
FOMOS CRIADOS PARA SERMOS ETERNOS
 
 

•              A vida é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção.
 

•              A terra  é  um lugar  de preparação,  a  pré-escola,  o  vestibular  para  sua vida  na
eternidade.

 

•              É aqui que carimbamos o passaporte para a próxima vida.
 

•              Talvez alcancemos, no máximo 100 anos aqui na terra, porém para sempre será a
eternidade.

 

•              Você foi feito para ser eterno.
 

•              Nosso corpo terrestre é apenas uma residência temporária para o espírito.
 

•              A vida terrestre oferece muitos caminhos, muitas veredas, mas a eternidade nos
oferece apenas dois caminhos: céu ou inferno.

 

•              Nosso relacionamento com Deus aqui na terra determinará nosso relacionamento
com Deus na eternidade.

 

•              Lamentamos que muitas pessoas estão partindo para a eternidade sem Deus. E tem
muitos que estão até dentro da igreja, mas estão distantes de Deus.

 

•              Quando  focamos  nossas  vidas  verdadeiramente  em uma eternidade  com Deus,
passamos a viver de forma diferente – o materialismo dá lugar ao espiritual de Deus.

 

•              Manter-se  em dia  com as  tendências,  modas  e  valores  populares  já  não  tem
importância. 

 

•              Filipenses 3. 7 “ Mas o que para mim era ganho reputei-o perda por Cristo”.



 

•              Aos que são ligados a este mundo a morte é o fim; mas o que é ligado com Deus, a
morte marca o começo da vida eterna.

 

•              Cada ato de nossa vida toca um acorde que soará na eternidade.
 

•              Precisamos ter sempre na mente e no coração a visão da eternidade.
 

•              Nossa vida representa hoje apenas a ponta do iceberg. A eternidade é todo o resto
que não vemos sob a superfície.

 

•              Mas como será eternidade com Deus?
 

•              1Coríntios 2. 9 – “ Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, E
não subiram ao coração do homem, São as que Deus preparou para os que o amam.”

 

•              E como será sem Deus? Mateus 8. 12 – “E os filhos do reino serão lançados nas
trevas exteriores; ali haverá pranto e ranger de dentes.”

 

•              No céu seremos reunidos com os crentes amados, libertos de toda dor e sofrimento,
recompensados  por  nossa  fidelidade  na  terra  e  designados  para  um  trabalho  que
apreciaremos realizar.

 

•              Desfrutaremos da continua presença de Deus e ele se deleitará conosco para todo o
sempre. Mateus 25. 34 – “Então dirá  o Rei aos que estiverem à sua direita:  Vinde,
benditos  de  meu Pai,  possuí  por  herança  o  reino  que  vos  está  preparado  desde  a
fundação do mundo;”

 

•              Deus está lhe dando hoje uma oportunidade única: se você já aceitou a Jesus como
seu salvador aproveite ainda mais essa oportunidade; e se você não o aceitou ainda, não
desperdice essa maravilhosa oportunidade.

 

•              Essa é uma oportunidade para além de toda uma vida.
 



•              Façamos um paralelo: os 9 meses que passamos dentro da barriga da mãe foram
uma preparação para vida; também a vida é uma preparação para o que vem a seguir.

•              Se você já tem a Jesus, por que temer a morte? Jesus já venceu a morte por você,
lembre-se disso. 

 

•              REFLEXÃO: o que faço hoje que poderá trazer sérias complicações para minha
eternidade?

 


