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Lição 2: O Fundamento da Igreja
Construindo a vida em fundamentos sólidos
Sabemos que Deus é o autor de nossas
vidas, mas como maior prova de Seu grande
amor nos tornou livres para fazermos nossas escolhas e construirmos nossa história.
Em todos os momentos em nossas vidas
estamos fazendo escolhas desde o momento em que acordamos até a hora em que
vamos dormir. Quando acordamos já temos
que escolher a roupa que vamos usar, com
que vamos nos alimentar em nosso café da
manhã. Em nossa vida Deus nos dá diversas
possibilidades de escolha, podemos fazer
escolhas certas ou não, porém somos resultados de nossas escolhas, pois toda ação é
seguida de uma reação. Se pecarmos sofreremos as consequências de nossos pecados,
se escolhermos buscar sempre a vontade de
Deus em primeiro lugar, colheremos o fruto
de nossa obediência.
A adolescência é uma das fases mais
fascinantes da vida. É nesse período que
passamos por grandes transformações, não
só em nosso corpo, mas, também, na forma
de enxergar o mundo e de se relacionar
com as pessoas. É um período marcado
por importantes escolhas que podem fazer
a diferença em todo o nosso futuro. Nessa
fase já estamos escolhendo de que maneira
estamos edificando e construindo nossas
vidas, como por exemplo, a profissão é na
adolescência na maioria dos casos que se
escolhe a faculdade que vai fazer, não é
uma decisão nada fácil.
Para fazermos escolhas certas e ter uma
vida edificada em Cristo, precisamos
amar a Deus, obedecer com alegria e viver de acordo com a sua

palavra, só assim teremos um fundamento
sólido em nossas vidas, sendo direcionado
por Deus para fazer boas escolhas e estarmos preparados para vencer as pressões
deste mundo.
Ser adolescente nos dias de hoje não
é nada fácil mesmo, vemos o quanto são
bombardeados por todos os lados para
viver uma vida superficial, vazia e edificarem suas vidas como um castelo de areia,
são cercados de musicas que banalizam a
verdadeira essência de Cristo e o que nos
deixou novelas direcionadas para adolescente que os ensina a fazer tudo ao contrario do que nos ensina a Palavras de Deus,
a famosa frase “nada a ver”, para diminuir
a culpa do pecado, enfim precisam mesmo
estar firmes na Palavra para buscarem a
vontade de Deus e edificarem suas vidas
em Cristo, se tornando fortes para vencer
todas essas pressões deste mundo.

Fonte(s) Consultada(s):
aimb.org.br/fundamentados-na-palavra

Página 1 de 1

