


www.LMSdobrasil.com.br
São Paulo – SP

Literatura Monte Sião
2018

Primeira Edição



O CRISTÃO E A TECNOLOGIA
Luke Bennetch

O cristão e a tecnologia foi publicado originalmente no inglês sob o 
título The Pilgrim and Technology © 2013 por Christian Light Publi-
cations, Inc. Foi traduzido para o português pela Literatura Monte 
Sião do Brasil com autorização expressa e exclusiva da Christian Light 
Publications, Inc., Harrisonburg, Virginia 22802 (EUA).

A não ser que se indique o contrário, todas as citações bíblicas 
foram tiradas da Edição Corrigida e Revisada, Fiel ao Texto Ori-
ginal, João Ferreira de Almeida. Grafia revisada segundo o acordo 
ortográfico da língua portuguesa - 2011. Usada com permissão da 
Sociedade Bíblica Trinitariana.

Impresso em 2018 pela:
Literatura Monte Sião do Brasil
Caixa Postal 241
Av. Zélia de Lima Rosa, 340
18550-970 Boituva – SP

Fone: 15-3264-1402
e-mail: LMSdobrasil@gmail.com
www.LMSdoBrasil.com.br

Tradutor: Bravo Translations
Imagem da capa: iStockphoto.com
ISBN: 978-85-64737-38-9
Copyright © 2018 Literatura Monte Sião do Brasil

RESERVADOS TODOS OS DIREITOS
Proibida a reprodução do conteúdo por quaisquer meios, salvo em 
breves citações, com indicação da fonte.



1

O absenteísmo mental
Durante uma reunião de comitê, o presi-

dente pergunta se há algum outro assunto 
a tratar. Juan está distraído enviando um 
texto a um de seus empregados sobre um as-
sunto de trabalho. Talvez tivesse algo mais 
a aportar, mas perde a oportunidade, e a 
reunião segue seu curso. Juan sofre de ab-
senteísmo mental.

Samuel sorri ao sentar-se em um ônibus 
junto a seu amigo Jorge, um irmão de uma 
congregação distante. Viajam para Nova 
York para fazer evangelismo nas ruas. Sa-
muel gostaria de estar a par dos aconte-
cimentos do ano anterior. Mas, depois de 
conversar alguns minutos, Jorge recebe uma 
mensagem de texto. Dá um riso de leve e tecla 
uma resposta. Ocorrem vários intercâmbios 
assim, enquanto Samuel espera e espera. 
Jorge também sofre de absenteísmo mental.
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A tecnologia nos proporciona uma série de no-
vos meios de comunicação, muitos dos quais são 
muito úteis. Mas, estamos permitindo que esses 
dispositivos roubem de nós a cortesia, o respeito 
e o compromisso? Quem é o amo? Nós ou a tecno-
logia? Como cristãos, devemos estar atentos para 
não fazer mau uso da tecnologia.

É fácil permitir que os telefones celulares in-
vadam nossa privacidade, interrompam nossas 
conversas e nos distraiam das coisas mais impor-
tantes. A facilidade da comunicação de texto é um 
assunto delicado, porque ela pode ser realizada si-
lenciosa e dissimuladamente, bem como em meio 
a outras atividades.

Um jovem pode estar em sua casa rodeado de 
parentes e, ao mesmo tempo, estar enviando e rece-
bendo mensagens de texto com outros amigos em 
outra parte do mundo. Enquanto os outros conver-
sam sobre as experiências do dia, ele, embora fisi-
camente presente, está mentalmente ausente. Sua 
cabeça está nas nuvens, e o conselho e a orientação 
de seu pai passam despercebidos. Um filho rebelde, 
enquanto está sendo admoestado, ainda é capaz de 
enviar mensagens de texto a seus amigos rebeldes 
sobre o que considera ser ideias estranhas de seu pai.



3

Às vezes, enviar mensagens de texto pode se 
transformar em um pretexto para evitar o trato 
com outras pessoas, evitar fazer novas amizades 
ou ser serviçal. Uma vez, um jovem me disse que 
quando se sente incomodado em alguma reunião 
ou encontro, começa a enviar mensagens de texto 
a seus amigos. É sua maneira de se distrair quan-
do se sente incomodado. Também admitiu que 
se sente popular quando percebe que os outros o 
veem fazendo isso.

Os pais são responsáveis por orientar seus filhos 
a fazer bom uso da tecnologia. Evitem que os jovens 
brinquem de absenteísmo mental quando a família 
estiver reunida desfrutando de momentos impor-
tantes. Em uma reunião familiar ou em qualquer 
outra atividade social, ensine seus filhos a parti-
cipar da conversa e a se relacionar com os outros. 
Ensine-os como fazer novas amizades, a participar 
das brincadeiras ou a relatar histórias. É lamentável 
quando percebemos que os jovens podem se relacio-
nar melhor por meio dos textos que em pessoa.

É muito importante cultivar boas amizades e 
cuidá-las. Devemos aprender a mostrar apreço 
e respeito, evitando as distrações desnecessá-
rias enquanto passamos tempo com os amigos. 
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Desliguemos o celular durante reuniões ou conver-
sações importantes. E se recebemos alguma men-
sagem de texto ou alguma ligação importante que 
exija resposta imediata, com respeito, podemos 
pedir permissão para tal, e voltar sem muita demo-
ra. Em seguida, uma breve explicação da urgência 
ajudará que a outra pessoa se sinta apreciada.

Evitemos o uso do celular nas reuniões de 
culto. Desliguemos o celular o coloquemo-lo em 
modo vibrador. Caso haja uma emergência váli-
da, saiamos discretamente do edifício e respon-
damos à mensagem ou a chamada lá fora. Nunca 
sejamos causa de distração durante a reunião. 
Não enviemos ou leiamos mensagens de texto no 
culto. Quem começa a fazer isso corre o risco de 
cair no absenteísmo mental na casa de Deus. E o 
Senhor não verá isso com muito agrado.

Se estamos presentes em alguma reunião de 
comissão, avaliemos cuidadosamente nosso ní-
vel de compromisso. Até que ponto é aceitável 
ausentar-se para atender o telefone? É respeitoso 
interromper uma reunião para atender uma liga-
ção ou enviar uma mensagem de texto? Será que a 
outra pessoa não pode esperar até o final da nossa 
reunião para receber uma resposta?
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Suponhamos que um vendedor bata à nossa 
porta. Apresenta-se e começa a oferecer-nos seu 
produto. O que pensaríamos se, talvez, ele tira seu 
celular e nós devemos esperar enquanto ele tecla 
uma resposta a outro cliente seu? Claro, sabemos 
que é um senhor muito ocupado e tem muitas 
pessoas com quem se encontrar. Mas, realmente, 
nós esperamos certo nível de compromisso de sua 
parte, especialmente se espera que nós nos com-
prometamos a comprar-lhe seu produto.

