É TEMPO DE MOSTRARMOS A NOSSA FORÇA!

“Eu vos escrevi, jovens, porque sois
fortes, e a palavra de Deus está em vós, e
já vencestes o maligno.” (1João 2:14)

Estamos cansados de saber como é
difícil vencer as tentações diárias em
nossa

vida.

Diariamente

nos

deparamos com situações que exigem
que coloquemos à prova quem
realmente nós somos em Cristo. E
essas circunstâncias parecem ocorrer justamente no momento em que nós não nos encontramos no
auge do nosso vigor espiritual. Na realidade, combustível espiritual é o que mais parece faltar em nós.
Hoje nós fazemos parte de uma geração que deixou, há muito tempo, de cultivar uma espiritualidade
genuinamente cristã. São jovens que, desprovidos de qualquer compromisso com o Espírito que neles
habita, vivem uma vida prazerosa apenas no que se refere aos seus desejos naturais.
Mas eu também creio que ainda há remanescentes. Jovens que, a despeito de toda pressão mundana
que enfrentam, fazem valer o compromisso que um dia assumiram com Cristo. E que apesar de
conviverem com as pressões do mundo, não se deixam dominar por elas.
Busco a cada dia acreditar que existam jovens semelhantes aos que João tinha em mente quando
escreveu sua primeira epístola. Jovens que têm a Palavra de Deus guardada em seus corações e
aplicada em suas vidas.
E creio também que você pode ser um desses “jovens fortes”. Isso porque o projeto de Deus para a sua
vida não é que você se torne um crente “igrejeiro”, um simples frequentador de cultos. Em vez disso,
Deus quer você seja como o jovem Jeroboão: valente, laborioso e capaz de desenvolver com eficácia o
seu papel na comunidade (cf. 1Reis 11:28).
Concluo citando uma frase do teólogo Frederick P. Wood: “Peça ao Senhor que faça de sua vida uma
glória para Ele, um perigo para o diabo, uma força para sua igreja e um testemunho para o mundo.”.
Jovens, é tempo de mostrarmos a nossa força!
Nele, que mesmo sendo um jovem carpinteiro, impactou toda uma geração que o desacreditava,
Herbert.
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