A importância da evangelização
A

juventude é uma fase especial na vida de uma pessoa, é uma época de decisões e

escolhas importantes justamente no momento em que grandes transformações estão
ocorrendo na vida de cada ser encarnado neste plano.
Em relação ao plano físico, quando entramos na adolescência encontramos várias mudanças
em nossos corpos físicos com as quais temos que lidar e conviver; Saímos de uma situação de
crianças totalmente dependentes dos pais e entramos no mundo dos adultos com seus
conflitos, decisões e questionamentos, que muitas vezes vão de encontro com o que
recebemos durante nossa primeira fase de vida, a infância.
Não bastasse isso, também é o momento em que estamos realizando grandes escolhas para
nossas vidas; a profissão que teremos, o ciclo de amizades, os estudos profissionalizantes, a
religião que seguiremos (ou não), entre outras tantas novidades que o mundo nos traz e que
passam a fazer parte da vida de cada ser.
Em relação ao plano espiritual, durante a infância, pelo amor que Deus nosso Pai tem por
todos nós, recebemos de nossos pais e responsáveis a estrutura básica necessária ao espírito
reencarnante que nos prepara par a o momento de continuidade em nossa jornada evolutiva
como espíritos em fase de aprendizado a qual estamos atualmente.
Ainda sobre este Pai amoroso, temos a oportunidade de fazermos parte de grupos de jovens
em praticamente todas as religiões existentes neste plano, sendo esta mais uma escolha que
nos cabe durante a juventude.
A importância de se ter Deus no coração e de seguir o Cristo como exemplo maior de vida, é
passado aos jovens que participam destes grupos e que, desta forma, conseguem ter um
amparo muito maior para as decisões citadas anteriormente e que farão destes jovens homens
e mulheres de bem para os compromissos assumidos antes mesmo de seu retorno para esta
etapa encarnatória, como pais e mães, avós e avôs de futuras famílias que virão e que, das
quais, serão a estrutura familiar.
Vale destacar, que em nosso grupo de jovens encontramos pessoas de diferentes situações e
pensamentos, passando por momentos complicados em relação a família, em relação a
amizades, problemas financeiros, desemprego, relacionamentos etc...., é um grupo muito
heterogêneo mas que, apesar de todas as diferenças, cada um aprende a conviver com o outro
e percebe aos poucos que independente do momento de cada ser, independente daquilo
porque está passando, existe uma base, um modelo, um eixo central que atravessa séculos e
séculos entre estes mesmos problemas que se repetem ao longo da história do ser humano,
chamado Jesus Cristo, o remédio para todos os males da existência. É através do
conhecimento de seus ensinamentos que aprendemos a enfrentar os problemas de cada dia e
a nos conhecermos neste período de decisões e mudanças em nossas vidas.
Infelizmente, a grande maioria de jovens nesta fase da vida não consegue perceber a
importância deste contato com os ensinamentos de Jesus e o autoconhecimento de si em
relação a vida que nos cerca, sem esta base, poucos são os que conseguem vencer sem
passarem por estradas difíceis como vícios, sexualidade doentia, pensamentos vingativos,
desequilíbrios e outros tantos problemas que, como dissemos atravessam os séculos e
atrasam a evolução dos espíritos que aqui reencarnam.
Bom seria se mais jovens viessem a fazer parte de grupos como este, teríamos com certeza
um número cada vez menor de delinquentes, viciados e de doentes da alma.
É nítida a diferença encontrada entre um jovem evangelizado e um jovem que não passou por
este processo, o primeiro consegue ter uma visão melhor para as situações que a vida lhe traz,
já o segundo, facilmente se revolta quando a vida lhe é adversa.
Por isso meus amigos, conscientize seus filhos, evangelize-os e mostre-lhes o quanto é amado
por Deus, talvez de imediato não consiga ver o fruto de seu plantio, mas com certeza, no futuro
irá colher as bênçãos deste trabalho. Que Deus abençoe a todos!

