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“Escolhas em família”
SÉRIE: FAMÍLIA, UM PROJETO DE DEUS
“Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à
morte.” (Pv 14:12)
INTRODUÇÃO
Nação dos Impactados! Pensa num tema “megaimportante”. Pensou? Multiplique por mil. É isso ai mesmo.
ESCOLHAS!!! Esse é o tema. Isso é sério, pois através das escolhas que fará hoje, agora… surgirão
consequências e poderão guiá-lo para um futuro de vitórias ou fracasso. A bíblia sempre nos apresenta dois
caminhos: Benção ou maldição, vida ou morte. Isso depende exclusivamente das escolhas.
1 – IMPLICAÇÕES DAS ESCOLHAS (Dt. 30:19)
Escolhas? Todo dia, toda hora, cada minuto você precisa fazê-las. Da mais simples, tipo qual roupa, qual
tênis, até as mais complicadas que podem tirar seu sono: faculdade, profissão que vai seguir, enfim, são
tantas escolhas… o desafio maior é você entender que através dessas escolhas você irá plantar para o seu
futuro, vida ou morte. E quanto a escolha de amigos? Existe aquele ditado: “Diga-me com quem andas, que te
direi quem tú és.” Quantos tem estragado suas vidas envolvendo-se em más companhias. Cuidado com esse
tipo de escolha. Existem amizades que implicarão seriamente no seu futuro. Independentemente de sua
idade, lá dentro do seu coraçãozinho já desponta um desejo que certamente levará você para bem perto do
que sonha. Estou falando de suas escolhas estudantis, profissionais, escolhas amorosas. Amorosas??? #Opa.
A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo. Falar em namoro agora? Fala sério? Não é tempo!!! O seu tempo
agora de adolescência é preocupar com seus estudos. Ensino Médio, Enem, Graduação, e claro não se
esquecendo em hipótese alguma de algo muito importante que é seu futuro espiritual. Invista nessa área, e
estará investindo em todas as outras. Tenha hoje uma vida saudável com Deus. Escolha fazer parte da Nação
dos Impactados para Impactar.
2 – ESCOLHA OBEDECER AOS SEUS PAIS
Você pensa que sabe tudo. Afinal, já viveu uma década e pouco, tempo suficiente para compreender a sua
própria vida. “Oxente bichim”, e seus pais já deixaram de ser adolescente há uma eternidade. Acorda pra
vida!!! Quadrado??? Desconfia maninho(a). Eles sabem muito mais do que você imagina. Talvez não todas as
gírias e os modismos que você e seus amigos(as) sabem, mas eles têm uma visão mais ampla. E querem o
melhor para você, mesmo que não pareça. Deus deu ao seu pai e a sua mãe uma tarefa não tão fácil: criar
você. Doeu hein?? Sabe como é, dar-lhe comida e roupas, ensinar-lhe o certo e o errado, amá-lo, ensinar o
caminho da salvação – basicamente prepará-lo para assumir responsabilidade pela vida que Deus tem para
você. A sua obrigação de escolha é: Obedecer aos seus pais. Quer uma ótima notícia? Obedecer dará uma vida
melhor a você. Isso fará com que a sua casa seja mais pacífica e divertida, protegerá você de problemas que
nem imagina, ensinará a você coisas de que irá precisar e ajudará os seus pais a confiarem em você. E a
obediência lhe trará maior liberdade no futuro. Isto te trará vida. A obediência aos pais é simples, eles falam e
você obedece tranquilo e feliz. Ou é daqueles que quando eles falam você fica com raiva, não obedece. A
nação Teens, a dos Impactados para Impactar tem promessa de Deus. Levante sua mão. Vai levanta.... Estou
esperando. Levantou? Então a promessa é essa: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo.
“Honra teu pai e tua mãe para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra”. Abraça teu amigo(a)
e diga – este é o primeiro mandamento com promessa.
APLICAÇÃO DA PALAVRA E COMPARTILHAMENTO
Seus melhores amigos aproximam ou afastam você de Deus? Que conselhos eles lhe dão? Conselhos de vida
ou morte? E seus pais? Tem enfrentado eles? Gritado com eles quando lhe dão uma ordem? Ou é um filho
obediente? Que traz alegria ao coração daqueles que te deram a vida? Tem investido seu tempo em buscar a
Deus? Ou namorinhos, celular, redes sociais têm roubado seu tempo?
CONCLUSÃO
A melhor escolha, o melhor lugar é estar no centro da vontade de Deus. Este é o lugar que você tem que sentir
extrema necessidade de ficar. Esse é o caminho e a bússola que te levará é: oração, leituras da palavra,
intimidade com Deus, jejum. Que tal uma escolha radical??? Todo dia ao amanhecer. Você acordará e dirá
“Bom dia Espírito Santo”!!!!
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