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   Depois de estabelecer a autoridade, suficiência e supremacia das
Escrituras em 2 Timóteo 3:14-17 , nos dois primeiros versículos de 2
Timóteo 4 , o Apóstolo Paulo deu a Timóteo o que é conhecido como
“Cargo do Pastor!”

“Conjuro-vos, portanto, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo,
que julgará os vivos e os mortos na Sua vinda, PREGUE A
PALAVRA!”
Uma das principais razões para a fraqueza espiritual na igreja hoje é
que os cristãos perderam o respeito pela Palavra de Deus, e grande
parte da culpa por isso deve ser atribuída aos pastores de hoje.
Se quisermos preservar um evangelho para transmitir aos nossos
filhos, a igreja não precisa de mais animadores cristãos, mais
oradores religiosos ou até mesmo mais estudiosos da Bíblia, mas a
igreja precisa desesperadamente de verdadeiros pregadores
“chamados por Deus”.

   Da mesma forma, se quisermos preservar nossos filhos de uma maior
degradação espiritual e moral, os pais também devem assumir a
designação dada por Deus de treinar seus filhos no caminho que devem
seguir, e não no caminho que o mundo quer que sigam.

Em Deuteronômio 18:9-14 , Deus disse aos filhos de Israel que,
quando entrassem na terra que Ele lhes estava dando, não deveriam
seguir as abominações dos cananeus, que incluíam todos os tipos de
relações com os poderes das trevas e demônios. .
Uma vez que nossa cultura está se tornando cada vez mais
demoníaca, os pais cristãos devem tomar uma posição e falar a
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verdade, com amor, a seus filhos e a todos aqueles que exercem
qualquer nível de influência sobre eles, pois se houver uma mudança
em nossa cultura, não vai começar na Casa Branca, tem que começar
na casa deles.
A Bíblia deixa claro que é responsabilidade dos pais proteger seus
filhos do mal, incluindo as forças espirituais nos lugares celestiais e as
forças enganosas e destrutivas do mal que eles encontram todos os
dias.

   Houve um tempo em nossa nação em que os filhos eram vistos
como “uma herança do Senhor; o fruto do ventre [foi] uma
recompensa”. ( Salmo 127 )

Hoje, crianças indesejadas são mortas no útero ou deixadas morrer se
sobreviverem ao aborto.
Bebês e crianças pequenas são sexualizados desde o nascimento,
levados a ver homens possuídos por demônios vestidos de mulher,
forçados a lidar com questões sexuais sobre os quais não são
maduros o suficiente para começar a compreender, seduzidos a
questionar seu gênero e autorizados a fazer uso médico e/ ou adaptar
fisicamente seus corpos ao gênero de sua escolha.
Em suas escolas, eles são doutrinados com essa ideologia marxista
antiamericana e anticristã do socialismo: “de cada um conforme sua
capacidade, a cada um conforme sua necessidade”.
Essa pressão causou um aumento na depressão e nos ataques de
pânico entre crianças em idade escolar, incluindo tentativas de
suicídio, e um aumento nos suicídios bem-sucedidos entre
adolescentes, sendo o fentanil a principal fonte de morte entre os
maiores de 18 anos.
Esta guerra de múltiplas frentes contra nossos filhos é a tentativa de
Satanás de roubar a inocência de nossos filhos e destruir suas
próprias almas, pois a intenção deles é impedir a transferência da
verdade da Palavra de Deus para a próxima geração.

   Em nossa batalha pela verdade, pastores e pais devem pregar e
ensinar as Sagradas Escrituras para preservar e proteger nossos filhos
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de todas as mentiras enganosas do maligno e para libertar aqueles que
já foram enganados ou estão sendo enganados.

   De acordo com The Baptist Faith and Message: “ A Bíblia Sagrada é
o padrão supremo pelo qual toda conduta humana, credos e
opiniões religiosas devem ser julgados.” (Timóteo 3:15-17) Portanto,
para preparar nossos filhos para o futuro e proteger sua inocência,
devemos dizer-lhes a verdade absoluta de acordo com a Palavra de
Deus, começando com estes dez princípios sobre sua sexualidade.

