
Buscar ao Senhor enquanto se pode acha-lo, é a mensagem que Deus está 
nos dando através da Sua Palavra, revelando-nos que nosso tempo é 
limitado. Chegará o dia em que todos nós teremos que enfrentar a Justiça de 
Divina. Por isso devemos, através da confissão e do arrependimento dos 
nossos pecados, buscarmos o perdão e a graça de Deus enquanto temos na 
terra o Espírito Santo que nos dá esta oportunidade. Deus gosta de perdoar 
e restaurar vidas. Essa é a Sua prioridade.

BUSCANDO A DEUS

A Palavra de Deus nos ensina que devemos procurar nos aproximar d’Ele 
enquanto ainda é possível achá-lo.  Deus não tem prazer em nos castigar 
nem nos condenar. Ele quer nos abençoar, apagando nossos pecados, mas 
Ele só faz isso quando nós o buscamos, arrependidos e determinados a 
mudar de vida. Arrependimento é rejeitar e abandonar a vida de pecado, 
voltando-nos para Deus (Tiago 4:8-10). Quando buscamos a Deus, 
encontramos a Salvação Eterna. Estamos vivendo os últimos tempos e os 
sinais da volta de Jesus estão cada vez mais evidentes. Muitas pessoas não 
têm se dado conta disso. Cada vez mais a humanidade se afasta de Deus, 
apenas buscando-o nos momentos difíceis, de angústia e de sofrimento, não 
tendo essa busca o objetivo de ter um encontro com Deus, mas sim a 
urgência de encontrar uma solução para os seus problemas. Buscar a Deus 
deve ser a maior de todas as necessidades do homem. Somente Ele pode 
atender as questões da nossa vida e as inquietações de nossa alma.

O CONVITE É PARA TODOS
O convite “buscai ao Senhor” é para todos os homens, independente de 
qualquer situação ou estilo de vida, porem não se deve demorar em fazer 
isso, pois o tempo está nos pedindo urgência. A Palavra de Deus está nos 
dando o alerta: “enquanto se pode achar”. Isso significa que estamos diante 
de uma verdade que nos dá a esperança de termos um encontro com nosso 
Pai Eterno. 
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 CONCLUSÃO 

Chegará o tempo em que o convite para buscarmos ao Senhor será retirado, 
que a porta será fechada e que o Senhor não mais poderá ser encontrado. 
Jesus falou claramente sobre isso na Parábola das Dez Virgens (Mateus 
25:1-13), quando as cinco virgens prudentes estavam preparadas para a 
chegada do Noivo, tendo óleo nas suas vasilhas, para as suas lamparinas e as 
cinco virgens loucas não se prepararam, pois suas vasilhas estavam vazias. 
Prepara-te, Jesus está voltando!
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