
Vivência da Alegria  

“Ser feliz é necessidade. Realizar sonhos é um dever de cada um.” 
Paulo Roberto Gaefke 
 

“Tudo é possível ao que crê”  

(Marcos 9.23)  
 

 Sem alegria é melhor nem começar nada. Esta é 
uma afirmação correta e facilmente comprovável na 
vida de todo mundo, basta ver em você mesmo 
quando inicia um projeto, ou quando é chamado 
para fazer algo que não gostaria de fazer, parece 
que o mundo vai acabar. O desânimo acaba te 
fazendo errar, ou tendo que refazer o que seria 
muito simples, mas, sem vontade, sem desejo, a 
coisa não anda. 
 
 
 

 
Alegria é a manifestação do seu estado de espírito 
que se encontra em paz, em harmonia e feliz. O 
sorriso é a extensão dessa alegria e a motivação é o 
resultado da alegria. Quantas pessoas estão por ai, 
vivendo por viver, sem prazer, enfrentando as 
tarefas por enfrentar, às vezes por pura 
necessidade. 
 

Nesse humilde documento, vou tratar de dicas que possam manter a sua vida num plano 
mais harmonioso, mais feliz e com certeza mais comprometida com a sua realização 
pessoal. Para realizar os seus sonhos é preciso cultivar a alegria para ter o poder de 
transformar até o que era para dar errado em sucesso, é ser amado(a), admirado(a), 
querido(a) por todos, porque ninguém resiste á alegria, ao entusiasmo verdadeiro de 
quem está pronto(a) para ser feliz.  
Você está? 
 

Parte 1 - A manifestação do que você fala. 
Quando Jesus disse que o pecado não era, absolutamente, o que entrava pela boca das 
pessoas e sim, o que dela saia, Ele deixou uma das maiores verdades que o ser humano 
poderia absorver e praticar em sua vida. 
Quando sonhamos, nós idealizamos uma forma, e esse sonho vira um projeto, mas 
quando falamos sobre ele, o projeto ganha forma, cor, e começa a se materializar. A 
palavra tem uma força muito grande, é capaz de criar a guerra e a paz, o amor e o ódio, 
a liberdade ou a prisão, enfim, tudo o que pudermos imaginar de poder, passa antes 
pela palavra, por isso, um dos segredos da felicidade é a não manifestação de palavras 
que possam nos prejudicar.  Vamos aos exemplos: 
 
- Se você sente uma ligeira dor na cabeça e fala para alguém que está com dor de 
cabeça, pode apostar que o que era uma pontada vai realmente virar uma dor de cabeça 
e se falar para mais pessoas, vira uma enxaqueca. 
 
- Quando você começa a acreditar que é incapaz de fazer algo, ou de sair de uma 



determinada situação e comenta isso com alguém, o que era apenas uma ideia ganha 
forma e começa a se tornar realidade, e você deixa de ter forças e condições para lutar, 
para mudar o que te aflige. 
 

Quando você acredita no seu sonho e começa a falar dele como se já fosse 
realidade, quando coloca entusiasmo e cor no seu sonho, ele começa a tornar-se 
realidade diante de qualquer pessoa. A fé é isso, é a certeza de fatos que ainda 
nem existem, essa materialização dos seus sonhos é a certeza de que você é 
merecedor do que tanto deseja. Não duvide da sua capacidade. 
 

A depressão é uma das piores manifestações 
de nossas afirmações, é o aumento 
exagerado das nossas limitações, daquilo que 
expressamos sobre nós mesmos, assim como 
a Síndrome do Pânico é uma lente de 
aumento exagerada sobre nossos medos. 
 
Então, o primeiro grande passo é expressar 
coisas boas a nosso respeito e evitar ao 
máximo dos máximos, afirmar coisas 
negativas, ou mesmo ficar se lamentando, 

falando de nossos problemas para outras pessoas, ainda mais quando elas não podem 
sequer resolver ou ajudar-nos efetivamente na solução de nossos problemas. 
 
Tenha e mantenha o hábito de fazer afirmações positivas sobre o seu eu, seja o seu 
melhor amigo, afinal de contas, se você não fizer isso, quem vai fazer? 
 
Desde a primeira hora do seu dia, até a hora de dormir, verifique o que você anda 
pensando, e mais ainda, o que anda falando, se o pensamento é uma arma, a palavra é 
uma bomba atômica, é o próprio poder. 
Antes de dormir, faça uma reflexão sobre o que andou falando durante o dia, corrija-se, 
não tenha vergonha de afirmar que errou, seja corajoso e firme com a sua determinação 
em mudar. 
 
Se temos dois ouvidos e apenas uma boca, a sabedoria nos diz o que?  
Naturalmente, nós devemos escutar ou falar mais?. Aprenda a ouvir e dominar a sua 
boca e viva mais e melhor por muito tempo. 
 

O Dalai Lama sempre recomenda: 
"Mantenha a mente constantemente rica por meio da arte de escutar e 
não haverá o que temer. Esse tipo de riqueza jamais será tomado." 
 