É certo que precisamos da ajuda de Deus para 
guardar a regra de ouro em nosso trato com os 
demais. Necessitamos da sabedoria de Deus para 
saber usar bem a tecnologia, e para poder tratá-la 
como servo, e evitar que se transforme em nosso 
amo. Tenhamos isto muito presente: não haverá ab-
senteísmo mental no dia do Juízo ou na grande con-
gregação de santos louvando a Deus na eternidade.

O encanto da velocidade e do imediatismo
Desde o princípio do mundo até o começo do 

século XIX, o meio de transporte mais veloz foi 
o cavalo. As pessoas se comunicavam oralmente 
ou por escrito. As cartas não conseguiam viajar 
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mais rápido que os cavalos. Mas, com a chegada 
do século XX, o aumento da velocidade produziu 
mudanças tremendas em nossa forma de viver. 
A computação produziu o aumento espetacular 
não somente da velocidade da comunicação, mas 
também da rapidez dos cálculos, da contabilida-
de e de todo tipo de armazenamento ou acesso a 
informação. Hoje, vemo-nos obrigados a ajustar-
-nos constantemente a um novo ritmo de vida. 
E se não tomarmos precauções, inevitavelmente 
cairemos presas da armadilha da rapidez e do 
imediatismo, perdendo contato com a realidade e 
com o que realmente importa na vida.

Para ilustrar essa tremenda mudança na socie-
dade, vejamos o que aconteceu com Laura Ingalls 
Wilder, que nasceu em 1867, em Wisconsin, EUA. 
A série de livros chamada Little House Books nos dá 
um vislumbre da vida da pioneira do século XIX. Ela 
descreve suas longas viagens através de centenas de 
quilômetros de território despovoado. Laura mor-
reu no ano de 1957 aos noventa anos de idade, ano 
no qual a aeronave Boeing 707 foi apresentada ao 
mundo e o Sputnik 1 foi lançado ao espaço pela Rús-
sia. A distância que Laura e sua família tiveram que 
atravessar em vários meses, em 1957 poderia ser 
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feita em somente uma hora. Isso é realmente sur-
preendente, mas se analisamos a velocidade na qual 
avança a tecnologia moderna, aqueles que nasceram 
em 1957 verão em noventa anos muitas transfor-
mações mais que Laura viu em sua vida.

A comunicação telefônica viu muitas mudanças 
desde sua invenção. As pessoas costumavam ver o 
telefone como uma ferramenta dedicada a questões 
importantes. É verdade que a fofoca e as banalida-
des sempre foram um problema, mas o custo das li-
gações e as demandas do tempo ajudavam a manter 
o falatório inútil sob controle. Mas hoje, com o fácil 
acesso aos celulares e os planos ilimitados, as pes-
soas podem passar muito mais tempo conversando 
com seus amigos. Às vezes, as mães podem perder 
tanto tempo no celular que descuidam de suas ativi-
dades domésticas. Hoje, até a viagem de carro pode 
se transformar em uma visita com amigos.

O telefone pode ser uma ferramenta muito útil 
se for usado com prudência. Podemos usá-lo para 
animar os demais. Podemos partilhar nossos planos 
com mais facilidade, informar a outros de algo que 
necessitamos e dar conselhos aos que precisem. As 
jovenzinhas podem se sentir mais seguras quando 
dirigem um carro ou viajam em qualquer meio de 
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transporte público porque podem falar com papai 
ao toque de um botão. Mas, lembremo-nos: os celu-
lares são nossos servos; não nossos amos.

Toda essa facilidade e rapidez está associada a vá-
rios perigos. Um empresário se queixa de que seus 
empregados já não pensam por si mesmos, chaman-
do-o por qualquer coisa. Um pai se preocupa porque 
seu filho liga para a namorada todos os dias enquan-
to viaja ao trabalho. Um pastor se lamenta de que, 
apesar de estar mais “conectados” que nunca, sua 
congregação carece desse vínculo de unidade que 
antes desfrutavam muitas congregações do passado 
sem nenhuma dessas conexões modernas. A porta-
bilidade facilita o encobrimento. Os jovens podem 
ligar uns para os outros desde o carro ou secreta-
mente em um quarto. Os celulares com câmeras 
podem captar imagens e enviá-las a outras pessoas.

O correio eletrônico, ou e-mail, nos dá a ca-
pacidade de comunicar-nos instantaneamente a 
partir da comodidade de nossos lares. Podemos 
enviar uma carta a nossos amigos no campo mis-
sionário ao toque de um botão. E, por outro lado, 
podemos receber uma resposta no dia seguinte, 
ou ainda, em poucos minutos. O custo é mínimo 
e a velocidade é assombrosa.
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Mas toda tecnologia benéfica vem acompanhada 
de consequências ocultas e influências inesperadas.

A velocidade da comunicação moderna costuma 
dar à correspondência um tom informal e descui-
dado. Se compararmos uma carta escrita à mão 
do século XX com um e-mail de hoje, notaremos 
que muitas mensagens eletrônicas atualmente ca-
recem de eloquência e expressão, com tendência 
a ser superficiais e triviais. Algumas são simples-
mente listas de atividades enviadas em intervalos 
curtos. Alguns enviam tantas notas assim que a 
outra pessoa nem tem tempo de lê-las todas.

As mensagens de texto têm uma armadilha pa-
recida. A juventude está muito consciente de quão 
atualizada está da vida social, e as mensagens de 
texto inflamam essa chama. Os jovens nunca sa-
bem se os outros os estão excluindo, comunican-
do-se com seus amigos pelas costas. Quando o 
celular fica em silêncio por muito tempo, pensam 
que seus amigos os estão deixando de lado. E en-
tão, desesperados, passam a enviar mensagens a 
todas as horas do dia ou da noite para descobrir o 
que aconteceu. E o conteúdo das mensagens costu-
ma ser muito superficial. Sofre a qualidade do vo-
cabulário. Surge toda uma gama de terminologia 
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nova e as regras gramaticas e ortográficas são gro-
tescamente distorcidas. O furor do momento os 
domina, deixam de pensar sensatamente e, com 
frequência, descuidam-se ao dirigir.

