JOVENS, EU VOS ESCREVI…
TEXTO: 1 João 2:14-17
14
Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque
vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês
são fortes, e em vocês a Palavra de Deus permanece e vocês venceram o Maligno.
15
Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai
não está nele.
16
Pois tudo o que há no mundo — a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação
dos bens — não provém do Pai, mas do mundo.
17
O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece
para sempre.
INTRODUÇÃO:
• Neste sermão nós vamos aprender sobre o que Jesus, escreveu para os jovens.
• Num mundo globalizado como o nosso, as informações circulam com uma rapidez
incrível.
• A comunicação se processa hoje de todos os meios, e os jovens têm acesso a tudo
isso sem muito esforço.
• Não era assim na época de João, quando não existia jornal, revistas, rádio, televisão,
telefone, computador, Internet etc.
• Era somente utilizada a palavra falada e escrita (na forma de livros ou cartas).
• Apesar disto, o apóstolo teve bons motivos para escrever aos jovens, pois o mundo
nos dias de João era tão atrativo quanto hoje.
1. A VERDADEIRA FORTALEZA DA JUVENTUDE VEM DE DEUS
• “Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder”. (Ef 6.10).
• “Ele dá força ao cansado, e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os
jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão, mas os que esperam no
Senhor renovarão as suas forças; subirão com asas como águias; correrão, e não
se cansarão; andarão, e não se fatigarão.” (Is 40.29-31).
2. A PALAVRA DE DEUS SÓ PERMANECE EM NÓS QUANDO DEPENDEMOS DO
ESPÍRITO SANTO:
• “Mas o Ajudador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos
ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito.” (Jo
14.26).
• “Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis
testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os
confins da terra.” (At 1.8).
• “E, tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos; e todos foram cheios
do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus.” (At 4.31).
• “Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que
há em Cristo Jesus; guarda o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo, que
habita em nós.” (2Tm 1.13-14).

3. SÓ VENCEREMOS O MALIGNO SE ESTIVERMOS FIRMADOS EM CRISTO:
• “… Para isto o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do Diabo.” (1Jo
3.8).
• “Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda
a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do Diabo;
pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os
principados, contra as potestades, conta os príncipes do mundo destas trevas, contra
as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes.” (Ef 6.10-12).
• “Sujeitai-vos, pois, a Deus; mas resisti ao Diabo, e ele fugirá de vós.” (Tg 4.7).
• “Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o Diabo, anda em derredor, rugindo como
leão, e procurando a quem possa tragar; ao qual resisti firmes na fé, sabendo que
os mesmos sofrimentos estão-se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo.” (1Pe
5.8).
CONCLUSÃO
• Embora na época de João não houvesse tanta facilidade para o processo de
comunicação como hoje em dia, ele escreveu com os recursos disponíveis uma
mensagem aos jovens que permanece até hoje; pois os atrativos que o mundo
oferecia no passado eram tão fortes como os atrativos mundanos de hoje.
• E se quisermos ser vencedores, devemos ser fortes no Senhor, permanecer com a
Palavra de Deus alicerçada em nós pelo Espírito Santo e permanentemente firmados
em Cristo para resistirmos às ciladas do Maligno.
• “O que o jovem pensa de Cristo hoje determina o destino de nossa nação amanhã”
– Thomas Jefferson.

