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O QUE TE FAZ FELIZ?  
João 4.4-30 

 
SENTIR 
 
Como você definiria a palavra “felicidade”? Você se considera 
uma pessoa feliz? 
 
APRENDER 
 
Na busca da felicidade, pensamos: “Vou tirar a bebida da minha 
vida e então serei feliz”. Tiramos a bebida e não ficamos felizes. 
Dizemos: “Vou deixar o cigarro e então serei feliz”, “Vou parar de 
mentir e então serei feliz”, “Vou dar o dízimo e então serei 
feliz”, “Vou fazer a campanha das 7 semanas das causas 
perdidas e então serei feliz”, “Vou trocar de marido e então serei 
feliz”, enfim, fazemos muitas coisas, mas não ficamos felizes. 
 
Depois de tudo chegamos à triste conclusão: “Nada disso irá me 
fazer feliz”. 
 
Será que nossa perspectiva de felicidade está errada? 
 
O texto que narra o encontro da mulher samaritana com Jesus 
nos ensina que ela era: muito infeliz (vs. 16-19), religiosa (vs. 20) 
e sincera (vs. 16-18). 
 
 
 

A infelicidade entra no coração das pessoas:   
 
1 - Pelo acúmulo de frustrações. A mulher samaritana tinha 
procurado a felicidade em 5 maridos. Veja o texto de Pv 13.12. 
 
2 - Por acreditar que a felicidade acontece por mágica. 
Quando Jesus oferece a Água da vida, a mulher a queria de 
imediato. Ela pensou que tomando essa outra água, todos os 
seus problemas seriam solucionados e ela seria feliz. Fazemos o 
mesmo quando vamos ao culto para recebermos a oração do 
pastor e então pensamos que a felicidade chegará de imediato. 
Mas nenhum ritual substitui o que é processo. 
 
3 - Por viver uma vida dupla. A mulher samaritana tinha uma 
vida errada em casa, mas uma vida religiosamente correta. Uma 
pessoa é infeliz quando se “divide por dentro”. Santidade vem da 
palavra integridade, que significa “ser inteiro”. 
 
Jesus apontou o segredo da felicidade para a mulher samaritana 
e para nós: “Deus derramou seu amor em nossos corações, por 
meio do Espírito Santo que ele nos concedeu” (Rm 5:5).  
 
Quem vive conectado e achando o seu equilíbrio em Deus é feliz, 
porque Ele é a fonte de toda a sabedoria e felicidade. 
 
REFLETIR 
 
Você identifica algum caminho/alvo errado, o qual você tem 
buscado para alcançar felicidade? 
 
APLICAR 
 
O que você precisa fazer para ser feliz segundo os princípios de 
Deus? 
 


