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DIAMANTES – 02 PORQUE NÃO AGORA? 
 

Responda: Já demorou muito para tomar uma atitude?  

 

Por que não agora? Uma oportunidade que se mostra cheia de problemas, é melhor do que uma 

oportunidade incrível que já passou!  Se você esperar muito, pode perder seu destino. Você pode 

perder seu propósito. Você pode perder o que Deus deseja te dar. Agora é a hora. Hoje é o dia.  

 

Existem decisões que é AGORA OU NUNCA MAIS. Agora é a hora de abrir sua vida e 

derramar-se sobre o Corpo de Cristo. Quando nos concentramos demais em como fazer os 

nossos próprios planos, ou no medo do que pode ou não acontecer, podemos perder o poder do 

agora.  

 

Em João 2:4, lemos sobre o início do ministério terreno de Jesus. Ele, sua mãe e seus discípulos 

foram convidados para um casamento. O vinho acaba inesperadamente. Quando a mãe de Jesus 

descobre essa “gafe” social, pede ajuda a Ele. Jesus responde: “O que eu tenho a ver com isso? 

Ainda não é a minha hora”. Mas Maria sabe que tem que empurrar seu filho para o ministério. 

Sem uma palavra em resposta a Jesus, Maria se volta para os servos, aponta para Jesus e diz: 

“Faça o que Ele lhes disser”(João 2:5). Jesus dá Suas instruções e os servos enchem seis jarros e 

a vista de todos a água se transforma em vinho. Alguém traz uma amostra para o mestre do 

banquete e o anfitrião fica satisfeito.  (João 2:10). “Todo homem no princípio põe o bom 

vinho", elogia o noivo, “e quando os convidados já beberam bem, serve o inferior. Você 

guardou o bom vinho até agora!"  

 

Quero que preste muita atenção a essa afirmação: Você guardou o bom vinho até agora. Você 

provavelmente conhece o ditado popular "Guardem o melhor para o final”.  Se não tomarmos 

cuidado, podemos viver toda a nossa vida dessa maneira. Aguardando o final bom. E deixando 

de viver o BOM AGORA!  

 

Podemos Pensar que a bênção, o reavivamento, o mover de Deus, o milagre de que precisamos, a 

resposta à oração estão sempre à frente, chegando algum dia. Bem distante.  

 

Deixa eu te fazer uma pergunta... VC NÃO ESTA ADIANDO DEMAIS? No ano que vem, No 

início do Mês, No próximo Culto, Quando eu Mudar, quando eu Casar, Quando as Coisas 

melhorarem .. JESUS TEM O MELHOR AGORA! Deus não guarda o melhor para o final. Ele  

guardou o melhor para agora.  

 

Precisamos ter cuidado para não viver dez anos esperando que algum dia algo aconteça.  

Podemos ter vitória agora! Podemos ter reavivamento agora! Vidas podem mudar agora!  

Os casamentos podem ser restaurados agora! As famílias podem se reunir agora!  

Os vícios podem ser quebrados agora!  Avanços podem acontecer agora! 

VOCE PODE SER FELIZ AGORA!  VOCE PODE SER CURADO AGORA! 

 

O inimigo quer nos distrair nos fazendo acreditar com um futuro, com um dia... Agora é onde a 

vitória começa.  

 


