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Quando eu era criança minha mãe cantava muito uma música do Lupicinio Rodrigues e que era
cantada pelo Caetano Veloso que dizia: “Felicidade foi-se embora, e a saudade no meu peito ainda
mora...” Sempre achei interessante saber as motivações que tinha o músico ao compor uma
música, porque há grandes descobertas aqui. Nesta música Caetano fala de dois temas que estão
interligados, e que despertam o interesse de toda humanidade: Felicidade e saudade. Da forma
disposta, dá para entender que o compositor fala da felicidade aqui como um estado de espírito, e
a notícia ruim da música é que ela foi embora. O que fazer para que ela volte?
O homem dá sua vida para ser feliz, esta é uma busca pessoal e coletiva de toda humanidade.
Parece que hoje vivemos em função disto, e agora tem até gente que se profissionalizou para dar
cursos ensinando pessoas a serem felizes. Você acredita que isto seja possível? Creia, não é
pequeno o número de participantes destes cursos. Eles chamam isto de autodesenvolvimento, e
promovem uma espécie de reprogramação mental dos participantes para que possam descobrir a
estrada que o levará a tal da tão sonhada felicidade. Os temas inclusive são variados, a abordagem
focada, e a abrangência muito ampla. De um seja feliz no casamento, até um encontre motivações
para ser feliz na terceira idade, tem de tudo. Outro dia vi uma capa de um livro que dizia: “Seja feliz
comendo saudável.” No meio e mail veio uma propaganda de um Coaching oferecendo um destes
cursos com o tema bem interessante: “Seja feliz com pouco ou quase nada.” Gostei deste curso
porque supostamente foi feito para os que estão sem grana, e por isto resolvi perguntar o custo
para participar. Está pronto para ouvir? Um mil e novecentos reais, com direito a um almoço e um
jantar no dia em que ele for ministrado em um hotel. O curso roda por várias cidades do Brasil, o
que é sintoma de que existe aderência ao curso.
Se você não se interessa por nenhum destes cursos, se não tem grana para gastar com isto, mas
tem interesse em ser feliz, quero te oferecer o verdadeiro caminho para felicidade. E o melhor: De
graça. Este caminho não falha, e esta direção foi dada por Deus. Veja o que diz o texto de Lucas
11:28 “Felizes são aqueles que ou vem a palavra de Deus e lhe obedecem.” Aqui encontramos dois
elementos que são uma verdadeira fábrica de felicidade no espírito do homem: “Conhecer Deus
através da sua palavra, e lhe obedecer.” É importante afirmar que uma coisa não funciona sem a
outra, e que a nossa observação a estes dois pilares do desenvolvimento da mente humana irá
certamente produzir um estado pleno de felicidade.
Todo curso oferece um certificado comprobatório de que aquele participante concluiu o curso. Ele
é uma espécie de atestado de capacitação e aprendizado do que foi vivenciado no curso. Qual a
garantia de que a obediência a estes dois pilares do desenvolvimento humano vai nos levar a
felicidade? Eu diria que quem prometeu sabe muito bem o que pode fazer por nós. Em Números
23:19, a Bíblia diz: “Deus não é o filho do homem para que minta.”
É muito pouco o que pede para o muito que deseja nos dar. Eu já vi pessoas investindo parte
importante das suas economias comprando coisas, viajando, consumindo, tudo por um pouco de
felicidade. Curioso, para ser feliz posso ser de graça, sem muito esforço, apenas conhecendo Deus e
sendo obediente a ele. E o que ele fará para nos realizar depois de oferecermos o que nos pediu?
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Novamente a Bíblia nos responde: Salmo 37:4 “Procure agradar ao Senhor, e ele satisfará os
desejos do seu coração.” Ei, muda de lado, vem para cá, aqui você encontrará a felicidade que
tanto almeja. E mais, a felicidade que você alcançou fruto de uma busca humana, elas são voláteis,
instáveis, inseguras. Não viu o que o Caetano cantou? A dele foi embora... A que Deus promete
dura para sempre.
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