É TEMPO DE CONSERVARMOS A NOSSA FÉ!

“Conserve a sua fé e mantenha a sua
consciência limpa. Algumas pessoas
não têm escutado a sua própria
consciência, e isso tem causado a
destruição da sua fé.” (1Timóteo 1:19
– NTLH)

Uma característica marcante da
juventude é a busca insaciável pelo
“novo”. A maioria dos jovens tem
como hobby viver, respirar e se
alimentar de “novas descobertas”. E quanto mais intensas forem essas descobertas, melhor.
Na ânsia de usufruírem ao máximo de uma vida puramente experiencial, muitos jovens não calculam
os resultados de suas decisões. Frequentemente os telejornais exibem notícias a morte de jovens
bêbados envolvido em acidentes automobilísticos fatais. Também é costumeiro presenciarmos a dor e
o desespero de pais que perderam os filhos por causa das “aventuras” desses moços e moças no
submundo das drogas. Isso sem falar nos milhares de jovens que perdem a vida diariamente por causa
de envolvimentos com a criminalidade.
Diversos fatores contribuem para que tragédias, como as citadas acima, aconteçam com cada vez mais
assiduidade. Uma delas é a influência que as pessoas têm uma sobre as outras. Todos nós, enquanto
seres sociais, ou fazemos parte do grupo de pessoas que influenciam, ou nos contentamos em fazer
parte do grupo de pessoas que são influenciadas. Querendo ou não, somos resultados dos nossos
encontros e das nossas trocas relacionais.
O jovem cristão, mesmo buscando viver dentro de um contexto social diferente, com valores morais e
espirituais distintos da sociedade tradicional, não está imune às pressões dos valores que essa
sociedade busca incutir na mente juvenil. Principalmente no meio acadêmico, dentro das
universidades, a pressão exercida sobre o jovem cristão é muito grande. Os ataques vêm das mais
varias fontes. Vão desde a defesa de uma filosofia ateísta (o recém-falecido escritor português José
Saramago exemplifica isso) até a coação, por parte de alunos veteranos, para que calouros consumam
bebidas alcoólicas em excesso ou façam uso de algum tipo de entorpecente.
Diante desse quadro, precisamos nos ater às recomendações que o apóstolo Paulo deixou para o jovem
Timóteo. Precisamos conservar a nossa fé e mantermos nossa consciência limpa. Afinal, somos a luz
do mundo (cf. Mateus 5:14).
Jovem, Deus não nos criou para agirmos como piolhos, pulando e vivendo pela cabeça dos outros.
Pelo contrário, somos chamados a ter a mente de Cristo (cf. 1Coríntios 2:16)... Pense nisso!
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