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INTRODUÇÃO
Vamos lá, lançado o terceiro desafio radical livre. Ser um Teens de Deus é pura ação. Verdade! Já ouviu falar do Rei
do Rei Josafá? Pensa em um homem fiel e profundamente abençoado por Deus. A história dele está registrada no
segundo  livro  das  crônicas.  O  capítulo  20  é  pura  aventura  e  ação.  É  o  verdadeiro  #desafiolivre.  Maninho(a)
exatamente hoje vamos traçar um plano de ação para andarmos em unidade rumo a uma vida vitoriosa e cheia de
conquistas. 

I – OPONENTE TEM FORÇA
Os  amonitas  e  os  moabitas  eram  pessoas  inimigas  do  povo  de  Deus.  Pensa  num  povo  truculento,  forte  e  sem
misericórdia. Sem a intervenção de Deus e a unidade do povo de Judá eles estariam arruinados. Isso mostra que a
oposição tem força. E hoje temos oposições contagiosas. Cuidado! A verdade é que nossos amigos nos influenciam.
Portanto, escolha os seus amigos com sabedoria. Seus pais já expressaram preocupação sobre você andar com certo
garoto (a)? Ouça bem!!! Você está arranjando problemas. Saia de perto enquanto pode. É possível que agora doa um
pouquinho limitar o seu tempo com alguém que está puxando para baixo, mas isso evitará dores piores mais tarde.
Isso literalmente é uma oposição maligna para frustrar o plano divino.

II – OBEDECER, QUEM, EU?
Calma, não se irrite! Foi sem querer querendo! Talvez é a palavra que mais você já ouviu falar. Obediência. E você
sabe o que é? Bom, basta saber o que é desobedecer. Te peguei heim!!! Rsrsrsr. Isso implica não cumprir ordens, não
estar sob a autoridade de ninguém, ser soberbo, enfim. E pra derrubar o soberbo está longe de Deus. (Sl 138:6). Uma
das verdades mais impressionantes da Escritura é a que se refere a obediência de Jesus. A Bíblia diz que Ele aprendeu
a obediência  (Hb 5:8-9).  Pense  um pouco sobre isso...  Se o  Grande Rei  e  Mestre fez  questão  de humildemente
aprender  a  obediência,  por  que  você  deveria  ser  avesso  a  ela?  Deus  nos  chamou  para  vivermos  uma  vida  de
obediência. Nação dos Impactados, veja bem! Jesus aprendeu a obediência para que você fosse salvo. (Rm 5:19). Não
só a salvação, mas todas as bênçãos decorrem da obediência. Quer ser cheio do Espírito Santo? Obedeça. (At. 5:32). A
unidade em crer e obedecer ao líder traz conquistas, prosperidade e celebrações. (2Cr 20:20-30) 

III – SEM FAMÍLIA NÃO DÁ! 
Você já percebeu como tudo depende da família? Se ela estiver desajustada, haverá reflexos negativos na sociedade e
na nação. Deus formou a família para viver em unidade. (Sl 128). 

Interessante como certas coisas na vida são encaradas como obrigações, quando, na verdade resultam em benefícios.
Queridos  Teens,  vocês  sabiam que honrar  aos  pais,  além de  um mandamento,  é,  principalmente  uma fonte  de
bênçãos para você? (Ex 20:12). É triste, lamentável... mas muitos quando atingem a fase da adolescência já pensam
que podem fazer o que bem entendem e desprezam aqueles que sempre estiveram ao seu lado. (Pv 15:20).  VOCÊ
SABE O QUE É HONRAR? Segundo o meu bom e velho dicionário “Aurélio” honrar é: “conferir honras, dignificar,
distinguir,  exaltar,  reverenciar”.  Em  outras  palavras,  respeitar,  elogiar,  tratar  com  carinho,  obedecer,  amar,
considerar importante... 

Deus deu aos seus pais uma tarefa não tão fácil... criar você. Sabe como é; dar-lhe dinheiro pro McDonald’s, comida,
estudos e roupas, ensinar-lhe o certo e o errado, ama-lo – basicamente prepara-lo para assumir responsabilidades
pela vida que Deus tem para você. A sua obrigação é obedecer aos seus pais. Quer uma boa notícia? Obedecer dará
uma vida melhor a você, protegerá você de problemas que nem imagina. Uma família bem ajustada em unidade está
em sintonia com a vontade de Deus e tudo será mais fácil. Comece por você. Seja um bom filho (a). 

APLICAÇÃO DA PALAVRA E COMPARTILHAMENTO 
Você já percebeu como é vantajoso obedecer? Ou você pensa que sabe tudo e não precisar obedecer seus líderes? Você
tem prazer em honrar seus pais? Tem procurado viver em unidade buscando sempre ser cheio do Espirito Santo.
Pense bem! O Espirito Santo só habita onde há unidade. (At 2:4) 

CONCLUSÃO 
A sociedade moderna tem desprezado a família, para seu próprio prejuízo. Lembre-se de considerar os preceitos da
palavra de Deus (Sl 119:9-16). Fique atento! Deus está interessado em fortalecer os laços familiares para que você seja
plenamente realizado em todos os seus aspectos.

Pr. Claudeir Loureiro e Cláudia Oliveira


