O quê
você deseja
para a tua vida?
Esta é uma boa pergunta. Muitas vezes
andamos… sem saber para onde. Desejamos
algo... e não sabemos o quê. Mas há alguém
que nos ama e deseja o melhor para nós.
Sabe quem é?
É Deus.
Deus deseja que nós desfrutemos do
melhor... para a eternidade. Para que você
entenda o que Deus deseja para cada um de
nós, leia as páginas a seguir.

1.

Deus deseja que todos nós desfrutemos de
íntima comunhão com ele

Haverá alguma coisa melhor para nós
do que desfrutar da comunhão com o
nosso Criador? Não foi por isso que Deus
nos criou à sua imagem?
“E disse Deus: Façamos o homem à
nossa imagem.” 1
No princípio, o homem e seu Criador
gozavam de perfeita comunhão. Deus falava com o primeiro homem de amigo para
amigo. Não havia nada que impedisse esse
companheirismo. Conversavam e andavam
juntos, Deus e o homem, gozando da beleza
e da tranqüilidade do Jardim de Éden.
“E ouviram a voz do SENHOR Deus,
que passeava no jardim pela viração
do dia.” 2
E Deus ainda deseja que todos desfrutemos desta tranqüilidade e íntima comunhão
com ele. Quer que andemos com ele. Está
disposto a escutar o nosso clamor. Deseja
comunicar-se conosco. Ele disse:
“Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta,
entrarei em sua casa, e com ele cearei,
e ele comigo.” 3
Já pensou alguma vez por quê não
temos esta íntima comunhão com ele?
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2.

Estamos separados de Deus por causa do
pecado

O problema é que o homem pecou.
O primeiro homem pecou. Todos nós
pecamos. Nos rebelamos contra Deus e
o desobedecemos.
“Não há um justo, nem um sequer.
(...) Todos pecaram e destituídos estão
da glória de Deus.” 4
E o pecado causa uma separação. O
pecado rompe a comunhão entre Deus
e nós.
“Vossas iniqüidades fazem separação
entre vós e o vosso Deus; e os vossos
pecados encobrem o seu rosto de vós,
para que não vos ouça.” 5
O pecado nos deixa descontentes e
desiludidos. A nossa vida carece de propósito e de paz... por causa do pecado. E
estamos condenados à morte.
“O salário do pecado é a morte.” 6
“A alma que pecar, essa morrerá.” 7
Você sabe que todos nós andamos procurando uma vida satisfatória. Andamos
procurando segurança para o futuro...
mas sem êxito.
Mas, sabia que há uma solução para
este problema?
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3.

Jesus Cristo deu a sua vida para reconciliarnos com Deus

Deus nos amou tanto que não nos
deixou sem esperança. Mandou seu Filho
Jesus Cristo para estender uma ponte
entre si mesmo e nós.
“Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus
Cristo homem.” 8
Jesus morreu na cruz. Deu a sua vida
como um sacrifício para que por meio
dele possamos obter o perdão dos pecados.
“Em [Cristo] temos a redenção pelo
seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça.” 9
O único caminho para Deus é Cristo.
Não há outro.
“Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e
a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai,
senão por mim.” 10
Não podemos nos aproximar de Deus
pelo que fazemos, por melhor que seja.
“Pela graça sois salvos, por meio da
fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus.
Não vem das obras, para que ninguém
se glorie.” 11
Qual, pois, é a parte que se refere
a nós?
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4.

Para sermos reconciliados com Deus temos
que cumprir com os requisitos que Deus
estabeleceu em sua palavra

Primeiro, temos que reconhecer que
há um problema... e que este problema
é o pecado.
Temos que reconhecer que nós mesmos não podemos solucionar este problema... e que Deus já providenciou a única
solução: Jesus Cristo.
Temos que entregar as nossas vidas a
Jesus e recebê-lo em nosso coração.
“A todos quantos o receberam, deulhes o poder de serem feitos filhos de
Deus, aos que crêem no seu nome.” 12
Isto significa que deixamos os nossos
pecados. Deixamos de fazer a nossa
própria vontade.
“Arrependei-vos, pois, e converteivos, para que sejam apagados os vossos
pecados.” 13
Significa que nos colocamos à disposição de Jesus. O seguimos e o obedecemos.
E procuramos na Bíblia, a qual é a sua
palavra, para entender o que ele nos diz.
“Disse Jesus aos seus discípulos: Se
alguém quiser vir após mim, renuncie-se
a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e
siga-me.” 14
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Eis aqui a segurança que a Bíblia oferece para
aquele que cumpre estes requisitos e que serve a Cristo
de todo o coração:
“Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o
Filho de Deus não tem a vida.” 15
“E nisto sabemos que o conhecemos: se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: Eu
conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é
mentiroso, e nele não está a verdade.” 16
***
Agora, o quê você deseja para a sua vida? Você deseja
o que Deus deseja? Deseja viver em comunhão com
ele... para sempre? Deseja desfrutar da vida eterna?
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que
deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” 17
—Ernesto Strubhar
Traduzido por Carlos David Neyra
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