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INTRODUÇÃO: 
 
“Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, 
deixando-o, fugiram.” A imprensa AgapePress, publicou uma chocante notícia escrita pelo novo 
presidente da Convenção Batista do Sudeste Americano, o qual chocado como ficou, disse: “Oitenta e 
oito por cento dos jovens (12-16 anos) estão deixando as igrejas logo depois quando terminam o 
Secudário”! Mas, vem a pergunta, por que? Pelos menos encontrei três importantes razões: 

 
 

ESBOÇO: 
 

1. ESTAMOS DANDO AOS JOVENS O QUE ELES QUEREM, E NÃO O QUE ELES 
NECESSITAM: (Tm 4.11-14) - “Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para 
tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Manda estas coisas e ensina-
as. Ninguém despreze a tua mocidade; mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no 
espírito, na fé, na pureza.” 

 
 Estamos segregando-os, levando-os fora de um mundo real? 
 Estamos comprometendo o Evangelho com subsídio de outro evangelho: fantasia, vídeo 

games, linguagens, músicas profanas, entretenimentos seculares que não levarão ao jovem 
aos pés de Cristo, mas, talvez, a uma religião! 

 
2. ESTAMOS ESQUECENDO DE DISCIPULAR OS JOVENS: (Dt 4.9) – “Tão somente guarda-te a 

ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e 
se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de 
teus filhos”. (1Jo 2.13) “Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque 
conhecestes o Pai.” 
 

 João era chamado de jovem, um menino. Alguns pais da Igreja Primitiva os chamavam 
de criança, um menino! Mas foi ele a quem o Senhor o chamou e o discípulou! 

 Os jovens não devem ser discipulados por outro jovem, e sim por um adulto. Sim, ele 
deve jogar com um da sua idade, mas educado por um adulto! 

 
3. ESTAMOS ALIENANDO OS JOVENS DO EVANGELISMO OU OUTRAS TAREFAS DA 

IGREJA LOCAL (Mt 25.31-46) – “E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o 
fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.” 
 

 Eles vão vivenciar a compaixão que o adulto tem pelas almas! 
 Ninguém rejeitará a palavra de um pequenino! 



 No final de uma abençoado culto dominical, em Fort Lauderdale, Florida, uma criança se 
aproximou de mim, frenética, e disse: slow down, you are speaking so fast pastor– “devagar, 
o senhor está pregando muito rápido, pastor”! Eu a abraçei, e disse: obrigado Senhor! 

 
 
CONCLUSÃO: 
 
 
A faceta da filosofia da igreja emergente, também conhecida como igreja pós-moderna, tem como cerne 
de sua visão o alcance de uma geração emergente, designada como pós-cristã, cujos valores não se 
alinham com a da anterior, nem muito menos com os do Evangelho. Segundo a faceta dos seus mentores 
heréticos, Rick Warren, Mark Driscoll, Dan Kimball e inúmeros outros. “Nenhuma tese pode ser 
verdadeira se uma de suas premissas forem falsas” – Os líderes abandonaram esse rebanho inocente às 
garras desses atrozes mentores. Os sagrados púlpitos desceram dos pódios, juntamente com os seus 
líderes, para dar lugar ao palco de entretenimento e seus cruentos animadores; o colarinho clerical caiu, 
e a camisa desbotada homosexual subiu; o feminismo Leninista subiu e a liderança masculina Cristã 
desceu; os corais e grupos santos silenciaram, e os levitas blamadores assoviaram; as luzes multicoloridas 
encheram os pódios, e o Shekinah de Deus saiu, talvez para nunca mais voltar! Isso é que está sendo 
presentiado aos nossos miúdos, aos nossos adolescentes, às ovelhas do Aprisco do Senhor. Sim, elas 
estão deixando as igrejas, levadas pelos mercenários à plena vista fria dos que antigamente eram 
chamados de pastores e líderes do Rebanho do Senhor! 
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