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CONECTADOS
COM DEUS
JOVENS QUE IMPACTAM A SUA GERAÇÃO

Aniversariantes
Impactar significa provocar uma sensação ou impressão muito forte. O
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mundo tem sido impactado de muitas formas negativas todos os dias. Por
isso, precisamos ser jovens que causem um bom impacto nesta geração,
que façam diferença por onde passam, de tal forma que as pessoas vejam
o amor de Deus brilhando em nossos corações.
Um grande exemplo de alguém que impactou sua geração foi José. Ele
foi um jovem diferente, e a sua diferença começou dentro de sua casa.
Numa família com treze filhos (doze meninos e uma menina), ele era o
décimo primeiro, filho da esposa predileta de Jacó, Raquel. Ele se
destacou muito entre seus irmãos mais velhos, o que foi lhes causando
inveja e raiva ao passar dos anos. Um dia, seu pai lhe disse para ir a
Siquém para ver como seus irmãos estavam, e eles se aproveitaram disso
para tentar matá-lo, mas acabaram vendendo-o como escravo para uma
caravana que ia para o Egito, contando ao pai que um animal selvagem o
matara no deserto.
Chegando no Egito, José mostrou-se diferente, pois apesar dos
pesares, ele desenvolvia um relacionamento com Deus a cada dia. Ele
tinha muitos motivos para se afastar de Deus, para não querer nunca mais
ouvir a palavra Deus, mas fez o contrário disso tudo: agarrou-se com Deus
de tal maneira que nem poderia imaginar o que Ele faria em sua vida e o
quão importante ele seria para aquela geração. Com ele aprendemos
algumas atitudes que devemos ter para impactar a nossa geração.
José fazia diferença mesmo quando as coisas não iam bem. Em todos os
momentos, precisamos estar em pleno relacionamento com Deus, e
nessas horas, estar mais e mais alinhados com o Senhor, sabendo que Ele
está com a gente em todos as circunstâncias da vida.
José fazia diferença mesmo quando tentado. O nosso compromisso com
Deus nos sustenta na hora da provação. José estava sozinho naquela casa
com a mulher de Potifar. Ele tinha tudo para deitar-se com ela e pecar
contra o seu Deus e o seu dono. Precisamos pedir ao Senhor que nos
ajude, por mais dura que seja a situação, por maior que seja o problema,
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e Ele está disposto a isso! Assim como ajudou José a vencer aquela tentação, ele pode ajudar a todo aquele que o buscar com todo
o coração!
José fazia diferença mesmo quando as coisas pioravam. Quando ele achou que já tinha vivido de tudo em sua vida, as
coisas pioraram e, por conta da mulher de Potifar, foi parar na prisão. O que nos chama atenção é que mesmo quando as coisas
pioraram, ele não desistiu de Deus, e continuou buscando ao Senhor. Por conta disso, Deus o abençoou de tal maneira, com algo
que ele não poderia se quer imaginar: de carcereiro da prisão foi promovido a governador de todo o Egito.
José foi abençoado por Deus em tudo o que fez. Será que, nos piores momentos de nossas vidas, temos deixado as
pessoas perceberem o nosso relacionamento com Deus? Será que temos feito diferença como José fez? O Egito inteiro adorava a
outros deuses e, mesmo assim, José permaneceu fiel a Deus. Não perca tempo! A vida passa muito rápido e precisamos aproveitar a
oportunidade de desfrutar deste Deus maravilhoso, que habita em nós e impactar aqueles que estão ao nosso redor.
“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de
experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus” (Romanos 12.2 — NVI).
Pr. Marcos Filipe Salazar Corrêa
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