Série: “Não caia na rede” – Lição 3.
Tema: “É possível ser um adolescente cristão no mundo contemporâneo”? Gênesis 37
1) Adoração ( 10’) – Leia um salmo antes de louvar.
2) Comunhão ( 10’ ) Dá para acreditarmos em tudo o que a internet publica?

3) Discipulado (30’)
Introduzindo - Assistir: http://www.youtube.com/watch?v=Qbtv0F_vxqo. É possível ser um
jovem cristão no contexto contemporâneo? Essa é uma pergunta que reflete o grande desafio
de ser um cristão atuante em um mundo que anda na contramão dos verdadeiros valores do
cristianismo. À luz da história de um jovem, buscamos respostas para esses desafios.
(Ler Gênesis 37) e explicar: O texto descreve José, um jovem que tinha a admiração e o
carinho do pai, ao ponto de despertar nos demais irmãos inveja e ira. José fora agraciado com
um talento, que o diferenciava dos demais irmãos, talento esse que os incomodava ao ponto
deles tramarem contra a vida de José. Após armarem um plano maquiavélico, os irmãos
conduzem José até o local onde o plano se realizaria. Porém, chegando ao local, um dos
irmãos interfere, não permitindo que José seja morto. Então, os irmãos lançam José numa
cisterna e ali o deixam, até que José é vendido como escravo, sendo logo após levado para o
Egito.
Perguntando - Quem não tem problemas familiares em seu lar? (Deixar que falem). Quantas
são as famílias que, nos dias de hoje, se fosse possível, venderiam seus membros? Nos dias
atuais já vemos o extremo, pois somos diariamente chocados com as notícias de mães que
lançam seus filhos ao lixo. José estava envolto com a ira familiar, despertada pelos seus
talentos e pelo amor de seu pai.

Informando - Na sociedade moderna muitas são as armadilhas que têm por intenção destruir
as bases essenciais da vida. Uma das bases principais é a família, pois além da herança
genética a família forma valores concretos que são essenciais para a formação do caráter de
cada indivíduo. Numa sociedade moderna, os problemas familiares são a razão de muitos dos
problemas pessoais e também sociais, pois o que começa muitas vezes dentro do lar explode
para toda a sociedade.
Os irmãos de José eram vítimas da mentira, da inveja e dos pecados ocultos e aqui está um
grande problema dos dias modernos: a mentira e os pecados ocultos.
TRAZER UMA MÁSCARA E PEDIR QUE UM ADOLESCENTE “PAGUE O MICO” DE
COLOCÁ-LA. Explicar que dois pecados caminham juntos, pois se utilizam das mesmas
armas: o uso de máscara e a simulação, ou seja, uma vida fantasiosa, que dentro da
modernidade temos hoje: o uso da internet, ou o mundo virtual.
Dentro do mundo virtual, cada indivíduo toma para sim um personagem, que mais serve para o
exercício da mentira. Muitas vezes esse exercício se inicia até de forma pura,
descomprometida, porém vai ganhando força, até tomar todas as forças do indivíduo. No
mundo virtual tudo é possível, pode-se tomar qualquer forma, ou seja, se a pessoa não tem um
padrão de beleza condizente com a sociedade, na internet é possível até formular uma foto, um
perfil. É o mundo dos sonhos, principalmente nas mentes ainda em formação de muitos
adolescentes. Aí mora o perigo, pois do outro lado da linha pode estar alguém muito
determinado para o mal, ou até mesmo uma mente preparada para a destruição. Assim agem
os pedófilos, os estupradores, prostitutas, homossexuais, e todas as mentes perversas desse
imaginável mundo dos horrores. Lamentavelmente, muitos adolescentes têm sido vítimas
desse universo, que faz dos seres humanos peças descartáveis. O universo online é cruel, tem
transformado as relações humanas em algo superficial, ou seja, tudo é líquido, sem forma, sem
essência. Nada tem valor, a não ser satisfazer o prazer daquele que está do outro lado.
COMO FICAM AS RELAÇÕES VIRTUAIS ENTRE JOVENS? O namoro está quase extinto. O
que temos hoje é o “ficar”, ou seja, uma forma passageira de se relacionar. Vindo das relações
virtuais, o ficar é rápido, sem compromisso, e dura o tempo necessário para satisfazer uma das
partes ou ambas. Pode ser repetido, mas nem sempre com a mesma pessoa. Assim como no
mundo virtual, o ficar não se importa com a humanização do outro, é uma forma desumana de
se relacionar, pois não se interessa com a realidade. Suas bases são a mentira, a ficção, ou
até uma viagem. Isso tem criado uma geração desconectada com os valores essenciais da
vida, não se importando com as reais necessidades da vida humana. É totalmente desligada
da vida real, pois sempre age de forma autônoma, e sempre provida dos efeitos do álcool e até
de drogas. Isso provoca dependência, provoca desequilíbrio social, provoca desligamento, pois
é uma forma de vida oculta.
E A PEDOFIFILIA? (Levar uma boneca para exemplificar e pedir que uma menina a segure)
Um pedófilo é um sujeito totalmente fora de qualquer suspeita. Para eles nada está errado,
pois interpretam um personagem para saciar seus desejos ou desequilíbrios hormonais, que se
tornaram um desequilíbrio social.
Concluindo - Para os adolescentes cristãos, esse universo é um sinal que sua relação com a
igreja e a revelação da Palavra não está bem. A igreja é para a vida, pois se relaciona com a
vida comunitária e seus representantes. Se há um desajuste social ou pessoal, a igreja
também é vitimada. Ao contrário de seus irmãos, José estava certo que sua vida estava nas
mãos de Deus. Para isso, se utilizava de seu talento para se desfazer das dificuldades da vida.
Apesar de ser vendido como escravo se manteve na presença de Deus.

Missões (5’) – Deixe uma cadeira vazia e incentive o grupo a trazer visitantes. Lembre o grupo
que estamos na estação CRESCIMENTO, cujo foco do PG é ganharmos almas para Cristo
(para multiplicação). Sendo assim, cada um deve ganhar mais um para Cristo durante os
próximos três meses.
5) Serviço (5’) – Defina com os adolescentes tema que, no dia 30 de outubro apresentarão:
“Quarta especial” sendo que no domingo posterior será apresentado à igreja.

