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Lição 11: O desafio de vencer os modismos

Não sigo modismos sigo a Jesus Cristo
Vivemos em um mundo cheio de modismos, modismo de roupas, cabelos, maneiras
de comportar, falar, modismos estes que são
ditados pela mídia.
Muitos adolescentes deixam se envolver e se influenciar pela necessidade de
serem aceitos, então para não contrariar
o grupo em que estão inseridos se tornam adeptos
a certos modismos.
Como cristãos devemos
saber quem somos em Cristo e o valor que temos para
Deus, mesmo com todas
as nossas individualidades, quando conseguimos
entender a maneira como
somos aceitos por Deus,
temos um desejo ardente em nosso coração
de agradar ao Senhor, não sendo influenciados pela ditadura dos modismos atuais.
Na Bíblia encontramos pessoas que não
se deixaram influenciar pelo modismo de
sua época, colocaram até suas vidas em risco para mostrar que nem sempre a maioria
tem razão, acreditaram em suas convicções e
agiam como principio a sua fé.
Podemos citar: Gideão, Baraque, Davi,
Samuel entre outros que pela fé e convicção que tinham venceram reinos, praticaram justiça e alcançaram suas promessas.
Apagaram a força do fogo, escaparam do
fio da espada, fecharam a boca do leão, da
fraqueza tiraram força, nas batalhas sempre
se esforçavam nunca se deixaram levar pelo que se falava e se fazia na
época, tinham sempre segurança

e ousadia de lutar e acreditar, nem que para isso fosse necessário
pagar um preço alto.
Temos que pagar preço também por não
fazer partes dos modismos atuais, sermos
originais, a nossa maior preocupação deve
ser sempre em agradar o Deus de nossas
vidas. Um modismo que
tem envolvido está geração
é o modismo da automutilação. Pesquisas revelam
que um em cada cinco
adolescentes estão se automutilando. Mutilam braços,
pernas e outras partes do
corpo que conseguem esconder, dizendo que quando se cortam estão aliviando a dor de sua alma, um mundo perdido e
vazio do Senhor. Como pode nosso corpo
sendo templo do Espirito Santo, ser mutilado, ser machucado. A Bíblia nos ensina em
l Pedro 5.7, lançar sobre Deus toda nossa
ansiedade porque Ele cuida de nós. Deus é
nosso amigo e se preocupa com as dores de
nossa alma, cuida e sara as feridas e tristezas que nos fazem chorar.
O grande desafio dos adolescentes de
hoje é se manter firme, não cedendo às pressões, não se deixando levar por esses modismos que entristece tanto ao Senhor, quanto
prejudica a vida de cada adolescente. Fique
esperto e não se deixe enganar!
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