OLÁ, AMIGOS!

Que privilégio podermos ter, cada ano, uma Semana de Oração dedicada
inteiramente à JA. Esta é a nossa estação comunitária de carregamento espiritual no início do ano, por isso CONECTA-TE à SOJA.
Vivemos num contexto de imediatismo e obsolescência. A obsolescência é a
condição que um objeto adquire deixando de ser útil mesmo quando ainda
está em pleno funcionamento. E, numa perspetiva comercial, a obsolescência pode ser até programada para levar ao consumismo e ao materialismo.
Esta é a época da fast-food, da alta tecnologia (high tech), em que, colocando um dedo num écran tátil, estamos ligados ao mundo, e uns aos outros.
Contudo, será que estamos mesmo ligados?
Este é o tempo do messianismo nas redes sociais, em que as pessoas, não encontrando sentido existencial e espiritual na vida real, e na vida devocional,
procuram-no nos ambientes virtuais.
Neste contexto, é difícil ter discernimento para sintonizar a voz de Deus no
meio de muitas outras vozes.

A conexão a Deus é um ato intencional e deverá ser realizado num ambiente
em que exista tempo e predisposição para ouvir, refletir e mudar de direção.
Este ambiente poderá ser proporcionado na SOJA, tendo continuidade no
nosso dia-a-dia.
Apesar das nossas “fails” de comunicação, no diálogo de salvação que Deus
estabeleceu com a Humanidade, é Ele que toma sempre a iniciativa.
O Pastor Troy Fitzgerald é o autor desta revista, e estabelece oito perguntas
que Deus gostaria de nos fazer.
Vem, e, até ao final da semana, traz alguém contigo! O discipulado também
acontece quando partilhamos o que é bom na nossa vida. CONECTA-TE a
esta Semana de Oração de Jovens.
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