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* * *

Aprenda mais sobre Deus, Seu amor pela humanidade 
e Seu plano para sua vida na Bíblia. Jesus quer um 
relacionamento pessoal com você, tornar-Se uma parte 
muito real de sua vida aqui e agora, para sempre e pela 
eternidade. Ele está à porta do seu coração, esperando 
que você abra a porta e O convide para entrar em sua 
vida. (Veja Apocalipse 3:20.)

Para isso, faça com sinceridade a seguinte oração:

Jesus, por favor, perdoe-me por todos os meus pecados. 
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 Seu amor, com o Espírito Santo, ajude-me 
a conhecê-lO e guie-me no caminho da verdade. Amém.
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Já se perguntou se alguém se importa com você? Já 
pensou: “Será que alguém entende o que se passa 
bem dentro de mim? Alguém conhece meus 

  pensamentos, preocupações e inquietações mais 
profundas?”. Já desejou que houvesse alguém com 
quem você se sentisse à vontade para ser quem você é, 
sem ter de fingir?

Tem vontade de saber se alguém entende a confusão 
que você sente, ou como a vida pode ser difícil às vezes? 
Como é quando você olha para o futuro? Parece que 
todo mundo está pisando fundo rumo a um destino 
desconhecido? Já olhou em volta e se perguntou o que 
vai ser do mundo? O planeta cairá no caos distópico e 
se tornará um deserto ambiental?

Talvez prefira não pensar nisso. Não tem tempo, não vê 
respostas nem saída para uma situação que parece sem 
esperança. No entanto, lá no fundo, você não consegue 
se livrar da sensação de “Tem coisa errada aí”.

A vida é cheia de contradições. Enquanto alguns 
avançam sem travas pela estrada da informação, 
capitalizando no ciberespaço e no mercado de ações, 
outros labutam nos campos, no chão de fábricas ou 
fazendo das tripas coração nas cidades tentando driblar 
a falta de pão e teto.

Já sentiu estar desorientado em meio a um sem-número 
de vozes indicando, cada uma, uma direção diferente e 
proclamando sua própria verdade? Entretanto, muitos 

que se arvoram donos da verdade temem tanto a morte 
quanto o risco de serem esquecidos. 

Eu tenho a resposta para você. Por mais confuso que 
você se sinta, onde quer que esteja, independentemente 
de quem você é, do que você faz, de sua condição 
socioeconômica, seu gênero ou etnia. Se procura paz de 
espírito e esperança em meio ao desespero, se procura a 
verdade e o sentido da vida, se precisa da compaixão de 
alguém que realmente se importa, então pegue Minha 
mão. Eu te amo e Me importo.

Meu nome é Jesus. Vim para a Terra há muito tempo 
em oposição ao status quo dos Meus dias para falar 
a verdade. Morri para demonstrar que existe um 
caminho melhor, de esperança, amor e eternidade com 
Deus. Morri para que você possa ser livre e, por Meu 
intermédio, encontrar a verdade e a vida eterna.

Pode Me invocar, onde quer que esteja. Apenas diga: 
“Jesus, preciso de algo real, que dure, que eu possa 
guardar no fundo da minha alma. Preciso de um amor 
que nunca vai acabar nem jamais vou perder. Por favor, 
afaste a confusão que sinto e me dê Sua paz.”

Conte sempre comigo. Seja você quem for, ou 
independentemente do que tenha feito, Eu amo você.

—Seu Eterno Amigo, Jesus
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