
 

 

A CONQUISTA DA FELICIDADE 
Pr. Harry Tenório 

 

(Salmos 128.2) -  “Pois comerás do trabalho das tuas mãos; feliz serás, e te irá 
bem”. 

 
Série – Contruindo uma vida feliz 
 
Introdução 
A busca da felicidade é a mais primitiva de todas as conquistas humanas. Como o corpo pede água para 
repor o líquido perdido, ansiamos por ela. É fácil encontrá-la? É fácil conquistá-la? Nem sempre! Os 
românticos a perseguem, os poetas com ela alimentam seus versos, os enamorados pensam que a 
encontraram, mas muitos a avistam apenas de longe. 
 

Muitos pensam que a felicidade pode ser encontrada através de um relacionamento, transferem para 

pessoa com quem se relaciona uma responsabilidade sufocante que não lhes pertence. Milhares de 

pessoas encontram diariamente seus pares, mas nem por isto são felizes.  
 

• A felicidade aprecia aqueles que crescem em meio as dificuldades, que tira preciosas lições dos 
seus erros, que não se dobra diante das crises. 

 
Desesperados, muitos tentam encontrar a felidade em muitos lugares ou coisas neste mundo, mas  a 
felicidade não está a venda um uma gôndola de supermercado, não é produzida  em série aos milhares de 
unidades em uma fábrica, tão pouco reside em um em um local fixo ou habita  em um esconderijo distante. 
 
Pode soar pretencioso achar que em uma mensagem apenas Deus vai nos guiar até a onde podemos 
encontrar a felicidade, mas é exatamente isto que ele fará hoje,  Ele tem prazer em ver seus filhos felizes. 
 
Vamos iniciar com oração. 
 

1 – Felicidade, onde mora você? 
 
A busca pela felicidade envolve sabedoria, perfeito sentido de direção e sobretudo maturidade para não 
tentarmos conseguí-la através de atalhos que muitas vezes só nos levam ao destino errado e nos fazem 
perder tempo. 
 
Sabe onde mora a felicidade?  

Não mora distante, talvez mais perto do que você possa imaginar. A felicidade é um sentimento 

proveniente das realizações que alcançamos e dos passos certos que damos na vida. Quanto 
maior o número de realizações e maior o números de passos acertados, maior e mais intensa a felicidade 
que alcançaremos.  
 



 

 

A Bíblia nos dá pistas de como alinharmos nossos passos na direção da felicidade, e é exatamente isto que 
queremos ver agora. Não por acaso, o Salmo 128 começa nos entregando duas preciosas pistas para 
andarmos na direção da felicidade, vejamos: 
 

☺☺☺☺ Primeira Pista: “Feliz será quem teme ao Senhor” (Sl 128.1a) 
 
A palavra temor tem um significado duplo na lígua portuguesa, e sempre estamos associando-a ao medo. A 
palavra temor também significa REVERÊNCIA E  RESPEITO a Deus,  e é disto que estamos falando nesta 
noite.  
 
Na Bíblia tem uma promessa aos que temem ao Senhor que nos alinha com o pensamento da mensagem 
de hoje, vejam:  
 
(Salmos 25.12-13) -  “Ao homem TEME ao Senhor, Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Sua alma 

será feliz, sua descendência herdará a terra”. 

 
O que Deus está nos prometendo aqui?  
Que aquele que o TEME sentirá o Pai pegando-o pela mão e direcionando no caminho que deve escolher. 
Se já afirmamos que a felicidade é proveniente do número das realizações e dos passos acertados que 
damos na vida, acharmos a direção  e o caminho certo a seguir é tudo o que precisamos para que nosso 
coração conquiste a felicidade.  
 

No mesmo Salmo, no versículo 14, o Senhor deixa nos escapar uma afirmação que produz segurança em 
meu coração: “Eu darei aos que me temem o me contecer intimamente, serei amigo, darei a 

oportunidade de conhecer a força da minha aliança”. Que promessa incrível! 

 
 
Há alguém aqui que deseje aprender a temer a Deus? 
Bem, vamos novamente nos utilizarmos das escrituras para conhecer como se dá o desenvolvimento do 
temor: 
 
(Salmos 11110) -  “O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria; bom entendimento têm todos os que 

cumprem os seus mandamentos; seu testemunho de vida é um louvor a Deus que permanece para 

sempre”. 
 
O que temos aqui? 
O primeiro ensino nos informa que temer a Deus é para os sábios, não para qualquer um.  Existem muitas 
pessoas que receberam tantas oportunidades para temer a Deus, e desprezaram a cada uma, porque não 
foram sábias. Quem troca o temor ao Senhor pelas coisas materiais deste mundo, termina muito mal sua 
vida.  
 
