"Elevo os meus olhos para os montes;

de onde me vem o socorro?
O meu socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra…" Salmo 121
Estamos a viver uma situação que nos abala a todos os seres humanos em
praticamente todo o planeta, não é apenas um familiar ou um vizinho que
é afectado, somos TODOS. É tempo de reflectir e reconhecer quão
vulneráveis somos, que só nós não podemos, que não somos tão autosuficientes como pensamos, que não podemos controlar nem mesmo um pequeno vírus
desconhecido, quanto mais a vida ou a morte.
Ficamos em casa a ver as notícias e assistimos ao colapso de todo o planeta e ficamos cheios de medo
desta doença. De um dia para o outro, este vírus (quer seja ou não tão alarmante e perigoso como
dizem) virou realmente as nossas vidas de pernas para o ar... e pensámos que éramos tão engenhosos
que até ousámos dizer que éramos capazes de prolongar a vida humana...
Será que pensamos realmente que podemos continuar a ignorar DEUS e acreditar que somos nós que
temos o poder sobre todas as coisas, querendo lidar com o que não é nosso, não reconhecendo DEUS,
não obedecendo à lei divina do Criador?
O ser humano está condenado a morrer mais cedo ou mais tarde por um vírus muito mais poderoso
e cruel do que aquele com que estamos a lidar hoje em dia. O vírus do SIN infectou-nos desde que
nascemos, afasta-nos de Deus e não apenas por alguns dias, mas para a eternidade. Leva-nos à morte
eterna. Isto é grave.
Talvez pensem: se Deus realmente existiu, um ser todo-poderoso, omnisciente e, como dizemos
aqueles de nós que o conhecem "cheio de amor e misericórdia", porque é que Ele permite tantas
calamidades, guerras e, e, e...? Pois bem, precisamente porque fora da Sua presença, longe da Sua
santidade, só há escuridão. O poder do pecado resulta em tudo pelo que você no seu coração está
culpando a Deus. Vivemos num mundo cheio de trevas por causa do pecado, porque os seres
humanos estão muito, muito longe de Deus.
Voltemos os nossos olhos para ELE, vamos procurá-Lo! Ninguém sabe a transcendência desta
"pandemia global". O mundo inteiro está assustado, a tentar proteger-se; os governos a tomar
decisões e a agir, em desespero. Não sabemos o que vai acontecer ou as repercussões que isso vai
ter. Mas o que é certo é que DEUS É SOBERANO e que seu AMOR pela humanidade é infinitamente
grande. Hoje é hora de voltar-nos TODOS PARA DEUS, dê-Lhe a oportunidade de mudar a sua vida.
Ele deseja preencher o seu ser com a Sua VIDA e com a Sua LUZ. DEUS não quer a religião mas uma
RELAÇÃO DE AMOR, ele não quer sacrifícios mas sim o nosso coração. Ele já fez o sacrifício na cruz na
pessoa de Seu Filho JESUS CRISTO, Ele abriu o CAMINHO para nós virmos a DEUS. Não há outra forma,
Ele é o único que morreu para nos dar VIDA ETERNA E PAZ que ultrapassa toda a compreensão.
Nestes dias em que se fala apenas da propagação do vírus... há um ANTIODOTO que traz ESPERANÇA
E PAZ INTEIRA e é JESUS, a sua morte na cruz para ti e para mim e o seu comprovado RECURSO que
nos dá a certeza de que SIM...há algo mais... e que a verdadeira vida está NELE. CRISTO É A
ESPERANÇA DA VIDA!!, ELE É A VIDA ETERNA.
Hoje não é hora de MEDO, mais sim de REFLETIR e VOLTAR OS OLHOS PARA DEUS.

"Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas,
que não sabes" Jeremias 33:3
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