Os Três Dias mais Importantes da Nossa Vida
No decorrer da nossa vida celebramos muitas coisas:
- A data de nosso aniversário, a cada ano
- O dia em que casamos
- O dia em que adquirimos a casa própria, o primeiro automóvel, um
bom emprego, aquela promoção com aumento salarial, a abertura
de um negócio, a viagem dos sonhos, a cura de uma enfermidade,
etc...
Todas são comemorações justas, legítimas e devemos celebrar sim
a tudo isso.
Porém, quero falar sobre os três dias mais importantes da nossa
vida, porque ninguém jamais pôde ou jamais poderá escapar de
encará-los
01. O dia do nosso nascimento
Esse dia ninguém escolhe, o próprio Deus é quem determina.
Salmo 139
14 Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e
maravilhoso fui formado; maravilhosas são as tuas obras, e a
minha alma o sabe muito bem.
15 Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto
fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da
terra.
16 Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e
no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que
foram ordenados para mim, quando ainda não havia nem um
deles.
Este Salmo nos diz que o dia em que alguém nasce só existe
porque o Deus Criador – O “Helohim” – assim decretou e não só
isso, mas diz também que todos os nossos dias já foram escritos
por Ele.

Isso nos leva a entender que ninguém veio ou virá ao mundo por
um acaso, ou por um descuido, ou por um acidente. Cada um de
nós, é um projeto de Deus!
Cada pessoa que nasce, vem com propósitos a serem realizados.
Portanto, pare de viver fazendo o que é errado, o que é mau, o que
é prejudicial aos outros!
Pare de jogar sua vida fora correndo atrás somente de coisas
materiais, ou daquilo que somente trará prazeres carnais, ou ainda
cometendo crimes que prejudicam os outros.
Conserte sua vida! Alinhe os seus caminhos aos princípios de
Deus! Busque cumprir cada propósito para os quais você nasceu!
Vejamos bem como iremos viver, todos que escaparem com vida
após esses dias de juízo, pois milhares já morreram e não terão
mais a oportunidade de mudar a própria história.
Mas há um outro dia muito importante:
02. O dia da nossa morte
Esse dia ninguém espera, achamos que sempre será adiado, no
entanto, quem o determina é o Senhor.
Hebreus 9. 27 ...aos homens está ordenado morrerem uma só
vez, logo após, segue-se o juízo,
A morte de um ser humano abrange dois aspectos:
1º. A morte física – Deixamos de existir nesse mundo físico, isso é
óbvio e bem entendido por todos. Nunca mais abraçaremos ou
teremos afeto de quem amamos. Viemos do pó e voltamos a ser pó.
O dia da própria morte é temido por todos. A luta contra a morte é
talvez a maior razão da ciência sempre evoluir, nunca parar.
2º. A morte espiritual – Essa morte é a separação eterna da
presença de Deus. Nunca mais sentir o seu toque, ou o Seu
Espírito. Nunca mais ouvir a sua voz. É passar a ter a certeza de
que nunca mais estará debaixo dos cuidados e do amor do Pai
Criador.

Mas desse dia ninguém escapará!
Porém, há ainda um terceiro dia ainda mais importante:
03. O dia da nossa salvação
2 Coríntios 6.2 (porque diz: No tempo aceitável te escutei e no
dia da salvação te socorri; eis aqui agora o tempo aceitável,
eis aqui agora o dia da salvação);
Esse dia se chama HOJE!
Hoje Deus pode mudar a sua vida!
Hoje Deus quer mudar a tua história!
Esse é o único dia, dos três, que nós podemos evitar, pois temos o
livre arbítrio para escolher. Porém, JESUS CRISTO morreu na cruz
do Calvário para que todas as pessoas, inclusive você, pudessem
celebrar este dia, o dia da salvação!

