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	•	 Escolher: «… escolham hoje a quem irão servir … eu 
e a minha família serviremos ao Senhor.»  (Josué 
cap. 24, verso 15).

	•	 Arrepender-se: «… O tempo está cumprido, e o 
Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e 
crede no evangelho.»  (Marcos cap. 1, verso 15).

	•	 Crer: «… Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu 
e a tua casa.»  (Atos cap. 16, verso 31).

	•	 Investigar: «Examinais as Escrituras, porque vós 
cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de 
mim testificam.» (João cap. 5, verso 39).

	•	 Invocar: «… todo aquele que invocar o nome do 
Senhor será salvo.» (Romanos cap. 10, verso 13).

ESTIMADO LEITOR:

Jesus Cristo convida: «Venham a mim, todos os que 
estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei 
descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam 
de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês 
encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu 
jugo é suave e o meu fardo é leve.» (Mateus cap. 11, 
versos 28 a 30). Lembre-se que a morte visita pobres 
e colhe ricos, ela não tem medo de ninguém. A morte 
chega para pessoas de qualquer religião e até para os 

sem religião, ela surpreende a pessoas de todas as lín-
guas e nações.  «… Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não 
endureçam o coração …» (Hebreus cap. 3, verso 15).
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	•	 Com	glória	ou	ruína?
	•	 Em	paz	ou	guerra?
	•	 Em	salvação	ou	condenação?
	•	 Em	descanso	ou	perdição?
	•	 Na	luz	ou	trevas?
	•	 Com	Deus	ou	o	Diabo?

DEUS DESEJA:

«Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e 
a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescen-
tadas.» (Mateus cap. 6, verso 33).

QUE SIGNIFICA?

Que enquanto o ser humano tem seus desejos natu-
rais deve dar atenção em vida também a morte e ao 
relacionamento com o Criador Deus.

DEUS GARANTE:

	•	 Vida na morte: «Eu lhes asseguro: Quem ouve a 
minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a 
vida eterna e não será condenado, mas já passou da 
morte para a vida.» (João cap. 5, verso 24).

	•	 Entrada franca no seu Reino: «… vocês estarão 
ricamente providos quando entrarem no Reino 

O SER hUMANO TêM MUITOS DESEJOS:

	•	 Deseja	uma	infância	feliz	e	sem	preocupação;
	•	 Deseja	uma	família:	pai,	mãe,	irmãos,	parentes	e	

amigos;
	•	 Deseja	estudar	e	uma	profissão	que	proporcione	

vida	com	qualidade	e	oportunidades;
	•	 Deseja	alguém	para	amar,	formar	uma	nova	famí-

lia,	compartilhar	as	alegrias	e	tristezas;
	•	 Deseja	 uma	 lugar	 para	 morar,	 alimento,	 saúde,	

conforto, bens, dinheiro, etc.
	•	 Deseja	trabalhar	e	desfrutar	a	vida,	com	direito	a	

férias,	lazer,	diversão,	segurança;
	•	 Deseja	 aposentadoria	 que	 proporcione	 uma	

velhice	saudável	e	longa;

Mas não deseja a morte que chega para todos …
Os desejos naturais do ser humano não dá a atenção 
devida que a morte merece …

POR ISSO, A MORTE TRáS SURPRESAS PARA UMA 
ETERNIDADE:

	•	 No	céu	ou	inferno?
	•	 Com	alegria	ou	tristeza?
	•	 Em	alívio	ou	dor?
	•	 Com	perdão	ou	culpa?

eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.» (2 
Pedro cap. 1, verso 11).

	•	 Fé viva: «Porque vivemos por fé, e não pelo que 
vemos.»  (2 Coríntios cap. 5, verso 7).

	•	 Lar eterno: «… temos da parte de Deus um edifício, 
uma casa eterna no céu, não construída por mãos 
humanas.»  (2 Coríntios cap. 5, verso 1).

	•	 Descanso: «… esforcemo-nos por entrar nesse des-
canso, para que ninguém venha a cair, seguindo 
aquele exemplo de desobediência.»  (Hebreus cap. 
4, verso 11).

	•	 herança: «para uma herança que jamais poderá 
perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança 
guardada nos céus para vocês»  (1 Pedro cap. 1, 
verso 4).

	•	 Futuro: «A eles quis Deus dar a conhecer entre os 
gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é 
Cristo em vocês, a esperança da glória.» (Colossen-
ses cap. 1, verso 27).

CULTIVANDO NOVOS DESEJOS:

	•	 Procurar: «Busquem o Senhor enquanto se pode 
achá-lo; clamem por ele enquanto está perto.»  
(Isaías cap. 55, verso 6).