O segundo ensino é fornecido pelo texto é o de que o exercício prático do TEMOR é a obediência aos seus 

mandamentos. Não há como elastecer a capacidade de TEMER a Deus sem a equivalente prática da 
obediência dos mandamentos divinos. Muitos estudam, querem crescer intelectualmente, querem  vencer 
na vida, mas quantos de nós paramos um tempo do nosso dia para estudar cotidianamente uma porção das 



 

 

escritúras para conhecermos os mandamentos de Deus e praticá-los. Na música ou no esporte observamos 
que os melhores são aqueles que se dedicam mais, que estudam mais, que amam mais o que fazem.  
 
O terceiro é a perpetuação do testemunho dos que temem a Deus. O seus exemplos de vida servem para 

louvar perpetuamente a Deus. Eles passaram, mas suas histórias não. Vejam: 
 

• Como é gostoso perceber que ao final da tribulação de Jó Deus restituiu em dobro o que o diabo 
lhe tirou. 

•  Como é maravilhoso ver Deus forjando o caráter de Moisés durante os 40 anos que pastoreou sem 
salário o pequeno rebanho do seu sogro. 

• Como é divino ver que a pronta disposição de Abraão em seguir para a terra que ele estava o 
guiando, fez dele um amigo de Deus e trouxe muita felicidade e prosperidade aquele homem. 

• Como são incríveis as vitórias de Deus na vida de Davi, um homem que não suportava ver o nome 
do seu Deus perdendo batalhas. 

• Como é doce ver que após a morte de Jesus, ao terceiro dia ele ressuscitou e agora vive e vive para 
sempre. 

 
 
Em Provérbios 9.10, temos ainda um outro ensino sobre a prática do temor que gostaria de pontuar:  -  “O 

temor do SENHOR é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo a prudência”. 

 
Temer a Deus mais uma vez reforça a palavra, é uma questão de sabedoria. Você não é obrigado a não 
temer, mas saiba que os que temem são sábios. Se um ensino é importante, lá está ele na palavra, mas se 
aparece mais de uma vez na palavra, é porque Deus está querendo nos ensinar pela técnica da 
memorização. Sós os ensinos mais importantes são repetidos a exaustão, para que possamos ficar com eles 
gravados na mente. Quem teme, nos induz a pensar o texto, será mais santo (justamente pela prática dos 

seus mantamentos) e conhecerá a prudência. 

 

Finalizando este ponto, queremos ressaltar o valor da prudência na conquista da felicidade. As maiores 
amarguras que atraímos a nós, nos alacançam justamente por praticarmos ações imprudentes. O texto diz 
que O TEMOR ME FAZ SÁBIO, SANTO E PRUDENTE. 
 

☺☺☺☺ Segunda Pista: “Feliz será quem anda nos caminhos do Senhor” (Sl 
128b). 
 
O cristianismo autêntico e verdadeiro, quero alertar a você, não é o caminho mais fácil a ser trilhado. Você 
encontrará religiões e dogmas estilizados, elitizados, em sintonia com o que pensa e diz a sociedade. O 
andar nos caminhos do Senhor requer decisões  firmes, pede mudança autêntica de vida, nos leva por 
estradas nem sempre largas e pavimentadas, vejam: 
 
(Mateus 7.13) -  “Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à 

perdição, e muitos são os que entram por ela”. 
 



 

 

Os parceiros de caminhada com Deus frequentemente enfrentam tempestades, mares revoltos, desertos, 
adversidades inimigas da perserverança e que podem ser vencidas com persitência. A finalidade das suas 
existências pode está intimamente relacionada com o inimigo, que deseja fazer com que desistamos da 
caminhada, mas podem ser apenas provações de fé que nos levará para próximo, muito próximo do 
milagre. Não há como experimentar milagres, sem antes conhecer impossibilidades, não há como desfrutar 
do socorro de Deus sem necessidade de ser socorrido.  
 
Não se atemorize quando os passos desta caminha paracerem difíceis, quando o caminho for tão estreito 
que você já esteja sendo machucado pelos espinhos, Jesus nunca faltou a ninguém nas horas difíceis. Veja 
que o vitorisoso salmista aprendeu a caminhar na fazendo a vontade de Deus em oração, o que demonstra 
que ele também tinha dificuldades na caminhada: (Salmos 143.10) -  “Ensina-me a fazer a tua vontade, 

pois és o meu Deus. O teu Espírito é bom; guie-me por terra plana”. 
 

