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“CONECTANDO-SE COM C RISTO”
Palestra 02: Debatendo-se numa Rede de Impurezas
Pr. Jenuan Lira

O tema da  palestra,  sugerido  por  mim  e  aceito  pelos  demais  preletores,  é 
bastante sugestivo. Mas pode parecer meio exagerado por ligar o termo impureza com 
os conteúdos disponíveis na rede mundial de computadores. Sobre isso, duas palavras 
devem ser ditas a princípio: 

1) Esta conferência não foi planejada para demonizar a internet. Somente alguém 
com uma mente  extremamente  fechada iria  elaborar  uma conferência  para 
descredibilizar (‘detonar’) a internet. Não é este o propósito, pois a internet é 
um  instrumento  extremamente  útil  em  diversas  áreas  da  vida  moderna, 
inclusive  para  a  expansão  do  Evangelho.  Em  borá  não  seja  indispensável, 
simplesmente não se pode mais conceber a vida sem os benefícios da internet.

2) Devemos  reconhecer,  entretanto,  que  apesar  da  sua  grande  utilidade,  a 
internet,  como  quase  tudo  que  se  produz  neste  mundo  caído,  tem  sido 
desvirtuada e utilizada para fins escusos e destrutivos, entre os quais se destaca 
a disseminação da impureza e imoralidade.

Basta  olhar  alguns  números  para  assegurar  a  veracidade  dessa 
afirmação...

• A indústria pornográfica americana movimentou em 2006 cerca de 13 bilhões 
de  dólares.  Boa  parte  desse  montante  está  relacionada  aos  mais  de  420 
milhões  de  sites  com  conteúdo  pornográfico.  Esse  valor  é  mais  do  que  o 
dinheiro movimentado pelas três ligas dos esportes mais populares nos Estados 
Unidos: Basquetebol, basebol e futebol americano.

• 30 % dos conteúdos da web são constituídos de pornografia

• 25 milhões de americanos  acessam sites pornográficos de 1 a 10 horas por 
semana. Outros 4,7 milhões acessam mais de 11 horas por semana. 

• Em um mês típico, mais de 70 % dos homens americanos entre 18 e 34 anos 
visitam sites pornográficos. 

• 40 milhões de americanos visitam sites pornográficos regularmente.
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• Em um encontro da Academia Americana de Advogados Matrimoniais em 2002 
foi concluído que o excessivo interesse na pornografia on-line contribuiu para 
mais  da metade dos divórcios daquele ano.  Eles também afirmaram que há 
bem poucos anos antes, a pornografia tinha um papel insignificante na taxa de 
divórcios nos Estados Unidos.

• O domínio mais caro já vendido foi o business.com, vendido por 7.5 milhões, 
enquanto o sex.com foi avaliado em 65 milhões. [Hollywood lança 400 novos 
filmes pornográficos cada ano. A indústria pornográfica lança 800 filmes por 
mês.]

Os dados são dos Estados Unidos, mas bem podem representar o mundo de 
modo geral. Se lá está assim, como deve ser a situação no Brasil, país reconhecido pela 
frouxidão moral? Não é exagero falar que a internet tem sido utilizada em larga escala 
par promover a ‘erotização’ da sociedade global.

O povo de Deus está inserido nesse mundo, e muitas vezes perdendo a 
batalha pela pureza. Eis porque é extremamente urgente um alerta acerca dos perigos 
da impureza na web.

QUEM TEM SIDO O ALVO DA IMPUREZA VEICULADA NA INTERNET?

É  interessante  a  designação  de  rede  para  a  internet.  Rede  lembra  uma 
armadilha  que  se  desarma  repentinamente  aprisionando  sua  vítima.  Algo 
imperceptível, mas capaz de causar dano e morte.

Geralmente quando pensamos em uma rede de captura, lembramos os peixes 
que caem “ingenuamente” no perigo.  Salomão (no seu blog!!) fala da ingenuidade dos 
homens  que,  à  semelhança  dos  animais,  também  se  dirigem  para  o  perigo  sem 
perceber...

“Pois o homem não conhece a sua hora. Como os peixes que se apanham  
com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim 
se  enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo,  quando este  lhes  
sobrevém de repente. (Ec. 9:12)

Quando consideramos a questão da pornografia, podemos dizer muitos estão 
aprisionado nas malhas da internet, debatendo-se numa rede de impurezas.

1. CRIANÇAS
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Aqui também os números são assustadores...

• Existem cerca de 7 mil sites comerciais de pedofilia em todo mundo. Estima-
se que 7 milhões de crianças são vítimas de investidas dos pedófilos por meio 
da web.

