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Um jovem espiritualmente fraco, vai ser um adulto fraco. Quem não tem fortes
convicções espirituais pré-estabelecidas, deixa marcas para o seu futuro que nunca
mais serão retiradas.
Quando um jovem é forte espiritualmente, ele tem convicções espirituais fortes que o
faz vencer as tentações, fazer a vontade de Deus e assim ter sucesso na vida.
“Epafras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre
batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente
convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus.” Colossenses 4:12
Mas afinal, o que é convicção? O dicionário conceitua convicção como uma certeza,
firmeza ou alto grau de convencimento. Mas para o cristão, convicção é aquilo que
você morreria MAS NÃO DEIXARIA DE SER, FAZER ou PENSAR.
É aquilo que você não abre mão e NÃO ARREDA O PÉ. É aquilo que você aposta
qualquer dinheiro porque sabe que vai ganhar. É aquilo que você prefere dar a sua vida
a ter que mudar o que acredita.
Reflita: Um equilibrista famoso esticou uma corda entre dois prédios muito altos em
Nova York. Depois de juntar uma multidão de curiosos ele perguntou ao público: quem
aposta que eu consigo atravessar na corda sem cair? Muitos disseram: sim, você
consegue!!!, então ele perguntou: Quem de vocês eu posso levar no colo para
atravessar comigo? Então depois de alguns instantes de silêncio, somente um menino
gritou: Eu. Pode me levar. Isto é convicção! Não somente acreditar, mas apostar sua
vida naquilo.
Você precisa saber as convicções da pessoa que está amizando ou namorando. A bíblia
toda, mas especialmente o livro de provérbios, fala das convicções mais importantes da
vida de um jovem. Deus – área de sexo – área de dinheiro. (todas as nossas convicções
se referem a alguma dessas três coisas)
Vamos ver as tres principais convicções de um jovem cristão:

1. DEUS
Você precisa ter Convicção que Deus EXISTE, criou todas as coisas de forma maravilhosa,
inclusive você.
“Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são
maravilhosas! Disso tenho plena certeza.” Salmo 139:14
Convicção de que essa é a Palavra de Deus! Que não erra, é inspirada e dá crescimento.
“Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem
convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece
as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em
Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a
repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus
seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.” 2 Timóteo 3:14-17
Convicção que Deus É JUSTO e recompensará cada um pelas suas obras.
“Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em
relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto; ele não se esquecerá
do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e
continuam a ajudá-los.” Hebreus 6:9-10
DEUS QUER E TEM O MELHOR PARA VOCÊ!! Convicção da salvação e de nunca negar
o seu Deus.
“Esta palavra é digna de confiança: Se morremos com ele, com ele também viveremos;
se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará;
se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo.” 2 Timóteo
2:11-13
Cuidado, você pode negar a deus com suas ações. Se você ainda não tem convicção
da sua salvação é porque talvez ainda não a tenha.
Convicção de que A IGREJA É O CORPO DE DEUS NA TERRA.
Tem muito cristão que fica de mal com a igreja. Coisa do cão!
“Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura
brote e cause perturbação, contaminando a muitos.” Hebreus 12:15

Precisamos entender que a igreja é formada por pessoas imperfeitas. Tem muito cristão
que fica mal com o pastor, Coisa do cão!
“Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam
no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na
mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os
outros.” 1 Tessalonicenses 5:12-13
“Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês
como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma
alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês.” Hebreus 13:17
“Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros.
Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor,
que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês
foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos.”
Colossenses 3:13-15
Exemplificando: Abraão foi um homem convicto nas promessas de Deus.
“Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde
receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo” Hebreus 11:8
Isso é fé. Fé está diretamente ligada à obediência. Deus mandou ele caminhar sem
saber para onde estava indo.
“Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha; viveu em
tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa.” Hebreus 11:9
Aproxime-se, fique perto da sua visão. (Érico)
“Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus.”
Hebreus 11:10
O que que você tá buscando?
“Todos estes ainda viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido
prometido; viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram
estrangeiros e peregrinos na terra.” Hebreus 11:13Nosso alvo é outro.

“Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele
que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora
Deus lhe tivesse dito: "Por meio de Isaque a sua descendência será considerada".
Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos; e, figuradamente,
recebeu Isaque de volta dentre os mortos.” Hebreus 11:17-19
Abraão deu o que tinha de mais precioso, pois tinha convicção de que Deus estava no
controle.
2. PUREZA SEXUAL
Você já tem convicção nessa área? Se não tem vai cair. Você prefere perder o mais
bonito ou mais rico do que perder sua pureza diante de Deus.
A Bíblia é muito clara, Sexo é para o casamento. DEUS MANDA VOCÊ NÃO TRANSAR
ANTES DO CASAMENTO.
Convicção é o que vai fazer você não trair seu cônjuge. O jovem cristão é casado com
Deus. se trai a Deus, pode trair qualquer um.
Exemplificando: Um dos exemplos maiores em toda a bíblia nesta questão de
convicções sexuais foi José, filho de Jacó.
Depois de ter sido vendido como escravo pelos próprios irmãos (Gêneses 37), José vai
parar na casa do capitão da guarda do faraó, um homem chamado Potifar. José era
abençoado por Deus e logo foi promovido a chefe dos empregados da casa.
A Bíblia diz que José era atraente e de boa aparência. E por este motivo a mulher de
Potifar começou a seduzi-lo, mas José insistentemente dizia que NÃO, NÃO e NÃO.
Não posso pecar contra Deus! Mas a esposa de Potifar insistia dia após dia a convidálo para o adultério (leia Gêneses 39:10).
Após uma grande armação ela tentou pegar José a força, mas ele fugiu. Então ela
acusou José de tê-la abusado a força e ele foi jogado na cadeia.
Isto é que é convicção! Preferiu ser jogado na cadeia injustamente a manchar a sua
pureza diante de Deus.

José resistiu mesmo sabendo que ela tinha autoridade para mandar matá-lo. José
pagaria com a vida, mas não deixaria suas convicções. Ele fugia de estar a sós com ela
e não ficava nem perto dela.
SE VOCÊ AINDA NÃO TEM CONVICÇÃO NA ÁREA SEXUAL DEVE PEDIR DE DEUS.
DEVE PEDIR AJUDA!
3. DINHEIRO
O dinheiro é uma das forças que influenciam nossas vidas e nós, os filhos de Deus,
temos que aprender a ter um bom convívio com o dinheiro. Com Equilíbrio!
Se o desejarmos demais viraremos gananciosos e avarentos, se desejarmos de menos
passaremos fome e seremos tolos. Então temos que ter um equilíbrio: nem pobreza,
nem riqueza.
Nossa missão é anunciar o evangelho ao máximo de pessoas possível. Enquanto
gastamos todo nosso tempo, energia e saúde tentando ganhar mais dinheiro,
esquecemos do nosso verdadeiro objetivo e desviamos nosso foco da nossa verdadeira
riqueza, do verdadeiro tesouro espiritual e eterno: a salvação do mundo.
Exemplificando: MOISÉS
Moisés foi colocado no rio Nilo e foi achado pela filha do faraó, que o criou como seu
filho. Moisés tinha todo luxo e mordomia que poderia ter sendo o “neto” do faraó, mas o
plano de Deus era que Moisés fosse o libertador do povo daquela escravidão.
Apesar de tudo isto Moisés tomou uma decisão que parecia absurda aos olhos humanos
“Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois
estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela
fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser
maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum
tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do
Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira
do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível.” Hebreus 11:23-27
Check up do coração: Se fosse você no lugar de Moisés, você deixaria a vida de luxo
e riqueza para virar um escravo? Você recusaria um super emprego porque ele trabalha
nos fins de semana e atrapalharia a sua vida na igreja e no ministério? Você deixaria o
seu emprego e viveria pela fé se Deus te chamasse para fazer missões em uma outra

cidade? Você recusaria um dinheiro ilícito mesmo quando você está realmente
precisando? Tudo isto é fé! É ter convicções.

