SER JOVEM
A juventude é uma das mais belas fases da vida. Nela, vivemse os grandes momentos de transformação física, afetiva,
emocional e social. É nesse momento da vida que importantes
decisões são tomadas: com quem namorar (para depois casar), que
profissão abraçar e que sonhos perseguir.
Ser jovem é não alimentar rancores, nem perpetuar
amarguras. Ser jovem é se despojar de todos os preconceitos que
inferiorizam e discriminam os seres humanos. Ser jovem é se
desprender de coisas e se apegar aos sonhos, até mesmo às
utopias de um mundo melhor. Ser jovem é ter esperança, contra o
desencanto e o pessimismo geral. Ser jovem é buscar ser feliz e
tirar o melhor da vida, a despeito das circunstancias desfavoráveis.
Ser jovem é aceitar desafios. É se entregar de coração às
causas que julga serem corretas. Ser jovem é não ter medo de lutar
pelo que acredita. Ser jovem é ser solidário e generoso com os
sofridos da vida.
O jovem é impetuoso, inconformado e cheio de energia para
fazer grandes coisas. É por um determinado tempo, rebelde, em
função de causas ainda não bem definidas, mas quer acertar. O
jovem mostra-se, às vezes, inconstante, porque seus sonhos e
planos ainda estão se ajustando. Seus compromissos, por vezes,
são curtos, pois seus valores e personalidade estão em processo
de formação. O coração do jovem apaixona-se intensamente, mas
desapaixona-se inesperadamente. Sofre profundamente, mas
recupera-se rapidamente, por isso perdoa facilmente.
O jovem cristão busca, na Palavra de Deus e na orientação de
seus líderes (pais e conselheiros cristãos), canalizar todo o
potencial e efervescência de sua juventude nas ações que o ajudam
a amadurecer como cristão, a crescer como ser humano e a
glorificar a Deus.
Em meio aos erros e acertos, altos e baixos, o jovem cristão
vai procurando ser e fazer o seu melhor para a construção do Reino
do Senhor neste mundo.
Pr. Walmir Vieira

