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Não podemos negar que ser feliz é um dever, porque a fe-
licidade favorece a nossa vida e a alheia também, porque 
ela é contagiante. A felicidade pode estar onde queremos 
que ela esteja, basta, para isso, que a deixemos viver den-
tro de nós. Muitos a destroem por tão pouco e depois, cho-
ram por ela. 
 
A felicidade não é rara, nem banal, basta que a procure-
mos sem exaustão, como se procurássemos uma carteira 
recheada de muito dinheiro, após tê-la perdido. É bom que 
a procuremos com serenidade, com fé, com esperança e 
fazendo o bem, sem esperar retorno. Ao encontrá-la, não a 
desperdicemos, façamos dela a nossa companheira, porque 
através dela, sem dúvida, viveremos mais e melhor. 
 
Felicidade, palavra no singular, feminina, que mostra ale-
gria, bem-estar, ventura, paz e sorte. A felicidade é, de fa-
to, uma palavra feminina. Somos nós, as mulheres, que 
mais nela falamos e reclamamos da sua ausência na nossa 
vida, mas continuamos de braços cruzados esperando que 
ela venha ao nosso encontro. 
 
É no nosso dia a dia que colecionamos no cantinho da al-
ma pequenas pérolas que são as nossas boas atitudes e que 
formarão um belo colar, ao qual daremos o nome de feli-
cidade. 
 
E, como ela é feminina, acredito que mesmo não falando 
tanto nela, os homens também a procuram, porque faz par-
te da vida do ser humano.  
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Os mais sensatos a procuram nas mulheres extrovertidas, 
não com exagero, mas com certa moderação. Também nos 
gestos e atitudes, quando demonstram estar felizes. 
 
Não há ser humano que queira encontrar a felicidade e que 
se sinta no caminho certo, convivendo com pessoas que 
estão sempre de cara amarrada, de mal com todos, de mal 
com o mundo que o cerca. 
 
Só com nossa experiência de vida, é que vamos encon-
trando respostas claras e tão simples para a pergunta que 
nos fizemos muitas vezes: Por que não sou feliz? E, parei 
para pensar: Pois bem, se sou eu que quero ser feliz, por 
que dependo de outra pessoa para sê-lo? 
 
Se na verdade essa outra pessoa pensa da mesma forma 
que eu. Portanto, concluí que a felicidade que tanto desejo 
está em mim mesma, nas coisas simples que sei fazer ou 
tento aprender, para depois admirá-las. E ao admirá-las, 
estarei feliz.  
 
Juntos vamos procurá-la, porque ela está nas coisas sim-
ples da nossa vida e nas palavras ainda mais simples que 
estão escritas neste livro. 
 
Por isso, é com muita satisfação que escrevo sobre um te-
ma que todos nós queremos encontrar, que é a tão procu-
rada Felicidade. 
 
Muitos dizem que não a conhecem, mas, decerto, já tive-
ram alguns momentos felizes, porque a felicidade é feita 
de momentos. 
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Temos nossos ideais, nossos sonhos, somos cheios de es-
perança até alcançarmos a tão almejada felicidade. A feli-
cidade é o oposto da dor e anda de mãos dadas com o a-
mor. 
 
O amor ao próximo, em todas as formas, é visto como um 
motivo de felicidade. E, como o amor é fator máximo para 
se encontrar a verdadeira felicidade, entre os tantos papéis 
que costumo guardar, achei esta história, que foi distribuí-
da às pessoas que estavam num encontro organizado por 
uma freira e que foi por ela muito bem contada, com doçu-
ra na voz. 
 
Era uma vez uma ilha, onde nela moravam todos os senti-
mentos: a alegria, a tristeza, a mágoa e tantos outros que 
bem conhecemos. Porém, um dia, os moradores foram a-
visados que aquela ilha iria afundar. 
 
Todos os sentimentos apressaram-se para sair dela. Pega-
ram seus barcos e iam saindo, antes que a ilha afundasse. 
O amor ficou, porque queria ficar mais um pouco naquele 
lugar onde fora muito feliz. Mas percebeu que estava pres-
tes a se afogar porque a água já invadia toda a ilha. 
 
A riqueza, bastante apressada, passava e o amor lhe disse: 
— Riqueza, leve-me com você! 
— Não posso, há muito ouro e prata no meu barco, não 
tem lugar para você. 
 
