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Constante, inabalável, perseverante e firme. 
Esse foi Jesus quando esteve entre os homens. 
Certa vez o Mestre foi levado ao deserto e lá 
Satanás o tentou. As escrituras sagradas nos 
mostram que Jesus venceu a tentação e com isso 
satanás foi mais uma vez envergonhado. Jesus nos 
ensinou que ser firme é uma questão de escolha. 
Você tem a opção de ser forte ou fraquejar. O 
desejo de satanás era ver o plano de Deus fra-
cassado, e se Jesus cedesse estaria tudo perdido. 
Mas não foi isso que aconteceu, o maior plano de 
resgate deu certo. Jesus venceu a morte e ressus-
citou por amor a nós. Ele prometeu que um dia 
virá nos buscar para morarmos juntamente com 
ele no céu. A promessa de vida eterna e a segun-
da parte do plano que nós cristãos aguardamos 
ansiosamente pela conclusão. 

Para garantir a vida eterna é preciso estar firme 

na Palavra de Deus, cumprir seus mandamentos e 
renunciar o pecado. São muitas as tentações para 
nos fazer fraquejar, mas Jesus quando esteve como 
homem carnal, nos provou que é possível vencer 
as tentações se estivermos constantes, perseve-
rantes, com fé inabalável no Senhor e firme nas 
suas promessas. A volta de Jesus está próxima e 
só terão direito de desfrutar a vida eterna aqueles 
que forem fieis até a morte. 

“Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e 
amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos 
os que entram por ela. Como é estreita a porta, e 
apertado o caminho que leva à vida! São poucos os 
que a encontram.” Mateus 7.13.

Portanto, aqueles que são fieis a Deus e pra-
ticantes da sua palavra livram-se das tentações 
e serão por Ele abençoados. Não desista da sua 
salvação. Fique firme!

Fique firme!
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