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Leia a Bíblia. Ore. Una-se a uma igreja cristã que ensina que Jesus é o único caminho para Deus.

Parabéns! Se você pediu isso a Deus de coração,
saiba que Ele agora passa a ser seu Pai e se torna
seu melhor Amigo. A Bíblia promete: “Mas, a
todos quantos O receberam, aos que crêem no
Seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos
de Deus” (João 1:12).
Por que você não faz uma pausa agora e faz algo
do qual nunca se arrependerá: dê a sua vida para
Deus. Diga a Ele que daqui pra frente você quer
viver de acordo com a vontade d’Ele. Seu pedido
(oração) pode ser assim:
Senhor, obrigado por me amar tanto e por ter
mandado o Seu Filho Jesus para morrer por
mim. Sei que só através de Jesus posso encontrar a verdadeira paz e felicidade de que tanto
preciso. Me arrependo dos meus pecados e aceito o Seu perdão. Daqui para frente eu Te convido
a guiar minha vida. Por favor, entre na minha
vida agora. Em nome de Jesus, amém.

Alegria é sinônimo de felicidade?

Agora é com você
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Quem vê cara não vê coração

Você tem que admitir: é difícil ver alguém
pulando o carnaval de cara triste. Mas a euforia
da folia pode estar escondendo um grande vazio
atrás de um sorriso. Quem vê cara não vê
coração. Você está tentando esconder ou
esquecer algo neste carnaval? Talvez uma mágoa,
uma frustração na vida sentimental, uma grande
decepção com amigos ou uma desilusão com a
vida?

A alegria do carnaval
Chegou o momento da grande festa do povo. É
a hora que o pessoal bota de molho os aborrecimentos, esquece as dívidas pessoais, afoga a solidão... e cai na gandaia.
A alegria do carnaval vem da fantasia de se
imaginar solto, sem censura e sem limites, onde
se pode ver, sentir e fazer o que der na cabeça.
O dicionário Aurélio esclarece que, desde o seu
início na Idade Média, o carnaval “se caracterizava pela alegria desabrida, pela eliminação da
repressão e da censura, pela liberdade de atitudes críticas e eróticas”.

É favor
abrir
(desdobrar)
e ler a
continuação
no lado de
dentro.
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Quem brinca com fogo...

A alegria do carnaval dura poucos dias. A dor
provocada pela promiscuidade, os excessos, as
paixões desenfreadas, as bebedeiras (com os resultantes acidentes), a violência e o crime trazem
conseqüências que podem marcar você pelo resto
de sua vida. Quem brinca com fogo acaba se
queimando.
Quem avisa amigo é. E a Bíblia avisa: “são bem
conhecidas as coisas que a natureza humana produz:
a imoralidade, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos e as feitiçarias. As pessoas se tornam
inimigas, elas brigam, ficam com raiva, ciumentas e
ambiciosas. Separam-se em partidos e grupos, são invejosas, bêbadas, vivem em orgias e fazem outras
coisas parecidas. Repito o que
já disse: Os que fazem essas coisas não herdarão
o Reino de Deus”
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Alegria e felicidade são sinônimos?

Alegria e felicidade não são sinônimos. É possível estar muito alegre e ser profundamente infeliz. A alegria é uma sensação passageira; a felicidade é um estado de espírito. A alegria pode ser
provocada por festas, música e cores; a felicidade é resultado de relacionamentos sinceros, decisões acertadas e ações corretas. É por isso que o
carnaval pode gerar alegria, mas jamais poderá
conduzir à felicidade.

(Gálatas 5:19–21 – A Bíblia
na Linguagem de Hoje).

Ter alegria é sentir a emoção do momento. Ser
feliz é saber que sua vida tem um propósito e
um destino promissor. É estar em paz consigo
mesmo e seu Criador.
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O Caminho da felicidade

Deus ama você! E Ele, mais do que ninguém, se
interessa pela sua verdadeira e duradoura felicidade. Jesus explicou que “o ladrão (o diabo) vem
somente para roubar, matar e destruir; eu (Jesus)
vim para que tenham vida e a tenham em abundância” (João 10:10). Esta vida em abundância também é chamada de vida eterna na Bíblia: “porque
Deus amou tanto o mundo que deu Seu Filho
único (Jesus), para que todo aquele que crer n’Ele
não pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3:16 – A
Bíblia Viva). Conclusão: Jesus é o Caminho para a
verdadeira felicidade. Ele mesmo disse: “Eu sou
o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem
ao Pai (Deus), senão por mim (João 14:6).
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Moral da história

Você precisa saber que:
• Você é pecador e, por isto, está separado
de Deus. “Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom (presente) gratuito de Deus é a
vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor”
(Romanos 6:23).
• Só Jesus pode pagar pelos seus pecados:
“Mas Deus dá prova de seu amor para conosco,
em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo
morreu por nós” (Romanos 5:8). “Porque é pela
graça de Deus que vocês são salvos por meio da
fé. A salvação não é o resultado dos esforços de
vocês mesmos, e por isso ninguém deve se orgulhar” (Efésios 2:8,9 – A Bíblia na Linguagem de Hoje).
• Basta que você se arrependa, creia e aceite a
Cristo como seu Salvador: “Se confessarmos os
nossos pecados, Ele (Deus) é fiel e justo para
nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
injustiça” (I João 1:9).
[Veja a última página, no verso]