Hoje em dia, os videoclipes, as piadas e as ima-
gens engraçadas acendem os pixels de milhões de 
telas ao redor do mundo. Uma só mensagem pode 
se transformar em uma grande avalanche quando 
cada pessoa que a recebe decide retransmiti-la a 
todos os seus contatos. Algumas mensagens, que 
em si são leitura útil, concluem com uma amea-
ça que coloca em dúvida nossa espiritualidade ou 
sentido de compaixão se não as retransmitimos.

Mas, o que precisamos mesmo é menos falató-
rio eletrônico e mais tempo a sós com Deus, mas 
fraternização com os crentes e mais aplicação dos 
princípios bíblicos. Devemos ter cuidado de não 
passar a vida inteira como os atenienses, que “de 
nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de di-
zer e ouvir alguma novidade” (Atos 17:21).

Com a velocidade e o imediatismo moderno da 
comunicação eletrônica, é fácil rodear-nos de ami-
gos de todas as partes. Costumamos influenciar-
-nos mais por nossos amigos de longa distância que 
por nossos irmãos, pais e pastores. Atualmente, 
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nossos amigos têm maior impacto em nossa vida 
pelo simples fato de que agora os temos cada vez 
mais perto. Agora podem comentar de quase qual-
quer aspecto ou experiência de nossa vida.

Mas nossos pastores e guias espirituais, que 
“velam por vossas almas, como aqueles que hão 
de dar conta delas” (Hebreus 13:17), vêm que o 
impacto de seu ministério se desvanece ante a tre-
menda influência de nossos amigos eletrônicos.

A tecnologia também tem sido um ótimo meio 
de transporte à fofoca. Como o trem bala de algu-
ma metrópole moderna, qualquer notícia de última 
hora (quer verdadeira quer não) pode viajar a velo-
cidades tremendas. O incessante ruído dos toques 
de celular anuncia a chegada de mais uma notícia 
interessante. E, ao simples toque de um botão, po-
demos reenviar cópias exatas da mensagem a nos-
sos amigos, e eles podem fazê-lo com seus amigos, 
e estes com os seus, e assim sucessivamente.

A tensão na igreja piora quando, poucos ins-
tantes após uma conversa ou reunião, produz-
-se uma explosão de ligações e mensagens. Em 
situações assim, as pautas bíblicas são passadas 
por alto para que se resolvam ofensas e proble-
mas. Desaparece o respeito mútuo e a discrição. 
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E é praticamente impossível discernir quem disse 
que coisa, e ajudar as pessoas implicadas a assu-
mir a responsabilidade pelo que disseram.

A facilidade com que se pode acessar a notícias 
mundiais do último momento facilmente pode se 
transformar em uma ameaça. Algumas pessoas 
desperdiçam muito tempo ao revisar o serviço me-
teorológico quase a cada minuto. Graças a esse ime-
diatismo, ainda estando a milhares de quilômetros 
de distância, podemos hoje viver acontecimentos 
alheios, como o ataque de 11/9. Lembro-me com 
precisão do lugar onde estava em Honduras quan-
do a rádio da missão transmitiu ao vivo as infor-
mações daquele desastre. Os meios de comunica-
ção eletrônicos servem a nossos olhos e ouvidos 
notícias de todo o mundo; não somente em texto, 
mas também em vívidas imagens de vídeo.

Para alguns, a informação se transformou em 
um deus que exige adoração a partir da tela do 
computador. Buscam cada informe, cada notícia, 
cada novidade, e são capazes de descrever os mí-
nimos detalhes de lugares onde jamais estiveram. 
Não deveríamos surpreender-nos, então, quando 
essas pessoas não têm tempo de estudar sua li-
ção de escola dominical, ler a Bíblia, passar tempo 
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com Deus em oração ou guiar suas famílias no 
culto diário. Seu deus os tem tão obcecados com 
eventos que ocorrem em outra parte do mundo, 
que se perdem os detalhes importantes da vida de 
suas próprias famílias e filhos.

A impressão de que podemos viver aconteci-
mentos alheios tende a cativar-nos e obcecar-nos, 
e é muito fácil adotar uma mentalidade política. 
Costumamos levantar a bandeira de assuntos na-
cionais e sociais. Começamos a tornar-nos apoia-
dores de algum partido ou alguma opinião com 
a qual mais simpatizamos como, por exemplo, 
durante uma eleição presidencial. A intensidade 
com a qual acompanhamos as notícias formará 
nossa noção virtual de participação, embora não 
estejamos envolvidos nas votações. Perdemos o 
conceito da separação da igreja e estado ainda an-
tes de perdê-lo na prática.

A Internet facilita o nosso acesso a bilhões de 
páginas de informação de maneira instantânea. 
Uma busca simples nos apresenta muitos resul-
tados sobre qualquer tema, e os temos à nossa 
disposição já! Não é necessário enviar uma carta 
solicitando informação como antes. Os documen-
tos, os livros e as companhias que antes estavam 
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fora de nosso alcance, hoje podem ser descober-
tos ao toque de alguns poucos botões.

Mas cuidado: o deus dos resultados instantâne-
os pode cativar nosso coração. Quando estamos 
acostumados ao imediatismo que a tecnologia 
oferece, esperar por uma resposta em oração nos 
parecerá muito antiquado. E, por sua vez, pode 
contribuir para nossa impaciência com os irmãos, 
e a que as páginas sagradas de nossa amada Bíblia 
se tornem obsoletas.

Assim como o fluxo da moda faz com que as 
pessoas andem constantemente comprando roupa 
nova, a tecnologia do último momento empurra 
seus fiéis a substituir constantemente seus equipa-
mentos (que ainda funcionam perfeitamente) pelos 
mais rápidos e mais recentes. Para o crente, essa é 
uma violação do princípio bíblico da boa administra-
ção. Muitos desperdiçam o dinheiro em coisas que 
realmente não precisam, e pensam que se seus ami-
gos têm o dispositivo mais avançado, eles também 
precisam ter. E, ao adquiri-lo, também pensam que 
precisam de todos os aplicativos correspondentes.

A tecnologia colocou as notícias, a informa-
ção e as pessoas ao alcance de nossas mãos, ace-
lerou muitas de nossas tarefas e aumentou nossa 
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eficiência. No entanto, para cada simplificação tec-
nológica, somos apresentados a uma série adicio-
nal de oportunidades para perder tempo. Devemos 
analisar honestamente como usamos o tempo nos-
so de cada dia. Talvez assim vejamos a necessida-
de de desconectar-nos um pouco mais da tela para 
poder raciocinar mais claramente, e determinar se 
estamos honrando a Deus como devemos na for-
ma em que empregamos nosso tempo.

