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Lição 12: O desafio de ser um bom cidadão

Sendo bons mordomos de cristo
Sabemos bem que Deus é o criador de
todas as coisas, após ter criado tudo e nos
criado, Deus nos deixou como mordomos, somos administradores de tudo que temos e não
donos, assim como está escrito no Salmo 24.1:
“Ao Senhor pertence à terra e tudo o que nela
se contém, o mundo e os que nele habitam”.
Pensando no princípio de sermos mordomos de tudo que Deus criou vemos a importância de sermos zelosos e bons cidadãos,
cumprindo nossos deveres como tal antes
mesmo de exigirmos nossos direitos.
Como bons mordomos de Cristo e consequentemente bons cidadãos devemos cuidar do
meio ambiente, eleger com prudência e oração
nossos governantes, ser bom cidadão não é
apenas fazer o bem que está ao nosso alcance
e ficarmos só nos lamentando e esperando as
ações dos políticos, muitos dizem que o Brasil
não tem mais jeito, por ficar só esperando a
ação do outro, mas a verdadeira transformação
começa acontecer quando cumprimos nossos
deveres como cidadãos e não apenas ficamos
esperando, como mordomos de Cristo e bons
cidadãos devemos orar diariamente por nossa
nação, por nossos governantes.
Quando abrimos nossa página no facebook, sempre aparece aquela pergunta: O
que estamos pensando?
A cidadania e o bom exercício da mordomia nos pergunta: No que e de que maneira
estamos agindo?
Os adolescentes podem ser cidadãos atuante
e fazer grande diferença, como exemplo, temos
Michelle, uma jovem cearense e cheia de
sonhos. Michelle acreditava em seu
potencial como jovem e sabia de

sua responsabilidade como
cidadã. Por meio de ações em torno da mobilização municipal do Selo UNICEF Munícipio
Aprovado, essa jovem se envolveu nesse projeto
cultural em prol de melhorias para seu munícipio.

Michelle mobilizou outros adolescentes,
estudaram o assunto, promovendo estudos,
discussões e debates, visitando escolas e conhecendo suas reais necessidades. Essa jovem,
filha da auxiliar de enfermagem já aposentada
Maria de Fatima Martins Rocha e do agricultor
Francisco Raimundo Luz Rocha, entendeu a
importância de ser uma cidadã atuante. Ao se
envolver pôde comprovar como um adolescente pode mobilizar e contribuir politicamente
para sua nação e seu povo.
Não basta cantarmos e dizermos que amamos a Deus e não cumprir nossos deveres e
obrigações para com a sociedade.
Sendo bons mordomos de Cristo e bons
cidadãos devemos ser referência nos cumprimentos dos deveres e das obrigações.
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