
O que Realmente Conta!Quando chegarmos ao Céu, 
talvez uma das nossas maiores 
surpresas seja vermos o que 
realmente conta para Jesus e o 
que não foi tão importante. 

C. T. Studd, que dedicou sua vida 
ao trabalho missionário, escreveu 
o seguinte verso em um de seus 
poemas “Apenas uma vida que 

logo passará, só o que fizermos por 
Jesus permanecerá.”

É por isso que muita gente que esteve às portas da 
morte ou passou por grandes catástrofes tentam avisar 
seus entes queridos do que eles acham que é realmente 
importante. Tentam dizer aos seus amados o que 
realmente conta na vida, as coisas que fazem a diferença, 
que continuarão e perdurarão para sempre.



Muita gente hoje em dia está ocupada com 
atividades infrutíferas, investindo tempo, 
dinheiro e energia em serviços, atividades e 
passatempos passageiros que não vão durar 
e não vão servir para nada no mundo por vir. 
Um dia destes, essas pessoas vão perceber que 
dedicaram a vida toda a algo que não vai durar, 
algo que vai acabar num momento, num piscar 
de olhos. Puf, e já era.

ESTÁ CLARO 
QUE A SUA AMADA 

PINÇA BANHADA EM 
OURO PARA ARRANCAR 

PELOS DO NARIZ  ME 
PERTENCE!

NÃO! ELE 
PROMETEU 
QUE SERIA 

MINHA! 



EU CONSEGUI 
UM VELHO MP3 

DE 2010. E VOCÊ, 
TRAÇA?

NÃO CONSIGO 
AGARRAR!

É por isso que Jesus diz para não trabalharmos 
pelas coisas que perecem, mas sim pelas que 
permanecem. “Não trabalhem pela comida que 
se estraga, mas pela comida que permanece para 
a vida eterna”. (João 6:27 NVI). E “Não ajuntem 
riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem 
destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. 
Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde 
as traças e a ferrugem não podem destruí-las, 
e os ladrões não podem arrombar e roubá-las.” 
(Mateus 6:19-20 NTLH).

Jesus está dizendo para usarmos nosso 
tempo e energia em coisas que passarão 
para a vida futura, que não sumirão, 
coisas que contarão no mundo real. Ele 
nos aconselha a trabalharmos para o 
futuro, para investirmos no futuro, para 
trabalharmos por coisas que tenham valor 
eterno, coisas que são fruto do amor.

BEM, 
FERRUGEM, EU 

ESTOU TRAÇANDO 
AS CARÍSSIMAS 

ROUPAS DA COLEÇÃO 
DE VALLUCHI DO 

OUTONO DE 1987! 
UMA DELÍCIA! 

AHR! MEUR 
DENTEF  

RACHOU! 
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O mundo promove viver para as coisas do mundo, ou seja, as 
coisas do momento, que não vão durar. Quando formos para 
o Céu, provavelmente questionaremos por que dedicamos 
tanto tempo e demos tanta importância a coisas que 
achávamos tão importantes, quando na realidade não eram.

Se você quer fazer algo que dure para sempre, peça 
a Jesus para te ajudar a agir com amor, amabilidade 
e compaixão com as pessoas com quem você 
interage diariamente. O que realmente importa é o 
amor. As coisas que são feitas com amor durarão 
para sempre.

NÃO 
CONSEGUIMOS 

COMER O AMOR!   


