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Certa ilustração conta que um grupo de semi-
naristas foram fazer uma prova. O professor então 
distribui as folhas, mas para surpresa dos alunos 
a prova era composta por apenas uma questão: 
Disserte sobre Deus e sobre o diabo. Foi dado aos 
alunos 60 minutos para respondê-la. Um deles, 
pegou a prova e começou, imediatamente, a 
escrever sobre Deus. Dissertou sobre suas mara-
vilhas, suas obras, seu Filho, sobre a salvação. E o 
fez de maneira tão apaixonada que, não atentando 
para o relógio, passaram-se 59 minutos. Quando o 
professor alertou que faltava apenas um minuto, o 
jovem escreveu no rodapé da página: FIQUEI TÃO 
ENVOLVIDO COM DEUS, QUE NÃO TIVE TEMPO 
PARA SATANÁS. Apesar de não ter cumprido o que 
lhe foi solicitado, sua dissertação foi considerada a 
melhor de todas.

Assim deve ser a vida do cristão, quando nos 
envolvemos com as coisas de Deus, não temos 
tempo para coisas terrenas e vãs. Daniel escolheu 
não comer da comida do rei para não se conta-
minar com ela. Ele estava totalmente 
envolvido e ligado com Deus. O manjar 
era apetitoso, afinal, não é todos os 
dias que se tem a oportunidade de 
comer da comida do rei. Mas Daniel foi 
fiel a Deus. Ele vivia na Babilônia, mas 
seu coração estava em Deus, ele não ig-
norou seus ensinamentos. Nós vivemos 
em um mundo que é não nossa terra 
natal, nesta erra somos estrangeiros. 
Os valores deste mundo estão cada 
vez mais invertidos, a imoralidade e a 
violência cada dia crescem mais. Mas 
nós temos que ter bom ânimo, pois se 
nosso coração estiver em Cristo nós 
venceremos o mundo. Como Daniel, 
devemos ser resistentes aos pratos tentadores de 
satanás e gastar todo nosso tempo com as coisas 
que vem de Deus. “Quanto ao mais, irmãos, tudo 

o que é verdadeiro, tudo o 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 (Fp 4.8).

Quando nos mantemos envolvidos com Cristo, 
não temos tempo para as ofertas de satanás. O 
banquete pode estar até preparado, mas você é 
um jovem como Daniel, escolhido por Deus para 
viver Seu propósito. Você não vai se render aos 
pratos de satanás. Deus te chamou para viver 
coisas muito maiores. Ele tem reservado um futuro 
de bênçãos para sua vida. Escolha viver com Cristo 
todos os dias, dedique a Ele toda sua juventude 
pois grandes obras Ele irá fazer. Nós não fomos 
criados para vivermos divididos em dois caminhos. 
Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a 
vida. Portanto, o único caminho a ser seguido e a 
escolha certa a ser feita.

Escolha viver com Cristo
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