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Lição 9: Chamados a Santificação
“Ficar ou não” – Interfere em minha santificação?

Já aprendemos que Deus nos chama
para ser santo e separado das coisas deste
mundo, hoje em dia é comum os adolescentes ficarem, um relacionamento sem
compromisso, em que a pessoa acaba
sendo usada para dar um prazer momentâneo para o outro, mas sabemos que nosso
corpo é tempo de Espirito Santo, e quando preservamos nossa santidade estamos
fazendo a vontade de Deus,
É compreensível que os ímpios cometam
vários tipos de imundícias, mas o caminho
do cristão é outro. Todo relacionamento
sentimental do servo de Deus deve ter em
vista o casamento. É verdade que, por motivos diversos, nem todo namoro conduz ao
matrimônio, mas o propósito fundamental
deve ser esse. Não é que o João vá namorar a Maria com certeza prévia de se casar
com ela, mas, pelo menos, que essa possibilidade esteja sendo avaliada seriamente.
O namoro como um fim em si mesmo não
é bom e pode gerar muitos pecados.
Algumas pessoas reclamam da solidão,
como se isso fosse o fim do mundo. É claro
que uma vida de solidão é terrível, mas
um adolescente, por exemplo, deve
se satisfazer com a companhia dos

amigos, da família e dos irmãos em Cristo.
Pensar que um namoro ou um “ficar” seja a
solução para a solidão pode ser uma ideia
maligna, uma porta aberta para relações
desnecessárias, fora do tempo, e que podem
trazer danos permanentes para a vida.
Jeremias escreveu: “Bom é o Senhor
para os que esperam por ele, para a alma
que o busca. Bom é ter esperança, e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom
é para o homem suportar o jugo na sua
mocidade. Que se assente ele, sozinho, e
fique calado, porquanto Deus o pôs sobre
ele”, Lm 3.25-28.
Sabemos que os adolescentes são bombardeados em todo tempo, seja pela mídia
televisiva, internet, amigos, muitos são as
investidas para que os mesmos cedam à tentação, portanto a melhor coisa a fazer é se
alimentar da palavra de Deus, ouvindo louvores, ouvindo Palavras, lendo bons livros,
desenvolvendo atividades na igreja, quanto
mais o tempo do adolescente estiver preenchido, menos tempo terá para se envolver
com situações que o faça ceder à tentação e
se envolver com tipo de relacionamentos
que fere sua santidade com o Senhor.
Escolha esperar em Deus!
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