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Como ser verdadeiramente feliz
 Não jogue esse texto fora até ter lido ao final deste. 
Jesus pode mudar a sua vida e lhe dar uma solução para 
todos os seus problemas.
 Verdade, você pode estar procurando por paz e felicidade 
e ainda não ter encontrado. Milhões tentam em vão ter 
felicidade e paz fumando, bebendo, dançando, jogando, 
tomando drogas e se entregando em imoralidades sexuais. 
Ao invés de achar felicidade, eles se encontram presos em 
uma depressão mental agoniante e com doenças. Alguns 
em desespero até acabam com suas próprias vidas.
 Caro amigo, o segredo real da felicidade é bem 
simples. Anos atrás, eu era uma bagunça total por causa 
da minha vida em pecado. Eu tentei 
achar felicidade através de diversas 
religiões, incluindo a religião cristã, 
mas eu não consegui. Eu falei 
com várias pessoas de respeito e 
religiosas. Eu li vários livros sobre 
éticas e morais, escritos por grandes 
homens do mundo. O resultado 
foi desilusão e confusão. Algumas 
vezes eu encontrava nenhuma razão para viver.
 Até que um dia minha vida mudou dramaticamente. 
Foi o dia em que Jesus Cristo apareceu e me disse que ele 
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morreu por todos os meus pecados e doenças e que se eu 
acreditasse Nele, e confessasse meus pecados a ele, ele me 
perdoaria e mudaria a minha vida imunda e miserável. Eu 
pedi a Jesus do fundo do meu coração. No momento em que 
eu pedi perdão por todos os meus pecados, o sangue precioso 
que ele derramou na cruz do Calvário me limpou. Eu me senti 
aliviado. Foi como se milhões de montanhas do Himalaia 
que estavam pesando sobre 
mim simplesmente tivessem 
desaparecido. Uma sensacão 
calmante: ”Uma paz que passa 
de qualquer compreensão”, 
que desafiou toda a descrição 
humana, tomou conta do meu 
ser. Uma alegria celestial 
tranbordava dentro e fora do 
meu coração. Eu vi Cristo 
vindo ao meu coração e sendo coroado como o Rei dos reis 
e o Senhor dos senhores. Desde então, minha vida possui 
um significado novo. Ele também me curou de doenças 
terriveis, como diabetes, asma, acúmulos, febre tifóide e 
icterícia. Agora com a palavra do Senhor Jesus Cristo, eu 
sou um homem saudável e feliz.
 Hoje você pode aproveitar tudo isso e muitas outras 
experiências emocionantes se você agora, aceitar Jesus 
Cristo como o seu Deus e Salvador e confesssar todos os 
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seus pecados a ele. “Se confessarmos nossos pecados, Ele 
é abençoado e simplesmente nos perdoa de nossos pecados 
e nos limpa de todos os malfeitos”. “O sangue de Jesus 
Cristo…limpa todos de seus pecados”. E se você tiver 
alguma doença, mental ou física, 
Ele pode lhe curar e lhe dar saúde e 
felicidade. “Mas ele foi ferido por 
causa das nossas transgressões, 
e moído por causa das nossas 
iniqüidades; o castigo que nos 
traz a paz estava sobre ele, e pelas 
suas pisaduras fomos sarados.” 
(Isaías 53:5). Jesus curou tudo o 
que era doente.
Agora, favor rezar: 
 “Senhor Jesus, eu acredito que você é o meu Deus 
e meu Salvador. Você morreu pelos meus pecados e 

doenças. Me perdoe e me lave de todos os 
meus pecados com o seu sangue precioso. 
Venha ao meu coração. Me salve e me cure 
agora. Em nome de Jesus. Amém”.
 Aqueles que acreditam no SENHOR          

(JESUS), são felizes.

  