Limitando a alegria 
 
Não se limite, não coloque obstáculos em seus sonhos. Quando você afirma que essa ou 
tal coisa não é para você, que jamais terá isso ou aquilo, você coloca no seu "eu" uma 
trava que realmente para de lutar quando chega perto dessas conquistas. É um freio 
natural que você mesmo colocou no seu sistema, e realmente vai impedir de ser feliz, 
de conquistar. 
 
Rotulando as coisas, fatos e pessoas. 



 
Nada de ficar rotulando as pessoas, os fatos, as coisas como certas ou erradas, boas ou 
más, próprias ou impróprias, afinal de contas, o julgamento antecipado das coisas é 
conhecido por preconceito e pode ser gerador de dores, frustrações e até criador de 
inimigos gratuitos. Não comece nada com pré-conceito, use a determinação para fazer 
bem feito, para explorar o que pode existir de melhor na situação que se apresenta. 
 
Encontrando culpados. 
 
“Eita” costume besta que nó temos de procurar culpados, seja nos outros ou em nós 
mesmos quando algo que planejamos, ou vivemos não dá certo. Ao invés de analisarmos 
racionalmente a situação, ficamos nos lamentando e culpando essa ou aquela situação, 
esse ou aquele governo, essa ou aquela pessoa, ou nós mesmos e perdemos um tempo 
precioso, que poderia ser utilizado na solução de um problema e nos amarramos a ele de 
tal maneira que não conseguimos mais enxergar soluções. 
 
Resultados positivos 
 
O que você espera, a sua expectativa sobre determinado assunto é fundamental para 
que o resultado seja favorável., fazer as coisas já acreditando que não vão dar certo é 
perder tempo, desperdiçar energias e até saúde em algo que mesmo que traga algum 
resultado, não te dará prazer, apenas consolação. Pense sempre no melhor, espere 
sempre pelo melhor... 
 
Olhos do positivo. 

 
Toda situação tem 2 lados, mas dependendo do 
nosso ponto de vista, da localização em que nos 
encontramos, do nosso estado de espírito, a coisa 
pode tomar formas diferentes e resultados ainda 
piores. Procure enxergar o melhor das pessoas, das 
situações e enfrentar a vida com a lente do bem, 
do bom, da alegria, de ser do bem. Já bastam os 
jornais para trazer tanta desgraça, já bastam os 
analistas financeiros para falar de tanta coisa ruim 
nas finanças, já bastam as vizinhas fofoqueiras para 
falar mal de você. Entende? 
 
Força Maior 
 
Reconheça que existe uma Força Maior, que pode 
ter vários nome, Javé, Jeovah, Buda, Krisna, ou 
simplesmente Deus, e aprenda a pedir e agradecer 
a esse "Criador" diariamente. 
Cultive o hábito da oração, não saia de casa sem 
ela, não visite nenhum lugar sem ela, não vá ao 
médico, ao mercado ou a feira livre sem ela. 

Descubra o poder de fazer a sua oração e agradecer, descubra o poder de pedir e ter a 
sua prece atendida. 
Mantenha-se em sintonia com Deus. 
 
Liberte-se! 



 
Coloque seus sonhos para voar e ganhar vida. Escreva-os e dê um prazo para realizarem-
se. Guarde a lista com seus sonhos e vá sempre os renovando. Risque os que se 
realizaram e coloque novos no lugar. Dê novo prazo para os que não se concretizaram, 
risque aqueles que não te interessam mais, descubra novas estratégias para os que estão 
mais duros de conquistar. Mantenha seus sonhos atualizados. 
 
Viva com a certeza de que você é o centro de uma grande energia e merece ser feliz, o 
resto é consequência. 

 

A vivência de 7dias 

Durante 7 dias, pelas manhãs, antes de comer qualquer coisa, entre em oração em um 
local reservado na sua casa e depois de um Pai Nosso, fale com o Arcanjo Gabriel, 
pedindo assim: 
 
- Gabriel, Arcanjo zelador da palavra de Deus, hoje eu recorro a ti, com esperanças na 
minha alma, de conquistar um velho sonho, um desejo que eu tenho alimentado, é 
.............. 
(fale do seu sonho detalhadamente.) 
Como eu sei que para Deus não existe impossível,, venho aqui em oração, humildemente 
pedir que o meu sonho venha tornar-se possível, através do meu trabalho, do meu 
esforço e da misericórdia de Deus. 
Arcanjo querido, guarda a minha vida, a minha família e esteja sempre com a sua luz 
voltada para essa casa que abriga corações que desejam ver a Deus. 
Obrigado por tudo que tenho conquistado e ajude-me nas provas. 
Outro Pai Nosso e encerre. 
 
Atenção... 
Se conquistar o que deseja antes dos 7 dias , faça a oração até completar os 7 dias e 
agradeça a Graça alcançada. Se não conquistar em 7 dias, insista, vá fazendo 
diariamente até conseguir o que deseja. Não desista 
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