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COMO SER FELIZ

Querido cristão, jovem ou velho, conserve um relacionamento íntimo com Deus. Quando

você descobrir que falhou e pecou, não faça pouco caso disso. Trata-se de algo sério,

pois  interrompe  a  sua  comunhão,  e  nada  poderá  disfarçar  essa  perda.  Portanto,

reconheça LOGO e confesse a seu Pai, e receba o Seu perdão (1 João 1.9).

Se foi um caso de falhar para com outros, então não hesite em confessar isto a eles, não

importa quão humilhante possa ser. Isto manterá a sua consciência límpida e exercitada,

além  de  promover  a  comunhão  e  aumentar  o  seu  gozo.  O  que  encobre  as  suas

transgressões,  nunca  prosperará;  mas  o  que  as  confessa  e  deixa,  alcançará

misericórdia." (Provérbios 28.13.)

Leia a Palavra de Deus. Uma grande razão para o fracasso de muitos que pertencem ao

povo querido do Senhor está em não lerem suas Bíblias. Eles parecem não ter apetite

para isto. Um capítulo, de manhã e à noite, parece ser tudo o que eles acham necessário.

Se eles tratassem seus corpos com uma dieta tão limitada, cedo entrariam em colapso. É

excelente cultivar um apetite pela Palavra. Leia bastante, e intercale sua leitura com muita

oração em busca de esclarecimento e auxílio, e para que a graça a transforme em bem

em sua alma. (Salmo 1.2,3.)

Carregue constantemente com você uma edição ou porção de bolso das Escrituras. Não

se envergonhe de ser visto lendo-a. Deixe que ela seja o seu conselheiro.  Ali  está a

sabedoria; ali há luz; tudo o que você precisa está ali. É a voz de Deus, a qual o Espírito

Santo faz com que seja ouvida no silêncio do mais íntimo de sua alma, para guiá-lo e

aconselhá-lo. É também a COMIDA da nova vida, portanto, "Desejai afetuosamente, como

meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades

crescendo"  (1  Pedro 2.2);  do contrário  você acabará se tornando um anão espiritual.

(Salmo 119.11.)

Que você possa ler, grifar, assimilar e digerir sua Bíblia, com muito fervor e oração. Não

fique desencorajado se não parecer estar aprendendo muito a cada vez. Você adquirirá o

suficiente para a SUA NECESSIDADE, e descobrirá sempre que tem o suficiente para dar

a outros se tiver um coração pronto a fazê-lo. "A alma generosa engordará, e o que regar

também será regado." (Provérbios 11.24.) Portanto, quanto mais você der, mais receberá



para dar, e maior será o seu gozo em dar.

Ore  muito.  Todos  os  homens de Deus  são homens  de  muita  oração.  Eles  vivem no

espírito de oração e, sempre que acham uma oportunidade, têm prazer em se afastar,

sem que  os  outros  percebam,  para  falarem com Deus.  A oração  é  a  expressão  da

dependência do cristão para com Deus. Trata-se da fraqueza humana se apegando à

força do Todo-Poderoso, ligando-se a Ele com expressivo e terno amor. Apóie-se nEle

totalmente.

Trate Deus como seu Pai. Exercite para com Ele uma confiança sem restrições. Nunca

pense que algo possa ser muito trivial ou sem valor para Ele Se ocupar. "Lançando sobre

Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós." (1 Pedro 5.7.) Benditas

palavras! "TODA A VOSSA ANSIEDADE - ELE TEM CUIDADO - DE VÓS."

Não negligencie sua oração a sós. No momento em que você começa a negligenciar isto,

esteja certo de que há algo errado. Pare imediatamente e examine-se, procurando se

assegurar de ter o impedimento removido, caso contrário o resultado será uma queda.

Não viva para ser visto pelos outros, mas para ser visto por Deus.

Procure  as  respostas  à  oração,  e  volte  para  dar  graças.  Não  se  esqueça  de  ser

agradecido. Faça com que estas coisas tornem-se um hábito constante em sua alma e

sua felicidade estará assegurada. (Filipenses 4.6,7.)

"Ora  àquele  que  é  poderoso  para  vos  guardar  de  tropeçar,  e  apresentar-vos

irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por

Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os

séculos, agora, e para todo o sempre. Amém." (Judas 24,25.)
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