


INTRODUÇÃO	  



“Tudo	  o	  que	  pode	  ser	  inventado	  já	  foi	  inventado”	  	  
	   	   	   	   	   	  1899	  –	  Chefe	  do	  dpto	  de	  patentes	  americano	  

Sobre	  o	  rádio:	  “a	  caixa	  de	  músicas	  sem	  fio	  não	  tem	  
valor	  comercial.	  Quem	  pagaria	  por	  uma	  mensagem	  
enviada	  a	  ninguém	  em	  parQcular?”	  	  
	   	   	  1920-‐	  sócios	  do	  homem	  que	  criou	  um	  império	  que	  inclui	  RCA	  e	  NBC	  

“Embora	  teórica	  e	  tecnicamente	  a	  televisão	  seja	  
possível,	  comercialmente	  e	  financeiramente	  ela	  é	  
impossível”	  1926	  –	  inventor	  que	  trabalhava	  com	  rádio	  
	  

Predições	  Hilárias	  do	  Passado	  



“Eu	  acho	  que	  há	  um	  mercado	  mundial	  para	  uns	  5	  
computadores”	  1943	  -‐	  Presidente	  da	  IBM	  
“Eu	  garanto	  que	  o	  processamento	  de	  dados	  é	  uma	  
moda	  que	  não	  dura	  mais	  um	  ano”	  	  
	   	   	   	  1957-‐Editor	  chefe	  de	  uma	  importante	  publicação	  técnica	  

Sobre	  o	  microchip:	  “Mas...	  para	  que	  serviria	  isso?”	  	  
	   	  1968-‐Engenheiro	  na	  divisão	  de	  sistemas	  avançados	  de	  computação	  da	  IBM	  

“Não	  há	  razão	  para	  alguém	  querer	  um	  computador	  em	  
casa”	  1977	  –	  Presidente	  da	  DEC	  
“A	  Internet	  vai	  entrar	  em	  um	  colapso	  catastrófico	  
em	  1996”	  1995	  –	  Fundador	  da	  3Com	  
	  

Predições	  Hilárias	  do	  Passado	  



•  1969	  –	  2	  computadores	  conectados	  pela	  1ª	  vez	  	  
•  4	  semanas	  depois	  –	  2	  conectados	  via	  linha	  telefônica.	  	  

A	  Internet	  é	  concebida.	  
•  Computador	  em	  Los	  Angeles	  acessa	  outro	  em	  Stanford	  

•  Algum	  tempo	  depois,	  havia	  4	  computadores	  ligados	  entre	  si	  
•  1971	  –	  15	  computadores	  de	  universidades	  interligados	  
•  1973	  –	  havia	  37	  
•  1976	  –	  Apple	  I	  
•  1981	  –	  IBM	  PC:	  ignição	  do	  mercado	  de	  computadores	  pessoais	  
•  1991	  –	  Internet	  começa	  a	  ser	  popularizada	  
•  Atualmente	  há	  cerca	  de	  9	  bilhões	  de	  disposiQvos	  conectados	  

Uma	  Breve	  História	  



Avanço	  Impensável...	  



Segundo	  o	  IBOPE	  1	  :	  
•  2013	  -‐	  102,3	  milhões	  de	  brasileiros	  com	  acesso	  à	  

Internet	  (mais	  da	  metade	  da	  população)	  
•  5º	  no	  ranking	  mundial	  
•  Há	  52	  milhões	  de	  conexões	  via	  celular	  2	  

•  Destes	  27	  milhões	  são	  “smartphones”	  3	  

Segundo	  o	  IBGE	  4	  :	  

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

	  

Os	  Espantosos	  Dados	  do	  Brasil	  

1-‐hsp://idgnow.uol.com.br/internet/2013/07/15/brasileiros-‐com-‐acesso-‐a-‐internet-‐superam-‐100-‐milhoes-‐pela-‐1a-‐vez-‐diz-‐ibope/	  
2-‐hsp://www.dinaweb.com.br/alguns-‐numeros-‐da-‐internet-‐no-‐brasil-‐2013/	  
3	  -‐	  hsp://designaQve.info/2012/05/16/internet-‐in-‐brazil-‐more-‐smartphones-‐than-‐france-‐and-‐germany-‐says-‐study/	  
4-‐	  	  hsp://g1.globo.com/economia/noQcia/2012/09/numero-‐de-‐casas-‐com-‐tv-‐supera-‐o-‐das-‐que-‐tem-‐geladeira.html	  
	  
