
Igreja Batista Monte Horebe 
Pastoral:30-07-2017 
Autor: Pr. Edson Bispo Valeriano 

JUVENTUDE: FORMATAÇÃO DO CARÁTER – I 
 “Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus 
dias, e cheguem os anos em que dirás: Não tenho prazer neles.” Eclesiastes 12:1. 
 Essa  recomendação bíblica a que nos lembremos do Criador nos dias da juventude, se alicerça 
em alguns pressupostos – a saber: há o Princípio da Vida, Deus, que deve ser reconhecido; a melhor fase 
da vida para reconhecê-Lo, é a da juventude;  haverá uma fase da vida na qual será muito difícil 
reconhecê-Lo. 
 Que Deus deve ser reconhecido é um pressuposto inalienável da lógica da vida, da existência, 
enquanto seres racionais. Numa lógica existencialista-filosófica, um ser finito só pode proceder de um 
outro semelhante a si. O espaço não comporta aprofundamento, mas vejamos: Se a Vida (“Eu Sou o 
Caminho, a Verdade e a Vida...Jo.14:6) é A que Gera as ‘vidas’, i.e., (Façamos o homem à nossa 
imagem, conforme a  nossa semelhança;..Gênesis 1:26), então ‘essas vidas’ d’Ele procedidas somente 
são possíveis  subsistir somente enquanto estiverem ligadas à sua origem existencial. Verdade paralela é 
postulada por Jesus concernente àqueles que d’Ele nasceram: “Eu Sou a Videira verdadeira...porque 
sem mim, nada podeis fazer.” João 15:5. E o apóstolo Paulo complemente em sua fala: “...pois Ele 
mesmo é quem nos dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas;...Atos 17:25b. 
 Por que a recomendação para se reconhecer a Deus é focalizada na juventude como sendo a 
melhor fase?  Porque é na juventude que geralmente se toma as decisões mais importantes da vida. É 
nela que o jovem decide o futuro profissional; sobre o que fazer ou o que não fazer para subsistir ao 
longo de toda sua existência. É nela que se escolhe o companheiro ou companheira de vida para 
constituir sua família para deixar na terra a semente de sua posteridade, ou,senão, optam por outras 
formas de relacionamentos. Portanto, é nela, na juventude, a melhor fase de se somar a Presença de 
Deus em sua vida e contexto familiar; não somente como Salvador, mas também como orientador 
nessas decisões importantes da vida. O apóstolo João, escrevendo aos seguidores de Cristo, dirigiu uma 
palavra especialmente aos jovens: “Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a Palavra de Deus 
permanece em vós, e já vencestes o maligno.” I João 2:14b.  Se o jovem é por natureza cheio de vigor, 
o que então há de ser  somar à sua juventude o vigor do Próprio Deus?!!! Não haverá mal que não possa 
ser vencido! Não haverá alvo que não possa ser alcançado!Não haverá batalhar que não possas ser 
vencida! 
 Contudo, há uma fase cronológica dificílima de efetuar uma mudança de caráter espiritual – é a 
fase adulta. Nessa fase as ideias já estão sedimentadas e o que foi “formatado torto”  causará muita dor 
e resistência para  “se reformatar correto” , especialmente no que tange ao espiritual. Portanto, sofrerá 
menos, muito menos, o que acertar a vida com Deus ainda jovem; isto sem contar os males do mundo 
dos quais se livrará. Assim, pois, antes que se endureçam as cerviz (pescoço duro,que não vira mais-Atos 
7:51), para que seja moldado/a  por Seu Criador!_edsonbvaleriano_2ª Edição Corrigida_30072017. 
 


