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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima semana para todos 

vocês. A propaganda é diária e massificada: “SEJA FELIZ”. Na televisão, no 
rádio, em outdoors, nas revistas, nos shoppings, esse é o mote. E essa 
felicidade, segundo a concepção pós-moderna, está numa casa nova, na troca 
do seu carro velho por um modelo recém-lançado e, quem sabe, até numa 
operação plástica, pois você precisa recuperar sua autoestima.  

 
Por mais esforço despendido, essas “felicidades” logo passam. A 

casa novinha, com a rotina, não se constitui mais novidade. O cheirinho dos 
móveis novinhos e da tinta recém aplicada desaparece. Aquele carro novinho, 
logo cede lugar para mais um lançamento; e a operação plástica? A ação do 
tempo fará surgir novas rugas e aquela pele bem esticadinha, que a deixou 
com cara de menina, se esvai. 

 
Tenho uma notícia: a felicidade não está aqui, nesse plano 

terreno. É sobre isso que vai nos falar Max Lucado, em mais essa meditação 
diária: 

 

ATÉ CHEGARMOS EM CASA 
Max Lucado 
 
Tenha cautela daqueles que insistem que você encontra a 

felicidade nesta vida. Você não a encontrará! Tome cuidado dos falsos 
médicos que prometem que a alegria está ao seu alcance com uma dieta, um 
casamento ou um emprego.  
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O profeta denunciou pessoas assim:  
 
“Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fossem 
uma coisa sem importância. E dizem: ‘Vai tudo bem’, quando 
na verdade tudo vai mal.” (Jeremias 6:14 NTLH). 
 
Não estaremos bem até chegarmos em casa. A Bíblia diz “Mente 

nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam” (1 
Coríntios 2:9). Que versículo empolgante!  

 
Tudo que você pode imaginar é insuficiente. Qualquer coisa que 

qualquer pessoa pode imaginar é insuficiente. Ninguém chega perto. 
Ninguém! Todos os cânticos sobre o céu, todos os retratos de artistas, todas 
as pregações feitas, poemas escritos, capítulos traçados – quando o assunto é 
descrever o céu, somos todos felizmente fracassados. É além de nós! 

 
Fonte: http://www.maxlucado.com.br/category/devocional-diario/  
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