É TEMPO DE REALIZARMOS UMA “LITOTRIPSIA”

“Litotripsia”
cirúrgica

é
que

uma

operação

consiste

em

despedaçar ou pulverizar cálculos
na bexiga ou na vesícula biliar
através de “ondas de impacto”.
Se tomarmos a definição acima,
como uma ilustração para os dias
atuais, podemos dizer que o desejo
de Deus para a Sua juventude é que ela atue na sociedade como uma litotripsia, isto é, despedaçando e
pulverizando toda a ação do maligno através de “ondas de impacto” de uma fé, que é fruto de seu
relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus.
Todo jovem, seja ele cristão ou não, é fruto dos relacionamentos interpessoais que ele desenvolve aqui
nesse mundo. Ou ele é um influenciador na sociedade, ou ele é influenciado por ela. Ou ele é um
gerador de impacto nos relacionamentos que cultiva, ou ele é apenas um absorvedor dos impactos que
tais relacionamentos provocam. Não há meio termo. Por esse motivo Paulo alerta os crentes da Igreja
em Corinto para que eles não ficassem presos a um relacionamento desigual com aqueles que não são
cristãos (cf. 2Coríntios 6:14-18). Já o apóstolo Pedro vai mais além e afirma que se alguém é vencido
ou influenciado pelas amizades não cristãs, esse alguém se torna escravo dessas amizades e, a partir
daquele momento, passa a ceder a todo tipo de pressão feita por esses “amigos” (cf. 2Pedro 19-20).
Vivemos em um tempo onde a juventude evangélica brasileira deixou, há muito tempo, de ser um
mecanismo influenciador na sociedade. Na realidade, o que ocorre com o jovem hoje, é justamente o
contrário. Diante da necessidade que todo jovem tem, de ser aceito pelo seu grupo de amigos, ele
passa a compactuar com conceitos e ações que geram sim, respeito diante dos seus amigos, mas que
desagradam em muito o coração de Deus.
Hoje jovens cristãos tornam-se escravos dos vícios da bebida e do cigarro só para impressionarem seus
grupos de amigos. Outros entregam-se à relacionamentos vazios e descompromissados
(principalmente no que se refere à prática do sexo livre) só porque seus colegas também agem assim e
consideram tudo isso como sendo algo absolutamente “normal”.
Jovem, o projeto de Deus para você é bem diferente do projeto de vida que os seus “amigos” querem
incutir em sua mente e coração. O mandamento da Palavra de Deus para vocês jovens é “não vos
conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.” (Romanos
12:2). É tempo de vocês começarem a realizar uma “litotripsia” nesse mundo... Pense nisso!
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