	  



Os	  Espantosos	  Dados	  do	  Brasil	  

hsp://webxtool.com/pt/infograficos/dados-‐de-‐internet-‐no-‐brasil	  
	  



•  O	  mercado	  de	  Tecnologia	  da	  Informação	  
brasileiro	  é	  o	  7º	  maior	  do	  mundo	  1	  
•  27,2	  bilhões	  de	  dólares	  
•  Superou	  o	  mercado	  interno	  da	  China	  em	  2012	  

•  Brasil	  tem	  mais	  “smartphones”	  (27	  milhões)	  do	  
que	  França	  (25)	  e	  Alemanha	  (24)	  2	  

Os	  Espantosos	  Dados	  do	  Brasil	  

1-‐	  hsp://pulsosocial.com/en/2013/08/26/surpassing-‐china-‐brazils-‐it-‐industry-‐is-‐a-‐force-‐to-‐reckon-‐with/	  
2	  -‐	  hsp://designaQve.info/2012/05/16/internet-‐in-‐brazil-‐more-‐smartphones-‐than-‐france-‐and-‐germany-‐says-‐study/	  



•  Brasil	  já	  é	  o	  2º	  maior	  país	  em	  números	  de	  
usuários	  no	  Facebook	  (66	  milhões	  de	  usuários)	  1	  

•  O	  comércio	  eletrônico	  no	  Brasil	  cresceu	  24%	  no	  
1º	  trimestre	  de	  2013	  2	  

•  quase	  4	  milhões	  de	  brasileiros	  compraram	  pela	  1ª	  	  
vez	  (predominantemente	  da	  classe	  C)	  

•  ExpectaQva	  para	  2013	  é	  de	  R$	  43,3	  bilhões	  em	  
compras	  online3	  

Os	  Espantosos	  Dados	  do	  Brasil	  

1-‐	  hsp://www.quintly.com/blog/2013/02/facebook-‐country-‐stats-‐february-‐2013-‐top-‐10-‐countries-‐lose-‐users/	  
2	  -‐	  hsp://www.ebit.com.br/webshoppers	  	  
3	  -‐	  hsp://www.discover.com.br/ecommerce/e-‐commerce/e-‐commerce-‐brasileiro-‐deve-‐faturar-‐r-‐433-‐bilhoes-‐em-‐2013/	  



•  Brasil	  já	  é	  o	  4º	  maior	  mercado	  de	  games	  do	  mundo	  1	  

•  É	  o	  mercado	  que	  mais	  cresceu	  no	  mundo	  em	  2012	  2	  

•  Vendas	  de	  Tablets	  no	  Brasil	  cresce	  164%	  no	  1º	  
trimestre	  de	  2013	  3	  

•  Vendas	  de	  smartphones	  no	  Brasil	  aumentaram	  85%	  
no	  1º	  trimestre	  de	  2013	  4	  

•  Em	  pesquisa	  da	  Accenture	  com	  11	  mil	  pessoas	  nas	  
maiores	  economias	  do	  mundo,	  os	  brasileiros	  
pesquisados	  aparecem	  como	  os	  2º	  que	  mais	  
gastaram	  com	  produtos	  eletrônicos	  5	  

Os	  Espantosos	  Dados	  do	  Brasil	  

1-‐hsp://brasillink.usmediaconsulQng.com/2013/08/6-‐novos-‐mercados-‐que-‐estao-‐crescendo-‐muito-‐no-‐brasil-‐em-‐2013/	  
2-‐	  hsp://g1.globo.com/jornal-‐hoje/noQcia/2013/07/mercado-‐de-‐jogos-‐eletronicos-‐cresce-‐no-‐brasil-‐e-‐gera-‐empregos-‐na-‐area.html	  
3-‐	  hsp://designaQve.info/2013/07/03/consumer-‐behavior-‐in-‐brazil-‐sale-‐of-‐tablets-‐increased-‐164-‐in-‐q12013/	  	  
4-‐	  hsp://brasillink.usmediaconsulQng.com/2013/08/6-‐novos-‐mercados-‐que-‐estao-‐crescendo-‐muito-‐no-‐brasil-‐em-‐2013/	  
5	  -‐hsp://www.accenture.com/SiteCollecQonDocuments/PDF/2013-‐Accenture-‐Consumer-‐Electronics-‐Products-‐and-‐Services-‐Usage-‐Report.pdf	  	  
	  



Nossa	  Realidade	  Atual	  ...	  



