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As Aparências Enganam

Nos últimos anos temos visto uma grande mudança, ou como muitos chamam, um grande
desenvolvimento na sociedade, na sua forma de pensar, mas sabemos também, que o mesmo
está acontecendo com as igrejas, visto que, muitas estão deixando se influenciar pelas coisas
do mundo, mesmo sabendo que o nosso Deus é imutável.

Hoje vemos que igrejas que antes eram bastante rígidas, estão bastante flexibilizadas, afinal,
quem nunca ouviu falar que antigamente crente não podia assistir televisão?!
Não é nem um pouco incomum encontrarmos pessoas que estão na igreja por estar, por
modismos, fama, dinheiro... têm surgido muitas falsas doutrinas, como a "Teologia da
Prosperidade", por exemplo, e tem enganado a muitos, afinal isso é bíblico.
Nós estamos vendo também o amor de muitos se esfriando, muitas pessoas estão na igreja
hoje, mas não dão testemunho de um servo de Deus, outros, são os “crentes temporada”: um
período na igreja outro no mundo. Essa situação atinge, principalmente, os jovens. Nós
sabemos que para um jovem tudo é mais complicado, até porque o inimigo investe pesado
nele.
É muito comum vermos jovens que se recusam a ser crentes, porque são muito jovens e tal,
até para um jovem que já está na casa de Deus também é difícil, tudo aos olhos carnais
aparenta ser mais prazeroso do que as coisas espirituais, principalmente para aqueles que não
tiveram uma experiência real com Deus.
Muitos se enganam porque acreditam que festas, bebidas, prostituição etc, trazem certa
sensação de liberdade, mas não sabem que fazendo isso são escravos do pecado, se deixam
levar pelas aparências, sem se preocupar com as consequências, acham que Deus pode
esperar ou que quem tem promessas só pode morrer quando elas se cumprirem, que
ENGANO!
Deus é sempre fiel, entretanto, Ele não vai entrar na sua vida se você não quiser, Deus não
habita em Templo sujo, é impossível agradar a dois senhores, nós podemos enganar as
pessoas ao nosso redor: nossos pais, e até a nós mesmos, mas, jamais iremos conseguir
enganar o nosso Deus; Ele sonda o nosso interior, não há pessoa que Deus não possa mudar,
não há problema que ele não possa resolver, mas você tem que clamar. Não adianta dizer:Ah, eu não presto, eu não consigo; porque, realmente, nós não podemos nada, mas isso não
vai mudar a nossa situação. Nós devemos dizer: - Senhor, eu sou fraco, mas Tu és forte, toma
a direção da minha vida, eu sou falho mas Tu és perfeito... só assim conseguiremos vencer as
provações!
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Decisão errada, consequências indesejáveis. Orem antes de agir, procurem estar sempre
segundo a vontade de Deus! Não troque a sua coroa da vida por prazeres passageiros!
- "Eis que venho sem demora; guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa". Ap
3:11.
“Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão.” Mc 13.31.
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