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Nosso mundo hoje... 



Dados Impressionantes 

Segundo o IBGE 1 : 

 No Brasil, No de casas com TV (96,9%) 
supera o no de casas com geladeira (95,8%) 

 

Segundo o IBOPE 2 : 

 Brasileiros pesquisados passam  
mais de 5 horas por dia na TV 
 

1 - http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/09/numero-de-casas-com-tv-supera-o-das-que-tem-geladeira.html 
2- Fonte: http://consumidormoderno.uol.com.br/consumidor-2-0/brasileiro-passa-mais-de-5-horas-por-dia-diante-da-tv 



Dados Impressionantes 

Segundo pesquisa da Deloitte: 

 Brasileiros pesquisados gastam  
82 horas por semana usando mídias de  
entretenimento (TV, games, Internet, etc.) 

 81% já preferem o computador à TV como 
fonte de entretenimento 

Fonte: http://www.estadao.com.br/noticias/tecnologia,brasileiro-passa-3-vezes-mais-tempo-na-web-que-vendo-tv,346015,0.htm 



Dados Impressionantes 

Segundo a FGV: 

 100 milhões de computadores  
em uso (1 para cada 2 brasileiros) 

 95% das empresas possuem 

 No ano passado, quase R$ 19 bilhões em 
comércio eletrônico 
 50% das vendas do varejo tradicional já são 

influenciadas pela Internet 

 Fonte: http://tobeguarany.com/internet_no_brasil.php 
Fonte: http://www.secundados.com.br/ 
 



Dados Impressionantes 

A cada dia 500 mil pessoas 
entram pela 1a vez na Internet 

48 horas de vídeo colocadas por 
minuto no Youtube 

 1 novo "blog" por segundo 

200 milhões de "tweets" por dia 

 
Fonte: http://tobeguarany.com/internet_no_brasil.php 



Dados Impressionantes 

Segundo o Facebook: 

 17 bilhões de "posts" 

 1.13 trilhões de manifestações "curtir" 

 140 bilhões de conexões entre amigos 

 219 bilhões de fotos 

 Brasil entre os "Top 5" - 51 milhões 

Fonte:http://newsroom.fb.com/ 



Dados Impressionantes 

 Brasil é o 5o maior país do mundo em  
usuários de Internet (83,4 milhões -  
em 09/11 eram 77 milhões) 

 Média de 70 horas/mês por brasileiro conectado  
(2,3 horas/dia - quase 9 dias/mês em horas de trabalho) 

 28% dos internautas brasileiros passam 6 horas 
por dia conectados 

 56% dos brasileiros acessam também via 
"smartphone" 

 

 

fonte: http://www.internetworldstats.com/top20.htm 
Fonte: http://www.secundados.com.br/ 



Dados Impressionantes 

Segundo pesquisa da Deloitte: 

 Atividade mais realizada na  
Internet é criação de conteúdos 
pessoais para os outros acessarem  
 
("auto-bigbrother!") 

Fonte: http://www.estadao.com.br/noticias/tecnologia,brasileiro-passa-3-vezes-mais-tempo-na-web-que-vendo-tv,346015,0.htm 



Comunicação e  
Relacionamentos... 



HÁ DESAFIOS 
INÉDITOS À VIDA 

CRISTÃ! 

O QUE O SENHOR 
ESPERA DE NÓS? 



Colossenses 3:1-17 



O Senhor nos CONVOCA para a 
grandiosa responsabilidade de 
REPRESENTÁ-LO através de  
TODOS os nossos atos e 
palavras, em  TODOS os meios de 
comunicação e TODAS as formas 
de relacionamento que existem 
ou que vierem a existir. 



4 Compromissos: 



1 - COERÊNCIA 



Estilo de vida 

"Nenhum soldado se deixa 
envolver (se embaraça) pelos 
negócios da vida civil, já que 
deseja agradar aquele que o 
alistou." 

2 Tm 2:4 



Estilo de Vida 

"Portanto, já que vocês ressuscita- 
ram com Cristo, procurem as coisas  
que são do alto, onde Cristo está 
assentado à direita de Deus. Mantenham 
o pensamento nas coisas do alto, e não 
nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, 
e agora a sua vida está escondida com 
Cristo em Deus."     Cl 3:1-3 

 



Representatividade 

"Tudo o que fizerem, seja  
em palavra ou em ação, façam-no  
em nome do Senhor Jesus, dando por 
meio dele graças a Deus Pai." Cl 3:17 

 

Portanto, somos embaixadores de 
Cristo, como se Deus estivesse fazendo 
o seu apelo por nosso intermédio. 2 Co 5:20  



Propósitos Adequados 

Profissionais 

Educacionais 

Relacionais 

Lazer / Entretenimento 

Testemunho 

Proclamação da Palavra 

Em 
nome do 
Senhor 
Jesus 



Testemunho / 
Proclamação 

"Habite ricamente em vocês a 
palavra de Cristo; ensinem e 
aconselhem-se uns aos outros com 
toda a sabedoria, e cantem salmos, 
hinos e cânticos espirituais com 
gratidão a Deus em seus corações." 

