Deus: o Maior Relacionamento
Texto Áureo: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade (Ec 12.1).
Introdução
O relacionamento com Deus é a maior preciosidade que um ser humano pode
aspirar. É fundamental reconhecer a importância disso para a estruturação de uma vida
correta e genuinamente cristã. A devida importância é dada a esse convívio e amizade
com o Eterno estando continuamente orando e lendo a Palavra. Isso resultará em íntima
relação com o Criador e o fluir de uma vida segundo a Sua vontade.
Eu e Deus
O relacionamento com o Senhor é beneficiado/cultivado, dentre outras formas,
através da oração e da meditação do Livro Sagrado. Então, isso deve ser valorizado pelos
adolescentes cristãos, reservando um tempo diário para estar em comunhão com Deus e
observação da sua Lei.
Daniel é um ótimo exemplo a ser seguido pelos adolescentes que servem a Deus.
É um jovem que mesmo longe de sua casa, pois fora levado cativo para a Babilônia, em
uma terra distante de Israel, mantinha um louvável hábito de estar em oração três vezes
ao dia (2 Cr 6.29, Dn 6.10 -13).
O que é orar ?
Essa, sem dúvida, é uma das sentenças mais ilustres conhecidas. Orar não é uma
mera repetição de dizeres muitas vezes decorada. Orar é conversar com Deus sobre
todos os assuntos de nossas vidas, pedir a sua orientação quantos às nossas dúvidas,
bem como agradecer pelas bênçãos alcançadas. Com isso, aumentamos nossa ligação
com o Altíssimo e ficamos cada vez mais seu amigo, mais íntimo dEle. Não há nada que
não podemos contá-lo e certamente seremos atendidos em nossas necessidades,
anseios e dúvidas (Gn 30.1, 1 Sm 1. 10-11, Sl 116. 1– 2, Jo 16. 24, 1 Jo 5.14-15).
O apóstolo Paulo recomenda que devemos orar em todo o tempo (Ef 6.18). Isso
não implica que devemos ficar enclausurados em um ambiente reservado, mas sim, onde
estivermos, com amigos, no colégio ou mesmo na igreja, estarmos atentos às
recomendações e orientações que o Espírito Santo sempre nos dá, nos dirigindo como
proceder, falar e se posicionar no nosso cotidiano (Jo 16.13).
A importância da Palavra
Uma forma imprescindível de conhecê-lo melhor é através do estudo diário da sua
Palavra. A Bíblia é a própria revelação de Deus ao homem e o conteúdo não são apenas
palavras humanas, mas quem fala nela é o Espírito Santo (Hb 3.7), que ali exprime a Sua
vontade, conselhos e orientações.
A Bíblia nos aconselha que, antes de atentarmos para os conselhos humanos,
devemos observar a Palavra de Deus (At 5.29). Isto porque a Palavra de Deus é santa, a
única verdade; além disso, ela é justa e mostra o que é certo e errado aos olhos de Deus.
Além disso, ela é boa, nos ensinando a desviar dos perigos da vida (Rm 7.12).
Conclusão
É imprescindível ao adolescente cristão buscar entender cada vez mais, pela
Palavra e Oração, qual o propósito dEle para suas vidas. Qualquer que seja o aspecto:
espiritual, material (profissional) e familiar (sentimental) – o Altíssimo terá sábios
conselhos!
Obs: Esta lição pertence a EBD.

