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OS PERIGOS DAS REDES SOCIAIS, GAMES E SÉRIES 

 
A Internet é atualmente, um dos mais eficientes meios de comunicação. Através dela você pode manter 
contato com parentes e amigos separados por grandes distâncias, pode realizar pesquisas diversas, está ligado 
a notícias de qualquer lugar do mundo, além de outros benefícios. Agora vamos responder à pergunta do tema 
de hoje: Internet é pecado? Claro que não. Porém o mal-uso dela é. A Bíblia fala que tudo que você faz deve 
ser feito para glória de Deus (Leia 1 Co 10:31) Quanto tempo você tem passado no Facebook, WhatsApp, 
Instagram? Que tipo de conversa você tem com seus amigos virtuais? O que você tem postado nas redes 
sociais? 

 

1. PERIGO DE ESCRAVIZAR 

“Tudo me é permito” ________________________________________________________________;  
“Mas nem tudo convém” _____________________________________________________________;  
“Mas eu não deixarei que nada me domine” ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________; 
 
 O uso patológico dos videogames já é mencionado na quinta edição do Manual Estatístico e 

Diagnóstico dos Transtornos Mentais, espécie de cartilha da psiquiatria, lançada em janeiro.  
  

 
 “Na China, tornou-se problema de saúde pública, com a abertura de 150 centros de tratamento 

para dependentes de games. No Brasil, muita gente não sabe que a dependência virtual é um 
problema” 

 
 A média de uso semanal daqueles que preencheram os critérios para dependência foi de 38 

horas semanais, algo em torno de quatro a 10 horas por dia, aumentando para 10 a 14 horas 
nos fins de semana. 

 
 Calcula-se que a cada cinco crianças e adolescentes, um sofre de um transtorno que necessita 

de tratamento especializado por se tornar antissocial, sofrer de insônia e apresentar queda no 
rendimento escolar. 

 
POR QUE VICIA? 
- Impacto no sono – ciclos do sono não completos.  
- Luz azul – interrompe a produção de melatonina, que comunica o cérebro que precisa de descanso.  
- Sensação de prazer – produção de dopamina. Hormônio do prazer.  
- Ilusão de companhia – Impressão de relacionamento e senso de comunidade.  
- Déficit de atenção – Padrão de atenção não desenvolvido.  
 
Responda:  
- Você tenta passar menos tempo online ou jogando, mas não consegue? SIM(    ) NÃO(    )  
- Tentar ir dormir, porém não consegue largar o computador, o vídeo game? SIM(    ) NÃO(   )  
- Você tem necessidade de estar sempre conectado? SIM(    ) NÃO(    )  
- Fica furioso quando o celular está off-line? SIM(    ) NÃO(    )  
 

LIFESTYLE – O adolescente cristão e a Cultura Pop 
 

APOSTILA 3 

”Tudo me é permitido”, mas nem tudo convém. “Tudo me é permitido”, mas eu não deixarei que nada me domine. 1Co 6:12 
 
  
  

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/5/21


2. O PERIGO DA PERDA DE TEMPO 

 
Qual é o significado de insensato:_______________________________________________________.  
O que você entende por “dias maus” ____________________________________________________.  
Que oportunidades não devem ser perdidas? _____________________________________________.  
 
- O Brasil é líder no tempo gasto em 
redes sociais, com média de 60% a 
mais do que o restante do planeta! 
 
- Em 2014 o brasileiro passou por dia, 
em média 5h e 26 minutos navegando 
através de computadores e tablets, e 
mais 3h 44 minutos via celular.  
 
 
Vimos que ficar muito tempo na internet te faz perder um tempo precioso, o adolescente sábio sabe 
administrar seu tempo, leia os versículos abaixo e depois coloque 3 exemplos práticos de como não 
perder tempo na internet. Ec 3: 1-18, Ec 6:3 e  Ec 8:15  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem: que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao 
máximo cada oportunidade, porque os dias são maus“. Ef 5:15-16 