Cl 3:16 

 



Propósitos Inadequados 

Bisbilhotar ("bigbrother"?) 

Cobiçar   

 Invejar 



Propósitos Inadequados 

"5 Assim, façam morrer tudo o que pertence à 
natureza terrena de vocês..."  

"7 vocês praticaram no passado, quando 
costumavam viver nelas..." 

"8 Mas agora, abandonem todas estas coisas..." 

"9-10 vocês já se despiram do velho homem com 
suas práticas e se revestiram do novo, o qual está 
sendo renovado em conhecimento, à imagem do 
seu Criador." 

Cl 3:5-10 

 



Tempo Racional 

Quanta TV? Quanto "sms"? 
Quanto game? Quanto 
computador? Quanta Internet? 



Tempo Racional 

"Pessoas que passam muito 
tempo no Facebook tendem  
a ser mais tristes" 

Fonte:http://adrenaline.uol.com.br/internet/noticias/11198/facebook-deixa-as-pessoas-mais-tristes-diz-estudo.html?cp=1#post_8652 



Tempo Racional 

"Muito Facebook mata  
nossa produtividade e nossa 
autoestima. ISSO É UM VÍCIO!" 

http://blog.faceanonymous.com/ 



Um Teste Interessante... 

 Gasta muito tempo pensando sobre  
ou planejando usar? 

 Sente compulsão crescente por usar? 

 Usa como fuga para esquecer dos problemas 
pessoais? 

 Já tentou usar menos e não conseguiu? 

 Fica inquieto e incomodado se for impedido de 
usar? 

 Uso está comprometendo a produtividade? 
fontes: http://www.uib.no/news/nyheter/2012/05/new-research-about-facebook-addiction 
http://www.foxnews.com/health/2012/05/10/facebook-addiction-test-shows-women-and-young-people-are-most-at-risk/ 



1o  Compromisso: 
 Coerência 

Estilo de vida  
(representantes) 

Propósitos 

Tempo 



2 - CARÁTER 



Purificar o Linguajar 

"Mas agora, abandonem 
todas estas coisas: ... 
...linguagem indecente no 
falar." 

Cl 3:8 



Mortificar a Impureza 

"Assim, façam morrer tudo o  
que pertence à natureza  
terrena de vocês: imoralidade 
sexual, impureza, paixão, 
desejos maus..." 

Cl 3:5 



Pornografia a um clique... 

"Olá - meu nome é Natusya 

Sou muito bonita, sexy e gosto de 
conversar on-line. 

Adoro mostrar meu corpo para os outros 
na Webcam. 

Venha brincar comigo! 

http://www.lovewomen........ru 



Revestir-se de  
Humildade 

"Portanto, como povo escolhido 
de Deus, santo e amado, 
revistam-se de ..., humildade..." 

Cl 3:12 



Respeitar as Leis 

"Tudo o que fizerem...façam-no em nome  
do Senhor Jesus"    Cl 3:17 

 

"Todos devem sujeitar-se às autoridades 
governamentais, pois não há autoridade  
que não venha de Deus; as autoridades que 
existem foram por ele estabelecidas.  Portanto, 
aquele que se rebela contra a autoridade está se 
colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles 
que assim procedem trazem condenação sobre si 
mesmos."           Rm 13:1-2 

 



A Vergonha Nacional... 

Segundo o IPEA 1: 

 Oito em cada dez brasileiros baixam 
músicas ou vídeos piratas da internet  

Segundo a BSA 2: 

 Brasil é o 5o em pirataria de Software 

1- Fonte:http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2012/05/10/oito-em-cada-dez-internautas- 
baixam-musicas-e-videos-piratas-da-internet-estima-ipea.htm 
2 -Fonte :http://info.abril.com.br/noticias/mercado/brasil-e-o-quinto-em-pirataria-de-software-26082011-1.shl 



Algumas mentiras que os 
"ladrões" inventam... 

 "Baixar de graça ou copiar para  
uso pessoal não tem problema.  
O problema é ganhar dinheiro..." 

 "Posso compartilhar músicas e filmes 
que eu comprei". 

 "Eu pirateio porque é muito caro 
comprar" 



2o  Compromisso:  
 Caráter 

Linguajar 

Pureza 

Humildade 

Leis 

 

 



3 - CONTEÚDO 



Propagar somente  
a Verdade 

"Não mintam uns aos  
outros, visto que vocês já se 
despiram do velho homem com 
suas práticas" 

Cl 3:9 



Boatos Virtuais 

 



Relevância 

"Tudo o que fizerem, seja  
em palavra ou em ação, 
façam-no em nome do 
Senhor Jesus..." 

