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Muitos dessa geração que está alcançando a idade adulta agora estão profundamente feridos. Alguns destes
jovens cresceram sem pai ou mãe ou foram isolados emocionalmente por seus pais. Eles cresceram sem
direcionamento na vida e não têm o senso do carinho que vem do Pai celestial amoroso. Por isso, estão afastandose da mensagem de Cristo completamente.
Mesmo aqueles que buscam por esperança em Jesus olham para a igreja e se perguntam: “Todos estão
levantando as suas mãos em adoração, sentindo-se realmente amados. Por que eu não me sinto da mesma
forma?” Eles reagem às suas feridas de diversas formas, evidentemente, porém, um efeito colateral é universal.
Trazem sobre si um sentimento de indignidade.
Jesus abordou este estado mental diretamente em seu Sermão da Montanha, enquanto pregava para uma
geração ansiosa e ferida: “Observem as aves do céu: não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros;
contudo, o Pai celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas?... Vejam como crescem os lírios
do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor,
vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo,
não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé?” (Mateus 6:26; 28-30).
Que notícia maravilhosa para qualquer geração – mas especialmente para a ferida. A mensagem principal é a
pergunta de Jesus: “Não têm vocês muito mais valor?” Esta é, na verdade, uma afirmação e atinge diretamente
toda a raiva, estresse, ansiedade, frustração e senso de fracasso.
Hoje, Deus quer mostrar-te o quão valioso você é para ele e o quão importante é para a sua família. Ele te fez
herdeiro, com uma grande herança celestial. E o mais importante de tudo, você é o seu tesouro valioso e quer ter
comunhão contigo!
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