Atrelar a
Felicidade às
Coisas Certas!

Eu tenho tudo
que preciso para
ser feliz!

Quando a sua felicidade está
atrelada a uma pessoa, lugar ou coisa,
talvez perceba que o seu nível de
felicidade oscila frequentemente – ora
está lá em cima, ora em baixo e depois
sobe de novo.
Por exemplo, se acha que o que te
faz realmente feliz é ter seu amigo ou
amiga com você frequentemente, ou só
gosta de ter o seu quarto de um certo
jeito, ou só gosta de usar seus sapatos
preferidos, então quando acontece algo
que muda essa coisa a que se prende,
isso o desestabiliza facilmente.
Deixar a sua felicidade depender
de certas pessoas ou coisas pode
desestabilizá-lo quando essas pessoas
ou as coisas mudam. Mas, se a sua
felicidade depender de coisas que pode
sempre ter com você, verá que sua
felicidade será constante.

Minha melhor amiga

Meus fabulosos chinelos rosa
Meu quarto perfeito

Você está
indo embora?

Mudar
a minha
cama?!

Quebraram!

A Bíblia diz “Ponham o seu interesse nas coisas que são do céu... e não nas que são aqui da terra” (Colossenses 3:1
e 2 NTLH). Isso significa que você se determina a confiar em Deus e que, quando as coisas mudam, Deus sabe o que
é melhor para você. Então se, por algum motivo, não puder estar com certa pessoa ou ter algo que gosta muito, ainda
confia que Deus vai ajudar você a encontrar alegria mesmo assim.
Talvez seu melhor amigo ou amiga mude para outra escola ou cidade, mas como você está determinado a confiar que
Deus vai lhe dar o que o faz feliz, acaba fazendo uma nova amizade, mesmo que ainda sinta saudades do seu amigo
ou amiga. Ou, se os seus sapatos preferidos não lhe servem mais, como não estava totalmente preso a eles, acaba
encontrando outros que são igualmente confortáveis e que até combinam com mais roupas do que os anteriores.
Na próxima vez que pensar que algo vai arruinar a sua felicidade, pergunte-se se o seu interesse está em Deus e no
Seu cuidado, ou nas coisas que são da terra.
Isto é que é
ligar a felicidade às
coisas certas!
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