Cl 3:17 



Conveniência 

"Que a paz de Cristo seja o  
juiz em seus corações, visto  
que vocês foram chamados a 
viver em paz, como membros de 
um só corpo"  

Cl 3:15 



Comunicar o que edifica 

"Mas agora, abandonem todas estas  
coisas: ira, indignação, maldade,  
maledicência ..."                  Cl 3:8 

"Portanto, como povo escolhido de Deus, 
santo e amado, revistam-se de profunda 
compaixão, bondade, humildade, mansidão 
e paciência. Suportem-se uns aos outros e 
perdoem as queixas que tiverem uns contra 
os outros...."      Cl 3:12-13 

 



Comunicar o que edifica 

Fofocar ? 

Maldizer ? 

Difamar? 

Humilhar?  

Agredir? 

Ofender? 

 



Conteúdo 

"não saia da vossa boca 
nenhuma palavra torpe, e sim 
unicamente a que for boa para 
edificação, conforme a 
necessidade, e, assim, transmita 
graça aos que ouvem."    Ef 4:29 



3o  Compromisso: 
Conteúdo 

Verdade 

Relevância 

Conveniência 

Edificação 



4 - CUIDADO DO LAR 



O Mal "Online" 

Riscos segundo o CGI: 

 Invasão e roubo de informações 

 Furto de identidade 

 Danos à imagem e à reputação 

 Fraude de antecipação de recursos 

 Golpes em comércio eletrônico 

 Falsificação de emails 

Fonte: http://cartilha.cert.br 



O Mal "Online" 

Riscos segundo o CGI: 

 Recebimento de códigos maliciosos 

 Recebimento de "Spam" 

 Recebimento de "Pishings" 

 Acesso a conteúdos impróprios e 
ofensivos 

 Contatos com pessoas mal-intencionadas 

 Fonte de informações a criminosos  
Fonte: http://cartilha.cert.br 



O mal penetra facilmente 
os lares... 



Filhos e celulares... 

Pesquisa com estudantes: 

"Abuso no uso de celular 
causa cansaço excessivo e 
perda de rendimento escolar" 

"Muitos varam a noite 
conectados" 

Fonte: http://www.brasilescola.com/curiosidades/celular-adolescentes-uma-relacao-perigosa.htm 



Nossos Filhos 

"Ensina a criança no caminho em  
que deve andar, e, ainda quando for 
velho, não se desviará dele." Pv 22:6 

 

"A vara e a disciplina dão sabedoria, 
mas a criança entregue a si mesma vem 
a envergonhar a sua mãe." Pv 29:15 

 



Ensine seus filhos... 

 SEJA UM MODELO AO IMITAR JESUS! 

Sobre a Internet: 

 Informar sobre os perigos 

 Respeitar limites de idades de sites 

 Não se relacionar com estranhos 

 Nunca marcar encontros com estranhos 

 Não divulgar informações da família 

 Explique os riscos da Webcam 

 Não clicar em hiperlinks de email 

 

 

 

fontes: http://cartilha.cert.br/ 
                http://br.norton.com/kids-safe/article?Om_em_cid=hho_email_r_blst_lam_br_2012_10_clubnorton 



Ensine seus filhos 

Outros conselhos: 

 Deixe os computadores em lugares visíveis 

 Obtenha todas as senhas 

 Monitore o que têm acessado, publicado, 
recebido, disponibilizado 

 Se quiser, há softwares de monitoramento 

 Defina que não se apaga históricos nem se limpa 
lixeira, etc. sem o pai ou a mãe presentes 



Ensine seus filhos 

 Restrinja o tempo na TV, em Games,  
no computador, no celular, etc. 

 Crianças brasileiras assistem mais  
TV por dia do que a OMS recomenda1. 

 Restrinja o conteúdo de games, TV, computador e 
de tudo o que usa 

 Restrinja os locais de uso (quarto, à mesa, etc.) 

 Eduque-os contra a "pirataria" 

 Verifique se seu filho possui coisas "piratas" 

1-Fonte: http://www.obrasileirinho.com.br/estudantes-brasileiros-passam-mais-tempo-diante-da-tv-do-que-recomenda-a-oms/ 



CONCLUSÃO 



4 COMPROMISSOS: 

1- Coerência 

 Estilo de vida 

 Propósitos 

 Tempo 

2- Caráter 

 Linguajar 

 Pureza 

 Humildade 

 Leis 

3 - Conteúdo 

 Verdade 

 Relevância 

 Conveniência 

 Edificação 

4 - Cuidado do lar 

 Riscos 

 Filhos 



Vidas que honram o 
Senhor! 

"... não deixamos de orar por  
vocês  e de pedir que sejam cheios  
do pleno conhecimento da vontade de 
Deus, com toda a sabedoria e 
entendimento espiritual. E isso para que 
vocês vivam de maneira digna do 
Senhor e em tudo possam agradá-lo, 
frutificando em toda boa obra"  

       Cl 1:9-10 




