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Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade —Eclesiastes 12:1. 

Os dias da juventude... para mim, já passaram. Quanto desejaria tornar a vivê-los! É tempo 
favorável para se aprender e viver. No entanto, o mais importante da juventude é a oportunidade 
que ela nos brinda de servirmos a Deus. A verdade é que constitui um dos períodos da vida mais 
apropriados para uma dedicação total ao Criador. 

O homem treina o cão, enquanto pequeno, a fazer várias coisas. Doma o cavalo, quando ainda 
potro. As Escrituras advertem: "Instrui ao menino no caminho em que deve andar; e até quando 
envelhecer não se desviará dele" (Provérbios 22:6). 

Deus quer que Lhe entreguemos os dias da nossa juventude, porque são de grande importância. 
Ele deseja deter o crime, a transgressão e a delinquência, quando a criança ainda está nos braços 
da mãe ou no lar, em vez de na prisão. Deseja que o homem saia de sua casa pelo caminho recto, 
em vez de o endireitar num reformatório ou penitenciária. 

A juventude é tempo de sementeira e plantação. 

Mas não esqueçamos que ela é passageira, não é eterna; outros anos vêm —a idade madura—, 
que é o tempo de colheita. Os pecados cometidos na juventude constroem os alicerces de dores 
e tristezas da velhice. Na idade de cabelos brancos, a memória recorda-nos as faltas que 
cometemos quando jovens. Na juventude olha-se para a frente; na velhice, para trás. A juventude 
diz: "Eu chegarei a ser... " Enquanto a idade avançada: "Eu fui... " 

As estatísticas —com sua frieza, rudez e indiferença —dizem com eloquência que quem deixou 
escapar os anos juvenis descobre que se tornou ancião pecador, mais perto da segunda morte 
que do segundo nascimento. O seu corpo aproxima-se mais da corrupção que a sua alma da 
salvação. 

Os israelitas recolhiam o maná, alimento celestial, muito cedo, quando o chão ainda estava 
coberto de rocio. O tempo mais propício para recolher "as bênçãos e os dons celestiais" é a 
manhã da vida, no frescor da juventude. Ninguém é demasiado jovem para morrer, nem tão-
pouco demasiado jovem para servir a Deus. 
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