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Lição 13: O desafio de permanecer fiel

Sendo fortes e guerreiros
Vivemos em um tempo que somos afligidos
todos os dias ao ouvir
as notícias no jornal. Ao
abrir as redes sociais,
vemos coisas absurdas e
abomináveis ao Senhor.
Grupo de pessoas que se
levantam dizendo estarem lutando em favor
dos direitos humanos,
mas suas causas nos
causam tristeza e dor por
saber que está fora de
tudo que Deus planejou
para a humanidade. Como exemplo podemos citar pessoas que lutam em favor do
aborto, no Salmos 139, a Palavra de Deus
nos garante que mesmo quando ainda não
tínhamos forma, o Senhor já nos conhecia,
nos amava e tinha um lindo plano reservado para nossas vidas. Portanto, sabemos
que não importa o tempo da gestação é
uma vida criada por Deus. Onde está o
direito humano que dá ao outro o direito
de tirar uma vida?
Em nome dos direitos humanos, se levantam também para lutarem em favor das
causas LGBTS, deturpando o grande projeto de Deus criado para a família, invertem
valores já estabelecidos por Deus.
Em nome dos direitos humanos pessoas
lutam pela legalização da maconha, que
tem aprisionado tantas pessoas em uma
vida de dependência e escravidão.
Se o que consideram verdadeiros e justos é nesse nível, defen-

dem tais situações como causas de “amor,
igualdade e fraternidade”. O que esperar
daquilo que declaram como mau?
Estamos vivendo em um tempo tal como
de Ló em Sodoma e Gomorra, vendo o
nível de iniquidade que está chegando a
toda terra.
Como cristãos devemos lutar para permanecermos fiéis a Deus e firmes em sua
Palavra, não nos deixando levar por palavras e argumentos que tentam convencer a
todos, usam belos discursos e lindas palavras. Tudo é relativo, mas em Deus achamos verdades absolutas e indiscutíveis que
regem a nossa fé e nos move a lutar por
direitos humanos de fato respeito a todos,
sendo sempre a Palavra de Deus lâmpada
para nossos pés e luz para nosso caminho.
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