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COM DEUS
Aniversariantes

O que foi que Deus te deu, jovem? Ele te deu olhos? Ele te deu pernas,
braços? Ele te deu a força e disposição da juventude? Ele te deu um novo dia?
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Ele te deu um ar para respirar, uma água pra beber, um abraço apertado? Um
amigo para compartilhar segredos? Ele te deu uma vida?... Uma vida?
Olha, pra você, o que é uma vida? É viver por alguns anos por aqui,
conseguir uma certa estabilidade financeira, casar, ter filhos, trabalhar por
alguns anos e, então, se aposentar em paz e tranquilidade? É aproveitar ao
máximo cada instante, para que, ao chegar no final, você possa dizer com todas
as letras que viveu a vida ao máximo? Bem, eu tenho certeza que Cristo veio
para nos dar vida, mas o que é uma vida, meu amigo? O que é a vida pra você?
Deus te deu a oportunidade de se tornar filho dEle, de ter uma fonte de água
viva fluindo de si, de habitar na casa do Senhor eternamente... Ele te deu
oportunidade de ser chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Amigo. de. Deus.
Ele te deu a maior demonstração de amor da história. Te deu consolo, um Filho
e um Pai. Te deu a própria vida para que você pudesse ter vida. E como você
responde a tudo isso?
O que é uma vida para você?
A vida pulsa. Pulsa e... pulsa e, por vezes, parece agonizar até o ponto de não
mais existir. A vida é desprezada, jogada nos esgotos, deixada nas ruas para
comer lixo. E nós ignoramos. Nós, os jovens, deixamos a vida acabar a nossa
volta. Vemos a vida por aí, desamparada, incompreendida e triste. A vida passa,
os anos voam e o que foi feito com essa dádiva maravilhosa de Deus?
Absolutamente nada... ?
É essa a vontade de Deus para nós? Se ele veio para nos dar vida em
abundância, por que a vida parece cada vez mais frágil, efêmera e escassa?
Acho que nós não estamos entendendo o que é a vida. Acho que não estamos
entendendo a vida que Cristo quer nos dar. E, principalmente, acho que não
compreendemos bem que, se Ele nos deu vida, não é para trancarmos ela dentro
de um cofre. A humildade dEle é tão grande que um bem tão precioso só
poderia ser compartilhado.
O que foi que Deus te deu, jovem? Ele te deu olhos? Ele te deu pernas,
braços? Ele te deu força e disposição da juventude? Mesmo que Ele não tenha te
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dado nada disso, Ele te deu uma vida e deseja que você tome posse da verdadeira vida, a vida que jamais acabará, a vida que é Jesus. E olha só
que incrível, Ele te deu uma vida aqui no mundo para que você compartilhasse as boas-novas do Reino de Deus; e uma vida eterna para que
você vivesse para sempre com Ele e com todos aqueles que ouviram você falar da verdadeira vida.
Então... corre. Corre e fala pra todo mundo, faça discípulos com alegria, agindo no amor que só Cristo pode criar. Não desperdice aquilo que o
Deus eterno te deu de graça. Não aja como um irresponsável, porque a vida de muitos está sofrendo, morrendo, acabando, porque faltam
aqueles que falem do Caminho, da Verdade... da Vida.
Dê a sua vida para viver a vida que Ele te deu. E não se preocupa, não. Você não está sozinho. Isso é uma promessa.
Alexandre Carvalho
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