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Ø Será que estamos preparados para morte?

A lógica é que morramos primeiro, antes que aconteça o arrebatamento.

E aí será que estamos preparados para receber a morte?

Como anda nosso coração? De bem com Deus?
 

Ø Existe uma música que o cantor da jovem guarda, Erasmo Carlos, canta que  diz o
seguinte: “É PRECISO SABER VIVER”.  

Ø Será  que nós  temos sabido  viver?  Uma vida  direcionada  ao  reino  de  Deus ou
direcionada aos prazeres do mundo? Direcionada aos deleites da vida? Temos tido uma
vida que busca as coisas de Deus ou o materialismo mundano?

Ø Como você anda usando os dias de sua vida? Se você morresse agora, você sabe
para  onde  vai  seu  espírito?  Só existem  DOIS caminhos  para  onde  vai  seu  espírito
depois da morte: ou vai para o paraíso ou vai para o hades ( que é a sala de espera para
o inferno)
Não há meio termo! Não existe purgatório!

Ø Lembra-se do aquele malfeitor disse quando estava pregado na cruz ao lado de
Jesus? Era sua última hora: 
LC 23. 39-42 – “E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: “ Se
tu és o Cristo, salva-te a ti  mesmo, e a nós. -  Respondendo, porém,  o outro, repreendia-o,
dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? -  E nós, na verdade,
com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam; mas este nenhum mal fez. -  E
disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. -  E disse-lhe Jesus: Em
verdade te digo que hoje estarás comigo no Paraíso.” 
Jesus levou-o ao paraíso. Aí está a prova que não existe um ponto intermediário.



Ø É preciso saber viver meu amigo. Não espere por outra vida, outra encarnação porque não haverá
uma segunda chance. É nessa vida que carimbamos nosso passaporte para onde iremos passar toda a
eternidade – toda a eternidade – você ouviu bem? Se você pensa que irá voltar a essa vida novamente
como uma outra pessoa, escute isso aqui: 

Ø Hebreus 9. 27 “  E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. ”

Ø Romanos  6.  8 -  “Ora,  se  já  morremos  com  Cristo,  cremos  que  também com  ele
viveremos.” 

Só se morre uma única vez, vindo depois o juízo! Só se morre uma única vez meu caro
amigo. Sua chance é ainda enquanto está vivo e só há um caminho para escapar do
sofrimento eterno. Esse caminho é Jesus! O caminho a verdade e a vida! 
O bom ladrão reconheceu isso na sua última hora. Ele havia feito tudo errado mas viu
que  só  JESUS poderia  retira-lo  daquela  situação.  E  reconheceu  seu  erro,  sua  vida
maldita e pediu pela misericórdia de Deus ao seu filho JESUS.

Ø Não siga aquela filosofia: “Depois que eu morrer pode fazer o que quiser comigo.
Não quero nem saber onde vou ser enterrado. Pode jogar-me em qualquer lugar”. 
O problema meu caro, não é com o seu corpo carnal, mas o seu espírito? É ele quem vai
sofrer eternamente.

Ø Existe um louvor de Cassiane que diz “com Cristo é vencer e vencer”.
Deus não lhe colocou nesse mundo para ser um perdedor, mas sim, para ser mais que
vencedor, em nome de Jesus.

Ø Não  espere  pelo  dia  de  amanhã para  fazer  sua  escolha,  pois  poderá  ser  tarde
demais! Aliás, o dia de amanhã pertence a Deus e não ao homem!
Vença  a  morte  enquanto  ainda  está  vivo.  Surpreenda  ela.  Não  deixe  que  ela  o
surpreenda. E você sabe como surpreendê-la, vencê-la? 
Aceite a JESUS como seu salvador único e pessoal e dê uma rasteira na morte porque
ela não poderá fazer mais nada a você.

Ø “Se  morremos  em Cristo  com ele  viveremos”.  Porque  ele  venceu  a  morte,  ele
ressuscitou, e tem as chaves da morte e do inferno.