E	  vem	  mais	  por	  aí	  ...	  



Efésios	  5:1-‐20	  

Como	  tal	  invasão	  tecnológica	  impacta	  o	  
povo	  de	  Deus?	  



NÓS	  PRECISAMOS	  LEVAR	  MUITO	  A	  
SÉRIO	  A	  ORDEM	  BÍBLICA	  DE	  

SERMOS	  IMITADORES	  DE	  DEUS	  



	   	  2	  POSTURAS	  CHAVE:	  
	   	   	   	  -‐	  PRECAUÇÃO	  	  
	   	   	   	  -‐	  PROVEITO	  



1ª	  POSTURA:	  PRECAUÇÃO	  



PRECAUÇÃO	  1	  -‐	  PRINCÍPIOS	  



”Sede,	  pois,	  imitadores	  de	  Deus,	  como	  filhos	  
amados;	  e	  andai	  em	  amor,	  como	  também	  

Cristo	  nos	  amou	  e	  se	  entregou	  a	  si	  mesmo	  por	  
nós,	  como	  oferta	  e	  sacri|cio	  a	  Deus,	  em	  aroma	  

suave.	  ”	  
“Portanto,	  vede	  prudentemente	  como	  andais,	  

não	  como	  néscios,	  e	  sim	  como	  sábios”	  
Ef	  5:1-‐2	  e	  15	  

	  

EsQlo	  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	  

EsQlo	  de	  vida	  



”Por	  esta	  razão,	  não	  vos	  torneis	  
insensatos,	  mas	  procurai	  

compreender	  qual	  a	  vontade	  do	  
Senhor.	  	  “	  Ef	  5:17	  

Sensatez	  



“Portanto,	  vede	  prudentemente	  como	  
andais,	  não	  como	  néscios,	  e	  sim	  como	  
sábios,	  remindo	  o	  tempo,	  porque	  os	  

dias	  são	  maus.”	  Ef	  6:15-‐16	  

Uso	  Racional	  do	  Tempo	  



Segundo	  o	  IBOPE	  1	  :	  
•  Brasileiros	  pesquisados	  passam	  	  

mais	  de	  5	  horas	  por	  dia	  na	  TV	  
	  
Segundo	  o	  Departamento	  de	  Ciência	  
Comportamental	  da	  Universidade	  de	  Utah	  2	  
•  Pessoas	  que	  passam	  muito	  tempo	  no	  

Facebook	  tendem	  a	  ser	  mais	  tristes	  
	  

Tempo	  Racional	  

1-‐Fonte:	  hsp://consumidormoderno.uol.com.br/consumidor-‐2-‐0/brasileiro-‐passa-‐mais-‐de-‐5-‐horas-‐por-‐dia-‐diante-‐da-‐tv	  
2-‐hsp://adrenaline.uol.com.br/internet/noQcias/11198/facebook-‐deixa-‐as-‐pessoas-‐mais-‐tristes-‐diz-‐estudo.html?cp=1#post_8652	  



”Por	  esta	  razão,	  não	  vos	  torneis	  
insensatos,	  mas	  procurai	  compreender	  

qual	  a	  vontade	  do	  Senhor."	  
Ef	  5:17	  

Relevância	  



”Portanto,	  vede	  prudentemente	  como	  
andais,	  não	  como	  néscios,	  mas	  como	  

sábios"	  	  
Ef	  5:15	  

Conveniência	  



•  EsQlo	  de	  vida	  (imitadores	  de	  Deus)	  
•  Sensatez	  
•  Uso	  Racional	  do	  Tempo	  
•  Relevância	  
•  Conveniência	  

1a	   	  Precaução:	  	  Princípios	  



PRECAUÇÃO	  2	  -‐	  PRECEITOS	  



•  Vitrine	  do	  Ego	  
•  Cobiça	  	  	  
•  Inveja	  
•  Maledicência	  
•  Difamação	  
•  Imoralidade	  
•  Desobediência	  a	  Leis	  
•  ...	  

