Deus havia falado a Adão: “Mas da
árvore do conhecimento do bem e do
mal, dela não comerás; porque, no dia
em que dela comeres, certamente
morrerás.” (Gênesis 2.17) Esta foi a morte
espiritual gerada pelo pecado, pela
qual ficamos separados de Deus! Por
isso o homem foi expulso do jardim, dai
o mundo encheu-se de imoralidade,
violência e corrupção. A morte física é
apenas outra consequência da morte
espiritual. (Veja Gênesis 3.19)
E depois da morte física? Antes da
morte física precisamos ser salvos,
recebendo a Cristo como salvador. Do
contrário permanecemos na morte
espiritual que veio de Adão e Eva, aí
ocorrerá a segunda morte (separação
eterna de Deus). Apocalipse 21.8 fala
sobre ela: “Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis,
aos assassinos, aos impuros, aos
feiticeiros, aos idólatras e a todos os
mentirosos, a parte que lhes cabe será
no lago que arde com fogo e enxofre, a
saber, a segunda morte.”

Satanás continua levando muitos à
segunda morte através do pecado.
Mas Cristo quer salvar! A Bíblia é
bem clara: “Quem vive habitualmente
no pecado é do diabo; pois o diabo
peca desde o princípio. Para isto o
Filho de Deus se manifestou: para
destruir as obras do diabo.” (1 João 3.8)
Por isso é necessário se converter!
Não importa os erros que cometemos,
em Cristo temos perdão! O que fazer
então? A Bíblia é enfática: “Arrependeivos, pois, e convertei-vos, para que
sejam apagados os vossos pecados, e
venham assim os tempos do refrigério
pela presença do Senhor." (Atos 3.19)
Nunca é cedo para receber a Cristo
como Salvador, mas pode ser tarde
demais a qualquer momento. Decidase logo. Ninguém sabe a hora da morte
física! Deus enviou Cristo ao mundo
para nos salvar da morte espiritual e
nos dar a vida eterna!
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Jesus te ama. Leia a Bíblia.
Para saber mais sobre a salvação em Cristo visite:

www.blogdosemeador.com
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