A Palavra de Deus é a regra de autoridade final para todos os
assuntos de nossa fé e a prática de nossa fé, incluindo questões
sexuais .

Os cristãos devem respeitar a autoridade de Deus.

Todas as pessoas são criadas por Deus e feitas à imagem de
Deus e, portanto, são dignas de nossa bondade, amor e respeito.

Embora discordemos deles em questões importantes, falamos
a verdade em amor.

Deus deu Sua ordem e projeto divinos para a sexualidade e
gênero humanos quando criou os céus e a terra.

As sociedades que tentaram alterar o desígnio e a ordem de
Deus morreram ou foram intencionalmente destruídas.

O pecado corrompeu tudo o que Deus criou e planejou, incluindo
Seu propósito para ambos os sexos e sua sexualidade.

Satanás corrompeu o que Deus chamou de bom, tentando o
homem e a mulher a sair da ordem de Deus para satisfazer
suas necessidades.

Deus revelou Sua vontade e Seu caminho para a reprodução
contínua da humanidade no equilíbrio dos gêneros, e não há
provisão nas Escrituras para que essa escolha seja alterada.



Nosso sexo não foi determinado no nascimento, mas foi
ordenado por Deus no ventre de nossa mãe. ( Salmo 139 )
“Não lestes que Aquele que os criou os fez homem e
mulher?” Mateus 19:4

O desígnio de Deus para sexo e casamento é direto.

O desígnio de Deus era que o casamento fosse um
relacionamento de aliança entre um homem e uma mulher por
toda a vida. “Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá
à sua mulher, e serão os dois uma só carne.” ( Gênesis
2:24 )

 Deus reconhece que todos os seres humanos sempre lutarão
com questões sexuais e de gênero.

Embora a tentação sempre esteja presente, qualquer forma de
imoralidade sexual é considerada rebelião contra Deus e tem
consequências eternas. ( 1 Coríntios 6:9 )

Deus usará nossas lutas sexuais e de gênero para Sua glória e
nosso bem.

No entanto, cada vez que resistimos ao diabo e permitimos que
essas tentações nos aproximem do Senhor e de nosso
cônjuge, manifestamos o poder do Espírito Santo para nos
manter santificados até que sejamos glorificados.

Deus está sempre conosco, mesmo quando lutamos com
questões sexuais e de gênero.

Parte da estratégia de Satanás é nos convencer de que somos
os únicos a enfrentar tais tentações. Mas Deus disse
que nunca nos deixaria nem nos abandonaria!

Não há poço de pecado tão profundo que a graça de Deus não
seja ainda mais profunda.
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O Salmo 51 registra a confissão do rei Davi de seu pecado de
adultério com Bate-Seba e o assassinato de seu marido,
Urias. Nossa vitória aguarda nossa plena confissão daquele
pecado que tão facilmente nos assedia, e nosso genuíno
arrependimento desse pecado.

Adaptado de um artigo do Center for Parent/Youth Understanding em
www.cpyu.org.

De acordo com a Lifeway Publishers, se a tendência atual continuar, até
2030, 70% dos jovens de hoje não se identificarão como cristãos.

A conclusão deles foi que devemos encontrar novas maneiras de
alcançar a geração de hoje, pois não encontrando as respostas para
suas perguntas nas igrejas de hoje, eles agora estão procurando fora
da igreja.
No entanto, o problema é que nossos filhos estão sendo educados
nos assuntos mais importantes por aqueles que têm menos
conhecimento e respeito pela Palavra de Deus, incluindo muitos dos
pastores de hoje.
Portanto, para “arrebatá-los do fogo” do engano, pastores e pais
devem ser capazes de responder às perguntas de seus filhos a partir
da Palavra de Deus divinamente inspirada, infalível e inerrante.
“Não se afaste da tua boca este livro da lei, mas medita nele dia e
noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele
está escrito; porque então farás prosperar o teu caminho, e então
tenha bom sucesso”. ( Josué 1:8 )
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