ORIENTAÇÕES BÍBLICAS
1 Lembre do seu Criador enquanto você ainda
é jovem, antes que venham os dias maus e
cheguem os anos em que você dirá: “Não tenho
mais prazer na vida (Eclesiastes 12.1).
A recomendação do salmista é que Deus seja
procurado quando se é jovem. Daí a importância de levar a mensagem divina nesta fase
da vida. Deus quer estar ao lado do jovem (e
aconselhá-lo) no momento em que está tomando decisões cruciais na vida.
2 Honre o seu pai e a sua mãe, para que você
tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu
Deus, lhe dá (Êxodo 20.12).
Esse é o único mandamento com promessa. Respeitando os pais, o filho também está
honrando a Deus. O apóstolo Paulo recomenda: Filhos, em tudo obedeçam a seus pais,
pois fazer isso é agradável diante do Senhor
(Colossenses 3.20). O próprio Cristo era
submisso aos pais (Lucas 2.51). Os pais têm o
compromisso de educar os filhos, o que deve
ser motivo de orgulho para os filhos (Provérbios 1.8,9). O apóstolo Pedro recomenda aos
jovens a humildade no trato com os velhos e
com as demais pessoas (1Pedro 5.5).
3 Ninguém o despreze por você ser jovem; pelo
contrário, seja um exemplo para os fiéis, na
palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza
(1Timóteo 4.12).
Nesse texto (e em 2Timóteo 2.22), Paulo ressalta que os jovens podem ser modelos para
os demais cristãos tendo como referência a
Palavra, o que é reforçado pelo salmista (Salmo
119.9). E Cristo chama de bem-aventurados os
puros de coração, pois verão a Deus (Mateus
5.8).

Literatura cristã para jovens
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Jovem, você é nosso convidado para participar
da reunião de jovens:
Local: __________________________________
Data: _____/_____/_____, às __________ horas
Bem-vindo!
SUGESTÃO
Leia e estude os personagens bíblicos que possam
servir como referência para jovens cristãos:

Ó SENHOR, meu Deus, em ti ponho
a minha esperança; desde jovem
tenho confiado em ti (Salmo 71.5).
CONSELHOS AOS

FILHOS E PAIS

1. Samuel (1Samuel 3.1-19)
Como o texto descreve a condição do sacerdote
Eli? Que características atitudinais apresenta Samuel?
Como agiu e reagiu Samuel ao chamado de Deus?
Compare a relação dos filhos de Eli e a relação de
Samuel com Deus.

Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai
e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras: “Respeite o seu pai e a sua mãe”. E esse é o
primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual
é: “Faça isso a fim de que tudo corra bem para você,
e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os
seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem
irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a
disciplina e os ensinamentos cristãos (Efésios 6.1-4).

2. Menina israelita escrava de Naamã
(2Reis 5.2-4): Que características podem ser identificadas nessa menina, segundo o texto bíblico?

Série “Vocações cristãs”
“No lugar onde fui colocado por Deus”
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EDUCAÇÃO DO JOVEM
As relações pais-filhos, e a educação de crianças e
adolescentes em particular, apresentam demandas
próprias da fase de desenvolvimento na qual se
encontram. Mas é na adolescência que a questão
da compreensão dos filhos gera mais angústia aos
pais devido a mudanças drásticas que ocorrem
nas relações com eles. Nessa fase se intensifica a
ebulição da chamada crise juvenil.
A percepção que os filhos têm dos pais varia
muito da infância (pais modelos, heróis) para
a adolescência (busca de outros modelos e
rebeldia). Essa mudança pode gerar amargura e
reações de autoritarismo por parte dos pais.
FORMAÇÃO DA PERSONALIDADE
A formação da personalidade adulta e sua
adaptação à sociedade depende da escolha de
uma profissão, da elaboração de sua escala de
valores alavancada pela vivência cristã, da busca de
um sentido para a vida, da preparação para a vida
conjugal, da assunção de responsabilidades e da
conquista de uma identidade estável.
A adolescência inicia com a puberdade, ou seja,
um período de grandes e rápidas mudanças
físicas. Na área afetiva, os pais percebem grandes
oscilações no estado de ânimo ou humor.
Igualmente acontece uma importante mudança
cognitiva – o pensamento atinge o nível mais
elevado de desenvolvimento. Nas relações sociais,
ganham grande significado as amizades.

DIÁLOGO E FORMAÇÃO CRISTÃ
O diálogo exige opiniões firmes, embasadas em
argumentação e exemplo. É preciso saber quando
falar, quando calar e quando escutar. O limite precisa
andar junto com o amor.
A formação cristã do jovem contrapõe-se à visão
ateísta e vulgar comum no meio onde ele vive. O
grande desafio para a família e a igreja é a formação
moral sólida que integre conhecimentos e vivências
sociais, científicas e bíblicas.

Jesus respondeu: Mais felizes são aqueles que
ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela
(Lucas 11.28 – NTLH).
Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos
conselhos dos maus, que não seguem o exemplo
dos que não querem saber de Deus e que não
se juntam com os que zombam de tudo o que é
sagrado (Salmo 1.1 – NTLH).
Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o
lugar onde tua glória assiste (Salmo 26.8).

LEMBRAR SEMPRE
1 Compreender um filho adolescente não
significa fazer a sua vontade.
2 Os pais favorecem o desenvolvimento da
autoestima (base do processo de identidade)
valorizando os progressos do filho e aqueles
comportamentos que expressam valores
cristãos.
3 Recomenda-se questionar posições inadequadas, e não as confrontar. Isso leva à reflexão.
4 Quando o ambiente está tenso, o silêncio
pode falar mais que mil palavras.
5 Os pais precisam ajudar os adolescentes a
encontrarem um sentido para sua vida. Isso
se expressa no desenvolvimento de interesse
por uma profissão digna, na adoção de um
estilo de vida, no apreço às outras pessoas e
na consciência da presença de Deus em tudo e
em todos.
CUIDANDO DA SAÚDE
Nosso corpo é uma obra de Deus. É templo
de Deus (1Coríntios 6.19-20). O corpo é
sagrado. O uso de drogas e a imoralidade
sexual são contínuas tentações, em especial
para os jovens. Os pais e outros cuidadores
e educadores devem ajudar a diferenciar a
liberdade da libertinagem. Por outro lado, é
importante perceber que Deus deseja que
cuidemos do nosso corpo. A boa alimentação
e a prática de esportes são hábitos especiais de
cuidado e equilíbrio das tensões tão próprias
dessa época da vida.

