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Jovens Dias
A Palavra de Deus nos revela que devemos nos lembrar do nosso Criador nos dias de nossa mocidade. Todos nós sabemos que nada se 

compara à juventude. Quando a pessoa é jovem e cheia de vigor, saúde e ambição, como é excitante a vida nesta época! Lembre-se do seu 
Criador nos tempos de sua mocidade, pois nos dias calamitosos você vai mudar e dizer: “Eles não me agradam”! Deus nos disse em Sua 
Palavra: “Eu renovarei sua juventude”. Quando nascemos de novo, toda nossa infância recomeça em Deus. Se nós entrarmos no mundo 
de fé e confiança na Palavra de Deus, Ele nos inundará os corações de paz, saúde e prosperidade; pois Ele disse: “Acima de tudo, espero 
que você prospere e tenha saúde, assim como sua alma está prosperando”. Deus é o Espírito da vida, alegria e juventude.

Já ouvimos a canção “Na terra em que nunca se envelhece” e “Agora eu vivo em Canaã”. Isto é verdade, porque passamos da morte 
para a vida e as inspiradas palavras de Deus, que são Espírito e vida, habitam diariamente em nossos corações, encorajando-nos sempre, 
pois servir a Deus é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Portanto, vamos desfrutar nossa fé em Deus e gozar a vida eterna que Ele nos 
deu. Não somos criaturas de longa vida neste mundo, mas nós somos seres eternos.

Esta fé, que Enoque e Elias conheceram vai transformar nossa natureza mortal enquanto estivermos com Deus. Também vai erradicar 
todo mal, enfermidade e remover todos os pesares. Vamos depositar nEle a nossa confiança. Embora tenhamos ainda muitas lutas contra 
Satanás, como a águia, renovamos diariamente nosso vigor. Observe a poderosa águia, como estende suas enormes asas contra tempest-
ades e ventos opostos. Para ela, não são nada mais que degraus, para maior altura onde a atmosfera é de paz, elevada acima das dúvidas 
e temores da vida. Não fuja das oposições. Elas servem para revelar sua habilidade oculta.

Quando rapaz, eu vivia no campo; e, como de costume, tinha de cortar lenha para queimar e nos aquecer. Antes de sair para cortar 
a lenha, nós precisávamos amolar o machado no velho alpendre. A pedra do esmeril não estava lá para danificar o machado, e sim para 
descobrir suas capacidades escondidas. E a velha pedra de oposição que o machado enfrentava, descobria suas qualidades escondidas e 
manifestava suas habilidades ocultas.

Assim também é na vida. Todas as coisas concorrem para o benefício daqueles que amam ao Senhor. A oposiçao somente prova o 
que somos, e traz à luz os atributos de Deus que estão no interior do homem. Estes atributos nos transformam na Sua gloriosa imagem, 
à medida em que derrotamos o inimigo pela fé em Jesus Cristo. Não há limites. Moisés abriu o Mar Vermelho, e Josué controlou o Sol. 
Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. O que faremos em nossa geração? Eu afirmo aos jovens: em nossos dias não há limites 
com Deus. Este é o seu dia, jovens! Deus está usando vocês desde o berço. Recentemente li num jornal que uma criança de vinte meses 
estava madura para engravidar, o que é apenas uma forma de maturidade espiritual das criancinhas em Cristo. Veja na Bíblia, o garotinho 
ao qual Deus fez rei, quando toda a humanidade O rejeitou. Ele fez o povo se voltar de novo para Deus. Ele disse que uma criancinha os 
conduziria no último dia, e os filhos conduziriam os pais. Enquanto muitas crianças conduzem os pais para as diversões mundanas, outras 
os conduzem para a salvação. E você, o que vai fazer?

Nâo há muito tempo, em Denver, Colorado, durante uma assembleia, um garoto, aparentando nove anos, se lavantou e testificou 
soberbamente, ungido por Deus; e o povo inundou o altar, enquanto eu mesmo olhava tudo, em lágrimas. Ele estendeu sua pequenas e pre-
ciosas mãos orando pela doença e o Espírito de Deus se moveu esplendidamente. As Escrituras nos ensinam que da boca das crianças Deus 
obtém perfeito louvor. Voce não precisa ter ninguém para lhe ensinar porque “eles Me conhecerão desde crianças e aprenderão coMigo”.

Pregando em Miami, Flórida, Deus me concedeu o privilégio de ver outro dos Seus milagres acontecer. Uma criança condenada à 
morte, teve sua vida transformada por um milagre de Deus. Aos sete anos, Deus falou ao menino e maravilhosamente o fez andar pelo 
paíz em campanhas de libertação e programas radiofônicos. Certamente, milhares vieram a Deus atraves deste poderoso missionário. 
Deus o inflamou com Seu Espírito. E fez do seu trabalho uma chama ardente. Oh! Aleluia! A que Deus estamos servindo! Conforme a 
cançao “Louvemos ao maravilhoso nome de Jesus”, a Bíblia nos ensina que as pedras gritarão se ficarmos calados.

Louvemos a Deus por seus atos de poder. O Senhor dos Exércitos, forte nas batalhas! Mocinha, Deus espera para usar você; jovem 
companheiro, deixe-O entrar, Ele está querendo transformar toda a sua vida, convocar-lhe para um poderoso ministério de salvação e 
ungir-lhe com o óleo da alegria, superior ao seu companheiro. Eles porão as mãos sobre os doentes e estes ficarão bons (Mr. 16:18). Este 
é o crente, seja homem ou mulher. Há ministérios de compaixão e muitos dons espirituais para aqueles que crêem. Peço a todos vocês, 
adolescentes, olhem para Davi, um simples garoto pastor na encosta da montanha. Deus disse: “Davi, Eu o farei rei se você confiar em 
Mim”. Lembre-se: Deus toma nas mãos o coração do rei e o dirige para onde bem entender, como os cursos dágua.