Sem dúvida, a tecnologia e sua rapidez nos pres-
ta alguns benefícios, mas não devemos fazer vis-
ta grossa à sua influência em nossa vida, em nível 
individual ou coletivo. Os pais e os líderes devem 
manter-se alerta, combatendo diligentemente 
as más influências e advertindo sobre os perigos. 
Devemos prestar ensinamento tanto geral quan-
to específico quanto aos meios de comunicação, 
levando em consideração seu caráter tão variável. 
É nossa responsabilidade estabelecer limites para 
proteger-nos dos aspectos perigosos da tecnologia 
e ensinar o bom uso da tecnologia aceitável.

Que o Senhor nos ajude a não vivermos em-
briagados com o vinho da tecnologia, de modo 
que possamos estar sóbrios e preparados para 
quando Cristo volte em busca de sua igreja pura.
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As mídias sociais
A explosão eletrônica alterou a vida social de 

muitas pessoas. As possibilidades de conectar-
-nos com os amigos parecem intermináveis. O 
campo das mídias sociais está se ampliando ra-
pidamente, prometendo ainda mais mudanças. 
Mas como isso afetará o povo de Deus? Que tipo 
de perigos e pressões oferecerão? Poderemos usar 
essas tecnologias para fortalecer espiritualmente 
nossas igrejas e lares?

A rádio e a televisão facilitaram a “presença” 
em bate-papos, cultos e outros eventos, sem a 
necessidade de sair a público. Por meio do telefo-
ne ou da Internet, é possível escutar reuniões de 
culto ao vivo desde a comodidade do lar. Algumas 
reuniões são gravadas na Internet e podem ser 
acessadas a qualquer momento. Para os enfermos 
e convalescentes, essa poderia ser a melhor ma-
neira de beneficiar-se das reuniões de culto.

Mas devemos reconhecer que esse tipo de co-
nexão carece de fraternização. Carece do inter-
câmbio social que ocorre quando conversamos 
com os demais antes e depois das reuniões. Os 
humanos são seres sociais que precisam interagir 
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com os outros. Hebreus 10:25 nos ensina que não 
devemos deixar a “nossa mútua congregação, como 
é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos 
outros; e tanto mais, quanto vedes que se vai apro-
ximando aquele dia”. À medida que se aproxima 
o fim do mundo, o crente precisa ainda mais da 
exortação que ocorre nas reuniões de culto e da 
fraternização entre cristãos.

As mensagens de texto e os correios eletrôni-
cos são meios fáceis de se manter em contato com 
os amigos, e aparentam ser menos intrusivos que 
as ligações telefônicas. As pessoas podem ler nos-
sas mensagens quando lhes for conveniente. Isso 
lhes dá tempo para pensar no que querem res-
ponder e, em seguida, fazê-lo quando estiverem 
preparadas. No entanto, esses meios de comuni-
cação carecem do elemento pessoal e do tom de 
voz característicos do diálogo oral.

A tecnologia tende a substituir o trato social em 
pessoa pelo trato social eletrônico. Isso não é algo 
totalmente negativo, mas também não é comple-
tamente positivo. No trato social mediante dispo-
sitivos eletrônicos, costumam ocorrer maiores mal-
-entendidos que no trato que ocorre em pessoa. Isso 
fica mais evidente especialmente quando implica 
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uma controvérsia, um desacordo ou uma repreen-
são. É mais fácil interpretar mal uma mensagem 
escrita que uma falada. É mais fácil ser ásperos e 
desconsiderados com alguém que não vemos. As 
mensagens escritas carecem do tom de voz e das 
posturas, podendo causar muitos mal-entendidos. 
A comunicação eficaz depende muito da troca de 
perguntas e respostas para esclarecer dúvidas. Além 
disso, tomar tempo para conversar em pessoa ou 
por telefone demonstra apreço e interesse pelo ou-
tro indivíduo, especialmente quando somos consi-
derados com seu tempo e suas obrigações.

O senso de intimidade que produz a tecnologia 
pode criar tentações para dizer o que não se deve. 
A comunicação entre os dois sexos pode facil-
mente se tornar algo demasiado livre ou sensual. 
Os amigos podem se comunicar eletronicamente 
tarde da noite, com mentes cansadas e inibições 
reduzidas. A familiaridade pode provocar a per-
missividade e um senso de confiança desmedido. 
O suspense de enviar uma mensagem e esperar 
uma resposta pode resultar viciante.

Os pais devem conversar com seus jovens so-
bre o tema das mensagens de texto e estabele-
cer algumas normas para ajudar-lhes a evitar as 
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armadilhas. Alguns pais, por exemplo, pedem que 
seus filhos deixem os celulares na cozinha em vez 
de guardá-los em seus quartos.

É bom que os filhos tenham celulares? É pru-
dente expô-los a essa classe de pressão? Qual ra-
zão há para que um jovem ou uma jovem precise 
de um celular aos doze ou quatorze anos?

Atualmente, as crianças enfrentam uma pressão 
crescente para estar em contato com seus amigos 
da mesma maneira que o fazem os adultos. Nas es-
colas, virou moda ter um celular. Os pais que resis-
tem a essa pressão e permitem celulares aos filhos 
somente quando há uma real necessidade são sá-
bios. Até o mundo se preocupa de como a pressão 
de ter um celular influencia as crianças.

As redes sociais, como o Facebook, oferecem 
uma série adicional de pressões e armadilhas. Abrir 
ao público tanta informação pessoal e fotos amea-
ça os princípios cristãos da discrição e humildade. 
Publicar uma crônica de tudo o que alguém faz 
durante o dia pode criar um senso de intimidade 
pouco saudável. E é surpreendente quanto tempo 
algumas pessoas dedicam a atualizar suas páginas, 
subir fotos e acompanhar as páginas dos outros. 
Consideramos isso uma boa administração do 
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tempo? Às vezes, as redes sociais podem criar uma 
realidade virtual que tem pouco a ver com a vida 
real, o que pode se tornar uma verdadeira ameaça 
ao trato saudável em pessoa. Devemos ter muito 
cuidado de que, por haver desenvolvido grande fa-
cilidade em conectar-nos eletronicamente, nosso 
trato físico com as pessoas não seja prejudicado.

