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COMO SER FELIZ O TEMPO TODO

Todos nós estamos atrás de nossa felicidade, mas não conseguimos
entender o porque que em muitas vezes, nossos esforços não são suficientes
para que venhamos encontrar esta felicidade.
Você já deve ter tido a impressão que não vale apena se esforçar por
coisa nenhuma, porque tanto esforço não nos levou a lugar nenhum, é como
correr atrás do vento, não faz o menor sentido.
Quero te mostrar neste estudo que foi revelado por Deus, que existe
sim, uma forma de ser feliz.
Medite em tudo o que vou escrever e veja se você tem feito diferente
ou tem cometido o mesmo erro que vou descrever para você.
Peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: Tu foste
muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora,
Senhor meu Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me
fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me
sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação, pois quem
pode liderar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: Já que este é o
desejo de seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra,
nem a morte do seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e
conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você
receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens, e honra, como
nenhum rei antes de você teve e nenhum depois terá. (2 Crônicas 1: 7-12).
Todos nós, conhecemos muito bem este texto, Salomão surpreende a
Deus com a resposta que ele dá ao Senhor.
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O Senhor sabia o que se passava no coração Salomão, assim como
sabe, o que se passa em nosso coração também.
Deus sabia já de imediato o que Salomão pensava, qual era o seus
sonhos, suas vontades, e se surpreende com a resposta que ele deu.
Todos nós nascemos com um propósito, alguns lutam a vida todo
contra isto, enquanto outros aceitam facilmente.
Salomão nasceu para ser rei de Israel, isto não era a vontade dele ou
de seu pai, isto era a vontade de Deus. As pessoas que o cercava, seus irmão,
poderiam até não aceitar isto, mas nada mudaria isto.
A história nos montra que alguns de seus irmão tentaram ser rei a
força, mas não conseguiram, Salomão era somente o filho de uma adultera
que se casou com seu pai, na linha natural de seus irmão Salomão jamais
poderia ser o rei de Israel.
Veja que nada disto importa para o Senhor, quando Ele quer fazer
cumprir sua vontade Ele faz. "Os planos do Senhor jamais serão frustrados".
Salomão ocupa agora o lugar que Deus estabeleceu para ele, Salomão
estava na vontade de Deus.
Veja que Salomão estava na vontade de Deus, mas tinha sonhos
pessoais, desejos, vontades normais que qualquer ser humano tem.
Ele estava realizando a vontade de Deus, mas mantinha com ele, os
seus sonhos pessoais. Deus sabia de todos os seus sonhos, mas ao perguntar
para Salomão o que ele gostaria de ter, a resposta de Salomão, era bem
simples, Salomão só pensava em como é que ele poderia cuidar bem do povo
de Deus.
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Salomão estava bem concentrado em fazer tudo o que agradava o
coração do Senhor, ele sabia que a única condição para ele estar no lugar que
ele estava, era fazendo a vontade do Senhor.
A resposta dele agradou muito o coração de Deus, fazendo com isto,
com que Deus também pensasse em agradá-lo realizando os seus sonhos.
Já que você me pediu sabedoria e conhecimento para cuidar bem do
meu povo, agora receba os seus sonhos!
Você consegue perceber como Deus reconheceu que mesmo Salomão
tendo o direito de pedir qualquer coisa para ele, ele pediu para o povo de
Deus?
Temos muitos sonhos que queremos realizar, mas nossos sonhos estão
conflitando com os sonhos que Deus tem para nós?
Reflita, porque a única forma de encontrarmos a nossa felicidade é
fazendo com que o Senhor seja agradado realizando primeiro a vontade Dele,
se nós não agradarmos a Deus, nunca seremos felizes, nosso dinheiro,
posição social, habilidades, etc..., não vão garantir nossa felicidade.
