
TENHA 
UMA VIDA 

—Uma mensagem de Jesus

PLENA

***

Jesus quer ter em um relacionamento pessoal com 
você e se tornar uma parte muito real de sua vida 
aqui e agora, e por toda a eternidade. Ele está à 
porta do seu coração, esperando que você abra 
a porta e O convide para participar da sua vida. 
(Ver Apocalipse 3:20.)

Você pode fazer isso orando com sinceridade:

Jesus, por favor, perdoe todos os meus pecados. Eu 
acredito que Você morreu por mim. Abro a porta do 
meu coração e O convido a entrar na minha vida. 
Por favor, encha-me com o Seu amor e Espírito 
Santo, ajude-me a conhecer Você e guie-me no 
caminho da verdade. Amém.
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Você já se perguntou o que é a vida? Você 
já ponderou sobre a sua própria vida e 
tudo o que aconteceu até agora? Você 

está preocupado com o futuro — seu futuro 
ou o futuro do planeta ou da humanidade? Já 
vivenciou decepções e reveses como a perda 
de entes queridos, problemas financeiros ou 
familiares ou outras situações desanimadoras 
que o deixaram sem saber qual é o propósito de 
tudo isso?

Todos têm momentos de alegria na vida e todos 
também passam por períodos de dor e tristeza. 
Mas não importam as circunstâncias, pode ter 
certeza que Eu te amo. Você é único e especial. 
Você é inigualável!

Eu conheço você desde antes de se formar no 
ventre da sua mãe (Jeremias 1: 5), e te amo tanto 
que dei a Minha vida por você. Entendo o seu 
anelo por paz e felicidade. Entendo seus desejos, 
suas paixões e ambições na vida. Eu entendo suas 

dores, tristezas e decepções. Quero participar da 
sua alegria e também consolá-lo em sua tristeza.

Eu te amo tanto que quero que viva Comigo 
por toda a eternidade. Se deseja ter alguém a 
quem possa recorrer quando está angustiado, 
triste e desesperado, quando sente que ninguém 
mais entenderia o que você está sentindo ou 
vivenciando, Eu estou aqui para ajudá-lo.

Se você realmente quer Me conhecer; se procura 
respostas para as questões profundas da vida; 
se você sabe que não encontrou o que procura 
e que nunca teve paz de espírito duradoura, 
simplesmente busque a Mim e Eu não o 
decepcionarei.

Eu criei este mundo e tudo que nele existe como 
uma manifestação do Meu amor por você. Se Me 
pedir para entrar no seu coração e ficar com você, 
estarei com você para sempre!

—Seu amigo para sempre, Jesus
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