ONTEM HOJE E AMANHÃ
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O Evangelho não é um conjunto de sentimentos, mensagens poéticas, elementos fantasiosos, mas uma direção
prática de Deus para a nossa vida terrena e eterna. Precisamos trazer este Evangelho de Cristo para dentro da
nossa realidade e aplica-lo no dia a dia de forma consciente e prática.
Por isso vamos pensar sobre o Ontem, Hoje e Amanhã.
O ONTEM
Quantas coisas fazíamos de um modo diferente? Quantas coisas já nem existem mais?
É impossível reviver plenamente as emoções do passado. Não conseguimos nem explicar para alguém o que
experimentamos em outra época com a mesma intensidade vivida. Só podemos considerar as coisas passadas
com a mente e cultura de hoje.
O ontem já não existe mais. Como provar a intensidade das emoções e lembranças vividas? A dimensão do passado
existe apenas em nossa memória. Não temos como levar alguém a ter as mesmas experiências que já tivemos.
O AMANHÃ
E o amanhã? É real ou irreal?
O amanhã só existe na imaginação.
Se o ontem não existe mais e o amanhã só existe na imaginação, só nos resta o hoje.
Quando o amanhã chegar, será o presente. E quando ele chegar, já não será mais hoje, e sim, ontem.
O HOJE
Temos o desafio de definir como caminharemos hoje.
Se o passado é memória, o futuro é imaginação ou esperança, temos somente o hoje para viver, decidir e construir.
Assim como na ilustração do TOBOGAN, o que fazíamos antes já não funciona mais.
O que temos a fazer, ainda não sabemos com certeza.
Precisamos de convicção, solidez, uma rocha firme. Precisamos de Jesus.
Ele é o mesmo ONTEM, HOJE E ETERNAMENTE!
O QUE JESUS ENSINA?

“Lembrai-vos de vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus,
a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Hebreus 13:7

Enquanto o padrão de vida desta sociedade atual é a independência e autossuficiência, a Bíblia continua ensinando
que precisamos uns dos outros, precisamos de líderes, guias, pastores.
O cenário do Anticristo envolve independência, exatamente o pecado do Éden. Tendemos ser cada dia mais
independentes, cheios de opinião própria, autossuficiência.
Precisamos de pai, mãe, irmãos, pastores, líderes. São eles que nos aconselham, orienta, conduzem...
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 3:8
Decida tomar decisões em Jesus Cristo, no Corpo, o único que pode dar a direção em sua vida.
Vivemos em um período muito difícil, semelhante ao “limbo”. O que fazíamos não funciona mais.
O que temos a fazer, ainda não sabemos. Nas profissões, no comércio nos modelos de negócios, na família... até
na igreja. Somente Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, pode nos ajudar. Precisamos do
direcionamento diário do Espírito de Deus para todos os assuntos. Nas decisões de hoje, construa o futuro no
centro da vontade de Deus!

