ESPIRITUALIDADE – COMO INSERIR JOVENS QUE
SÃO ALHEIOS A ESSE ASSUNTO
Quem tem entre 14 e 35 anos?
Quem tem alguém na sua vida nesta faixa etária?
QUEM É O JOVEM DE HOJE?
• Geração do Milênio - nasceram no final do século 20
• Nasceram: numa época de avanços tecnológicos, prosperidade
econômica, facilidade material.

Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

são 20% da população mundial
29% não se consideram afiliados a uma religião
enviam mais de 50 textos por dia
eles escutam mais os amigos do que confiam em marketing
sentem-se muito confortáveis com as redes sociais
se preocupam com questões de justiça social e meio ambiente
não acreditam que existe UMA verdade absoluta
questionam tudo
acreditam que o alvo principal da sua existência é ser feliz e sentir-se
bem

•

não acreditam muito em instituições religiosas (isto não significa

que não acreditam em Deus)
•
•
•
•
•

ELES SENTEM-SE ALIENADOS – DEUS OFERECE RECONCILIAÇÃO
ELES SENTEM-SE TRAÍDOS – DEUS RESTAURA A CONFIANÇA PERDIDA
ELE SENTEM-SE INSEGUROS – DEUS OFERECE PERTENCIMENTO
ATRAVÉS DE UMA COMUNIDADE – QUE É TERAPÊUTICA
ELES NÃO TEM CLAREZA DA SUA IDENTIDADE – DEUS OFERECE UMA
NOVA IDENTIDADE EM CRISTO JESUS
ELES SENTEM-SE DESVALORIZADOS – DEUS OFERECE UM PROPÓSITO
DE VIDA – SUA VIDA EM SERVIÇO A OUTROS GANHA NOVO
SIGNIFICADO.

COMO OFERECER UM RELACIONAMENTO COM UM DEUS VIVO?
• O jovem de hoje não é convencido da realidade do amor de
Deus através de argumentos.
• Ele é alcançado, pela demonstração prática de que o
cristianismo e o amor de Deus é real.
• Esta geração pode não estar buscando a VERDADE, mas ela
busca o que é REAL.
OFEREÇA:
1. AUTENTICIDADE – O cristianismo precisa ser real no meu dia a dia, não
um discurso bonito. Nosso jeito de levar a vida precisa ser coerente com a
vida de Jesus. Não precisa ser perfeita, mas não é só um belo discurso.
Ex. A maior causa do afastamento das pessoas da Igreja é o “testemunho”
dos cristãos no dia a dia – o discurso é um e a prática é outra.

2. TRANSPARÊNCIA – Precisamos ser reais – ser vulnerável. Admitir erros,
confessar pecados, mostrar nossos problemas e ver Deus trabalhando em
nossa vida. As fraquezas nos conectam.
Ex. “Eu não sou um super herói que estou limpo das drogas há tantos
anos, eu ainda luto com esta realidade HOJE na minha vida. Mas, Deus
me sustenta um dia de cada vez.”

3. COMUNIDADE INCLUSIVA E AMOROSA – Uma comunidade amorosa
que se importa com os pobres, os excluídos, os que estão feridos,... Se
preocupa menos com a moralidade e demonstra compaixão praticando
boas obras. Amor na prática. Servir o mundo.
Ex. Receber o pessoal da VEPAH.

4. RELACIONAMENTO – O evangelho vivido de forma encarnada através de
relacionamentos. Sentir-se parte de uma comunidade – oferecer senso de
pertencimento. A conexão uns com os outros é o primeiro passo para a
conexão com Jesus.
Ex. APAC - Do amor ninguém foge.

“”POIS TODO AQUELE QUE INVOCAR O NOME DO SENHOR SERÁ SALVO.
MAS, COMO PODERÃO INVOCÁ-LO SE NÃO CREREM NELE? E COMO
CRERÃO NELE SE JAMAIS TIVEREM OUVIDO A RESPEITO? E COMO
OUVIRÃO A SEU RESPEITO SE NINGUÉM LHES FALAR? ... COMO SÃO BELOS
OS PÉS DOS MENSAGEIROS QUE TRAZEM BOAS NOVAS” (ROMANOS 10:1315)

É MEU PAPEL SER MENSAGEIRO PARA ESTA NOVA GERAÇÃO!
ESTA É A FORMA DE INSERIR JOVENS QUE SÃO ALHEIOS A
ESSE ASSUNTO

