
  
 
 
 
 
 
 

CCAARRTTAA  AAOOSS  JJOOVVEENNSS::  OO  DDEESSAAFFIIOO  DDEE  SSEERR  
EEQQUUIILLIIBBRRAADDOO  

6ª. Parte 

A CAMINHO DA PRISÃO  

“Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o 
que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, 
como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra 
Deus?”  Gn 39.9 

Ao abrir minha caixa de e-mail encontrei o 
seguinte questionamento: “Porque as 
pessoas nos julgam sem saber? Falam 
sem nos conhecer? Nos acusam sem 
pensar? Gente, já não agüento mais 
tantas pedradas. Pessoas que mal me 
conhecem me acusam, mal amadas, e 
querem me ferir...”. 

Jo-Ellan Dimitrius disse o seguinte: “A 
fofoca é um instrumento dos inseguros, 
infelizes, maldosos e manipuladores”. 

Porque as pessoas nos julgam sem saber? 
Por causa do pecado que as assedia, porque 

não permitiram ser alcançadas pela graça de Deus, porque vivem na 
força de seus braços e o esforço da carne não liberta ninguém. O 
problema é quando eu permito que estas coisas atinjam a minha 
alma, quando eu me permito perder o equilíbrio porque alguém se 
julgou no direito de ser juiz em minha vida e amados qualquer coisa 
sem equilíbrio desmorona.  

Muitas vezes nos relacionamos com pessoas que jamais deveriam 
fazer parte do nosso grupo de amizades. Não reunimos informação 
sobre determinadas pessoas e grande parte da informação que 
reunimos sobre uma pessoa vem diretamente das palavras dela.  



Leo Aikman disse: “Você pode conhecer mais de uma pessoa 
pelo que ela diz dos outros do que pelo que os outros falam 
dela”. 

 

Jo-Ellan Dimitrius disse: “Nossas atitudes são reveladas não 
pelas palavras, mas pelo modo como elas são ditas”. 

O grande problema não é falarem de você, o grande problema é você 
não saber quem você é em Cristo Jesus. A maior tragédia na vida do 
homem é não conhecer a Deus. 

Algum tempo depois de estar trabalhando na casa de Potifar, a sua 
mulher começou a cobiçar José e meditando nestes versículos eu 
fiquei imaginando se foi à primeira vez que esta mulher teve este 
comportamento. Será que ela já não tinha feito o mesmo com outros 
escravos? Nós não sabemos porque a Bíblia não relata, mas se ela já 
estava acostumada a este tipo de atitude os empregados sabiam 
muito bem quem ela era.  

José poderia ter sucumbido diante da proposta, mas este rapaz sabia 
quem ele era de fato e não se curvou. Durante toda a nossa vida 
teremos que manter uma postura, muitas vezes pagaremos o preço. 

Durante um tempo o pastor Neil Barreto iniciava um programa de 
rádio dizendo o seguinte: “Servir a Deus muitas vezes significará 
desagradar a homens”.  

Nós devemos estar muito preocupados com aquilo que Deus pensa a 
nosso respeito. Devemos estar preocupados com a nossa conduta, 
com a nossa postura, o nosso comprometimento com Ele e sua 
Palavra. Devemos estar preocupados com aquilo que somos quando 
ninguém está nos olhando. Com os pensamentos que ocupam nossas 
mentes, os sentimentos que ocupam nosso coração. A nossa vida 
com Deus não é constituída de discursos, eloqüência, nada disso 
impressiona a Deus. Os seres humanos se impressionam com 
qualquer coisa. Hoje a pessoa te aplaude, amanhã joga você na 
cisterna e se você não for alguém equilibrado não saberá lidar com 
estas questões.  Muitas vezes aqueles que discursam em público 
dizendo que você é especial, são os mesmos que estão negociando a 
sua venda para o Egito. 

Ontem eu recebi dois e-mails totalmente antagônicos. De um lado 
alguém escrevia: “Eu não leio nada do que você escreve, quando as 
mensagens chegam em minha caixa eu as deleto”. Agora imagine 
você, eu, entrando em crise porque alguém não leu o que eu escrevi! 
Alguém ler ou não ler não muda em nada a minha vida. O que muda 



a minha vida é aquilo que Deus revela para mim através da sua 
Palavra. Quando escrevo o que estou fazendo é compartilhando. 
Quando escrevo estou dizendo para Deus que desejo ser útil na vida 
de alguém. Se for da vontade de Deus, Ele irá revelar algo a pessoa 
que lê. Muitas vezes vou me equivocar, mas isto é natural no ser 
humano.  Nós não somos os donos da verdade. Por outro lado 
chegava o e-mail de uma jornalista que deseja obter maiores 
informações a meu respeito e autorização para publicar as 
mensagens em uma revista. Eu jamais poderei me ensoberbecer com 
aquilo que acontecer em minha vida. Nós precisamos entender que 
tudo é para glória de Deus. Se ao orar Ele não me revelar nada o que 
eu escrever não passará de barulho.  

Jovem meu desejo é que você aceite o desafio de ser equilibrado. 
Que você mantenha o equilíbrio na necessidade ou na fartura, que 
desenvolva a capacidade de se sentir contente em todo lugar e em 
qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha 
muito ou tenha pouco. Com a força de Cristo você poderá enfrentar 
qualquer situação. 

Meu bem tudo o que desejo transmitir a você é que veja as pessoas 
de modo eficaz. Você precisa reunir informações suficientes sobre 
elas para estabelecer um padrão consistente. Sem esse padrão, as 
suas conclusões serão completamente  equivocadas. É o padrão que 
revela a pessoa, não as peças individuais. Aprenda a desenvolver um 
relacionamento íntimo com Deus, pois somente Ele sabe exatamente 
quem você é e não permitirá que você entre em crise todas as vezes 
que alguém se levantar contra as tuas convicções. Termino com uma 
frase: “O conformismo é o carcereiro da liberdade e o inimigo 
do crescimento”. 

John F. Kennedy 

*Gostaria de pedir desculpas, pois havia dito que continuaria 
falando sobre a sexualidade e o jovem, mas a direção dada por 
Deus hoje foi outra. Continuaremos a falar em outra 
oportunidade. 

Shalom! 

Regina Lopes 

Fonte: www.ministerioapoio.org.br  

  