• O Departamento de Justiça Americana estima que 9 de cada 10 crianças entre 8 
e 16 anos tem sido exposto a pornografia on-line.

Um grande perigo para as crianças reside no fato de que normalmente elas 
acessam a  internet  sem a  supervisão  de  um adulto.  Além disso,  elas  estão 
expostas  a  verdadeiros  predadores  pedófilos  que  usam  diversas  armadilhas 
para iludir os pequeninos. Há mais de 7.000 sites promovendo a pedofilia.

2. ADOLESCENTES

Estima-se que 93% dos garotos e 62% das garotas foram expostos a pornografia 
durante a adolescência.

Estudos revelam que 90 % dos adolescentes americanos têm acesso à internet. 
Muitos se expõem à pornografia na internet por causa da emoção de se arriscar 
(p.e. batendo papo com um estranho). Além disso, há a pressão dos colegas e a 
curiosidade.

3. UNIVERSITÁRIOS

Estudos  realizado  em  2006  com 2.500  jovens  canadenses  revelou  que  87% 
mantinham  práticas  sexuais  usando  webcam,  mensagem  instantânea  ou 
telefone.
Muitos  consomem  a  pornografia  na  web  por  causa  do  anonimato.  Tentam 
desfrutar o prazer sem compromisso que um relacionamento real demanda.

4. MARIDOS

Maridos se tornam alvo da pornografia especialmente se o relacionamento com a 
esposa não estão sadio. Amargura, falta de comunicação, falta de sensibilidade 
para com a esposa e pensamentos impuros podem abrir espaço para a impureza. 
Pornografia  na  internet  e  relacionamentos  desenvolvidos  on-line  podem  se 
tornar  falsa  fonte  de  conforto,  alívio  para  o  stress  e  suprimento  para  as 
necessidades sexuais. Um alarmante estudo indica que a maioria dos usuários de 
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sites pornográficos são homens, perto dos 40 anos, casados com filhos e bem 
educados.

5. ESPOSAS

Tudo pode começar com uma simples troca de e-mail ou em uma visita inocente 
a uma sala de bate-papo. Isso pode evoluir para a impureza real.

Certa vez, aconselhei uma esposa que depois de anos lutando para salvar seu 
casamento,  procurando  manter  seu  compromisso  com  Deus,  envolveu-se 
rapidamente em uma relação adúltera depois de fazer uma visita a um site de 
namoro evangélico.

6. SOLTEIROS

Encontram na web todo tipo de material que servem para alimentar desejos e 
paixões impuras. Na web estão disponíveis imagens, textos e vídeos que levam 
para desvios de comportamento e deformidades de caráter. 

7. PASTORES

Cerca de 30% dos pastores ou seminaristas admitem já terem freqüentados sites 
pornográficos. E este número cresce a cada dia.

São muitos os fatores que levam pastores à impureza n internet. Indisciplina com 
horários,  solidão,  falta  de  prestação  de  contas,  desejo  de  aprovação,  problemas 
conjugais,  etc.  Além disso, pornografia na internet é barata e preserva o anonimato. 
Muitos acham que podem consumir a impureza e ainda preservar sua reputação. 

Ilustração: Caso do obreiro que perdeu o ministério e família por causa do vício 
da pornografia on-line.

POR QUE A INTERNET TEM SE TORNADO UMA GRANDE FONTE DE PROPAGAÇÃO DE 
IMPUREZA?

1. Acessibilidade - Conectividade

A impureza sempre esteve presente na sociedade, e não podemos dizer que é 
fruto da internet. A internet apenas facilitou o acesso. A pessoa não precisa se deslocar 
da sua casa nem do seu trabalho para ter acesso a um mundo de conteúdo imoral. 

O  mundo  já  uma  grande  aldeia  global  mediada  por  computadores, 
constituindo-se em uma rede livre e quase impossível de ser controlada. 
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 No final de 1995, 16 milhões estavam conectados à web em todo mundo. Em 
2010 fala-se  de cerca  de 2  bilhões.  Isso  equivale  a  cerca  de 1/3 da  população do 
mundo.

Em muitos sentidos, a internet é terra de ninguém, onde cada um faz o que 
bem lhe parecer. O Youtube, por exemplo, comprado pelo Google no outono de 2006, 
por 1,5 bilhão de dólares atrai  65 mil novos vídeos a cada dia e gaba-se de que 60 
milhões de vídeos são vistos diariamente; isso corresponde a mais de 25 milhões de 
vídeos por ano4 e cerca de 25 bilhões de hits.

