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Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima terça-feira para você 

e todos os seus. Hoje vamos falar um pouquinho sobre felicidade. O que é 
necessário para ser feliz? Muitos responderão que um lar estável, uma 
situação financeira confortável e a posse de um cem número de bens.  

  
Essa é a receita de felicidade mais conhecida no senso comum. A 

Bíblia, contudo, traz um conceito bem diverso deste, senão vejamos: “Felizes 
os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino 
dos céus”. (Mateus 5:10); “Felizes os que choram, porque eles serão 
consolados.” (Mateus 5:4); “Eis que feliz é o homem a quem Deus 
repreende; não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso”. (Jó 5:17).  

  
Carlos Drummond de Andrade, mineiro de Itabira, também 

definiu o que é felicidade assim assentando: “Ser feliz sem motivo é a mais 
autêntica forma de felicidade”. Na poesia “As sem-razões do amor”, 
brilhantemente ele destrincha a fórmula de ser feliz: “Amor é dado de graça, 
é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a 
regulamentos vários. Eu te amo por não amar bastante ou demais a mim. 
Porque amor não se troca, não se conjuga nem se ama. Porque amor é amor a 
nada, feliz e forte em si mesmo.”  

  
Em suma, a felicidade para concretizar-se em sua vida não 

espera uma condição ideal, é uma decisão. Mesmo que você não se sinta 
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amado, ame, “porque o amor não se troca”, a felicidade não advirá do 
escambo ou do toma lá dá cá.  

 
Costumeiramente relacionamos a felicidade a um balanço entre 

perdas e ganhos. Se tenho mais ganhos do que perdas (saldo positivo), serei 
mais feliz. Bom, mais uma vez as Santas Escrituras refutam essa tese. O 
apóstolo Paulo, após relatar uma série de perdas, tais como prisões, açoites, 
apedrejamentos, naufrágios, assaltos, insônia, frio, nudez (2ª Coríntios 11:23-
33), concluiu: “É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda 
que eu não ganhe nada com isso [saldo negativo]” (2ª Coríntios 12:1).  

  
Ainda sob o mesmo mote (felicidade), compartilho um pequeno 

conto intitulado “Razão para ser feliz”, de autoria desconhecida:  
  

RAZÃO PARA SER FELIZ  

  
Um ancião, repleto de alegria, cantava um hino de louvor a 

Deus, à margem do caminho.   
  
Um passante pessimista, intrigado com tanto júbilo, indagou-lhe 

agressivo:  
  
- Velho tolo, por que tal felicidade? Será por que a morte já o 

espreita?  
  
- Não é por isso, mas por outros três motivos - respondeu o idoso.  
  
- Que motivos? – perguntou aquele homem.  
  
– Primeiro, porque, em um universo onde a vida é sua e só o 

homem pensa, eu sou um homem.  
  
- Segundo, porque a dúvida que a tantos atormenta não encontra 

agasalho em mim: sou um homem de fé.  
  
- E, por fim, porque todos sabemos que o corpo é de breve 

duração, e eu sou um homem a quem Deus permitiu viver muito. A morte, que 
a todos espreita em todas as idades, ainda não se recordou de mim; quando, 
porém, chegar, será muito bem recebida, pois sei que é apenas um horizonte 
para uma nova vida onde não haverá mais dor e sofrimento. Não tenho razão 
para ser feliz? 
 