Fugir	  das	  Armadilhas	  Tecnológicas	  



”Ninguém	  vos	  engane	  com	  palavras	  vãs;	  
porque,	  por	  essas	  coisas,	  vem	  a	  ira	  de	  Deus	  
sobre	  os	  filhos	  da	  desobediência.	  Portanto,	  
não	  sejais	  parQcipantes	  com	  eles.	  Pois,	  

outrora,	  éreis	  trevas,	  porém,	  agora,	  sois	  luz	  no	  
Senhor;	  andai	  como	  filhos	  da	  luz	  	  "	  

Ef	  5:6-‐8	  
	  

Fugir	  das	  Armadilhas	  



”Mas	  a	  impudicícia	  (imoralidade	  sexual)	  e	  toda	  
sorte	  de	  impurezas	  (imundícies)	  	  ou	  cobiça	  
nem	  sequer	  se	  nomeiem	  entre	  vós,	  como	  
convém	  a	  santos;	  nem	  conversação	  torpe	  
(obscena),	  nem	  palavras	  vãs	  ou	  chocarrices	  

(gracejos	  imorais),	  coisas	  essas	  
inconvenientes;	  antes,	  pelo	  contrário,	  ações	  

de	  graças.	  "	  
Ef	  5:3-‐4	  

MorQficar	  a	  Impureza	  



•  Recebemos	  muitos	  emails	  não	  solicitados	  com	  conteúdo	  
pornográfico	  

•  Um	  negócio	  bilionário	  e	  tenebroso	  da	  Web	  1	  
–  A	  cada	  segundo:	  	  

•  	  é	  gasto	  US$	  3.075,64	  
•  28.258	  pessoas	  estão	  vendo	  pornografia	  

–  12	  %	  do	  total	  de	  sites	  
–  25%	  do	  total	  de	  buscas	  
–  35%	  do	  total	  de	  downloads	  
–  42,7%	  dos	  usuários	  de	  Internet	  acessam	  
–  Há	  mais	  de	  100	  mil	  sites	  ilegais	  de	  pornografia	  infanQl	  
–  Há	  116	  mil	  buscas	  diárias	  por	  pornografia	  infanQl	  
–  A	  idade	  média	  das	  pessoas	  que	  fazem	  seu	  primeiro	  acesso	  à	  

pornografia	  é	  11	  anos	  

Pornografia	  a	  um	  clique...	  

1-‐	  hsp://internet-‐filter-‐review.toptenreviews.com/internet-‐pornography-‐staQsQcs.html	  



•  Segundo	  pesquisas	  recentes:	  1	  	  
•  Em	  68%	  dos	  casos	  de	  divórcio,	  um	  dos	  cônjuges	  

Qnha	  um	  relacionamento	  amoroso	  com	  outro	  pela	  
Internet	  

•  Em	  56%	  dos	  casos	  de	  divórcio,	  houve	  interesse	  
obsessivo	  em	  sites	  pornográficos	  

•  50%	  dos	  homens	  cristãos	  e	  20%	  das	  mulheres	  
cristãs	  da	  pesquisa	  se	  consideraram	  viciados	  em	  
pornografia	  	  

Pornografia	  a	  um	  clique...	  

1-‐hsp://www.covenanteyes.com/pornstats/	  



”sujeitando-‐vos	  uns	  aos	  outros	  no	  temor	  de	  
Cristo.”	  Ef	  5:21	  

	  

“Nada	  façais	  por	  parQdarismo	  ou	  vanglória,	  mas	  
por	  humildade,	  considerando	  cada	  um	  os	  outros	  
superiores	  a	  si	  mesmo.	  Não	  tenha	  cada	  um	  em	  
vista	  o	  que	  é	  propriamente	  seu,	  senão	  também	  

cada	  qual	  o	  que	  é	  dos	  outros.”	  Fp	  2:3-‐4	  
	  

“"Deus	  se	  opõe	  aos	  orgulhosos,	  mas	  concede	  graça	  
aos	  humildes.”Tg	  4:6	  e	  1Pe	  5:5	  

RevesQr-‐se	  de	  Humildade	  



”Pois,	  outrora,	  éreis	  trevas,	  porém,	  agora,	  sois	  luz	  no	  
Senhor;	  andai	  como	  filhos	  da	  luz	  (porque	  o	  fruto	  da	  luz	  

consiste	  em	  toda	  bondade,	  e	  jusQça,	  e	  verdade),	  provando	  
sempre	  o	  que	  é	  agradável	  ao	  Senhor.	  	  E	  não	  sejais	  cúmplices	  
nas	  obras	  infru�feras	  das	  trevas;	  antes,	  porém,	  reprovai-‐	  

as”	  Ef	  5:8-‐11	  
	  

“Todo	  homem	  esteja	  sujeito	  às	  autoridades	  superiores;	  
porque	  não	  há	  autoridade	  que	  não	  proceda	  de	  Deus;	  e	  as	  

autoridades	  que	  existem	  foram	  por	  Ele	  insQtuídas.	  De	  modo	  
que	  aquele	  que	  se	  opõe	  à	  autoridade	  resiste	  à	  ordenação	  de	  

