
Em Relação à 
Eternidade …
 

 Escreva algumas coisas que deixaram você chateado 

ou irritado ultimamente. Agora, pense em cada um desses 

acontecimentos em relação à eternidade.

 Será que daqui a uma semana, um mês ou um ano, essa 

coisinha vai importar? Será que isso vai incomodar você 

no Céu? Será que você vai sequer se lembrar? Será que 

vai valer a pena toda a energia que está dispendendo se 

estressando com isso? 

Olha, vamos ver:  

•	 Eu não tenho um 
celular bom que nem

 o Valter para joga
r.

•	 O meu cachorro de
ixou o chão da cozin

ha todo enlameado, 
e 

a minha mãe pediu 
para eu limpar.

•	 Eu não cheguei em
 primeiro lugar na c

ompetição de nataçã
o.

•	 Meus pais esperam
 que eu coma salad

a algumas vezes.



 Peça a Jesus para ajudá-lo, quando sentir que 

está começando a ficar chateado com as pequenas 

coisas que acontecem no dia a dia. 

 Ele vai lhe mostrar que, em comparação com 

a eternidade e o que é realmente importante, essas 

coisas não são importantes o suficiente para ficarmos 

ansiosos por causa delas.

“Assim esperamos possuir as ricas 

bênçãos que Deus guarda para o 

Seu povo. Ele as guarda no céu, 

onde elas não perdem o valor e 

não podem se estragar, nem ser 

destruídas” (1 Pedro 1:4 NVLH).

“Agora me está reservada 

a coroa da justiça, que 

o Senhor, justo juiz, me 

dará naquele dia; e não 

somente a mim, mas também 

a todos os que amam a Sua 

vinda” (2 Timóteo 4:8 NVI).
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