A seguir, veio a vaidade, que também morava na ilha. E o 
amor também lhe pediu ajuda: 
— Vaidade, me ajude, deixa eu ir com você! 
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— Não posso ajudá-lo, porque você está todo molhado e 
poderia molhar o meu barco, que é novo. Não, não, não 
posso levá-lo! 
 
E veio passando a tristeza. O amor perguntou-lhe: 
— Tristeza, posso ir com você? 
— Ah, amor! Estou tão triste que prefiro ir sozinha. 
 
Passou também a alegria, mas estava tão alegre, que nem 
percebeu o chamado do amor. 
 
O amor começou a se desesperar e a chorar, quando ouviu 
uma voz chamando-o pelo nome, amor. 
— Venha, amor, eu levo você. 
 
Era um velhinho, mas o amor ficou tão feliz com o amigo 
solidário, que se esqueceu de perguntar o nome dele. 
 
Chegando do outro lado da margem, o amor perguntou à 
sabedoria: 
— Sabedoria, quem é aquele velhinho que me trouxe até 
aqui?  
A sabedoria respondeu: 
— É o tempo! 
— O tempo? Mas, por que só o tempo me trouxe? 
E a sabedoria calmamente respondeu: 
— Porque só o tempo é capaz de ajudar e entender o amor. 
Decerto, só o tempo, de mãos dadas com o amor, é capaz 
de nos levar à felicidade. Querer para o outro a felicidade 
que desejamos para nós, é, por si também, um ato de gran-
de felicidade. 
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A ambição em demasia torna-se um pecado. A parceria da 
ambição com a felicidade, não consegue durar muito tem-
po, porque uma é o contraste da outra. 
 
Essa parceria geralmente acaba em desapontamentos, fra-
cassos irreparáveis, inimizades e sofrimento. 
 
A felicidade só é verdadeira quando nos traz uma suave 
leveza no corpo e na alma, e aí dizemos que estamos em 
estado de graça. 
 
Podemos ser felizes se tivermos disposição e capacidade 
para cumprir as regras que a vida nos impõe, não deixando 
escapar as oportunidades que se apresentam ao longo da 
nossa caminhada aqui na Terra, pois a felicidade implica 
no exercício das nossas faculdades físicas e mentais. 
 
Muitos dizem que são mais felizes em seu mundo imagi-
nário, os que consideramos loucos, porque passam todo o 
tempo a rir. Mas, será que riem de felicidade, ou do estado 
em que se encontram? 
 
A felicidade é um estado d’alma, que se percebe ao olhar o 
rosto daquele que está verdadeiramente feliz. Ela não con-
segue ficar escondida, porque envolve, contagia, e se es-
tende a quem está por perto. 
 
Quando vejo o sorriso franco e alegre de uma criança, sin-
to a presença da felicidade. Tenho a impressão que, naque-
le sorriso, vejo anjos de guarda a envolvendo e protegen-
do, não deixando que nenhum malfeitor se aproxime desse 
outro anjo, que é ser criança. 
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Felicidade é ver crianças pulando corda, brincando de roda 
ou de pique-esconde. E naquela euforia, só ver alegria no 
brilho do seu inocente olhar. 
 
A felicidade nos aconselha a fechar os olhos para os ab-
surdos e admirar as maravilhas que há no mundo, sem nos 
esquecermos do seu deslumbrar. 
 
A felicidade pode estar no pensamento, na ternura de um 
abraço fraternal, numa palavra de consolo. Enfim, nas coi-
sas tão simples da nossa vida e que muitas vezes não as 
fazemos por vergonha, ou falta de iniciativa. 
 
A nossa alma é o porta-joias da felicidade. Se cuidarmos 
dela com o carinho e esmero que ela merece, com certeza 
aos olhos de quem nos olha, irão perceber a grandeza do 
nosso interior. 
 
Nas palavras, nos gestos, na simplicidade, é aí que a feli-
cidade quer morar. A essência para chegarmos à felicidade 
está nas nossas ações. Ações essas, que não as praticamos 
de uma só vez, mas a cada minuto no decorrer da nossa 
vida. 
 
Podemos fortalecê-la como uma rocha, tirando dela o or-
gulho, a soberba, a inveja e o excesso de vaidade. 
 
O orgulho que não nos deixa ser nós mesmos. Ou anda-
mos de cabeça bem alta e como também costumamos di-
zer, de nariz empinado, ou andamos de cabeça baixa para 
não dizermos se quer um bom-dia! 
 


