
  
 
 
 
 
 
 

AA  HHiissttóórriiaa  ddoo  RReeii  MMeessssiiaass  ((AAnnúúnncciioo  ddee  SSuuaa  VViinnddaa))  
"E irão estes para o castigo eterno, porém os justos, para a 
vida eterna". Mateus 25.46 Genebra (Revista e Atualizada)  

   
Se você vai jogar uma partida de futebol, certamente sua expectativa 
de resultado é a vitória. Se vai prestar um vestibular, certamente 
espera a entrada na faculdade. Se você se dá ao casamento, 
seguramente seu desejo é a constituição familiar. Enfim, tudo na 
nossa vida visa algo no futuro e invariavelmente agimos de forma a 
obter um "bom" resultado, ou seja, esperamos que algo no mínimo 
agradável aconteça como conseqüência de nossas escolhas. Mas será 
que apenas olhamos para frente?  
 
Segundo informações de um certo palestrante, o ser humano vive 
75% do seu tempo no passado, 20% no futuro e apenas 5% no 
presente. Por incrível que pareça, fazer planos não depende 
simplesmente do que ainda virá, mas do que acontece diariamente. 
Assim o futuro parece ser puramente o resultado de uma vida. 
Planejar o futuro depende muito da forma como você tem vivido. Há 
pessoas que planejam uma coisa, mas vivem outras. Também há 
aqueles que vivem por acidente, não se preocupam com o que fazem 
e nem muito menos com o que há de vir. Você já tem idéia e como 
você é?  
 
No versículo de hoje, Jesus conclui o ensino do capítulo 25 deixando 
bem claro os dois únicos possíveis resultados da vida! Bem sabemos 
que Ele separa o joio do trigo, o bem do mal, o justo do ímpio, mas 
ao que tudo indica parece que ainda não estamos totalmente cientes 
de que esse "Dia" de prestação de contas realmente chegará.  
 
        Se você estivesse se preparando para uma viagem muito longa, 
seguramente você já estaria economizando, preparando sua 
bagagem, procurando deixar todas as contas em dia, talvez até 
antecipando algumas dívidas. Estaria se despedindo dos mais 
chegados. Enfim, é uma viagem importante, você não poderia se 
descuidar. Agora pergunto, o que você tem preparado para a "grande 
viagem da vida"? Será que você consegue responder? Analise o estilo 
de vida que você tem levado! Saiba que viver com a expectativa de 
encontrar com o Salvador, e não com o Juiz, o ajudará a corrigir as 



coisas no presente. Vamos lá, planeje uma vida melhor. Sugiro uma 
vida com Deus! Pense nisto. 
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