
capaz de modi�car uma sociedade toda ao 
começar com esses que são considerados uma 
geração do mimados ou adultescentes 
(adolescência tardia). Com uma visão correta de 
quem são é para que estão neste mundo, passam 
a desenvolver e desempenhar o seu papel de 
cidadão exemplar nas mais diversas áreas.

Se você é pai, não se preocupe com as 
estatísticas, pois o Senhor Jesus é especialista em 
frustrar as mesmas! Mas sim, invista em forjar em 
seus �lhos um caráter respaldado pela Palavra de 
Deus, não falo de legalismo ou de religiosidade, 
mas sim da Palavra de Deus. Pais desde cedo 
precisam investir em instruir seus �lhos no 
caminho que devem andar, Pv 22:6 Ensina a 
criança no caminho em que deve andar, e, ainda 
quando for velho, não se desviará dele.

Filhos já adultos ou melhor para você jovem 
dessa geração; siga os conselhos do Senhor: Ec 
9.10 Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o 
conforme as tuas forças,…”; 1Co10.31 Portanto, 
quer comais, quer bebais ou façais outra coisa 
qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Jovens 
o padrão é o Senhor e seu compromisso para com 
Ele.

Ao ler reportagens sobre os jovens da presente 
época, vejo que a tônica comum é dizer que são: 
mimados, voltados para seus interesses, sem 
respeito para com os mais experientes, péssimos 
funcionários (pois desejam desesperadamente a 
che�a sem trilharem os degraus, para chegar a 
posições de liderança ou autoridade). Outros 
argumentos é que: tem muito conhecimento, 
diplomas, mas nenhuma vivência ou maturidade 
para desempenhar o que se espera deles.

Tenho convivido (no último ano e meio) com 
um grupo de jovens, entre 25 e 30 anos, que tem 
uma boa formação universitária até mesmo 
mestrado alguns até no seu doutorado 
(academicamente sem retoques), pelo menos 2 
idiomas �uentes. Mas para minha grata surpresa 
eles frustram essas estatísticas, pois trabalham 
com dedicação e aplicação sendo que muitos 
moram longe de seus familiares e honram seus 
compromissos �nanceiros, pagam suas contas 
adquirem seus carros e até imóveis, tem do desejo 
de constituir uma família. Não digo com isso que 
são perfeitos, não tem suas lutas, suas batalhas nas 
diversas áreas da vida como qualquer um.

Logo, pergunto: será que são Ets? Será que 
estão fora de seu contexto? Creio que não são essas 
as opções, há uma diferença básica e primordial, a 
presença de Jesus Cristo e suas vidas, Ele sim é 
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Jovens que frustram as estatísticas


