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JUVENTUDE: FORMAÇÃO DO CARÁTER – V
“Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o de acordo com a tua
palavra. De todo o meu coração tenho te buscado; não me deixes desviar dos teus
mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.” Salmo
119:9-11. As advertências dessas palavras são para aquele que já tenha feito uma opção de
vida para seguir e servir ao Senhor de sua vida, nos dias de sua mocidade. São palavras de um
homem de Deus que sabia do que estava falando. Ele pergunta; dá a resposta e dá o seu
testemunho de vida.
A pergunta:”Como purificará o jovem o seu caminho?” Só se faz essa pergunta uma
pessoa atormentada por um profundo desejo de acertar sua vida com Deus e, ao mesmo
tempo se encontra rodeado de provações que o tentam a se afastar de seu compromisso um
dia firmado com o Senhor. É um grito de socorro. Um grito no vazio de um deserto sem
respostas; pois no deserto da vida não há respostas alentadoras para esse tipo de pergunta.
Na trajetória da vida sem Deus só há corpos moribundos, outrora cheios de vigor, mas que
agora jazem maltrapilhos e fétidos à margem de caminhos antes deslumbrantes. Nestes, não
há respostas, simplesmente por não haver ouvidos que ouçam esse tipo de pergunta e nem
tampouco lábios capazes de respondê-la.
A resposta: “Observando de acordo com a tua palavra.” Esta não é uma resposta
simplório e muito menos irrefletida. Depois de vagar por tantos caminhos que levam a lugar
nenhum; depois de experimentar soluções paliativas que culminaram num vazio insuportável
da ausência de um sentido de vida; ainda que moribundo pôde ouvir: “Adão, Adão, onde
estás?” e, com voz embargada poder responder: “Estou aqui Senhor, tive medo!”. A alma que
busca e que realmente deseja, não ‘uma’, mas ‘a resposta’, perceberá que essa resposta não a
encontrará na dimensão dos valores humanos. Assim como o navio em alto mar ou uma
aeronave nos espaço necessitam de bússola que lhes guiem ao ponto de destino, também para
o ser humano só existe uma, tangível e palpável – a Palavra de Deus. Ela é a fonte de toda
orientação de vida, em qualquer circunstância em que o ser humano venha a se encontrar.
O testemunho de vida: “De todo o meu coração tenho te buscado...Escondi a tua
palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.” O salmista tomou a decisão mais
acertada de sua vida, pois a Palavra de Deus implantada nos recônditos da alma, se constitui
na mais poderosa arma contra as utópicas fantasias dessa dimensão existencial. O salmista
não se arrependeu, e no final de seus dias pôde dizer: “Já fui moço e agora sou velho; porém,
nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão.” Salmo 37:25.
Enquanto há vigor de vida; enquanto há percepção dessas verdades; bem fará o jovem
ater-se às palavras do sábio: “Lembra-te do teu criador, nos dias de tua mocidade, antes que
venham os maus dias, e cheguem os anos em venhas a dizer: Não tenho neles
contentamento.” Eclesiastes 12:1.