Salomão se torna rico, sábio, muito poderoso na terra, admirado por
todos, ele pode desfrutar de tudo que seu coração deseja, acontece, que
Salomão começou a desfrutar tanto, de tudo que ele tinha, que esqueceu do
seu propósito de sua vida, cometendo assim, um erro tremendo.
Isto é algo muito comum, pedimos para que Deus realize nossos
sonhos, e quando Ele realiza, nós esquecemos Dele.
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Salomão esqueceu de agradar a Deus e todo o conhecimento e sabedoria
que ele tinha, não foram suficientes para manter sua felicidade, tudo
começou a perder o sentido. A sabedoria e o conhecimento que Salomão
tinha era para o povo, e a riqueza que Deus tinha dado, para ele.
Salomão não era admirado pela riqueza que tinha, mas pela sabedoria
que recebeu de Deus.
Todas os rei e rainhas que iam para Israel levavam muitas riquezas, só
que Salomão usava de sua sabedoria para se gloriar e não para cuidar bem
do povo de Deus, ele não estava abençoando o povo, ele somente os
explorava.
Salomão estava se beneficiando de algo que não era para ele, mas para
o povo.
Deus tinha dado a ele riqueza, poder, honra e tudo o que ele desejava
para ser feliz, e deu a sabedoria, para que ele fizesse o povo feliz, era uma
troca, Deus cuida dele e de sua família e Salomão cuidaria do povo de Deus.
O fato é que Salomão fez com que o povo sofresse muito, com isso ele
também passou a ser infeliz.
Como tudo isto é atual, você não acha?
Deus tem feito a sua parte com tanto amor, mas o povo quanto mais
recebe de Deus, menos faz a vontade dele, é por isto que muitas pessoas se
encontram infelizes dentro das igreja, vão e volta aos cultos para pedir e
pedir, mas não querem fazer cumprir os propósitos de Deus.
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Quero que você possa compreender bem este ensinamento, porque
sua felicidade e a felicidade da sua família, dependem muito de uma atitude
sua.
Salomão perdeu completamente a sua felicidade e pior, passa a usar a
sua sabedoria para reencontrar esta felicidade, ele percebe que foi tudo em
vão, tanto esforço, nada faz sentido em sua vida, tudo o que ele trabalhou,
todo o esforço que ele teve para ser feliz foram em vão. Os prazeres da
carne, construções maravilhosas, seu haren de mulheres, suas festas, todo os
seus bens, nada foi suficiente para ele reencontrar sua felicidade, tudo o que
ele tinha seria desfrutado por outra pessoa.
Muitas pessoas estão correndo atrás da sua felicidade da mesma
forma, mas é inútil, é como correr atrás do vento, todo o seu esforço, todo o
seu trabalho será desfrutado por outro.
Que terrível isto, não é?
Você trabalha tanto, para outro desfrutar de todo o seu esforço?
Salomão chegou a conclusão sobre isto, ele diz:
Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e
felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar
riquezas para entregá-las a quem o agrada. (Eclesiastes 2:26).
Salomão entendeu que a única forma de alguém ser feliz, é agradando
a Deus, do contrário, todo o esforço será em vão, outros desfrutarão do
trabalho de nossas mãos e nunca encontrará a verdadeira felicidade.
Deus quer muito nos fazer felizes, Ele quer que primeiro nós venhamos
a agradá-lo cumprindo os seus propósitos, os propósitos de Deus pode
mudar completamente nossa vida, mas se esta mudança é para nossa
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verdadeira felicidade, valerá o preço desta mudança. Você sabe qual é o
propósito de Deus para sua vida?
Se você não sabe, comece a observar o que é que Deus tem feito e a
onde Ele tem te colocado, Deus não quer fazer somente por você, Ele quer
fazer você feliz, mas que você seja usado por Ele para fazer outros encontrar
a felicidade. Deixa Deus usar você!
Procure entender este princípio de Deus, enquanto Ele cuida de você,
você cuida de alguém.
Pr. Marlon Góes Cunha
(www.ieqpalmira.com.br)