Deus;	  e	  os	  que	  resistem	  trarão	  sobre	  si	  mesmos	  
condenação.”	  	  	  Rm	  13:1-‐2	  

Respeitar	  as	  Leis	  



•  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	  So�ware	  

A	  Vergonha	  Nacional...	  

1-‐	  Fonte:hsp://tecnologia.uol.com.br/noQcias/redacao/2012/05/10/oito-‐em-‐cada-‐dez-‐internautas-‐	  
baixam-‐musicas-‐e-‐videos-‐piratas-‐da-‐internet-‐esQma-‐ipea.htm	  
2	  -‐Fonte	  :hsp://info.abril.com.br/noQcias/mercado/brasil-‐e-‐o-‐quinto-‐em-‐pirataria-‐de-‐so�ware-‐26082011-‐1.shl	  



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

•  "Posso	  comparQlhar	  músicas	  e	  filmes	  que	  
eu	  comprei".	  

•  "Eu	  pirateio	  porque	  é	  muito	  caro	  comprar"	  

Algumas	  menQras	  que	  os	  	  
"ladrões	  virtuais"	  inventam...	  



”...nem	  conversação	  torpe	  
(obscena),	  nem	  palavras	  vãs	  (tolas)	  
ou	  chocarrices	  (gracejos	  imorais),	  
coisas	  essas	  inconvenientes;	  antes,	  
pelo	  contrário,	  ações	  de	  graças."	  

Ef	  5:4	  

Purificar	  o	  Linguajar	  



”Por	  isso,	  deixando	  a	  menQra,	  fale	  
cada	  um	  a	  verdade	  com	  o	  seu	  

próximo,	  porque	  somos	  membros	  
uns	  dos	  outros"	  

Ef	  4:25	  

Propagar	  somente	  a	  Verdade	  



”Pois,	  outrora,	  éreis	  trevas,	  porém,	  
agora,	  sois	  luz	  no	  Senhor;	  andai	  
como	  filhos	  da	  luz	  (porque	  o	  fruto	  
da	  luz	  consiste	  em	  toda	  bondade,	  

e	  jusQça,	  e	  verdade)”	  
Ef	  5:8-‐9	  

	  

Comunicar	  Somente	  o	  que	  Edifica	  



"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	  

Comunicar	  Somente	  o	  que	  Edifica	  



	  

“E	  não	  vos	  embriagueis	  com	  vinho,	  no	  qual	  há	  
dissolução,	  mas	  enchei-‐	  vos	  do	  Espírito”	  Ef	  5:18	  
	  
•  A	  Tecnologia	  trouxe	  novos	  hábitos	  escravizadores!	  
•  "Muito	  Facebook	  mata	  nossa	  produQvidade	  e	  

nossa	  autoesQma.	  ISSO	  É	  UM	  VÍCIO!”	  1	  
	  

Manter	  o	  Domínio	  Próprio	  

1-‐hsp://blog.faceanonymous.com/	  



O	  vício	  em	  Facebook	  é	  real:	  
Pesquisadores	  da	  Noruega	  propõe	  um	  teste:1	  

•  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	  produQvidade?	  
	  

Mulheres	  e	  Jovens	  têm	  mais	  risco	  de	  ficarem	  viciados	  2	  

Um	  Dado	  Alarmante...	  

1:	  hsp://www.uib.no/news/nyheter/2012/05/new-‐research-‐about-‐facebook-‐addicQon	  
2-‐hsp://www.foxnews.com/health/2012/05/10/facebook-‐addicQon-‐test-‐shows-‐women-‐and-‐young-‐people-‐are-‐most-‐at-‐risk/	  



•  Fugir	  das	  Armadilhas	  
•  MorQficar	  a	  Impureza	  
•  RevesQr-‐se	  de	  Humildade	  
•  Respeitar	  as	  Leis	  
•  Purificar	  o	  Linguajar	  
•  Propagar	  Somente	  a	  Verdade	  
•  Comunicar	  Somente	  o	  que	  Edifica	  
•  Manter	  o	  Domínio	  Próprio	  

2a	   	  Precaução:	  	  Preceitos	  



PRECAUÇÃO	  3	  -‐	  PERIGOS	  



“E	  não	  sejais	  cúmplices	  nas	  obras	  
infru�feras	  das	  trevas;	  antes,	  porém,	  
reprovai-‐as.	  Porque	  o	  que	  eles	  fazem	  
em	  oculto,	  o	  só	  referir	  é	  vergonha.”	  	  

