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Quando falamos de internet e do advento das redes sociais, 

estamos falando não apenas de uma teia que liga todas as pes-

soas, mas também de uma plataforma com um potencial para 

conferir autenticidade a qualquer informação e com força de 

impulsionamento sem precedentes. Isto significa dizer que as 

redes sociais deram voz a todo tipo de gente, em todas as áreas 

de atuação, e deram a essas vozes um público imenso que as 

escuta fielmente.

Neste aspecto, precisamos entender a dificuldade de encon-

trar conteúdos que sejam de fato bons para o consumo, tendo 

em vista que existem muitas vozes neste emaranhado de pes-

soas e informações. É neste contexto que os jovens de nossas 

igrejas estão inseridos, à mercê de uma busca, sem qualquer 

tipo de filtro ou base cristã anteriormente formada em seu cora-

ção por um líder local ou professor de confiança de sua igreja.

Para o jovem que busca conteúdo de confiança, é necessário 

examinar com base na Bíblia cada frase e pensamento dito por 

quem quer que seja, pois isso fará com que a informação seja 

confirmada ou refutada. Veja alguns conselhos práticos:

1. Evite acreditar ou “engolir” qualquer explicação a res-
peito de temas muito complexos e que sejam doutrinários, 
pois podem ser informações de alguém que sequer tem um 

compromisso sério com Deus. Lembre-se sempre de ter como 

referência quem está perto e que realmente tem dado frutos 

em sua vida (Mt 7.20);

2. Busque pessoas que baseiam seus pensamentos na 
totalidade da Bíblia, não apenas em textos isolados, pois isso 

demonstra uma preocupação por parte delas em entender a 

plenitude da mensagem bíblica e não apenas conferir autenti-

cidade a um pensamento errôneo com base em um texto mal 

interpretado (2 Tm 3.16);

3. Na dúvida sobre um conteúdo, pesquise mais! Busque 

sempre uma segunda opinião de alguém de confiança, pode 

ser o pastor local, o líder de jovens, algum irmão que dê bons 

frutos e etc. (Pv 24.6);

4. Lembre-se que até as maiores referências podem errar 
em algum momento, nunca baseie sua permanência em Deus 

em cima da firmeza de outros. Mantenha seus olhos fitos em 

Jesus! (Sl 119.18).

A maior referência que alguém pode ter e seguir, é Cristo 

Jesus! Ele é o autor e consumador da nossa fé!

“Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas 

uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás 

ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo 

para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cris-

to Jesus”, Fl 3.13,14.

DENTRE TANTAS VOZES, QUAL É A CERTA?
#conectou?

4º Trimestre de 2020: Ética Cristã: os desafios do comportamento 

na atualidade

Página 1  de 1

A ÉTICA CRISTÃ NAS REDES SOCIAIS


