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GERAÇÃO
DIGITAL
O papel da Família e a atuação da Igreja

“Pois toda a Escritura
Sagrada é inspirada por Deus e é
útil para ensinar a verdade,
condenar o erro, corrigir as faltas
e ensinar a maneira certa de viver.”
(2 Timóteo 3:16)

Onde está a mente das nossas
crianças? Atualmente as crianças
estão sendo arrastadas pela era
digital e aprisionadas num
isolamento do mundo virtual que
pode ser tão prejudicial e cruel, ao
mesmo tempo que esse mundo
possibilita recursos úteis, até certo
ponto necessários, e inevitáveis.
Quem nunca viu uma mãe
fazendo compras enquanto a
criança joga UM GAME no
smartphone sentada dentro de um
carrinho de supermercado?
Podemos e devemos mudar isso?
As crianças têm consumido
muitos conteúdos e publicidades
de péssima qualidade através de
diversos meios de comunicação
como a TV, o computador, o
tablet e o smartphone, entretanto,
tais conteúdos têm desafiado os
pais, no sentido de que têm
oferecido um atrativo para as
crianças por serem criativos,
divertidos, inovadores e atingem
os anseios delas de forma
avassaladora. As tecnologias cada
vez
mais
ousadas
têm
impulsionado as crianças a um
consumismo desenfreado, não
apenas de produtos, mas de
conteúdos que formam opiniões,
estabelecem padrões, afirmam ou
reafirmam valores, mudam
comportamentos
e
criam
modismos. Nossas crianças têm
sido aliciadas pelas diversas
mídias digitais que derramam
“lixo” na mente delas e

contrapõem valores cristãos,
éticos, morais e até familiares. As
crianças estão definindo seus
comportamentos com a ponta dos
dedos. Em muitos casos esse
estímulo vem dos próprios pais
que estão preferindo entreter, aliás,
acalentar suas crianças com a
magia da tecnologia digital do
que gastar o pouco tempo que têm
tentando entender suas dúvidas,
medos, desejos e outros
sentimentos. Nem tudo que se
refere ao mundo virtual é ruim,
mas muita coisa é perigosa nessa
terra de ninguém e terra de todo
mundo que é a internet. A geração
dos nossos filhos é digital. Como
a igreja e a família podem agir
juntas para PROTEGER as
crianças das ameaças da
tecnologia digital? Parece uma
briga desproporcional, mas diante
daquilo que cremos como cristãos,
o ensino bíblico é uma ferramenta
muito poderosa para ajudar as
nossas crianças a conhecerem a
história de Deus de uma maneira
simples e criativa. "UM
RECURSO AINDA MUITO
USUAL É O CURRÍCULO
QUE TEM A FORÇA DE
MAXIMIZAR O TALENTO
DO VOLUNTARIADO DE
FORMA
PESSOAL
E
RELACIONAL
NO
CONTEXTO DA IGREJA. "O
currículo deve conter uma
linguagem atual, bíblica e
transformadora, não deve estar
limitado
a
uma
visão
“adultocêntrica” nem amarrada a
um “teologismo” que promove A
velha “decoreba”, mas busca
estimular
as
crianças
a
experimentar Deus em suas vidas,
trazer à tona discussões, reflexões
que associam as verdades bíblicas
à realidade da criança, ao seu
mundo de fantasias e descobertas.
O currículo é um recurso de
ensino e aplicação das verdades
bíblicas de maneira que as
crianças entendem enquanto se
divertem. Mesmo que não traga
uma proposta tecnológica, é
biblicamente
rico
e
dá

possibilidades de adaptações,
inovações e aprimoramentos de
acordo com a disponibilidade dos
recursos materiais e humanos e
principalmente, da criatividade.
Montar um currículo é mais que
criar um material, uma peça
teatral ou um jogo de tabuleiro
para a criança, é dar asas à
criatividade, dons, talentos e
habilidades que Deus derramou
em sua igreja para salvar as
crianças.
Por
isso,
ouse
desenvolver seu próprio currículo
para que a igreja avance e
principalmente, para a geração
digital seja conduzida ao
conhecimento de Cristo!
SUGESTÕES:
1-Defina o propósito do currículo.
2-Escolha o tema ou título baseado
nos objetivos.
3-Defina um prazo de início e fim.
4-Divida os assuntos dentro do prazo.
5-Liste os objetivos específicos a
serem alcançados.
6-Consulte outros materiais.
7-Inicie um modelo.
8-Distribua os assuntos dentro das
unidades.
9-Desenvolva
os
assuntos,
experiências, atividades, conteúdo.
10-Inclua reflexões, questionamentos
e desafios.
11-Estabeleça objetivos para cada
unidade.
12-Planeje os recursos que podem ser
usados.
13-Faça avaliações no final.
14-Faça revisão antes de aplicar.
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