2 – A felicidade é composta de pequenas realizações 
 
“Pois comerás do trabalho das tuas mãos” 
Há muita alegria nas pequenas conquistas que alcançamos. O homem tem uma tendência nata, produzida 
pela semente do pecado presente em seu coração para a insatisfação. Se passarmos a sermos mais 
observadores, mais agradecidos, mas atenciosos, perceberemos que a nossa vida vai prosperando através 
das pequenas realizações que vamos conquistando. 
 
Algumas atitudes são coadjuvantes da felicidade, vejamos algumas: 
 

Elabore alvos em oração 
Desafios que posicionem você na linha de conquista. Ninguém pode ser feliz sem realizar na vida, os 
conquistadores frequentimente traçam planos elaboram alvos a serem alcançados. Os grandes homens 
de Deus foram homens a quem desafiou com com alvos, e foram estes alvos quem os tornaram grandes, 
senão vejamos: 
 

• Abraão tinha o alvo de ser matriz de um povo, Israel. 

• Moisés foi desafiado a quebrar a escravatura que já durava 400 anos do povo de Deus, libertando 
os hebreus e atravessando o deserto na direção de Canaã 

• Quando Davi viu a sua nação sendo humilhada e o nome de Deus desafiado por Golias, ele 
concebeu um alvou: “Não tenho tamanho, força ou experiência de guerra, mas eu vou me oferecer 
para ir em nome de Deus lutar com este gigante 

 
Percebam que os alvos precisam e carece de serem elaborados em oração, porque existem planos que para 
o homem parecem bons, mas que nos levam para caminhos de morte. 
 

Celebre cada conquista 
Muitas vezes a guerra ainda não foi vencida, mas devemos celebrar em Deus cada degrau avançado. Um 
espírito grato a Deus nos levará para a estrada segura da aprovação. Os que não aprendem a celebrar as 
vitórias de cada batalha, podem ser vencidos extenuados pelo canssasso e o extresse das lutas. 
 



 

 

Jesus nos deu muitas lições de que sabia celebrar cada conquista, não tinha pressa para chegar à cruz, não 
vivia extressado desejando vencer logo a morte, teve tempo para atender as pessoas que ninguém atendia 
na socidade, teve tempo para as crianças, dando-lhes a mais preciosa e devida importância. 
 
Quem não aprende a celebrar cada conquista, não é digno de celebrar a vitória final. Um obstáculo que 
você tirou no caminho de uma formiga, já é um benefício que você gerou a um ser vivo criado por Deus que 
precisa ser celebrado. 

 
Aprenda a contar corretamente seus dias 
Contamos os nossos dias do passado para o presente, desta forma a moça que procura encontrar um 
jovem trabalhador e temente a Deus com quem deseja se relacionar, conta assim:  
 
“Fazem dois anos que estou orando e ainda não encontei o amor da minha vida”. 

 
A forma certa de se contar é do futuro para o presente, e ficaria assim a contagem: “Agora que já estou 

orando há dois anos pelo meu esposo, fazem dois anos a menos para eu encontrá-lo”. Um sentimento de 
proximidade e segurança a alcançará. 
 
O passado ainda é o valor determinante da nossa vida, e se não aprendermos a vivermos em função do 
futuro, paralizamos as nossas vidas no presente. Todas as vezes que pensamos num obstáculo, ficamos 
paralizados, considerando que ele é intransponível. Nos engessamos de medo. Pensar com esperança e 
lucidez é necessário, o medo aniquila a possibilidade de construção de uma vida feliz. Precisamos aprender 
a pensar com qualidade. OS QUE AGEM SEM PENSAR TULMUTUAM O AMBIENTE, OS QUE PENSAM MUITO 
ANTES DE AGIR SE DESGASTAM E NÃO AVANÇAM. Pensar e agir devem ser versos de uma mesma rima. 
Ninguém acalma as águas da emoção se não aprende a controlar a agitação dos pensamentos. 
 
Finalizando.: 
No texto Deus nos ensina que:  
“DESFRUTAREMOS DO FRUTO DO NOSSO TRABALHO, DO TRABALHO DAS NOSSAS MÃOS, E ISTO 
PRODUZIRÁ FELICIDADE, INTENSA FELICIDADE, E COMIGO TUDO IRÁ BEM”. 
 
Esta é a promessa de Deus, Este é o caminho da felicidade. Avancemos todos, na direção do alvo da nossa 
prefeita vocação. Fomos criados por Deus para a vitória, Deus nos fez para sua felicidade, e é felizes que 
devemos ser. 
 