Ef	  5:11-‐12	  

As	  Trevas	  Tecnológicas	  



Riscos	  segundo	  o	  CGI:	  1	  

•  Invasão	  e	  roubo	  de	  informações	  
•  Furto	  de	  idenQdade	  
•  Danos	  à	  imagem	  e	  à	  reputação	  
•  Fraude	  de	  antecipação	  de	  recursos	  
•  Golpes	  em	  comércio	  eletrônico	  
•  Falsificação	  de	  emails	  

Tecnologia	  Maligna	  

1-‐	  hsp://carQlha.cert.br	  



Riscos	  segundo	  o	  CGI:	  1	  
•  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	  	  

Tecnologia	  Maligna	  

Fonte:	  hsp://carQlha.cert.br	  



Prejuízo	  Real	  aos	  Relacionamentos	  
Familiares	  



"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	  

	  

Nossas	  Crianças	  



Crianças	  se	  Viciam	  Facilmente	  em	  Tecnologia!	  



•  Pesquisa	  com	  estudantes1:	  
– "Abuso	  no	  uso	  de	  celular	  causa	  cansaço	  excessivo	  e	  
perda	  de	  rendimento	  escolar"	  

– "Muitos	  varam	  a	  noite	  conectados”	  

•  Crianças	  brasileiras	  assistem	  mais	  TV	  por	  dia	  do	  
que	  a	  OMS	  recomenda2.	  

	  

Crianças	  e	  a	  Tecnologia	  

1-‐	  hsp://www.brasilescola.com/curiosidades/celular-‐adolescentes-‐uma-‐relacao-‐perigosa.htm	  
2-‐	  hsp://www.obrasileirinho.com.br/estudantes-‐brasileiros-‐passam-‐mais-‐tempo-‐diante-‐da-‐tv-‐do-‐que-‐recomenda-‐a-‐oms/	  
	  



Risco	  de	  Exposição	  Con�nua	  à	  Maldade	  



CienQstas	  Japoneses	  afirmam1:	  	  
•  Uso	  con�nuo	  de	  games	  causa	  DANOS	  CEREBRAIS	  	  

•  Exposição	  excessiva	  faz	  com	  que	  algumas	  partes	  do	  
cérebro	  NÃO	  SE	  DESENVOLVAM	  ADEQUADAMENTE	  

•  Áreas	  responsáveis	  por:	  controle	  do	  
comportamento,	  memória,	  emoções	  e	  
aprendizagem	  são	  INDISCUTIVELMENTE	  afetadas	  

•  Crianças	  deixam	  de	  realizar	  aQvidades	  corriqueiras	  
(brincadeiras	  �picas)	  que	  desenvolveriam	  tais	  
regiões	  atrofiadas	  

	  

Crianças	  e	  a	  Tecnologia	  

1-‐hsp://www.zdnet.com/scienQsts-‐link-‐computer-‐games-‐to-‐brain-‐damage-‐3002093389/	  



Conselhos	  importantes:	  
•  Restrinja	  o	  tempo	  na	  TV,	  em	  Games,	  no	  computador,	  no	  

celular,	  etc.	  
•  Censure	  o	  conteúdo	  de	  games,	  TV,	  computador	  e	  de	  

tudo	  o	  que	  usa	  
•  violência,	  pornografia,	  linguajar	  obsceno,	  etc.	  

