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Lição 9: A igreja no mundo

Não confunda liberdade com libertinagem
Estamos vivendo em um tempo que
temos muito jovens na igreja, uma juventude que tem sede de Deus e busca novas
experiências, porém sabemos que muitos
se aproveitam dessa busca dos jovens para
sempre lhe apresentar palavras que agradem esse jovem e nessa vontade de agradar
esses jovens muitas vezes omitem algumas
verdades, para não os confrontar fazendo
com que se afastem da igreja, querem suas
igrejas cheias a todo custo e por conta disso
muitos jovens são levados por falsas doutrinas. Aprendemos pela Palavra de Deus
que tudo me é licito porém nem tudo me
convém. Como cristãos precisamos saber até
onde podemos ir para não entristecermos
o Espírito que habita em nós. Somos livres
em Cristo, mas ao usar essa liberdade sem
medidas e sem limites muitos estão sendo
libertinos e envergonhando o evangelho de
Cristo. Vejamos a diferença entre liberdade e
libertinagem para não cairmos nessa armadilha e passarmos da conta com a liberdade
que temos em Cristo.
A liberdade consiste no direito de se movimentar livremente, de se comportar segundo
a sua própria vontade, partindo do princípio que essa liberdade não pode influenciar
negativamente outra pessoa, por outro lado,
libertinagem é fruto errado da liberdade, porque demonstra irresponsabilidade, que pode
prejudicar não só a própria pessoa, mas outras
pessoas também. Em muitos casos a libertinagem é traduzida por ausência de regras.
Pensando nessa diferença que existe,
entendemos mais ainda a importância de realmente conhecermos a

Palavra de Deus e não sermos enganados. Sabemos quanto os meios de comunicação tem
colaborado e difundido conceitos distorcidos
de uma liberdade totalmente permissiva, onde
tudo é possível, onde você pode experimentar
de tudo e fazer o que quiser da sua vida.
Muitos dentro da igreja ao afirmar que
estamos vivendo o tempo da graça, se pautam nisso para viver uma vida libertina, mas
quando conhecemos a Palavra sabemos que
pecado continua sendo pecado.
Adolescentes, vocês são a geração eleita
do Senhor, não podem ser passivos diante
dessa realidade de libertinagem imposta
pelo mundo. Precisamos estar munidos pelo
combate e a nossa maior arma é a Palavra
de Deus, essa é a grande verdade que nos
torna livres! Somos livres, podemos saltar a
grande muralha do pecado que nos afastava
da presença de Deus e viver uma vida plena
na presença do Senhor!
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