
Devemos viver um dia de cada vez. 

    

(Mateus 6:34) - Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã
cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.

  

           Qual o sentido da vida? O que é aquilo que confere um norte à nossa existência? Com
que propósito estamos vivendo? 

  

         Jesus diz que não podemos servir satisfatoriamente a dois senhores, porque se
tentarmos fazê-lo, haveremos sempre de descontentar um deles: Ele está se referindo ao fato
de que não podemos servir a Deus e às riquezas - traduzindo literalmente, "não podeis servir a
Deus e a Mamom".   Mamom é o deus das riquezas, adorado por muitas das religiões da
antiguidade. Ele é a personificação da busca pelos prazeres transitórios desta vida. 

  

         Jesus nos diz para termos cuidado onde colocamos o nosso tesouro - nas coisas daqui
da terra ou nas coisas perenes, porque onde estiver o nosso tesouro aí estará o nosso coração
(Mateus 6:21). 

  

Por que Devemos Servir ao Senhor? 

  

1.         Porque fazê-lo nos libera das preocupações carnais tais como: comida, bebida e
vestuário.

  

2.        Porque todo o cuidado deste mundo não pode resolver as questões essenciais (Mateus
6:27). Todo o dinheiro deste mundo não pode mudar os decretos de Deus para nós. O homem
mais poderoso da terra não pode garantir que viverá um dia a mais, mesmo que se cerque de
todos os cuidados - e a morte põe fim ao gozo das coisas deste mundo. 

  

3.        Porque a nossa ansiedade revela a descrença. Jesus diz que quem se deixa dominar
pelo poder da ansiedade está agindo como um gentio, ou seja, como alguém que não conhece
Deus, que não sabe que há um Senhor de todas as coisas que vela por ele (Mateus 6:32). 
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4.        Porque Deus conhece todas as nossas necessidades (Mateus 6:32). Talvez esta seja a
mais consoladora das realidades afirmadas por Jesus nesse texto. Nós precisamos ter a
certeza de que Deus conhece cada uma de nossas carências: Ele é capaz de mensurá-las com
uma precisão que nem nós mesmos podemos e, sobretudo, Ele nos ama, e no tempo certo
trará a satisfação para aqueles que n'Ele confiam e por Ele esperam. 

  

Jesus acaba a sua mensagem dizendo que a nossa parte nesta vida é envidar todos os
esforços para fazer a Sua vontade e viver de forma justa, e todas as outras coisas que de fato
precisamos virão no tempo certo. Devemos viver um dia de cada vez. 

  

Que Deus nos abençoe.
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