•  Restrinja	  os	  locais	  de	  uso	  (ex.	  à	  mesa)	  
•  Eduque-‐os	  contra	  a	  "pirataria"	  
–  Verifique	  se	  seu	  filho	  possui	  coisas	  "piratas"	  

Eduquem	  seus	  Filhos	  



Oriente	  as	  crianças	  sobre	  uso	  da	  Internet:	  
•  Prestar	  atenção	  aos	  limites	  de	  idades	  de	  sites	  
•  Não	  se	  relacionar	  com	  estranhos	  
•  Nunca	  marcar	  encontros	  com	  estranhos	  
•  Não	  divulgar	  informações	  da	  família	  
•  Riscos	  da	  Webcam	  
•  Não	  clicar	  em	  hiperlinks	  de	  email	  
	  
	  
	  

Eduquem	  seus	  Filhos	  

fontes:	  hsp://carQlha.cert.br/	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  hsp://br.norton.com/kids-‐safe/arQcle?Om_em_cid=hho_email_r_blst_lam_br_2012_10_clubnorton	  



Outros	  conselhos:	  
•  Exija	  que	  usem	  em	  lugares	  visíveis	  
•  Obtenha	  todas	  as	  senhas	  
•  Monitore	  o	  que	  têm	  acessado,	  publicado,	  

recebido	  
– Se	  quiser,	  há	  so�wares	  de	  monitoramento	  

•  Verifique	  a	  lixeira	  e	  os	  históricos	  de	  uso	  
•  Defina	  que	  não	  se	  apaga	  históricos	  nem	  se	  limpa	  

lixeira,	  etc.	  sem	  o	  pai	  ou	  a	  mãe	  presentes	  

Eduquem	  Seus	  Filhos	  



1ª	  POSTURA:	  PRECAUÇÃO	  

1	  –	  PRINCÍPIOS	  
•  EsQlo	  de	  vida	  	  
•  Sensatez	  
•  Uso	  Racional	  do	  Tempo	  
•  Relevância	  
•  Conveniência	  

	  

3	  –	  PERIGOS	  
•  Tecnologia	  Maligna	  
•  Família	  
•  Crianças	  

2	  –	  PRECEITOS	  
•  Fugir	  das	  Armadilhas	  
•  MorQficar	  a	  Impureza	  
•  RevesQr-‐se	  de	  Humildade	  
•  Respeitar	  as	  Leis	  
•  Purificar	  o	  Linguajar	  
•  Propagar	  Somente	  a	  

Verdade	  
•  Comunicar	  Somente	  o	  que	  

Edifica	  
•  Manter	  o	  Domínio	  Próprio	  

	  



2ª	  POSTURA:	  PROVEITO	  



“	  Porque	  outrora	  vocês	  eram	  trevas,	  mas	  
agora	  são	  luz	  no	  Senhor.	  Vivam	  como	  filhos	  da	  

luz,	  pois	  o	  fruto	  da	  luz	  consiste	  em	  toda	  
bondade,	  jusQça	  e	  verdade;	  e	  aprendam	  a	  
discernir	  o	  que	  é	  agradável	  ao	  Senhor	  “	  	  

Ef	  5:8-‐10	  

A	  Tecnologia	  Pode	  Ser	  Proveitosa	  à	  Piedade	  



•  Profissionais	  
•  Educacionais	  
•  Relacionais	  
•  Diversão	  
•  Entretenimento	  
•  Lazer	  
•  Etc...	  

O	  Crivo	  de	  Qualquer	  Tipo	  de	  Uso	  da	  
Tecnologia	  

	  Sede,	  pois,	  
imitadores	  
de	  Deus,	  

como	  filhos	  
amados;	  	  
Ef	  5:	  1	  



PROVEITO	  1	  -‐	  PROGREDIR	  



	  “E,	  convencido	  disto,	  estou	  certo	  
de	  que	  ficarei	  e	  permanecerei	  com	  
todos	  vós,	  para	  o	  vosso	  progresso	  

e	  gozo	  da	  fé,”	  	  	  Fp	  1:25	  
	  

Progresso	  na	  Fé	  	  



	  
“	  Mas	  não	  foi	  assim	  que	  aprendestes	  a	  
Cristo,	  se	  é	  que,	  de	  fato,	  o	  tendes	  ouvido	  
e	  nele	  fostes	  instruídos,	  segundo	  é	  a	  

verdade	  em	  Jesus,”	  	  Ef	  4:20-‐21	  

Cresça	  no	  Conhecimento	  da	  Palavra	  



Aproveite	  a	  Alta	  Disponibilidade	  

Línguas	  Originais	  

Várias	  Traduções	   Ferramenta	  de	  Busca	  



Aproveite	  a	  Alta	  Disponibilidade	  



Aproveite	  a	  Alta	  Disponibilidade	  



PROVEITO	  2	  -‐	  PROMOVER	  



	  
“Habite,	  ricamente,	  em	  vós	  a	  Palavra	  de	  
Cristo;	  instruí-‐	  vos	  e	  aconselhai-‐	  vos	  
mutuamente	  em	  toda	  a	  sabedoria...”	  	  	  

