amanhã, poderá ser tarde demais.
Se caso você concluir que ainda pertence ao
reino deste mundo, busque entrar no Reino de Deus. O
Senhor Jesus já preparou entrada para todo aquele
que de coração escolhe o Reino de Deus. Conheça a
Jesus Cristo e O receba em sua vida como seu Senhor
e Salvador pessoal. Creia na obra maravilhosa da Cruz
do Calvário que Jesus Cristo fez por nós e então
desfrute da vida abundante no Reino de Deus.
Que Deus o abençoe.
Lembrete:
Deus ama você e quer salvar também a sua família.
Portanto leia com fé em voz alta esta mensagem
para a sua família ouvir.
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A que Reino Você
Pertence?
Caro leitor ao final desta pequena mensagem
certamente você saberá a que reino você pertence e
conseqüentemente para onde você esta indo.
Existem somente dois reinos. O reino deste
mundo e o Reino de Deus.
O reino deste mundo é constituído pelo
sistema que lidera a religião, a política, a economia, a
tecnologia, a ciência, a cultura, e todas as outras
demais áreas humanistas existentes. Tudo o que está
voltado para o homem, mesmo as coisas de caráter
muito nobres, pertencem ao reino deste mundo. Todas
as coisas que provêem do homem e estão sob o
comando ou direção dele pertencem ao reino deste
mundo.
Segundo o conceito de Deus, pela Sua
Palavra a Bíblia, o reino deste mundo que é também o
reino das trevas é liderado pelo inimigo de Deus,
Satanás. Foi o próprio homem quem entregou o
domínio do reino deste mundo nas mãos de Satanás.

Portanto todo homem, que é nascido apenas de pais
naturais, é súdito de Satanás e pertencem ao reino
deste mundo.
Há uma promessa de Deus que em breve Ele
cumprirá. Deus prometeu um dia julgar este mundo e
lançar no lago de fogo que arde com enxofre todos os
que pertencem ao reino deste mundo. Este será o fim
de todo aquele que pertence ao reino deste mundo.
O Reino de Deus é constituído por todos
aqueles que odeiam o sistema deste mundo seja ele
qual for. Todos os que estão descontentes com o reino
deste mundo e que desejam de coração viver fora do
sistema deste mundo podem buscar entrar no Reino de
Deus. É uma questão de escolha. É uma questão de
decisão pessoal.
Segundo a Palavra de Deus, a Bíblia, o
Reino de Deus que é também o Reino da Luz é liderado
pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é o Rei do Reino
de Deus. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem
concedeu ao homem a possibilidade de entrar no
Reino de Deus. É através da morte e ressurreição de
Jesus Cristo que o homem pode passar a pertencer ao
Reino de Deus.

Somente aquele que nasce de novo em
Jesus Cristo pode então entrar no Reino de Deus. Todo
aquele que verdadeiramente nasce de novo tem um
desejo ardente em seu coração de viver com os que
pertencem ao Reino de Deus. Hoje o Reino de Deus
está na verdadeira e única Igreja de Cristo e não nas
denominações que pertencem ao reino deste mundo.
Há uma outra promessa de Deus que em
breve Ele cumprirá. Deus prometeu enviar novamente
Seu Filho Jesus Cristo para ser o Rei sobre toda a terra.
Todos os que pertencem ao Reino de Deus hoje então
farão parte deste Reino e reinarão com o Senhor Jesus
Cristo. Segundo os sinais dos tempos a volta do Senhor
Jesus está muito próxima. Não tardará muito tempo e
todas as promessas de Deus se cumprirão.
Agora caro leitor você poderá com
sinceridade de coração meditar, olhar para a sua vida e
responder a pergunta “A que Reino Você Pertence?”.
Procure ser autêntico com você mesmo ao responder
esta pergunta, pois dela dependerá sua vida futura.
Seja sincero com você mesmo para que depois você
não se arrependa tarde demais. Hoje, agora é o dia da
sua escolha, é o dia da sua decisão. Não deixe para