Outro perigo no âmbito das redes sociais é a 
facilidade com a qual podemos ser influenciados 
a comprometer nossos princípios e convicções. 
Quantos já cederam à impureza moral por causa 
de seus contatos on-line. As redes sociais aumen-
tam a pressão a imitar o que fazem os amigos e a 
seguir as modas de nosso grupo eletrônico popu-
lar. A instrução de pais e pastores com frequência 
se vê afogada pela onda de atividades e conver-
sas entre amizades eletrônicas. Você acredita que 
o povo de Deus precise verdadeiramente dessas 
redes sociais?

As câmeras e outros dispositivos capazes de 
gravar imagens de vídeo abundam por todas as 
partes. Mas a fascinação desmedida com os ví-
deos prejudica a qualidade de nosso trato social. 
Algumas pessoas dedicam tanto tempo a gravar 
vídeos em seus encontros sociais que perdem 
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bons momentos de conversa com as pessoas. Em 
seguida, convidam os amigos a sua casa e se sen-
tam para ver os vídeos. Parece que seu prazer ver-
dadeiro se encontra na tela eletrônica.

Outro problema relacionado com os vídeos é a 
tentação a atuar de maneira ridícula diante da câ-
mera para chamar a atenção, reduzindo os eventos 
sociais a piadas divertidas com pouco valor dura-
douro. Os jovens, e ainda as crianças, podem virar 
presas de relações impróprias entre homens e mu-
lheres, e usar os vídeos ou as fotos para alimentar 
os maus desejos. A supervisão dos pais pode ajudar 
muito a evitar esse tipo de problemas.

Os jogos eletrônicos oferecem outra classe de 
entretenimento não social. Há pessoas que pas-
sam várias horas por dia jogando contra suas má-
quinas. Essa atividade, embora cheia de ação, som 
e cor, não tem comparação com a interação saudá-
vel que podemos ter com nossos filhos ou amigos. 
E, além disso, esses jogos costumam se converter 
em algo muito viciante. Trata-se de outra área 
na qual entra em jogo a administração de nosso 
tempo. É lógico que um esposo e pai cristão passe 
tempo isolado em seu mundo eletrônico, desas-
sistindo a sua família?
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 Pensamos que uma pessoa que tem sua 
vida mergulhada no mundo da rede social 
possa crescer no serviço cristão e em sua 
utilidade para com a obra de Deus?

 Estar envolvidos assim, ajuda-nos a esco-
lher cuidadosamente as amizades?

 Melhora o vigor e a qualidade da vida 
espiritual?

 Contribui para uma vida cristã e uma ir-
mandade estável e bíblica?

 Fortalece os compromissos matrimoniais e 
a comunicação entre cônjuges?

 Ajuda a pais, professores e pastores a mol-
dar as vidas de crianças e jovens?

 Fomenta amizades duradouras que resis-
tem às provas do tempo?

As respostas a estas perguntas dependem mui-
to do uso que damos a essas tecnologias, de como 
as controlamos e da condição de nosso coração. 
Os crentes que realmente mantém uma vida so-
cial saudável podem utilizar aspectos dessa tec-
nologia para se manterem em contato e encora-
jar-se mutuamente.
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Mas aqueles que lutam muito para manter uma 
vida espiritual e social saudável, as redes sociais 
poderão lhes parecer muito atrativas e prometedo-
ras; mas podem afastá-los de Deus e seu povo. Evi-
dentemente, os desafios da tecnologia aumentam 
o contraste entre os lares fortes e os fracos.

Pais e mães, não nos deixemos cair em deses-
pero, e sim, mantenhamos uma relação próxima 
com nossos filhos, para estar a par de suas ativi-
dades e poder guiá-los na vida.

Precisamos da ajuda de Deus para poder refrear-
-nos e avaliar nossa vida e nosso uso da tecnologia. 
Devemos saber como utilizar essa ferramenta para 
podermos ser eficazes em promover o avanço do 
reino de Deus e cumprir fielmente com nossos de-
veres. Precisamos da sabedoria de Deus para poder 
recusar o que nos leva a desperdiçar o tempo ou 
descuidar nossa discrição no âmbito social. Deve-
mos ter um conceito acertado do que significa ter 
um intercâmbio social saudável, ensinando-o e 
mantendo-o em nossas escolas, igrejas e lares. De-
finitivamente, precisamos da ajuda de Deus para 
que possamos nos preparar para viver na presença 
de Cristo, nosso Salvador, por toda a eternidade!
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O impacto da Internet
Vemos que a Internet é uma plataforma tecno-

lógica que nos está sendo cada vez mais imposta. 
As empresas e negócios se vêm obrigados a de-
pender cada vez mais dela, para não perder a re-
levância. Grande parte da sociedade de hoje usa a 
Internet. Até os cristãos que tomaram uma posi-
ção contrária à Internet em seus lares consideram 
difícil evitar seu impacto.

A influência da Internet está alterando o modo 
como pensamos e pesquisamos, e a maneira como 
fazemos negócios. Essa mudança, bem como as 
demais causadas pela tecnologia, tem seus bene-
fícios e prejuízos.

A Internet alterou e simplificou drasticamente o 
acesso à informação. O computador facilita o nosso 
acesso a milhões de páginas de informações. A bus-
ca on-line de qualquer questão técnica pode ofere-
cer milhares de resultados em questão de instantes. 
Mecânicos, engenheiros, construtores e agriculto-
res podem encontrar facilmente informações atuali-
zadas que os ajude a resolver algum assunto relacio-
nado com sua profissão. Cada vez mais empresas se 
limitam a receber encomendas de pizzas ou serviços 
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exclusivamente pela Internet. E, à medida que essa 
tendência avança, vamos enfrentar cada vez mais a 
“necessidade” do uso legítimo da Internet.

No entanto, o acesso a materiais corruptos é 
igualmente fácil. A pornografia é um dos temas 
mais buscados na Internet. Além disso, não é difí-
cil tropeçar em fotos sensuais, linguagem imoral 
e temas prejudiciais. As pessoas prudentes esta-
rão conscientes dessa maldade e alertas ante o 
perigo. Os filtros, os bloqueadores de pop-ups e 
fotos e os softwares de controle de conteúdo po-
dem ajudá-las a guardar a pureza moral.

Como já mencionamos, com esse volume mas-
sivo de informação nossa forma de fazer pesquisas 
mudou. Agora, é possível fazer uma busca que gere 
muitos resultados: mais do que alguém consegue 
ler. E isso faz com que folheemos o material rapi-
damente em vez de lê-lo com atenção, e formamos 
opiniões com base em fragmentos de texto prove-
nientes de várias fontes, sem tomar conhecimento 
de alguns aspectos importantes. Além disso, ten-
demos a preferir os sites que oferecem sínteses e 
conclusões, porque economizam nosso tempo.

