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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

O despertar vem através do
ensino e da vivência, da
experiência.
Os
adultos
precisam estimular a curiosidade
das crianças, com criatividade,
através de relacionamento. Esse
estímulo cria oportunidades para
a busca da criança a Deus e para
que ela descubra seus dons e
talentos dados por Deus.
As
crianças
necessitam
interiorizar a prática da
adoração, que nada mais é do
que uma resposta natural do
coração de quem ama. Afinal,
fomos criados para adorar! Mas
esta adoração precisa ser
direcionada ao Criador. Caso
contrário, será direcionada às
coisas deste mundo. A criança
oferece ao Senhor um perfeito
louvor, ela ama naturalmente.
Essa pureza de coração
devidamente alimentada gera
um coração de adorador para
toda vida.
Este papel é fundamental que
aconteça principalmente na
família! E que na família a
criança encontre proteção contra
as investidas de satanás em seu
coração. O diabo tentará roubar
o lugar de Deus no coração da
criança através de “ofertas” de

adoração não genuínas como
músicas
maliciosas,
com
conteúdo
mundanos
e
experiências que passam longe
da santidade do Senhor nosso
Deus. A família precisa estar
consciente de seu papel
especialmente
protetor
do
coração da criança!
Outra grande ferramenta em
favor do ensino das crianças é a
linguagem corporal e o lúdico –
teatro, dança, música, dízimos e
ofertas, ação sócia. Mas nada
será maior do que o bom
exemplo de um líder e de seus
pais. A visão e missão de um
ministério
infantil
precisa
contemplar o ensino da adoração
e os pais precisam ser orientados
em como ser um bom exemplo
de verdadeiro adorador para seus
filhos.
A igreja tem papel fundamental
na orientação da família em
como levar suas crianças à
adoração genuína. Há um grande
desafio em fazer com que
família e igreja trabalhem juntos
em favor de nossas crianças! O
diabo tem investido de forma
pesada nas gerações mais novas
que, sem a devida proteção e
ensino, estão sendo levadas a
comportamentos fora do padrão
bíblico, através inclusive de
músicas inadequadas para sua
idade que muitas vezes entram
em suas vidas dentro da própria
casa onde moram!
Através da ação da família e da
igreja juntos, nossas crianças
saberão quem elas são em Cristo
e identificarão o que podem e
devem fazer para Ele, em “seu
próprio mundo”, com o objetivo
de O adorar. Essa parceria é
fundamental para que a criança
tenha uma vida de adoração já
desde pequena! É através da
adoração que Deus se torna real

para a criança. A igreja no papel
de
conscientização
e
fornecedora de ferramentas e a
família no papel de agentes
executores das ações que levarão
as crianças à presença de Deus!
SUGESTÕES:
• Trabalhe por faixa etária
• Escolha músicas
adequadas
• Separe repertório que elas
gostem
• Ensine uma música nova
por mês
• Equilibre músicas rápidas
e lentas
• Use coreografias
• Faça eventos de louvor
infantil
• Solicite ajuda dos músicos
da igreja
• Use músicos, CD´s,
youtube, playlist
• Evite momento
“expectador” no momento
do louvor
• Deixe as crianças se
expressarem
• Ajude-as a falar com Deus
– valorize a oração
• Celebre as conquistas da
criança com louvor
• Ensine à família o papel
dela
Fontes de Pesquisa:
Bíblia NVI
Adoração Infantil
Márcia Guimarães Neri de Souza –
Educação Adventista
Criança criada para adorar a
Deus https://pibcgrj.org.br/criancacriada-para-adorar-a-deus/
3Palavrinas –
facebook.com.br/3palavrinhas /
@3palavrinhas
Krozzband –
facebook.com.br/krozzband /
@croszzband
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facebook.com.br/MissaoHarpa /
@missaoharpa
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