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O sonho da grande maioria dos jovens brasileiros nos dias 

atuais é conseguir ingressar em uma universidade. A média 

de inscrições confirmadas (de 2011 até 2018) no Exame Na-

cional do Ensino Médio (ENEM), que é o principal meio de 

acesso às universidades públicas e privadas, chegou a 6,9 

milhões, nesses últimos anos. Estes números mostram a al-

tíssima procura por parte dos estudantes e o quanto esta 

nova geração tem se esforçado para ascender em seu co-

nhecimento e formação.

Está a cada dia mais comum ver jovens cristãos ingressan-

do em uma faculdade, fazendo diversos cursos e graduações, 

pós-graduações, seguindo a carreira acadêmica, e isto é muito 

bom, Salomão afirma que o sábio busca o conhecimento (Pv 

18.15). O principal problema deste fenômeno está na grande 

quantidade de ideais seculares que são distribuídos para estes 

jovens nas Universidades, seja através do relacionamento entre 

pares ou através de seu envolvimento com as causas apresen-

tadas nas aulas, temas que são potencialmente destrutivos a 

qualquer base cristã mal formada ou enfraquecida.

Não raras vezes, o jovem cristão se envolve em diversas 

frentes de luta que existem nas faculdades, seja no combate 

ao racismo, ao machismo, à desigualdade social, entre outros. 

Isto ocorre devido a um sentimento de luta pelas coisas certas, 

que é natural em qualquer cristão. A Bíblia afirma, porém, que 

a nossa luta não é contra carne e nem contra sangue, mas sim 

contra as forças espirituais da maldade (Ef 6.12).

As lutas sociais tem muita importância, e como cristãos preci-

samos nos posicionar contra qualquer tipo de preconceito, de-

sigualdade e violência, pois Deus nos criou para as boas obras 

(Ef 2.10). É interessante notar, entretanto, que estas não são as 

nossas principais causas, visto que fomos chamados embaixa-

dores do Reino dos Céus (2Co 5.20), e nossos interesses visam 

a eternidade (Dn 7.18). “Porque, andando na carne, não milita-

mos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não 

são carnais, mas, sim, poderosas em Deus, para destruição das 

fortalezas;” 2Co 10.3,4.

Precisamos entender que o maior interesse do Cristão em 

qualquer grupo que participa e em qualquer ambiente que fre-

quenta, é trazer o Reino de Deus à tona, esta é nossa maior 

missão. Mais importante do que entregar a vida a lutar pelas 

causas sociais, será entregar cada segundo desta vida a lutar 

pelas causas eternas. 
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