2.  sutileza

Você não precisa estar  em busca da imoralidade para cair  facilmente em um site 
pornográfico. Isso pode vir da página principal do seu servidor, por meio de mensagens 
repentinas na sua tela, e-mails na caixa postal, etc.

Essa  sutileza  é  que  tem  levado  muitos  a  cair  na  imoralidade  virtual,  ficando 
escravizados a esse vício.

3. Relativismo 

 A  internet  tem  dado  grande  avanço  à  propaganda  do  relativismo  de  modo 
aparentemente imperceptível. 

Andrew Keen, autor do livro O Culto ao Amador, revela o que tem acontecido 
com a transmissão de informações e o conceito de verdade. 

Um dos seus alertas é sobre a confusão que se instala na cabeça de uma pessoa 
que busca uma informação na web e se depara com uma infinidade de blogs – um 
novo blog aparece a cada segundo. Ele diz: 

“Se mantivermos esse ritmo, haverá mais de 500 milhões de 
blogs em 2010, corrompendo e confundindo coletivamente a opinião  
popular sobre todas as coisas,  da política ao comércio, às artes e à  
cultura.  Os  blogs  tornaram-se  tão  vertiginosamente  infinitos  que  
solaparam nosso senso do que é verdadeiro e do que é falso, do que é  
real  e  do  que  é  imaginário.  Hoje  em  dia,  as  crianças  não  sabem  
distinguir  entre  notícias  críveis  escritas  por  jornalistas  profissionais  
objetivos  e  o  que  lêem  em  joeshmoe.blogspot.com.  Para  esses  
utopistas da Geração Y, toda postagem é apenas a versão da verdade  
de mais uma pessoa; toda ficção é apenas a versão dos fatos de mais  
uma pessoa”.
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A confusão entre o real e o imaginário também se fortalece pela Wikipédia, 
uma enciclopédia online em que milhões de pessoas procuram informação. Assim diz 
Kenn...

“Além disso, há a Wikipédia, uma enciclopédia online em que  
qualquer  um  com  polegar  opositor  e  cinco  anos  de  escola  pode  
publicar  qualquer  coisa  sobre  qualquer  tópico,  de  AC/DC  a  
zoroastrismo.  Desde  o  nascimento  da  Wikipédia,mais  de  15  mil  
colaboradores  criaram quase  três  milhões  de  verbetes,  em mais  de  
uma  centena  de  línguas  diferentes  —nenhum  deles  editado  ou  
atentamente  examinado  quanto  à  sua  exatidão.  Com  centenas  de 
milhares de visitantes por dia,  a  Wikipédia tornou-se o terceiro site  
mais visitado em busca de informação e eventos em curso; uma fonte  
de  notícias  com  mais  crédito  que  os  websites  da  CNN  ou  da  BBC,  
embora  a  Wikipédia  não  tenha  nenhum  repórter,  nenhuma  equipe  
editorial e nenhuma experiência na coleta de notícias.”

4. Promoção de bobagem

A  web  tem  sido  excelente  para  destruir  a  cultura  em  todas  as  suas  formas, 
promovendo tolices que são geradas pelo desejo narcisista que as pessoas  tem de 
publicar a si mesmas. É o caso das publicações de sucesso no Youtube...

“O  site  é  uma  galeria  infinita  de  filmes  amadores  mostrando  
pobres idiotas dançando, cantando, comendo, lavando-se, comprando,  
dirigindo,  limpando,  dormindo  ou  simplesmente  olhando  para  seus  
computadores. Em agosto de 2006, um vídeo imensamente apreciado,  
chamado  Easter  Bunny  Hates  You  (O coelho  da  Páscoa  odeia  você)  
mostrava  um  homem  vestido  de  coelho  importunando  e  agredindo  
pessoas na rua; segundo a revista Forbes, esse vídeo foi visto mais de 3  
milhões  de  vezes  em duas  semanas.  Alguns  outros  vídeos  entre  os  
favoritos incluem uma moça observando outra usuária do YouTube que  
está  observando  uma  terceira  usuária  —  uma  galeria  de  espelhos  
virtual  que conduz finalmente a uma mulher  ocupada em fazer  um 
sanduíche de manteiga de amendoim e geléia na frente da televisão;  
uma  dançarina  malaia  com uma  saia  absurdamente  curta  curtindo  
Ricky  Martin  e  Britney  Spears;  um  cachorro  perseguindo  a  própria  
cauda; uma inglesa instruindo os espectadores sobre como comer um 
biscoito  de  chocolate  e  geléia  de  laranja;  e,  numa  contribuição  
extremamente  apropriada  ao  acervo  do  YouTube,  um  vídeo  de  
macacos empalhados dançantes.”

