2º Trimestre de 2018 • Tema: O Adolescente e Missões

Lição 4: Aproveitando as oportunidades
Todo tempo é tempo
Vivemos em um tempo em que muitos
adolescentes ficam grande parte de seu dia
antenada a internet e redes sociais. Buscam amigos, assistem youtuber “s estão,
sabemos como muitos tem se prejudicado,
se envolvendo com coisas erradas e sendo
iludidos por pessoas que falam mentiras
pela internet. Como cristãos precisamos
usar essa ferramenta que tem atraído à
tantos como uma grande aliada ao evangelismo, mas precisamos usar as redes
sociais com sabedoria. Muitas pessoas têm
causado vergonha ao evangelho, postando
fotos e pulicando textos que não condiz
com um cristão, sabemos que a boca fala
do que o coração está cheio, como aprendemos na Palavra de Deus. O seu facebook e o que você acessa na internet fala
muito a seu respeito.
• Antes de fazer um post, pense se Jesus
o faria em seu lugar.
• Selecione versículos de fácil entendimento e que podem ser destacados
sem que fiquem fora do contexto bíblico.
Lembre-se: a Palavra de Deus não pode
ser distorcida.
• Fale (escreva) de forma simples. As
pessoas precisam entender o que está
sendo passado. Evite jargões do “crentes”,
como “vaso de honra”, “varão” ou “manto de Neguebe”. Isso pode atrapalhar no
evangelismo. Muitas pessoas não costumam
estar abertas àquilo que não entendem – a
não ser que você explique o que significa,
aí pode ajudar.
• Cuide com carinho das artes

e fotos que postar. Lembre-se que menos é mais, e uma mensagem
simples atinge mais do que várias misturadas (que ninguém lê).
• Preste atenção ao português! Erros
de grafia e digitação costumam ser muito
questionados. Sabemos que isso acontece, então, fique atento para corrigi-los
rapidamente.
• Fale do EVANGELHO. As pessoas estão sedentas da Palavra, e o melhor evangelismo é sempre falar do Evangelho, sem
alterações ou “viagens”.
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