Bíblia – Livro da esperança para o jovem
Por Nelson Aprígio*
Salmo 119.9 (Nova Almeida Atualizada): "De que maneira poderá o jovem
guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra”.
Todas as pessoas na Bíblia que venceram, tiveram pelo menos três
ingredientes que foram vitais para o sucesso e que eu, aqui, compartilho com
os jovens.
I.

OBSERVAR O SEU CAMINHO

Aprenda a olhar a sua vida na perspectiva da Palavra de Deus. Não existem
super-heróis, mas existem supervilões. Ou seja, há venenos ou passos que, se
dados em direções erradas, poderão mudar nosso destino e trajetória.
•

Caim não precisava ter matado Abel e fugido da presença de Deus. Mas ele
apagou qualquer possibilidade de sucesso por conta de um sentimento
mesquinho.

•

Sansão poderia ter ido muito mais longe, vivido muito mais e ter tido mais
sucesso no chamado dele, se não fosse danificado por Dalila – uma união
errada de propósitos.

•

Marcos deixou de fazer carreira missionária com Paulo por não ser firme no
caminho. Ele tinha tudo para ser um segundo Paulo, mas a insegurança do
processo e da vida tirou ele desse destino.
II. FAZER AS ESCOLHAS CERTAS

Você já imaginou o caos na vida de José, se ele tivesse dormido com a mulher
de Potifar? Um adultério na vida de um jovem ou de uma jovem pode macular
para todo sempre a história de muitos Josés do Egito.
Como seria a vida de Naamã, se uma jovem não tivesse tido coragem de
alertá-lo sobre o poder de Deus em Israel? Ele certamente morreria de lepra e
sem Deus.
E se Daniel e os amigos vivessem como os outros caldeus ou se dobrassem à
estátua do Rei? Eles jamais teriam o respeito que adquiriram por serem fiéis a
Deus.

III. CUIDAR DA SUA HERANCA
Nabote era um jovem que tinha uma Vinha herdada dos pais. Era símbolo de
sustento do cuidado de Deus e de aliança com a família.
Vender seria mais prático, porém não manteria a história e tradição da família
dele. Havia um respeito e honra em preservar aquela propriedade.
Acabe queria aquela vinha a qualquer custo, mesmo que tivesse de destruir a
Nabote. Nabote resistiu e não a vendeu ou alugou e nem a doou. Era uma
herança que ele tinha de proteger e preservar.
Como jovem, a vida vai lhe ensinar que é essencial proteger as heranças e
pilares deixados pela Palavra de Deus.
•
•
•

Trate de preservar o caráter.
Mantenha o respeito ao próximo.
Cuide de amar, mesmo sem ser amado.

Preservar a Vinha de Valores e Propósitos é mais importante do que fazê-la
rentável. Nenhuma formação acadêmica vai lhe ensinar os segredos de um
coração verdadeiramente saudável.
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