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Queridos amigos, bom dia! Uma magnífica quarta-feira para você 

e todos os seus. Quem não anseia por suas férias? O trabalho é muito bom, 
dignifica o homem, não resta nenhuma dúvida quanto a essa premissa. Mas 
assim como os finais de semana têm o condão de proporcionar um descanso 
após um curto período de trabalho, as férias têm o propósito de descansar o 
corpo de todo um ano de trabalho.  

  
Há quem planeje suas férias para serem cumpridas de forma 

magistral, viajando por todo o mundo, conhecendo novos lugares, culturas 
diferentes e experimentando culinárias das mais variadas por onde passam. 
Outros, contudo, com orçamentos mais limitados, dedicam o período de férias 
para efetivamente descansar o corpo, numa prolongada sesta depois do 
almoço, sem o rigor do horário para acordar e ir a cama.  

  
Algumas das vezes todos esses propósitos simplesmente são 

frustrados, ficamos enfermos e os sonhados “dias de férias” são substituídos 
por idas ao médico e a compra de medicamentos. 

  
Esquecemos que o futuro não nos pertence, não temos o domínio 

efetivamente de nada e muito menos do que nos acontecerá daqui a poucos 
instantes.  

  
Podemos até planejar, mas o realizar estará sempre nas mãos do 

Senhor. Na verdade, nos enganamos ao acreditarmos que podemos ter um 
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verdadeiro descanso nesse mundo tão conturbado. E sabe por que isto 
acontece? Porque somos muito apegados ao mundo, estamos impregnados por 
seus valores e ilusões, achamos que podemos encontrar felicidade nele.   

  
Seguindo essa linha de raciocínio, encontrei um texto intitulado 

“Além da imaginação”, de autoria de Max Lucado, que gostaria de 
compartilhar.  

  

ALÉM DA IMAGINAÇÃO  
  
O descanso nesta terra é um descanso falso. Cuidado com 

aqueles que o instigam a achar felicidade aqui; você não a encontrará. 
Guarde-se dos falsos médicos, que garantem estar a alegria à distância apenas 
de uma dieta, de um casamento, de um emprego, ou de uma transferência.  

  
Tente isto. Imagine um mundo perfeito. Não importa o que isto 

signifique para você. Imagine-o. Significa paz? Então visualize a tranquilidade 
absoluta. Um mundo perfeito implica alegria? Então crie sua felicidade mais 
alta. Um mundo perfeito teria amor? Pense num lugar onde o amor não tenha 
limites. O que quer que seja que o céu represente para você, imagine-o. 
Deixe-o firmemente fixado em sua mente...  

  
E então sorria enquanto o Pai lhe recorda: “Ninguém jamais 

imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.”  
  
Quando se trata de descrever o céu, todos falhamos.  
  
Que neste novo dia possamos ter isto em mente.  
 

 