Pela poderosa graça de Deus, Davi matou a fera. Ele esteve frente a frente com um leão ameaçador e sua coragem não lhe faltou. Tal 
como Daniel no covil dos leões; tal como os adolescentes hebreus na ardente fornalha, seus feitos foram tão extraordinários que todo o 
reino e as leis do lugar mudaram seu modo de fazer as coisas para a maneira de Deus. Nós enfrentamos o desafio de mudar as nações.

Davi, ao enfrentar Golias, veio a ser um conquistador aos olhos do povo. Enquanto as nações balançavam aos estrondos de Golias, 
Davi, com fé e esperança em Deus, saiu vitorioso, pois a Biblia nos diz que a batalha é do Senhor. A corrida não é para o veloz, nem a 
batalha para o forte, mas Deus prepara tudo segundo sua própria vontade (Ef. 1:11). O mundo geme em grande esforço, aguardando a 
manifestação dos filhos de Deus, pois nos dias finais, Deus disse: “Eu derramarei Meu Espírito sobre toda sorte de carne; seus filhos e 
filhas profetizarão, seus jovens terão visões e seus anciãos terão sonhos” (At. 2:17).

Olhe para os incríveis feitos de Sansão, o grande libertador de Israel. Sob a graça de Deus, sua energia foi tão grande que ele matou 
milhares de homens com a mandibula de um asno. E quando o leão atracou-se com ele, Sansão o despedaçou como a um cabrito. Olhe 
para um dos grandes guerreiros de Davi. Este pulou para o covil do leão e o matou. Olhe para Jonatã, um homem e seu carregador de 
armaduras, mudou todo o povo Filisteu, sob a direção do Senhor.

O que pode fazer um único indivíduo quando ungido por Deus? Sansâo literalmente derrubou pilastras de um templo com a força 
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dada por Deus. Moisés permaneceu numa montanha flamejante, na presença do Espírito Santo e argumentou com Deus por causa da fé. 
Sua fé em Deus tão imensa, poderá abalar os alicerces do mundo. Você é tão pequeno quanto o for sua fé.

Como um homem se julga em seu coração, assim ele é, a Bíblia nos diz (Pr. 23:7). Afaste-se da velha turma com que você anda. Deus 
quer mandar-lhe por todo o mundo como testemunha. Veja a terra pagã atraves da fé. Observe que Deus abre caminho. Aqueles que 
caminham na escuridão estão à espera do seu libertador. Você vai desapontar sua geração? A Bíblia diz que para aqueles que se assentaram 
em regioôes escuras, grande luz se levantou (Mt. 4:16). Lembre-se que qualquer velho peixe morto pode ficar à deriva, inerte, ao sabor 
da maré; mas é preciso coragem e força para traçar seu caminho em meio às imundícies que Deus vem limpando com as águas do tempo. 
Aparte-se da velha turma com suas brincadeiras indecentes, como Jezebéis, que não são nada mais que tolas, todos ungidos pelo pecado 
com o fim de arrastar os filhos verdadeiros até ao inferno. Deixe que Deus lhe cubra com o poder de uma carreira de cânticos santificados 
ou com um ministério de pregação, quando Ele vai lhe mostrar para o mundo. Deixe que Deus lhe de o dom dos milagres, da profecia, 
ou da cura divina. Deixe-Odar-lhe o dom da concessão, mencionado pelo autor, para que você tenha sempre algo para dar. Deus vai lhe 
abençoar ricamente com saúde e prosperidade.

Voce quer sair do chiqueiro do mundo e parar de nadar na lama? Tal como o filho pródigo, não encha a barriga com farelos destina-
dos aos porcos. Os elementos mais paupérrimos desta vida são apenas alegorias, tipos e sombras, o farelo onde crescem as verdadeiras 
sementes da revelação. E nós chegamos à hora da colheita. Jesus disse que este era o fim do mundo. Seus ministros angelicais vieram na 
frente para ceifar a semente. Você é parte dela?

Deus suprirá a todas suas necessidades segundo Sua riqueza em glória (Fil. 4:19), e se Ele for por nós, quem será contra nós (Ro. 
8:31)? O tempo está se escoando. Qual é sua decisão? Jesus breve voltará. Se acaso Ele demorar, você logo envelhecerá. Anos de doença e 
escravidão, de obrigações financeiras criadas pela ambição da carne o afastarão do seu vitorioso ministério. Busque o Reino de Deus e boas 
coisas lhe serão acrescentadas. Deus está chamando Seus Sansôes, Seus Davis e Suas grandes mulheres como Ester. Profetas e profetisas 
semelhantes têm sido ungidos em anos passados. As nações se estremecem, o mundo inteiro está entrando em convulsões de doença, 
incredulidade e pobreza. Igual a Golias, Satanás paira entre o céu e a terra, ameaçando a todo o povo. Deus está dizendo: “A quem devo 
mandar?” “Quem irá por mim?” Ele diz, Eu lhe darei grande poder, e nada ficará em pé em sua presença por todos os dias de sua vida. En 
não o deixarei nem o abandonarei (He. 13:5). Mas verdadeiramente suprirei a todas suas necessidades, segundo Minha riqueza em glória. 
Outra vez, eu digo: Se Deus é por nós, quem será contra nós?

Vóce pode falar como o profeta do passado, “Aqui estou eu, Senhor, mande a mim”? Convido-lhe a aceitar ao Senhor Jesus como seu 
salvador ainda hoje. Que Deus lhe abençoe é a minha oração.
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