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A nossa geração está mergulhada em tecnologias. É frequen-

te os jovens de hoje terem smartphones, tabletes e outros ele-

trônicos que permitem o fácil acesso a web. 

Segundo a Agência Brasil, três em cada quarto brasileiros 

têm acesso à internet. Isso equivale a aproximadamente 134 mi-

lhões de pessoas, que englobam crianças, adolescentes, jovens, 

adultos e idosos.

É crescente o uso de redes sociais por meio de aplicativos 

como Instagram, Facebook, Telegram e WhatsApp. O Insta-
gram, por exemplo, possui cerca de 110 milhões de contas bra-

sileiras, ou seja, mais da metade da nossa população tem um 

perfil nesta rede social.

Com o aumento de acesso às redes sociais, surgiram proble-

mas como o Cyberbullying. 

Mas o que é Cyberbulyling? O que os jovens cristãos têm a 

ver com isso?

Cyberbullying é o bullying cometido em ambiente virtual 

e tem como intuito envergonhar, intimidar e/ou aborrecer al-

guém. Levantar e espalhar calúnia, compartilhar fotos constran-

gedoras sem autorização, fazer ameaças e humilhar são alguns 

dos exemplos dessa prática imoral. 

As Sagradas Escrituras revelam em João 15.12 que Jesus Cris-

to nos deixou um Mandamento o qual assevera que devemos 

amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Jesus demons-

trou o maior exemplo do genuíno amor ao morrer na cruz por 

nós pecadores. Sendo assim, nós, como cristãos, temos o dever 

de viver e praticar o amor, pois somos imitadores de Cristo.

Não podemos compactuar com o Cyberbullying. Lembre-se 

de que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. 

Cristo, por intermédio da parábola do Bom Samaritano, nos en-

sinou como devemos amar. 

Certo dia, um homem que ia de Jerusalém para Jericó caiu 

nas mãos de ladrões. Estes o deixaram caído e ferido à beira 

da estrada. Por este mesmo caminho, passou um sacerdote e 

um levita, os dois ignoraram o homem caído e seguiram. No 

entanto um samaritano, ao avistar o homem, moveu-se de ín-

tima compaixão. Cuidou de suas feridas, o acomodou em uma 

hospedaria e pagou por todo o gasto (Lc 10.25-37).

É exatamente assim que devemos agir, não importa se todos 

estão fazendo o errado, temos que ter compaixão, amar nosso 

próximo; acolhendo-o e ajudando-o de todas as formas possí-

veis, principalmente falando do amor de Deus.

Amar ao próximo, dentro e fora das telas é para além da 

teoria, é viver o amor na prática. É fazer para o outro o que 

gostaríamos que fizessem por nós. É ser altruísta e praticar os 

preciosos ensinamentos do Mestre. “Tornai-vos, pois, pratican-
tes da Palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós 
mesmos”,  Tg 1.22.

Amando ao próximo, dentro e fora das telas!
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