SABER
ALMEJAR
AS COISAS
MAIORES

PALAVRA DE VIDA
« É pela vossa
perseverança que
conseguireis salvar a
vossa vida! »
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Em foco...

“PERSEVERANÇA”.
Essa é a tradução do termo
original grego. Mas a palavra
grega é rica de conteúdo, pois
inclui também a PACIÊNCIA, A
CONSTÂNCIA, A RESISTÊNCIA, A
CONFIANÇA.
A perseverança é necessária e
indispensável quando sofremos,
quando somos tentados, quando
tendemos a desanimar, quando
nos sentimos atraídos pelas
seduções do mundo, quando
somos perseguidos.

Penso que também você se tenha
encontrado em pelo menos uma dessas
situações e tenha experimentado que,
sem a perseverança, não teria sido
possível resistir. Talvez você tenha cedido
algumas vezes.
Pois bem, o que fazer?
Crie coragem e… persevere.

AS PESSOAS PODEM SER
DISTINGUIDAS EM DUAS
CATEGORIAS.
À primeira pertencem aquelas que
recebem o convite para serem
verdadeiras cristãs, mas esse convite
cai em suas almas como a semente
entre as pedras. Muito entusiasmo,
como o fogo de palha, mas depois
não permanece nada.

Ao passo que as da segunda
categoria acolhem o convite,
assim como um bom terreno
acolhe a semente. A vida cristã
germina, cresce, supera
dificuldades, resiste às
tempestades.

É claro que, se você quiser
perseverar, não poderá contar
apenas com suas próprias forças.
Será necessária a ajuda de Deus.
Existe quem sabe perseverar de
verdade: é aquele que ama. O
amor não encontra obstáculos,
não conhece dificuldades, não
mede sacrifícios. E a perseverança
é o amor provado.
Mas não é só isso.
A perseverança é contagiosa.
Quem é perseverante encoraja
também os outros a levar as coisas até
o fim.

Vamos almejar as coisas
maiores. Temos uma só vida e,
ainda por cima, breve.
Vamos resistir, dia após dia,
enfrentando uma dificuldade
após a outra para seguirmos a
Cristo… e salvaremos a nossa
vida.

«Na minha classe tem muitas meninas
bacanas, mas também tem outras que
chegam até a ler uma revistinha que não
é muito legal. Elas sempre me convidavam para ler juntas e terminei cedendo,
mesmo porque fiquei curiosa daquilo
que comentavam. Comecei a ler e fiquei
assustada. Naquelas páginas se incentivavam os adolescentes a manter relacionamentos sexuais o mais frequente
possível. E tudo o que estava escrito
sobre o homem e a mulher era banal e
vulgar, nada a ver com a beleza com que
Deus nos criou. Durante o intervalo,
uma colega me perguntou se a partir de
então eu também gostaria de ler essa
revista. Imediatamente respondi que
não, e que jamais faria isso e lhe
perguntei porque ela lia coisas desse
tipo. “Você é uma puritana – me
respondeu ofendida – não tenho mais
nada a ver com você!” Eu fiquei mal,
sem saber o que dizer. Como é possível
fazer a amizade depender da leitura de
uma revista como aquela?
Uma reação de ódio me invadiu
completamente, junto com a vontade
de me vingar. Depois pensei: “Não, não
vou me vingar e sim amá-la!” E assim fiz.
Dias depois outra colega se aproximou e
me disse que a minha atitude de não ler
aquele tipo de revistas estava certa e
que ela também queria experimentar
fazer assim. Isso me deixou muito feliz».
Escreva suas experiências no Fórum de

