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O  V I G O R  D A  J U V E N T U D E 
 “...Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, 
e já vencestes o maligno.” 1ª João 2:14b. Palavras especiais do apóstolo João aos jovens, no 
contexto de uma advertência sobre princípios de vida e vitória cristã. Sem dúvidas, além da 
capacidade moral, espiritual e de domínio próprio que o jovem cristão possui, proveniente de 
sua ligação com o Cristo, ele possui também, como qualidade natural de sua faixa etária, um 
vigor capaz de colocá-lo no auge de suas realizações pessoais, como nos mostram os exemplos 
da própria história. 
 Alexandre, O Grande, dominou a Europa e parte da África com a idade de apenas 23 
anos; Aníbal, comandou as forças cartaginesas aos 26 anos de idade; Cristóvão Colombo tinha 
seus planos traçados para ir à Índia pelos oceanos aos 28 anos de idade; John Smith – jovem 
visionário norte americano – traçou e desenvolveu um império colonial no estado da Virginia, 
Estados Unidos, aos 27 anos; Martinho Lutero, iniciou a Reforma Protestante, aos 38 anos e 
Calvino com 21; Joanna D’Arc – mártir cristã – fez toda a sua revolução e acabou na fogueira 
aos 19 anos de idade; com 32 anos de idade Hamilton foi secretário do Departamento do 
Tesouro norte americano; um jovem de 26 anos descobriu a lei da gravidade, e Jesus Cristo aos 
33 anos sofreu a crucificação, pela qual consumou a redenção da humanidade, dividindo a 
História em ‘Antes’ e ‘Depois’ d’Ele.(Extraído). 
  Com todo esse potencial que o jovem cristão tem disponível, uma por ser jovem e 
outra por possuir em si a fonte da Vida do Cristo do Eterno, deve objetivar ser, não meramente 
bom para consigo e os outros, e sim em se tornar o melhor dentre os melhores. E isto é 
possível em qualquer área da vida, quando cada faceta da mesma, quer espiritual, profissional 
ou familiar, é colocada em sua devida perspectiva, sob a Vontade do Autor da VIDA. Paulo, o 
apóstolo, por pelo menos duas vezes exorta a esse respeito. Primeiramente sobre o preço a 
pagar pela conquista de um ideal: “Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios 
desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E também se um atleta lutar 
nos jogos públicos,não será coroado se não lutar legitimamente.”2ª Timóteo 2:4-5. Em 
segundo, há o dever do jovem se auto valorizar no desenvolver todo o seu potencial: 
“Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo para os fieis na palavra, no 
procedimento, no amor, na fé, na pureza...Não negligencie o dom que há em ti, o qual te foi 
dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério.1ª Timóteo 4:12 e 14. Aquele 
que se valoriza caminha comedidamente em direção ao alvo proposto na vida, cônscio do que 
quer, para onde ir e como ir. Aplicando esse princípio também à vida espiritual, tudo se 
tornará mais fácil em todos os ângulos do viver._edsonbvaleriano_21082016. 