Cl	  3:16	  

Promova	  o	  Progresso	  Alheio	  



Aproveite	  a	  Alta	  ConecQvidade	  



•  Divulgue	  todas	  as	  possibilidades	  de	  
desenvolvimento	  na	  fé	  que	  a	  tecnologia	  viabiliza	  
•  Bons	  sites	  
•  Bons	  aplicaQvos	  
•  Bons	  e-‐books	  

•  EsQmule	  a	  maturidade	  em	  todos	  os	  canais	  de	  
comunicação	  
•  Além	  das	  interações	  triviais,	  promova	  também	  as	  

edificantes!	  

Promova	  o	  Progresso	  Alheio	  



PROVEITO	  3	  -‐	  PROCLAMAR	  



“Vós,	  porém,	  sois	  raça	  eleita,	  sacerdócio	  real,	  
nação	  santa,	  povo	  de	  propriedade	  exclusiva	  de	  

Deus,	  a	  fim	  de	  proclamardes	  as	  virtudes	  
daquele	  que	  vos	  chamou	  das	  trevas	  para	  a	  sua	  

maravilhosa	  luz”	  	  
1Pe	  2:9	  

Proclamação	  



“antes,	  sanQficai	  a	  Cristo,	  como	  Senhor,	  em	  vosso	  
coração,	  estando	  sempre	  preparados	  para	  

responder	  a	  todo	  aquele	  que	  vos	  pedir	  razão	  da	  
esperança	  que	  há	  em	  vós,	  fazendo-‐	  o,	  todavia,	  com	  
mansidão	  e	  temor,	  com	  boa	  consciência,	  de	  modo	  
que,	  naquilo	  em	  que	  falam	  contra	  vós	  outros,	  
fiquem	  envergonhados	  os	  que	  difamam	  o	  vosso	  
bom	  procedimento	  em	  Cristo”	  1Pe	  3:15-‐16	  

Preparo	  



•  Aproveite	  a	  alta	  disponibilidade!	  
•  Abundância	  de	  informações	  	  
•  MúlQplas	  mídias	  (textos,	  áudio,	  vídeo)	  
•  Acesso	  direto	  e	  fácil	  
•  Muito	  conteúdo	  precioso	  e	  gratuito	  

Preparo	  



•  Aproveite	  a	  Alta	  ConecQvidade	  
•  É	  muito	  fácil	  o	  comparQlhamento	  de	  informações:	  

•  Espalhar	  as	  Boas	  Novas	  
•  Divulgar	  a	  Verdade	  aos	  que	  ainda	  não	  creem	  
•  IncenQvar	  à	  reflexão	  

•  Combater	  com	  veemência	  o	  crescente	  avanço	  do	  
ateísmo	  

•  Combater	  com	  veemência	  os	  erros	  teológicos	  
•  Combater	  com	  veemência	  o	  crescente	  avanço	  do	  

liberalismo	  teológico	  

Propagação	  



2ª	  POSTURA:	  PROVEITO	  

1	  –	  PROGREDIR	  
•  Progrida	  na	  Fé	  	  
•  Progrida	  no	  conhecimento	  da	  

Palavra	  
•  Aproveite	  a	  Alta	  Disponibilidade	  
	  

3	  –	  PROCLAMAR	  
•  Aproveite	  a	  Alta	  Disponibilidade	  

•  Prepare-‐se	  
•  Aproveite	  a	  Alta	  ConecQvidade	  

•  Propague	  as	  Boas	  Novas	  

2	  –	  PROMOVER	  
•  Promova	  o	  Progresso	  Alheio	  
•  Aproveite	  a	  Alta	  ConecQvidade	  
	  



CONCLUSÃO	  



”Sede,	  pois,	  imitadores	  de	  Deus,	  como	  filhos	  
amados;	  e	  andai	  em	  amor,	  como	  também	  

Cristo	  nos	  amou	  e	  se	  entregou	  a	  si	  mesmo	  por	  
nós,	  como	  oferta	  e	  sacri|cio	  a	  Deus,	  em	  aroma	  

suave.”	  	  
Ef	  5:1-‐2	  

Cristãos	  Reais	  que	  Imitam	  o	  Senhor	  
Mesmo	  nos	  Ambientes	  Virtuais!	  