As pesquisas na Internet podem causar mui-
tas distrações. As propagandas emergentes 
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(comumente chamadas de pop-ups) e os resulta-
dos irrelevantes das buscas desviam nossa atenção 
a outras coisas. Quantas vezes ocorre que enquan-
to uma pessoa busca certo assunto, outro lhe é 
apresentado — talvez prejudicial — que termina 
roubando-lhe o tempo! Tudo isso atenta contra 
as boas normas de estudo. A análise superficial de 
um texto sobre uma tela que pisca com distrações é 
uma receita certa para falsas conclusões.

Para alguns, o desejo de buscar informações se 
converte em um deus que consome muito tempo. 
A sociedade está inundada de informações, mas 
muitos estão perdendo a capacidade de utilizá-la 
para fins úteis e práticos. Talvez a informação seja 
boa e útil, mas sua busca impede que se cumpram 
deveres mais importantes na vida. Para alguns, a 
Internet se converte em um vício.

Ler livros já parece algo fora de moda. As pes-
soas preferem as respostas da Internet. Alguns 
que leem livros agora compram as versões eletrô-
nicas. E algumas editoras se perguntam se o livro 
de papel e tinta se extinguirá.

Os jornais estão fazendo a transição ao mo-
delo eletrônico para economizar em custos de 
produção e distribuição. Hoje, o jornal aparece 
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instantaneamente em uma tela ao toque de um 
botão. Não mais reboques repletos de papel, não 
mais caminhões de distribuição cheios de jornais; 
simplesmente uma versão eletrônica publicada na 
Internet e que pode ser baixada pelo computador.

Algumas empresas estão integrando as redes so-
ciais aos livros eletrônicos. Nos livros ou artigos de 
jornal com essa opção, os comentários dos amigos 
aparecem disponíveis ao longo do texto. O conteú-
do se experimenta e se compreende em conjunto e 
sob a influência dos demais colaboradores. Talvez 
algum dia a experiência tradicional de ler um livro 
de maneira independente, introduzindo o leitor no 
mundo do personagem principal e acompanhan-
do-o através de suas experiências, se converta sim-
plesmente em um modo antiquado de leitura.

Atualmente, popularizou-se o conceito do Wiki, 
denominação que recebe todo site de Internet cujo 
conteúdo é capaz de ser modificado pelo usuário. A 
Wikipédia, uma enciclopédia grátis on-line, depen-
de da colaboração do público para aportar informa-
ções e editar o conteúdo de seus artigos. Os dados 
que lemos sobre qualquer tema em específico fo-
ram aportados por vários escritores com base em 
suas pesquisas e opiniões. Embora o vandalismo 
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de informações e os erros graves sejam geralmente 
captados e corrigidos rapidamente, a Wikipédia é 
mais susceptível à promoção de perspectivas sub-
jetivas que a maioria dos livros de consulta. Deve-
mos ser muito cuidadosos quando utilizamos fon-
tes de informação como estas.

Outro tipo de pressão que enfrentamos com a In-
ternet provém da integração de diferentes tipos de 
tecnologias. O telefone, o rádio e a televisão antes 
eram tecnologias independentes. Agora, todas es-
tão disponíveis mediante um só portal: a Internet.

Antes, a igreja podia tratar com cada tecnologia 
separadamente. Aceitávamos o telefone e recusáva-
mos a televisão. Os modernos celulares inteligentes, 
ou smartphones, não servem somente para fazer li-
gações, mas também oferecem acesso aos sites da 
Internet, aos filmes, à música e a qualquer outro 
entretenimento on-line. Os celulares modernos são 
simplesmente computadores compactos. A quanti-
dade e a variedade de dispositivos com acesso total 
à Internet continuam aumentando.

Com relação à tecnologia, talvez não estejamos 
longe da verdade se dissermos que historicamen-
te as igrejas conservadoras preferem a abstinência 
à moderação. Às vezes, pensa-se ser mais seguro 
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recusar a inovação do que ensinar o que constitui 
o bom e o mau uso dela. Talvez a abstinência seja 
mais fácil de legislar que a moderação. E, certa-
mente, abster-se do rádio e da televisão tem sido 
uma bênção para as igrejas que assim agiram. Mas, 
a suposta crescente necessidade da Internet faz 
com que a abstinência pareça impossível para mui-
tos. Ao saber que muitas pessoas precisarão disso 
de um modo ou de outro, não seria sábio recusar 
completamente o uso da Internet. No entanto, 
também não parece prudente escancarar as portas.

A velocidade na qual surgem novas tecnologias 
e a rapidez com a qual as pessoas correm a com-
prá-las deve preocupar qualquer igreja que deseja 
manter a santidade e a separação do mundo. Fazer 
caso omisso desse fenômeno é o mesmo que acei-
tá-lo. E quando algo chega a ser aceito e usado, logo 
pode ser difícil (ou impossível) de ser recusado.

A utilidade, ubiquidade e potencial da Internet 
afetam nossa opinião dela. A nova geração ten-
de a ver a si mesma como parte de uma era tec-
nológica, sendo a Internet o fator que a unifica. 
Muitas pessoas maiores resistem a essa mudança. 
Temem que essa globalização seja parte do siste-
ma enganoso do anticristo. A geração mais jovem 
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tende a ver o futuro potencial da Internet, mas os 
maiores se preocupam de que isso levará ao enga-
no e à deterioração da igreja.

Isso produz uma grande divisão de pensamen-
to. Portanto, as igrejas conservadoras devem 
responder à seguinte e urgente pergunta: A abs-
tinência total é nossa única opção? Os maiores e 
os jovens devem colaborar juntos para buscar res-
postas saudáveis e bíblicas.

Concluímos, então, que o impacto da Internet 
nem sempre é bom. Quando ela nos distrai das 
coisas importantes da vida, quando apresenta 
informação desenvolvida pelas massas, quando 
causa perdas de tempo, quando produz maus há-
bitos de estudo e quando perdemos a capacidade 
de fazer trabalho prático, cuidado! É necessário 
que atuemos com muita consideração e precaução 
ante essas pressões.

A seguir, oferecemos algumas ajudas simples 
para o uso seguro da Internet:

 Utilizá-la como ferramenta e não como brinquedo.

 Limitar a quantidade de tempo conectado a ela.

