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O autor do livro de Eclesiastes dá muitos indícios das expe-

riências que teve até o fim de sua vida. Suas conclusões não 

são vazias, como se viessem de alguém que não sabia do que 

estava falando. Pelo contrário, elas vieram de um homem rico, 

famoso, com muitas mulheres, muitos prazeres e experiências 

variadas na vida. Esta é a riqueza deste livro! Salomão deixou re-

latado no fim de sua vida que uma das coisas mais importantes 

que alguém deve fazer é se entregar nas mãos de Deus! Pois se 

lembrar do Criador não é apenas um momento, trata-se de uma 

vida conscientemente entregue aos Seus propósitos.

Certamente a geração atual de jovens passa por muitas di-

ficuldades para manter sua fidelidade a Deus. Estamos em um 

momento sem precedentes onde há, cada vez mais, facilidades 

para que se corrompam e cometam pecados contra o Senhor. 

Além disso, ocorrem diariamente diversos ataques à santidade 

dos olhos e dos ouvidos dos servos de Deus. Contudo, apesar 

disso, não podemos pensar que esta geração atual é extrema-

mente peculiar às passadas. Na verdade, jovens de todas as 

gerações e momentos históricos vêm enfrentando as mesmas 

dificuldades para viver de forma devotada a Deus. 

Veja abaixo alguns personagens bíblicos que, ainda jovens, 

se entregaram aos propósitos de Deus e fizeram a diferença em 

sua geração:

1. José  – Incompreendido por sua família, invejado e odiado por 

seus irmãos. Já era difícil para o jovem viver em tais circunstâncias, 

quanto mais passar por cada uma das dolorosas fases de sua vida. 

Não foi fácil ser arrancado da posição de filho mimado de Jacó, 

para ser colocado como escravo na casa de Potifar no Egito. Foi 

sujeito à tentação, pois a esposa do seu senhor o desejava, mas ele 

foi fiel! Quando foi levado de lá à prisão e, posteriormente, da prisão 

ao trono, também manteve sua integridade. José vivenciou cada 

fase de sua vida como um grande servo de Deus, e com certeza 

se lembrou do Criador em todos os seus dias!

2. Samuel – Cresceu em um ambiente 

sacro, o tabernáculo, porém com pessoas 

que haviam sido rejeitadas pelo Senhor 

por conta de seus pecados. Samuel viu a 

corrupção dos filhos de Eli, mas preferiu 

ser diferente. Ele entendia que o errado 

continua sendo errado, ainda que todos o 

estejam fazendo, bem como o certo con-

tinua sendo o certo, ainda que ninguém 

o esteja fazendo. O profeta nutria um pro-

fundo relacionamento com o Senhor e encerrou sua carreira de 

forma ilibada. 

3. Davi – Foi ungido para ser o Rei de Israel quando ainda era mui-

to jovem, tendo que passar por um longo período de perseguição e 

angústias de morte até se assentar no trono. Davi nos ensina muitas 

coisas durante sua vida, pois, apesar de todos os seus erros, ele pre-

feriu se manter próximo ao Senhor. Ele vivenciou cada etapa com 

maestria, sabendo que Deus sempre foi o seu refúgio e fortaleza!

4. Ester – Esta jovem foi escolhida ainda virgem para ser 

rainha, esposa do rei Artaxerxes. Apesar de aparentar ser uma 

exaltação apenas para ela, sem dúvidas, Deus não havia posto 

ela no palácio para crescimento pessoal. O propósito de Ester 

era muito maior do que sua própria vida! Certamente, ela foi 

tentada a ficar em silêncio e escapar à vergonha ou ao prejuízo 

pessoal quando confrontou  um alto oficial da corte de seu ma-

rido, mas preferiu seguir o seu propósito!

5. Daniel – Foi levado cativo ao palácio da Babilônia e se tor-

nou um grande exemplo pelo seu modo distinto de viver, se 

alimentar, se comportar e etc. Daniel lembrou-se tanto de Deus 

em sua mocidade que não deixava de orar 3 vezes ao dia. Este 

é um dos maiores exemplos de jovem comprometido com o 

Senhor da Bíblia Sagrada! Um rapaz tão jovem mas já tem uma 

decisão clara em seu coração: Não irei me contaminar!

6. Timóteo – Devemos lembrar-nos de que seu pai era grego 

e sua mãe judia, e o jovem Timóteo teve de se circuncidar para 

ser aceito pela igreja de Jerusalém. Timóteo se submeteu em 

obediência, tudo isso para que pudesse viver o propósito de 

Deus em sua vida. Ele foi um dos pastores mais jovens descritos 

na Bíblia Sagrada, mas foi como um filho para o apóstolo Paulo 

e tinha seu ministério apoiado por todos os que o rodeavam; 

demonstrando seu caráter e amabilidade para com a igreja.

A juventude de alguém não pode definir seu envolvimento 

ou não com o Senhor. O que define o caráter cristão de alguém 

são as suas próprias decisões! É necessário 

compreender as dificuldades da juventude, 

mas também é preciso fortalecer os jovens 

em confiança e acreditar no ministério que 

Deus tem a desenvolver na vida de cada 

um. Os jovens têm um papel fundamental na 

igreja do Senhor, e precisam compreender a 

importância de desempenhar suas vocações 

com zelo e coragem!

Grandes jovens da Bíblia
#conectou?
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