
Nos dias de hoje é muito comum e simples receber 

ou ver notícias que relatam coisas ruins, além de 

programações na TV e na internet que promovem 

violência, mentiras, desvalorização da família, 

distorção da moralidade e muitas coisas mais, no 

entanto é possível viver de forma prazerosa e que 

agrade a Deus mesmo em meio a tanta maldade e 

tristeza que nos rodeiam por este mundo.

Uma forma do cristão não ser influenciado por 

este mundo tenebroso é a convicção.

Convicção segundo o dicionário Aurélio significa 

certeza adquirida, o que é bem definido pra o cristão, 

pois quando se aceita a fé em Cristo Jesus, é adquirida 

uma certeza de que viver para o Senhor é a melhor 

escolha.

A convicção é um escudo que nos protege das más 

influências, da apresentação da maldade, seja por 

qual meio for.

Essa convicção em Cristo é externada para todos 

âmbitos da vida do cristão, pois deve ser convicto no 

trabalho, no namoro, no casamento, nos estudos, 

na vida social, com os filhos, com os amigos e tantos 

outros mais.

Daniel é a prova real que o cristão tem capacidade 

de manter suas convicções, mesmo em uma terra 

estranha, sendo cativo, recebendo influencias 

culturais diferentes, coações e afrontas concernente 

a sua fé. A circunstância vivida por Daniel não era 

mais forte do que suas convicções, desta forma, nada 

o convenceu a mudar seus planos e naquilo que cria, 
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pois é mister entendermos que circunstâncias jamais 

podem ser maiores do que nossa convicção.

“E Daniel assentou no seu coração não se contaminar 

com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que 

ele bebia; portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe 

concedesse não se contaminar” (Dn 1.8).

A convicção do cristão deve estar acima das 

circunstâncias da vida, isso significa que os pessoas 

com quem convivemos, os lugares por onde 

passamos, seja trabalho, escola, viagem outro lugar, 

jamais podem influenciar na nosso convicção em 

Cristo. 

A nossa convicção está extremamente relacionada 

ao que pensamos, falamos, agimos e principalmente 

no que cremos.

Pensamentos:
“Quanto ao mais, irmãos, tudo o que verdadeiro, 

tudo que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é 

puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, 

se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso 

pensai”, Fl 4.8.

Falar:
“Os lábios da justiça são o contentamento dos reis; 

e eles amarão o que fala coisas retas”, Pv 16.13.

Ação:
“Todo prudente obra (age) com conhecimento, 

mas o tolo espraia sua loucura”, Pv 13.16.

Crer:
“Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê 

que Jesus é o Filho de Deus? 1Jo 5.5

VIVENDO O QUE É BOM

RETENHA O QUE É BOM
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