 Não permitir que as crianças a utilizem sem 
supervisão direta.
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 Instalar um filtro e instalar um software de 
controle de conteúdo.

 Evitar seu uso em lugares isolados.

 Evitar o uso das redes sociais.

A igreja deve trabalhar em conjunto para en-
contrar respostas honestas a perguntas como 
as seguintes:

1. Como podemos ser cuidadosos e, ao mes-
mo tempo, razoáveis quando permitimos o 
acesso à Internet para usos necessários? 

2. Quais iniciativas podemos tomar para prote-
ger nosso coração quando usamos a Internet? 

3. Que passos podemos tomar para que tan-
to os que preferem a abstinência quanto os 
que optam pela moderação possam convi-
ver em harmonia na mesma congregação? 

4. Como podemos manter e promover a 
mentalidade de estrangeiros e peregrinos 
(Hebreus 11:13) em uma sociedade de rá-
pidos avanços tecnológicos? 

5. Como podemos incorporar a sabedoria 
dos maiores ao entusiasmo tecnológico 
da juventude? 
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6. Como podemos fortalecer e equipar nos-
sos jovens com sabedoria e conhecimento 
para que possam estar preparados a tomar 
decisões sobre a tecnologia em prol da 
igreja do futuro? 

7. Podemos usar essa ferramenta de maneira 
moderada e, ao mesmo tempo, estar pre-
parados para recusá-la se chegar a ser uma 
ferramenta do diabo em nossa vida? 

A tecnologia está mudando a passos largos e, 
por isso, devemos manter-nos informados para 
poder tratar efetivamente dela. Como pais e líde-
res, devemos nos interessar por esses assuntos e 
estar em busca constante de soluções seguras às 
incógnitas que ameaçam nosso bem-estar espiri-
tual e o de nossas famílias.

Que Deus nos ajude a ser responsáveis em in-
dagar e encontrar soluções bíblicas em relação ao 
uso da tecnologia. Sejamos cuidadosos para que 
possamos sempre refletir a imagem de Cristo, e 
não a do mundo!
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A tecnologia, as convicções e a irmandade
Evidentemente, na igreja, nem todos têm a 

mesma opinião sobre a tecnologia e sua imple-
mentação. Alguns pensam que não há inconve-
niente em utilizar as inovações da tecnologia à 
medida que surgem. Outros são muito mais cau-
telosos. É possível ter certa variedade de opiniões 
e convicções sobre o tema e conviver em harmo-
nia na mesma congregação?

Com tantas questões derivadas da tecnologia, 
a igreja tem urgente necessidade de pessoas aler-
tas e dispostas a estabelecer limites e tomar pas-
sos prudentes para assegurar seu próprio bem-
-estar e o de suas famílias. Os líderes da igreja não 
podem vigiar o uso da tecnologia na congregação 
sem nossa colaboração. Os pais devem ter convic-
ções pessoais e estar dispostos a colocar limites 
em seus próprios lares. A noção de que devemos 
nadar com a corrente, imitando o que os demais 
fazem, prognostica a ruína de nossas famílias.

A igreja precisa daqueles que são capazes de dis-
cernir os efeitos e resultados da tecnologia em nosso 
meio. Às vezes, é difícil parar para refletir, mas é ne-
cessário. As avaliações honestas podem ajudar-nos 
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a refrear nossos impulsos descontrolados e eliminar 
as perdas de tempo. Se descobrimos algo que nos 
estorva espiritualmente, devemos descartá-lo, em-
bora os outros não vejam a necessidade de fazê-lo. 
Talvez eles saibam como utilizá-lo bem, e nós não. 
Às vezes, será útil abster-nos de alguma coisa pe-
riodicamente — um “jejum” tecnológico, por assim 
dizer — para desobstruir a mente e poder avaliar 
claramente o efeito da tecnologia em nossa vida.

As experiências particulares de cada pessoa po-
dem afetar muito o curso que ela toma na vida. 
Alguns pais escolhem proteções mais restritivas 
que as que outros escolhem. Alguns preferem 
evitar as inovações em sua maioria, e se sentem 
incomodados quando vêm outros irmãos envol-
vidos no que eles não aceitam em seus próprios 
lares. Outros acompanham as inovações mais de 
perto, e não pensam duas vezes. Essa variação 
ilustra o potencial de conflito que pode causar a 
diversidade de opiniões.

A igreja do Novo Testamento nos dias do após-
tolo Paulo enfrentou um tema muito divergente 
na prática da circuncisão e a lei de Moisés. Cer-
tamente, foi um assunto que causou mais con-
flito que o tema da tecnologia, atualmente. Para 
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solucionar esse problema, os líderes se reuni-
ram em Jerusalém, dialogaram sobre o assunto 
e orientaram o povo. Quando surgem questões 
importantes e potencialmente divergentes, é su-
mamente importante que os líderes da igreja ofe-
reçam alguma direção.

A igreja primitiva tinha dentro de suas con-
gregações pessoas que guardavam a lei de Moisés 
e outras não. Com o tempo, alguns judaizantes 
abandonaram a Lei. Imaginemos um pouco as 
emoções que aqueles judeus fieis à Lei terão sen-
tido ao tratar de processar as implicações da nova 
aliança. Apesar de tudo, o concílio de Jerusalém 
(Atos 15) finalmente produziu certa paz na igreja.

Em Romanos 14, Paulo nos dá alguns princí-
pios muito importantes em relação às diferenças 
de convicção entre irmãos:

1. As diferenças de opiniões, práticas e con-
vicções são normais. Temos antecedentes 
diferentes. Nossa necessidade da tecnolo-
gia não é a mesma. Devemos ser flexíveis a 
certas variações dentro dos limites estabe-
lecidos pela irmandade, sempre que estive-
rem dentro dos limites bíblicos.
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2. A paz, o amor e a mútua edificação devem 
reinar no rebanho. Devemos estar dispos-
tos a dialogar acerca de nossas diferenças 
e aprender dos demais. Devemos evitar 
especular como os demais usam a tecnolo-
gia. Aprendamos a confiar na integridade 
de nossos irmãos, sem esquecer-nos dos 
enganos que podem corromper nosso co-
ração ou o deles. Estar dispostos a ser sin-
ceros uns com os outros, prestando-nos 
contas, mutuamente, fortalece e edifica o 
corpo de Cristo.

  Devemos controlar nossas atitudes e sub-
metê-las à Palavra. Em 1 Coríntios 12, Pau-
lo diz que a igreja é um corpo formado de 
muitos membros. Isso exclui duas atitudes 
específicas. Não devemos pensar que por-
que não somos uma mão, não somos parte 
do corpo, nem também dizer-lhe a um ir-
mão: “Não tenho necessidade de ti”.

