Durante sua vida você provavelmente já leu muitos textos, informações e até
mesmo livros. Por isso, cremos que poderá investir uns poucos minutos do seu
tempo para ler sobre algo essencial, que diz respeito à sua vida, tanto a que
transcorre aqui neste mundo, quanto a que virá na eternidade. De antemão, lhe
informamos que não vamos falar de uma religião, nem lhe convidar para
pertencer a uma determinada igreja ou grupo. Gostaríamos apenas que você
refletisse conosco, sem preconceitos...

Você parece nunca estar satisfeito? Tem fome de algo mais na sua vida? Se sim,
saiba o que Jesus disse: “Eu sou o pão da vida; o que vem a mim jamais terá fome;
e o que crê em mim jamais terá sede” (João 6:35).
Você parece nunca encontrar um propósito maior na vida? Você tem a sensação de
que alguém apagou as luzes e que você não consegue encontrar o caminho? Se
sim, saiba o que Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará
nas trevas; pelo contrário, terá a luz da vida” (João 8:12).
Você algumas vezes se sente como se estivesse trancado do lado de fora da vida?
Você está procurando por uma entrada para um viver bem sucedido? Se sim, saiba
o que Jesus declarou: “Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo;
entrará, e sairá, e achará pastagem” (João 10:9).
Os seus relacionamentos têm sido superficiais e vazios? Parece que todos estão
tentando tirar vantagem de você? As pessoas sempre lhe decepcionam? Se sim,
saiba o que Jesus disse: “Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas
ovelhas... Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a
mim” (João 10:11, 14).
Você imagina o que acontece depois desta vida? Você quer viver após a sua morte?
Se sim, saiba o que Jesus declarou: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em
mim, ainda que morra, viverá; e todo o que vive e crê em mim não morrerá,
eternamente (João 11:25-26).
Como você pode obter tudo isso? Qual é o caminho? Jesus respondeu: “Eu sou o
caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim” (João 14:6).
Saiba que a fome que você sente é uma fome espiritual, e ela só pode ser saciada
de uma forma espiritual, por Jesus. A escuridão em sua vida também é espiritual e
Jesus é o único que pode removê-la completamente com a Sua luz de glória. Jesus
é também a porta para um novo projeto de vida. Ele é o amigo e pastor que você
tem procurado. Jesus é a verdadeira vida – neste mundo e no próximo. Jesus é o
caminho da salvação!
A razão pela qual você sente uma insatisfação existencial, confuso e perdido na
escuridão, o motivo pelo qual você não consegue encontrar um sentido na vida, é
porque você está separado de Deus. O vazio que você sente no seu coração é a
falta de Deus na sua vida. Todos nós fomos criados para ter um relacionamento com
Deus. Por causa do nosso pecado, ficamos separados deste relacionamento. Pior
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ainda, nosso pecado nos fará permanecer separados de Deus não só nesta vida,
mas por toda a eternidade (Eclesiastes 7:20; Romanos 6:23; João 3:36).
Como este problema pode ser resolvido? Jesus Cristo é a solução! Jesus tomou o
nosso pecado para si (2 Coríntios 5:21). Ele morreu no nosso lugar (Romanos 5:8),
levando a punição que nós merecemos por sermos pecadores. Por que Jesus
morreu por nós? O próprio Jesus respondeu a esta pergunta: “Ninguém tem maior
amor do que este: de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos” (João
15:13). Se não fosse a morte substitutiva de Jesus Cristo todos os homens seriam
julgados, condenados e ficariam eternamente separados de Deus.
"Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para
que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna" (João 3:16).
Jesus morreu para que nós pudéssemos nos aproximar do Pai e viver a vida eterna.
Se você depositar a sua fé em Jesus Cristo, crendo e confiando na morte Dele,
como sacrifício de amor por você, um pagamento pelos os seus pecados – todas as
suas transgressões serão perdoadas. Seu vazio será preenchido, a fome espiritual,
saciada. Você não andarará mais em trevas, pois haverá luz em seu espírito. A sua
vida passará a ter um propósito maior do que todos os bens deste mundo. Você
conhecerá o seu verdadeiro amigo e bom pastor. E finalmente, terá a certeza da
vida eterna com Deus.
Faça agora mesmo um compromisso com Jesus Cristo. Não são necessários rituais
nem sacrifícios. Jesus Cristo já fez o sacrifício por você na cruz do Calvário. Basta
uma oração sincera. Entregue agora mesmo sua vida ao Salvador Jesus. Fale com
Deus, em oração, como você falaria com o seu próprio Pai. Feito isso, temos certeza
que a salvação de Deus estará sobre você. Faça agora mesmo a seguinte oração:

“Senhor Deus, eu entrego a minha vida a ti. Reconheço que sou
pecador e que minha própria justiça não é suficiente para me aproximar
de ti. Por isso, pelos méritos de Jesus na cruz, eu sei que fui perdoado
de meus pecados.Eu me arrependo de tudo que fiz contra ti na minha
vida. A partir de agora eu quero obedecer a tua vontade enquanto eu
viver.Torna-me uma nova criatura e faz o teu Espírito Santo habitar no
meu coração. Dá-me a salvação eterna! Amém”!
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