3º Trimestre de 2017 • Tema: O Adolescente e a Igreja

Lição 13: Seu compromisso com a igreja
As vantagens de servir ao Senhor enquanto jovem
Já ouvimos muitas pessoas dizerem
que vão esperar um
pouco para servir
ao Senhor e ter
compromisso com
Ele, pois ainda se
sentem muito novos
para tamanho compromisso. Associam servir
a Deus com falta de liberdade. Na verdade,
sabemos que é exatamente ao contrário que
acontece. Quando conhecemos a Deus verdadeiramente e temos compromisso somos
livres de todo pecado que pode nos aprisionar como bebidas, drogas, baladas etc.
Muitos adolescentes e jovens têm a ilusão
que a felicidade está em “curtir a vida” e muitas vezes acabam buscando essa felicidade
de maneira errada. Enquanto adolescentes e
jovens, temos muita força e vigor, ao passar
do tempo essa força vai diminuindo. Quando
servimos a Deus com toda essa força da juventude que temos, estamos investindo nossas
vidas em algo que produzirá frutos eternos.
Todos sabem que existe a lei da semeadura que colhemos o que plantamos ninguém
escapa da lei da semeadura. Podemos ver ao
nosso redor muitos exemplos de pessoas que
se dispuseram a servir a Deus desde muito
cedo, dando para o Senhor toda a força de
sua juventude e jovens que decidiram curtir a
vida primeiro. Podemos comparar o resultado
dessas escolhas, com certeza o jovem que
resolver “curtir a vida” primeiro quando se
voltou para os caminhos do Senhor
voltou cheio de marcas e feridas
causadas pelo mundo, e o jovem

que se entregou
desde sempre para o
Senhor colheu os frutos de sua obediência.
Servir a Deus não
significa falta de liberdade, está escrito em
João 8.36: “Se, pois, o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres”. Ter compromisso com Deus não significa falta de liberdade,
pelo contrário é a melhor maneira de desfrutar a vida conseguimos nos divertir com
amigos, passear e viver a verdadeira alegria
de maneira saudável e responsável.
A melhor coisa que temos a fazer é servir a
Deus com todo o nosso fôlego enquanto somos
jovens, pois não sabemos até quando iremos viver, não sabemos quando Jesus vai voltar, não
podemos perder tempo. Temos que correr para
os braços de Jesus, Ele sempre nos proporciona experiências incríveis e sobrenaturais, cuida
dos mínimos detalhes de nossas vidas quando
permitimos que seja nosso Senhor.
“Lembra-te do teu criador nos dias da tua
mocidade, antes que venham os maus dias, e
cheguem os anos do qual venham a dizer: Não
tenho neles contentamento”. Eclesiastes 12.1
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