
Você já percebeu que a vida moderna tem levado as pessoas a tomar decisões o tempo todo. Já se fala hoje 

em fadiga decisória, ou seja, a perda da capacidade de tomar decisões. Isso tem levado as pessoas a não mais 

saber o que fazer na vida.

Escolhemos a roupa que vamos vestir, a agenda de atividades do dia, o que vamos comer, o que vamos ver, 

para onde vão nossos passos. Segundo uma psicóloga canadense, uma pessoa normal faz em média setenta 

escolhas por dia, e cerca da metade dessas escolhas são feitas em menos de nove minutos. Assim, há muitas 

escolhas e, na maioria das vezes, a pessoa não mede as consequências antes de decidir. Portanto, não existe a 

opção de não escolher, pois não escolher já é uma escolha. 

Algumas pessoas dizem que o destino é o responsável por estarem em determinada situação. “Destino não 

é uma questão de sorte, mas uma questão de escolha; não é uma coisa que se espera, mas que se busca.” Na 

verdade, “você faz suas escolhas, e suas escolhas fazem você” (Beckman).

Deus escolheu criar a Terra, escolheu criar a humanidade. Escolheu Adão, Abraão, Moisés, escolheu vir ao mun-

do para escolher você como cidadão do Céu. Ele nos deu um dos maiores dons: a capacidade de fazer escolhas.

Escolher estar longe de Jesus traz muitas tristezas e realmente não vale a pena. Estando perto de Jesus não 

há tempo perdido, pois em Cristo se ganha a eternidade. 

Há um convite de Jesus para a melhor escolha: “Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a Minha voz e 

abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo” (Apocalipse 3:20). 

Em nossa igreja, estamos desenvolvendo um projeto de oração intercessora, e seu nome consta em nossa 

lista de oração. Pedimos a Deus que continue abençoando você de maneira maravilhosa! Que Ele abençoe 

sua família e seus planos. Também esperamos você nos programas que acontecem aos sábados às 9h, e aos 

domingos e quartas, à noite, nos quais oramos constantemente por você.

Não se esqueça de que Deus nos dá a opção das escolhas, mas nos sugere a “melhor escolha”. Assim diz o 

Senhor: “Hoje coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para 

que vocês e os seus filhos vivam” (Deuteronômio 30:19).

Deus deseja que você faça a melhor escolha, e por isso estamos orando. Cremos que Deus dará a você 

grandes vitórias na sua vida!

Aguardamos você para adorar conosco.

De coração, seus amigos e irmãos em Jesus Cristo,

Adventistas do Sétimo Dia. 

      ,                  de                                                       de                           . 






