
11.33-36) Há espaço na sua agenda para se 
comprometer com as coisas de Deus e Sua causa, 
mesmo que ninguém, exceto Ele, o reconheça por 
isso? Nas Escrituras vemos notáveis "heróis da fé", 
esses, realizaram feitos grandiosos e 
extraordinários. Contudo, você já parou para 
pensar em quantos �lhos �éis desconhecidos o 
Senhor usou para edi�cação e expansão de Seu 
reino?

Comprometa-se com Aquele que o tirou das 
trevas para Sua maravilhosa luz. (1 Pe 2.9-10) 
Decida servi-Lo sem o desejo de ser reconhecido, 
seja �el, proclame a Sua Palavra, viva de maneira 
justa e piedosa (Tt 2.11-15), e lembre-se: "Se sua 
agenda está tão cheia a ponto de comprometer 
o seu tempo com as coisas de Deus, tenha 
certeza, você está mais comprometida com ela 
do que Deus gostaria que estivesse”.

Pense nisso!

Com o que você tem se envolvido nos 7 dias da 
sua semana? O que tem comprometido e lotado a 
sua agenda? Como estão divididas as horas do seu 
dia? Aparentemente, cada vez mais nossa semana 
não é su�ciente; nossos dias passam ligeiramente 
e ao não concluirmos nossas demandas, �ca a 
pergunta: "Estou comprometido com o que 
realmente vale a pena?".

Viver com a perspectiva da eternidade é um 
grande desa�o. Estamos no tempo no qual muitos 
querem conquistar diversas coisas, seja na área 
pro�ssional; �nanceira e familiar. Talvez ser um 
comunicador em ascensão nas mídias sociais, 
conhecido e reconhecido pelo maior número de 
pessoas possíveis, quem sabe?! Há diversas pessoas 
pensando em como serem extremamente 
relevantes para o mundo presente, até mesmo com 
um ideal genuíno de ser útil nas mãos de Deus; 
mas será que esta deveria ser nossa prioridade? C. 
S. Lewis certa vez escreveu: "Se você ler a 
história, descobrirá que os cristãos que mais 
�zeram pelo mundo presente foram 
precisamente aqueles que mais pensaram no 
mundo vindouro.". Nossos compromissos revelam 
o alvo em que estamos focando nossas vidas.

Uma vez salvos, somos �lhos do Altíssimo e 
temos um propósito, um caminho certo a seguir. 
Nossas vidas devem apontar para Ele, render 
glórias a Ele, e testemunhar do Evangelho que dEle 
recebemos por meio de Cristo. (At 1.6-8; Rm 
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