
Quem busca com as próprias forças a tristeza? 
Ninguém. Isso não signica que não existem pessoas tristes. 
Então, você percebe algo curioso. Realmente, as pessoas não 
buscam a tristeza, mas, fatalmente, acabam passando por 
experiências tristes. E é assim mesmo. Muitas coisas que não 
estão no nosso controle nos fazem chorar, nos deixam 
ansiosos e nos levam à infelicidade. Parece que muitas das 
coisas que nos deixam mal, estão fora do nosso controle. 
 No entanto, o contrário também é verdadeiro. Para 
você ser feliz, você precisa buscar. Curioso, não acha? Para as 
coisas tristes, não temos muito controle. Mas, para as coisas 
felizes, temos que correr atrás. Às vezes, literalmente. 
 Isso signica, que há uma série de atitudes que 
promovem a nossa felicidade. Se você deseja ser feliz, é 
necessário que essas ações estejam na sua lista de 
prioridades. Vamos descobri-las? 

‘‘A verdadeira felicidade encontra-se unicamente 
em ser bom e fazer o bem. A mais pura e elevada 
honra é experimentada pelos que cumprem 
elmente os deveres que lhes são designados’’. 
Ellen White.

1. Fazer exercícios deixam as pessoas mais felizes?

Sim.Os especialistas de Harvard asseguram que fazer exercício produz o 
mesmo efeito de um medicamento antidepressivo para melhorar o ânimo. 
Bastam 30 minutos diários para melhorar o humor e diminuir o estresse.



2. Alimentar-se bem promove o bem-estar e felicidade?

O que se come tem um impacto importante no estado de ânimo. Uma recomendação 
básica é comer a cada 3 ou 4 horas para manter estáveis os níveis de glicose. Ingerir 
alimentos saudáveis, como frutas frescas, verduras e cereais. 

3. Adiar as coisas causa ansiedade?

Sim. Dentre as muitas coisas que nos deixam ansiosos, procrastinar (adiar as coisas) 
é uma delas. “Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje”. Estudos 
comprovaram que quanto mais se adia algo que deve ser feito, mais ansiedade e 
tensão são geradas. Se existe diculdade para se cumprir as tarefas, faça uma lista 
para se organizar melhor.

4. Se dinheiro não traz felicidade, há algo gratuito que faz isso?

Claro! Se você pensou em saúde, juventude, um QI alto, um bom casamento, dias 
ensolarados, saiba que tudo isso deixa a gente feliz. Mas, de acordo com uma 
pesquisa realizada em 2002 pela Universidade de Illinois, também nos EUA, as 
pessoas com alto nível de felicidade são aquelas que têm mais capacidade de fazer 
amigos e manter fortes laços afetivos com eles. Um hábito simples e gratuito.

5. A religião ajuda na felicidade de alguém?

Sim. Uma pesquisa feita em mais de 100 países chamada o “Estudo da Felicidade” 
mostrou que pessoas tem uma vida religiosa ativa tendem a ser mais felizes. E dá até 
para entender o motivo? Deus é o maior interessado na nossa felicidade. Ele ama nos 
ver felizes. Deste modo, ao estarmos ligados a ele, é natural que sejamos mais felizes. 
E mais saudáveis também, pois a Bíblia diz em Provérbios 17:22.

“O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos”.

Eu decido buscar a minha felicidade a partir 
de hoje. E Deus irá me ajudar nessa busca.



Na última lição, aprendemos que todos queremos ser 
felizes. E há uma série de atitudes que nos ajudam a 
buscarmos essa felicidade. No entanto, há algo muito 
importante que deixamos para essa uma lição. O “Estudo da 
Felicidade” que indicou que as pessoas religiosas são mais 
felizes, também mostrou que um casamento equilibrado e 
uma vida saudável em família são razões preciosas para 
deixar alguém feliz. Anal, quem nunca perdeu um pouco de 
sono por causa de questões familiares?

Deste modo, investir no nosso casamento e na nossa 
família é um segredo essencial para o nosso bem-estar e 
felicidade. Além disso, Deus está disposto a abençoar o nosso 
Lar. Ele é o maior interessado para que a nossa casa seja um 
pedacinho do Céu. Existem alguns passos que nos ajudam a 
chegar lá.

‘’O lar pode ser simples, mas pode sempre ser um 
lugar em que se proram palavras alegres e se 
pratiquem atos de bondade, onde a cortesia e o amor 
são hóspedes constantes’’. Review and Herald, 9 de 
julho de 1901.

1. A família é plano de Deus?

A Família é a base da sociedade. Uma sociedade forte é resultado de uma 
família forte. O interessante é descobrir que Deus foi o inventor da família. Ele 
instituiu na semana da criação do mundo as bases da sociedade humana a 
juntar Adão (homem) e Eva (mulher). Por ter sido criada por Deus, a família faz 
parte do plano dele para sermos felizes.



2. Minha casa pode ser um lugar de paz?

Não apenas pode, como precisa ser. Estudos indicam que o nível de felicidade dos 
membros da família que morar em um lugar de harmonia e respeito são maiores que 
os demais. Ou seja, nossa casa precisa ser um lugar de segurança, apoio, força, 
conança, paz e sossego. Precisamos, a todo custo, providenciar meios para que a 
vida em família seja prazerosa.

3. Felicidade a dois é possível?

Sim. É possível ser feliz no casamento. Deus não fez o homem para estar só. Deus nos 
deu a vida para ser compartilhada. Deus olhou para Adão sozinho e concluiu: “Não 
é bom que o homem esteja só”. A partir disso, entendemos que existem bençãos e 
alegrias que só podem ser experimentadas no casamento.

4. Como criar os lhos para serem felizes?

Ninguém nasceu para ser triste. Nossos lhos não foram feitos para serem tristes, 
muito pelo contrário, Deus os fez para serem alegres e felizes. Mas para conseguirem 
isso, precisam ser educados nos caminhos corretos. Não é uma tarefa fácil, temos 
que concordar. No entanto, Deus pode ajudar você a fazê-los crescerem em 
“estatura, sabedoria e graça”. 

5. Qual deve ser minha decisão ao conhecer Deus?

"Eu e a minha família serviremos ao Senhor". Josué 24:15.

Eu e minha casa serviremos ao Senhor!
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