JESUS, O ÚNICO CAMINHO PARA A JUVENTUDE
Darci Júnior, pastor
Como pode o jovem manter pura a sua conduta?
Vivendo de acordo com a tua palavra
Salmos 119.9 1
Texto Básico: Salmos 119.1-9
Para Devocional
Seg
I João 2
Ter
Salmos 148.12-13
Qua
Eclesiastes 11.9
Qui
Tito 2.4-8
Sex
I Pedro 5.5-6
Sáb
Jeremias 29.11-14
Dom
Eclesiastes 12.1-3
Introdução: Quem é a juventude do século XXI?
Juventude antenada, juventude sem cabeça, juventude atenta ou juventude
alienada. Escutamos que a juventude tanto na igreja, quanto no geral, não
anda querendo nada com nada, e descobrir o que eles querem tem sido um
desafio para as famílias, para a igreja e também para a sociedade. Apresento
alguns exemplos de jovens que fizeram diferença na bíblia.
1. Davi, Desafiando o Gigante– I Samuel 17
a. Pouca Idade e enfrentou uma grande batalha- I Samuel 17.14;
b. Corajoso desde jovem – I Samuel 17.45;
c. Promovido no exército rapidamente por suas habilidades – I Samuel
18.5;
d. Pouca Idade ungido Rei - I Samuel 16.1; I Samuel 16.12;
e. Pouca Idade e não deixou o poder “subir para sua cabeça”;
f. Errou, reconheceu o erro e termina a vida como um “homem
segundo o coração de Deus” I Samuel 16.7.
2. Josafá, um Jovem Rei–II Crônicas 17 e outros
a. Ungido Rei muito Jovem - II Cr. 17.3-4;
b. Mesmo sendo Jovem soube escolher os conselheiros;
c. Acaba com a idolatria no reino - II Cr. 17.6;
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d. Ficou conhecido por trazer a Palavra de Deus para o povo – II Cr. 17.79.
3. Êutico, o Felizardo – Atos 20
a. Estava presente num culto com longa duração;
b. Assentou-se na janela – lugar perigoso;
c. As luzes do mundo “talvez” o encantavam.

4. A Juventude precisa de “Portos Seguros” – Salmos 127.3-5
A família:
A família deve ser o lugar de apoio, um porto seguro. Representa o retorno
seguro para casa. Significa o solo firme, o mar calmo em contraponto as
incertezas da maré, significa a proteção e acolhimento em contraste as
dificuldades enfrentadas no dia a dia dos adolescentes 2 . O antropólogo
brasileiro Roberto da Mata, nos ajuda a entender o significado de casa, “...em
casa somos únicos e insubstituíveis, temos um lugar singular numa teia de
relações marcadas por muitas dimensões sociais importantes” 3.O Brasil (Revista
Veja 4) tem 7 milhões de jovens (15-24 anos) chamados de “nem-nem”, ou seja
“nem” estudam, “nem” trabalham, 66% deste grupo são as meninas, e as
maiores causa do afastamento da escola e do trabalho estão relacionadas
com gravidez e casamento. Por isso a segurança do lar e da igreja são
fundamentais para a construção de uma juventude saudável em todas as
áreas.
A Igreja:
Como a família a igreja precisa ser também um lugar agradável e prazeroso
para o adolescente, nossa responsabilidade de levar nossos filhos a igreja se
torna desafiante para muitos, a distância do que é pregado e vivido pela
igreja e a família é grande. A juventude é crítica, eles sabem quando estão
sendo enganados. Outra questão importante é a maneira como os pais e
responsáveis lidam com a igreja e seus líderes, a maneira amorosa e
respeitosa que se referem aos pastores e líderes no cotidiano da igreja, reflete
positivamente ou negativamente neles.
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a.
b.
c.
d.

O princípio da mutualidade – Efésios 4.32; I Timóteo 5.8;
A Família precisa trazer segurança;
Obediência – Efésios 6.1-2;
A igreja precisa ser um lugar de aconchego e esperança.

Aplicação:
É possível ser jovem cristão evangélico, num mundo corrompido e sem
esperança.Isso será possível com o apoio da família com bons conselheiro e
uma igreja receptiva aos jovens.

