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Seria bom que pudesses ouvir as melodias dos céus e que pudessem cativar o seu coração.
Um jovem cristão é um jovem intricicamente ligado a Cristo, que não anda segundo a sua carne. Na Bíblia temos
exemplos de inúmeros jovens, ninguém foi tão fiel com o Timóteo.
O nome Timóteo significa “Temente e Deus”. Sendo filho de uma judia, Timóteo cresceu a ouvir a palavra de Deus,
porém, o nome dele já fazia algo no mundo espiritual. Se você tiver um nome negativo as suas actitudes também
serão negativas…
Era pensamento do judeus, que quando uma criança nascesse não lhe dao o nome, eles vão há um Rabino e este é
que dá o nome. Quando Benny Hinn nasceu, levaram-no há um Rabino, e este, movido pelo Espírito de Deus lhe
deu o nome (Benny Hinn) que significa “Bom Orador”. Benny Hinn hoje é conhecido pela sua orabilidade.
A influência genológica de Timóteo, vinda de uma linhagem de promessa, ajudou o sucesso do jovem.
Ainda que você caia ou falhe, quando Ele vê que há promessa na sua linhagem, Ele trabalha tal como fez com o
povo de Israel.
Eu pela intimidade que tenho com Deus já sei até o nome que darei a um dos meus filhos. Quando você ora pelos
seus filhos, mesmo antes de os ter, Deus revela quem eles serão. Coisas pequenas mudam uma geração, não seja
negligente. Mesmo antes de Jesus nascer Deus já revelava como Ele seria.
No livro de 2ª Timóteo 1:5 lê-se: Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em
tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti.
Os genes não transmitem apenas caracteres físicos, também espirituais. Caracteres negativos também são
herdados, por isso devem ser lavados, pelo Sangue de Jesus.
Se queres ter um filho bem instruído começa a instrui-lo desde pequeno e através do nome.
1ª Coríntios 4:17 diz: Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, e fiel no

Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em
cada igreja.
1ª Coríntios 16:10 descreve de igual modo: E, se Timóteo for, vede que esteja sem temor
convosco; porque trabalha na obra do Senhor, como eu também.
O nosso sucesso depende da nossa escola. Timóteo era filho de um homem com conhecimentos e que estudou
numa das maiores escolas da época, a Escola de Gamaliel. Paulo era um homem com uma bagagem de
conhecimentos.
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O jovem cristão não pode mendigar perguntas nas provas ou cabular, o jovem cristão não foge do Ensino, e quando
lhe incubem uma missão ele não recua. Quando o incumbirem uma missão e você disser que não vai conseguir,
automaticamente os seus neurónios recebem esta palavra. A sua língua trabalha com os seus neurónios. Por isso
fale com precisão, firmeza e positivismo.
O primeiro confronto na vida de um homem não é físico, é mental. Se na sua mente tudo estiver bem assim será o
seu exterior.
Satanás não teme os jovens pelas roupas que usam e sim, pelos Joelhos calejados de tanto orar.
Palavra do Senhor!
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