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“Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação!” (2 Coríntios 6:2, meu itálico).
Essa mensagem é para todos que se desviaram do Senhor. De acordo com o apóstolo Paulo, que escreveu o
versículo acima, “Hoje é o dia da misericórdia e da graça.” Em outras palavras, se você alguma vez planejou crer,
a hora é agora.
Essa frase de Paulo é tanto um convite quanto uma advertência. A advertência é a seguinte: “Não receba a graça
de Deus em vão. Não ignore, negligencie ou deixe de lado a oferta da graça de Deus. Responda agora, enquanto
ela é oferecida a você.”
Jesus advertiu que muitos crentes desviariam e esfriariam: “Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos
esfriará” (Mateus 24:12). Sua mensagem é clara: muitos que estiveram no fogo pelas coisas de Deus irão desviarse. Eles desenvolverão uma frieza espiritual e alguns voltarão a seus velhos costumes carnais.
Todo o retrocesso que vemos hoje – o afastamento da fé para a incredulidade – chega num tempo quando menos
se espera. Ao contrário, você esperaria que as pessoas estivessem aproximando-se de Deus. Estamos no
começo daqueles dias de “dores” que Jesus referiu-se (veja Mateus 24:8). Até mesmo vozes proeminentes no
mundo concordam que estes são dias de perversidades indescritíveis, marcados por ganância incontrolável,
perversões sexuais desenfreadas. Multidões estão entregando-se para vícios de todos os tipos, de drogas, a
álcool, a pornografia.
Eu te pergunto: este é o momento para negligenciar o dia da salvação? Absolutamente não! Se você já amou e
seguiu verdadeiramente a Jesus, mas agora está frio e indiferente, o Espírito Santo está falando com você. Ele
está convidando-te a voltar para os braços misericordiosos de Cristo. Com compaixão, eu te exorto a escutar o
que o Espírito Santo está dizendo.
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