Ø Em Daniel 12. 2 temos: “e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para
vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno”.
Ø Em  1 Tessalonicenses 4.  16 temos:  “  porque o mesmo Senhor  descerá do céu com
alarido, e  com voz de arcanjo,  e  com a trombeta de Deus, e  os que morreram em Cristo
ressuscitarão primeiro”. 
Os que morreram em Cristo, você ouviu bem? Não foram os que morreram em Buda,
Maomé,  Confúcio  ou  outro  líder  religioso.  Os  que  morreram  em  Cristo,  estes
contemplarão a Glória e os que morreram sem Cristo só irão ressuscitar para o juízo,
para o desprezo eterno.

Ø Daí a filosofia de que eu sou bonzinho, não bebo, não fumo, não adultero, só faço o
bem aos outros, estou com meu lugar garantido no céu - é um mero engano. Você só
alcançará o céu através de JESUS, ele é o único intermediário entre os homens e Deus. 
Jesus é a única estrada, é o único caminho, é o único bonde que leva alguém ao céu. Os
outros caminhos só levam para o inferno! Para o sofrimento eterno!

Ø Eu mudaria o pensamento do poeta quando disse: “ é preciso saber viver” – para “é
preciso saber morrer”. 

Ø Não é o seu dinheiro, não é a sua posição social, não é seu conhecimento, não é seu
corpo lindo que lhe vai colocar na Glória de Deus – É só JESUS! Só ele salva!

Ø Mas aí você diz: eu sou ateu, para mim tudo foi criado de uma energia e nada disso
que você está falando aí me seduziu a acreditar! 
E eu lhe digo: o problema é seu! Quando você estiver no hades e com consciência de
que fez tudo errado na vida e que não há mais retorno, que vai sofrer eternamente, não
venha dizer que nunca ouviu a verdade.
Não seja bobo meu amigo, aproveite a chance enquanto ainda está vivo – garanta sua
salvação, aceite a este JESUS  misericordioso e dê uma rasteira na morte!

Ø Existe um ditado cristão que diz: “crente fiel não morre, é promovido”. Sai deste
mundo tenebroso e vai para a Glória de Deus. A morte não tocará em você porque você
pertence a Deus.

Ø Você vai continuar ateu? O problema é seu! Vai morrer e vai passar o infinito de
sua vida no sofrimento!



Ø A Bíblia diz que o lugar dos que morrem sem Cristo é de densas trevas e ranger de
dentes!
Escute bem, o inferno não é aquele lugar de festa que as pessoas fazem piada, dizendo
que lá é um lugar onde há muito bacanal, festa o tempo todo e muita mulher para se
divertir. Não se iluda com essa mentira do diabo.
O inferno é um lugar de densas trevas, um breu total. Lá não ninguém vai ver a cara de
ninguém, apenas serão ouvidos gritos de agonia, sofrimento e ranger de dentes. E o pior
é que aqueles que forem para lá, vão saber porque estão lá e reconhecerão tardiamente a
burrice que fizeram em rejeitar a JESUS. 

Ø Agora é com você, você que anda vacilando no pecado. Você que anda brincando
de ser servo de Deus. CUIDADO! Porque se você morre nessa situação – adeus Glória,
adeus paraíso, adeus salvação – vai sofrer pelo resto da eternidade.

Ø Se reconcilie com Deus, busque o perdão de Deus, peça sua fortaleza enquanto
ainda tem um sopro de vida. Não caia na bobagem de querer fazer isso depois de morto
porque será tarde demais.

Ø JESUS ESTÁ VOLTANDO, não há mais tempo pra brincar, não banque o esperto, o
crente moderno que aceita tudo do mundo e diz que JESUS está com ele – você pode
pagar caro, mas muito caro mesmo.

Ø Que você nessa tarde, nessa noite ou madrugada corra para os pés do Senhor, se
humilhe e peça perdão pelos seus pecados, pela sua incredulidade.
Deus não fez o inferno para você,  mas para os demônios. Para você ele reservou a
Glória. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem o coração sentiu está reservado
para os que adoram a Deus e o temem.
É na Glória que Deus quer  você! É na cidade santa!
Não perca essa maravilha de Deus.

Ø Vença a morte enquanto ainda está vivo.
Aceite a JESUS COM SEU SALVADOR!
Não seja cabeça dura. Ainda há tempo.

Que Deus o abençoe em nome de JESUS
Amém!



 

 
 