COMO SE PREVENIR CONTRA A ESCRAVIDÃO DA IMPUREZA?
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1. Instale em você o antivírus divino: A Palavra de Deus 

Não existe nada melhor para nos proteger do engano do pecado do que a Palavra 
de Deus. Por ela podemos “guardar puro nosso caminho” (Sl. 119:9). A Palavra de Deus 
é  a  lâmpada  que  lança  luz  nos  nossos  caminhos  (Sl.  119:105).  Ela  é  a  Espada  do 
Espírito, a arma de ataque contra as astutas ciladas do inimigo (Ef. 6). A Palavra de Deus 
é que nos faz limpos e nos santifica (Jo. 17:17).

Com tem sido sua relação com a Bíblia? Quanto tempo você dedica a ler, meditar, 
estudar  e  memorizar  as  Escrituras?  Qual  a  proporção de tempo entre  a  Bíblia  e  a 
Internet?

2. Mantenha-se linkado com o céu: Oração

Deus tem nos dado o privilégio de desfrutar de comunhão real, não virtual, com 
Ele. Pv. 15:8 diz que a oração do justo é o contentamento de Deus. Lembremos que o 
uso das armas que Deus nos dá para lutar na batalha espiritual só faz efeito adequado 
se forem usadas com “toda oração e súplica” (Ef. 6:18).

Desenvolva amizade com Deus por meio da oração e você terá sucesso em lutar 
contra a impureza da internet

3. Desenvolva interatividade com o Espírito Santo

Deus é santo e tem nos chamado à santidade. O problema é que muitos tem 
um  conceito  errado  sobre  a  santidade,  escondendo-se  numa  idéia  apática  de 
dependência de Deus.

É fato que o Espírito Santo é responsável por produzir o maravilhoso fruto de 
Gl. 5:22 ss., mas ao mesmo tempo somos ordenados a andar no Espírito. Paulo diz que 
não devemos oferecer os membros do nosso corpo ao pecado (Rm. 6:13).  Nesse caso, 
fica óbvio que Deus coloca sobre nós a responsabilidade de sermos ativos em evitar o 
pecado, em limpar o terreno para que o Espírito produza Seu fruto.

4. Ponha um firewall nos seus olhos
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Faça um compromisso de que não deixará seus olhos se fixarem naquilo que é 
contaminado (Jó 31:1-12).

Lembre-se que os olhos são as lâmpadas do corpo (Mt. 6:22-23).

5. Conecte-se com a Igreja de Cristo

Satanás  ataca  melhor  aqueles  que  estão  isolados.  Na  Igreja  temos 
companheirismo, exortação, compartilhamento, prestação de contas, oportunidade 
para crescer. A igreja não é descartável, mas é um instrumento divino para nossa 
santidade.

CONCLUSÃO –

1. Seja criterioso no seu uso da web. Não ignore as armadilhas do Leão que ruge... 
não despreze seus desígnios

2. Não  caia  na  ilusão  da  deturpação  dos  prazeres.  Deus  é  quem  nos  dá  o 
verdadeiro prazer.

No livro Cartas do Inferno, de C.S Lewis, autor de  As Crônicas de Nárnia, cria usa 
imaginativamente dois personagens: um diabo velho e seu sobrinho. O tio tenta ajudar 
o  sobrinho  a  desenvolver  estratégias  malignas  a  fim  de  conquistar  as  almas  dos 
homens. Falando sobre o deturpação do prazer é interessante o que ele diz. Note que 
o ‘inimigo’ abaixo citado se refere a Deus, pois as palavras são provenientes dos lábios 
de um ser maligno...

“Bem sei que ganhamos muitas almas pelo prazer. Mesmo 
assim é invenção dEle, não nossa.  Foi Ele quem os fez, e todas as  
nossas pesquisas até o dia de hoje não conseguiram produzir nenhum. 
Só o que nos resta é encorajar os humanos a aceitar os prazeres que 
o  Inimigo  (Deus)  produziu,  em  tempo,  modos  e  grau  por  Ele  
proibidos. Por isso tentamos  trabalhar o prazer, afastando-o de sua  
condição natural para que esteja pouco impregnado de seu Criador e 
menos  agradável.  Ânsia  sempre  crescente  por  um  prazer  sempre  
decrescente, eis a fórmula". 

3. Siga os conselhos de Salomão em Pv. 1
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a. Resista à sedução – v. 10
b. Não se envolva com diversão pecaminosa – vv. 11-14
c. Não se uma a comunidades duvidosas – vv. 15-16
d. Preserve-se – vv. 17-19


