
de Deus e viver uma vida conectada em Cristo e em 
seus princípios e isso não se limita aos jovens que 
estão em processo de amadurecimento, mas vale 
também para todos os �lhos de Deus. 

É necessário romper com os ídolos modernos 
que muitas vezes desvia o nosso olhar de Jesus. É 
necessário romper com a demanda insana que 
coloca o seu trabalho acima de sua família, seus 
�lhos acima do seu casamento, seu sucesso 
�nanceiro acima da sua generosidade, seus vícios 
acima do seu casamento, en�m, tudo aquilo que 
não provém de “buscar as coisas lá do alto, onde 
Cristo vive”, deve ser imediatamente abandonado. 

Fé Disruptiva é a fé que rompe com os nossos 
desejos egocêntricos, com os padrões que a 
sociedade nos impõe e com tudo o que é contra a 
vontade de Deus. Fé disruptiva é a fé em Cristo que, 
certamente para os que não creem é loucura, mas 
para os que con�am no Senhor é sabedoria. Que o 
Senhor nos capacite e nos dê a alegria de vivermos 
cada vez mais rompidos com este mundo e 
conectados a Ele. 
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O conceito atribuído para algo Disruptivo está 
relacionado a tudo aquilo que rompe com o 
seguimento normal de um processo e quando 
pensamos nisso, normalmente vem os novos ciclos 
que experimentamos ao longo da vida e isso é ainda 
mais evidente no início da juventude, passando pelo 
seu processo de amadurecimento para a fase adulta. É 
justamente nesta época que se dão os principais 
acontecimentos da vida, se é que podemos a�rmar 
isso. Sair da adolescência, ingressar em uma nova 
etapa de estudos na universidade, estagiar, trabalhar, 
namorar-noivar-casar, pagar os boletos (eles 
começam a vir nesta época...), etc. São muitas 
responsabilidades novas, novos desa�os e projetos 
que são colocados diante de nós e que naturalmente 
faz com que deixemos outras coisas pra trás.

Romper com os hábitos antigos é natural, mas a 
juventude muitas vezes nos leva a romper com o que 
realmente importa. Começamos pela família, amigos 
até chegar na nossa fé. Iludidos pela nova etapa de 
vida, é colocado diante de nós tantas e tantas 
possibilidades que chegamos a acreditar que o que 
realmente importa não faz mais sentido.

É neste cenário que o cristianismo confronta não 
somente a nossa percepção equivocada da vida, como 
nos propõe uma nova interpretação a partir das lentes 
do Evangelho. Como disse o apóstolo Paulo em 
Colossenses 3.1-2: “Portanto, se fostes ressuscitados 
juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, 
onde Cristo vive (...), pensai nas coisas lá do alto, não 
nas que são aqui da terra...”. A partir desta perspectiva 
vemos a importância de romper com tudo que não é 