  Tratar de calcular o valor de cada irmão 
na igreja produz atitudes incorretas. To-
dos devemos entender que cada membro, 
embora difira de opinião, desempenha um 
papel importante no reino de Deus.
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  Talvez alguns tendem a admirar ou es-
timar mais a irmãos que usam tecnologia 
de última geração e considerar os que não 
têm como antiquados. E talvez outros ex-
pressem o contrário, vendo com suspeita 
aqueles que usam a tecnologia e estiman-
do mais os que se abstêm dela. Mas, ante 
Deus, realmente afeta o valor de uma pes-
soa se ela usa ou não a tecnologia? Pode-
mos ter atitudes assim, e manter a paz, o 
amor e a edificação na igreja?

3. Teremos que responder ante Deus de ma-
neira individual. É possível cumprir ao pé da 
letra com todos os requisitos da irmandade 
e, simultaneamente, participar de ativida-
des pecaminosas. Devemos manter sempre 
uma consciência limpa e um coração puro, 
porque somos responsáveis ante Deus por 
tudo o que pensamos, dizemos e fazemos.

  As igrejas podem ajudar seus membros 
a manter uma consciência limpa, ao ava-
liar honestamente a necessidade do uso da 
Internet e ao estabelecer normas práticas 
e seguras. Se algum membro deve trans-
gredir as normas de sua igreja para poder 
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realizar seu trabalho, está manchando sua 
consciência, facilitando a violação de ou-
tras normas e da palavra de Deus.

  Os membros comprometidos, obedien-
tes, de consciência limpa e de coração puro, 
abençoam à igreja e a fazem prosperar!

4. Devemos ser cuidadosos de não ser pedra 
de tropeço ao fraco na fé. Devemos analisar 
bem as pressões, as ameaças e as tentações 
que cada tipo de tecnologia nos apresenta 
e evitar ser pedra de tropeço para os mais 
fracos. Em algumas ocasiões, será necessá-
rio dizer “não” a certas coisas e, em outras, 
construir cercas de proteção. Em Deutero-
nômio 22:8 lemos: “Quando edificares uma 
casa nova, farás um parapeito, no eirado, para 
que não ponhas culpa de sangue na tua casa, 
se alguém de algum modo cair dela.” Este pei-
toril, ou balaustrada, não somente protegia 
os pequenos que ainda não conheciam o pe-
rigo, mas também os maiores que podiam 
tropeçar ou descuidar-se. Em certo sentido, 
todos somos fracos. Somos humanos e ne-
cessitamos de muros de proteção.
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5. A tecnologia é amoral; as decisões humanas 
não. “Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que 
nenhuma coisa é de si mesma imunda.” (Roma-
nos 14:14). O uso da tecnologia determina se 
é para o bem ou para o mal. E isso depende 
muito da integridade de cada pessoa. “Todas 
as coisas são puras para os puros, mas nada é 
puro para os contaminados e infiéis; antes o seu 
entendimento e consciência estão contamina-
dos” (Tito 1:15). Devemos analisar nossas 
decisões com muito escrúpulo. Se agradamos 
à carne em alguma atividade, não nos atreva-
mos a culpar a tecnologia por nossa conduta. 
É muito fácil dizer: “Não pude evitar. A ten-
tação foi muito forte.” Ao contrário, devemos 
dizer: “Pequei. Preciso que Deus me perdoe 
e me renove. E reconheço novamente essa 
atração carnal a pecar.”

6. Pertencemos a Deus em cada aspecto de nos-
sa vida. Não somos donos de nós mesmos. 
Paulo escreveu: “Portanto, quer comais quer 
bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo 
para glória de Deus” (1 Coríntios 10:31).

  E bem poderíamos dizer; “Quer enviemos 
mensagens de texto, correios eletrônicos, 
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ou façamos qualquer busca na Internet, fa-
çamos tudo para a glória de Deus.”

  Quando nos esquecemos de glorificar a 
Deus em tudo, é fácil começar a glorificar 
o homem e suas posses. E isso produz con-
tenda entre os irmãos. Os que por obcecar-
-se com seus instrumentos tecnológicos e 
suas posses roubam a Deus da atenção que 
ele merece, criam inveja em seu coração.

7. “Não destruas por causa da comida a obra de 
Deus” (Romanos 14:20). Também pode-
ríamos dizer: “Não destruas por causa da 
tecnologia a obra de Deus.” “Mas vede que 
essa liberdade não seja de alguma maneira 
escândalo para os fracos” (1 Coríntios 8:9). 
Devemos reconhecer que, às vezes, a abs-
tinência é a melhor proteção para todos. 
Estejamos dispostos a praticar a abnegação 
para benefício de nossos irmãos e irmãs. 
Podemos dialogar acerca dos diferentes 
tipos de tecnologia e chegar a um acordo 
quanto aos métodos que nos sejam úteis? 
Podemos submeter-nos às preocupações de 
uma irmandade fiel?
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Estabelecer certas normas básicas sobre o uso 
da tecnologia pode ser útil de várias maneiras. As 
normas ajudam todos os membros a entender os 
perigos e a identificar as áreas de maior dificul-
dade. Também proporcionam direção e seguran-
ça para os jovens e para aqueles que têm pouco 
discernimento. Além disso, estabelecem uma pla-
taforma para o interesse comum e ajudam a uni-
ficar a prática da igreja. A elaboração de normas 
de igreja requer diálogo e troca de ideias entre 
irmãos e isso ajuda a fomentar o conhecimento 
e a convicção.

A armadura de Deus e a tecnologia
“No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Se-

nhor e na força do seu poder.
“Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para 

que possais estar firmes contra as astutas ciladas do 
diabo [promovidas na tecnologia de hoje].

“Porque não temos que lutar contra a carne e o san-
gue, mas, sim, contra os principados, contra as potesta-
des, contra os príncipes das trevas deste século, contra 
as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais 
[que também operam por meio das armadilhas 
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da Internet, mediante os contatos sociais duvi-
dosos, mediante o desejo de ver filmes e fotos 
impuras, mediante o descontentamento e o de-
sejo de contar ou ouvir algo novo, mediante a 
idolatria e o desejo pelo poder, mediante o uso 
desenfreado do celular, etc.]

“Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para 
que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, 
ficar firmes.

Estai, pois, firmes...”  (Efésios 6:10–14).
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