.Olhou-me nos meus olhos a sorrir.Caneta e papel na sua mão.Tarefa 
escolar para cumprir.E perguntou no meio de um sorriso... o que é preciso para 

ser feliz?Amar como Jesus amou.Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus 
pensou.Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus 
sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz”. Que 
legal!!! Somos chamados a perceber que a felicidade não é um lugar onde se 
chega, mas é o jeito como se vai. A felicidade não tem preço, não depende de 
um título, de um evento específico, mas do modo como decidimos viver e o 
significado que damos a cada dia, a cada instante e a cada experiência. A 

felicidade não tem a ver com o chegar, mas com a satisfação de perceber a 
paisagem do caminho. Tem a ver com o modo que decidimos viver. 

A felicidade, não é ausência de sofrimento, mas é a graça de interpretar 
cada momento como dádiva do viver, como presente de Deus. E por isso, 
considerar os momentos difíceis como grandes oportunidades de nos 

refazermos, de sermos aperfeiçoados, crescermos e nos tornarmos pessoas 
melhores. Foi Vinícius de Moraes que disse: "Quem já passou por essa vida e 
não viveu, pode ser mais mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá 

pra quem se deu, Pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu." 
Logo, ser feliz é viver intensamente cada momento do sorrir e do chorar. 
É amar, sim, é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo 

como a si mesmo, sim, amar a si, amar a vida, amar viver! Amar como Jesus 
amou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorriu, sentir como Jesus 
sentiu. Pois como bem disse o filósofo Clóvis de Barros: "Jesus nos ensinou o 

"filé minhõ" da vida: amar, amor." E já dizia Aristóteles filósofo grego: "a 
felicidade consiste em fazer o bem." A felicidade está à sua disposição, está 

pertinho de você. Seja feliz com Jesus. Seja feliz como Jesus. 
Pr. José Drailton da Silva

Palavras de Vida



Como discípulos do Senhor, devemos modelar Jesus em tudo, Ele é nosso maior 
modelo, nosso Mestre. Foi impressionante o modo como Jesus viveu, como 

Eleabordou as pessoas, a forma generosa e graciosa como as tratava. No texto que 
lemos percebemos: Jesus teve compaixão. “Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande 
compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que 

não têm pastor.” Como disse o filósofo brasileiro, Clóvis de Barros, em uma de suas 
palestras: "Jesus ensinou o "filé minhõ" da vida: o amor" Ele teve compaixão. A 

multidão estava aflita com as injustiças, as enfermidades, com a falta de recursos 
mínimos para viver com dignidade. Aflita porque nada tinha. Jesus sentiu o 
sofrimento do povo, foi empático, sentiu suas dores. Compadecer significa 

literalmente “padecer com”. Jesus sofreu com os que sofriam. Ele teve 
compaixão, Jesus viu uma multidão perdida. Sem esperança, sem direção, ovelhas 
sem pastor, pessoas marginalizadas pelo sistema excludente daquela época, sem 

atenção e respeito dos seus líderes governantes. Pessoas que não sabiam para onde 
ir,desencontradas de Deus, de si mesmas e da vida. É bem verdade que tinha muita 

gente de coração duro, gélido, resistente ou indiferente ao evangelho, mas tinha 
muita gente à espera das boas notícias do Senhor, desejando encontrar esperança 

para a vida, algo em que pudesse acreditar e sonhar com dias melhores, com 
mudança, com vida feliz.  Jesus abordou primeiro o mais importante. “E Jesus ia 

passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas 
novas do Reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ele pregou o evangelho. 

A prioridade de Jesus foi pregar o evangelho. alertar as pessoas da necessidade de 
arrependimento e conversão. Tinha muito a ser feito, mas para Ele nada era mais 
importe que anunciar as boas notícias de paz e salvação. O mais premente era que 

aquelas pessoas tivessem uma experiência de fé que as transformasse de dentro para 
fora. Ele ensinou sobre o Reino. Jesus anunciou “é chegado o Reino dos céus” e 

investiu bastante tempo ensinando os princípios e valores desse novo reino, o qual é 
totalmente antagônico aos reinos desse mundo. O Reino anunciado por Jesus era 

constituído de justiça, paz, amor, alegria, verdade, luz e vida. Mas, Jesus deixou claro, 
experimentariam os valores desse reino, os que abandonassem o reino deste mundo. 
Ele curou os enfermos. Haviam muitas pessoas doentes, física e emocionalmente nos 

dias de Jesus. Mas também, por estarem distantes de Deus, vivendo no pecado, 
muitas estavam enfermas na alma, estavam atormentadas por espíritos maus e 

vivendo no pecado. Jesus as curou! Jesus ensinou seus discípulos. “De fato a seara é 
grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que 

Ele mande mais trabalhadores para a sua seara”. Perceber nas dificuldades as 
oportunidades "A seara é grande..." Orar mais, perseverar, crescer na fé, iniciar um 

novo projeto, aprender novas lições, viver uma grande experiência, experimentar um 
milagre, ou aprender ser uma pessoa resiliente, são algumas oportunidades que temos 
diante das dificuldades. Orar, ao invés de reclamar "rogai ao Senhor da seara..."Diante 

da escassez, da crise, das dificuldades, dos obstáculos e dos problemas, tendemos a 
reclamar e desanimar. Jesus nos ensina que o melhor que podemos fazer é orar, 

buscar em Deus solução, orientação e provisão. Trabalhar, ao invés de se acomodar. 
Esse princípio pode ser aplicado em qualquer contexto, porém aqui, Jesus está falando 

que devemos trabalhar, nos esforçar, nos gastar, nos dedicar intensamente para 
ganhar vidas para Deus, para colher almas para o Senhor, para salvar os perdidos. 

“Meu Pai trabalhou até agora e eu também”. Ore como se tudo dependesse de Deus, 
trabalhe como se tudo dependesse de você”. 

Aprendendo Com Jesus 
(Mateus 9:35-38) 
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