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O ENTRETENIMENTO VISUAL 

 

Como os mais populares entretenimentos deste século estão ligados a mídia (Televisão e 
Internet), o que eu assisto nesses pode mudar meus conceitos, princípios e valor e afetar 
meus hábitos e comportamento. 

 

1. Todas as nossas atividades devem agradar a Deus.  

Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de 

Deus. 

1 Coríntios 10:31 

- É dever do crente fazer todas as coisas para a glória de Deus. Isto inclui o lazer. Portanto, 
qualquer forma de lazer em que o crente não consiga glorificar a Deus deveria ser questionada. 

REFLEXÃO: Analisando sua rotina diária, quais atividades você acredita que Deus não esteja se 
agradando? __________________________________________________________________ 

 

2. “Os olhos são janelas da alma” – O que eu vejo, alimenta meus pensamentos.  

Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu 

corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de 

trevas. Lucas 11:34 

Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, 

tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de 

excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8 

 

 

- Todo ser humano está sujeito a ser influenciado pelo que está alimentando a sua mente!  

REFLEXÃO: O que você já consumiu de entretenimento (livros, filmes, séries, etc...) que você 
percebeu que influenciou seu comportamento de alguma maneira? Por que? ____________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3. O perigo do vício em séries.  

"Tudo me é permitido", mas nem tudo convém. "Tudo me é permitido", mas eu não deixarei 

que nada domine. "Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os 

alimentos", mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para 

o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6:12,13  
 

ABSORVO (olhos 
e ouvidos)

PENSAMENTOS EMOÇÕES ATITUDES QUEM EU SOU

LIFESTYLE – O adolescente cristão e a Cultura Pop 
 

APOSTILA 2 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/10/31+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/11/34+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/fp/4/8+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/6/12,13+


➔ Nosso cérebro tem uma dificuldade muito grande de lidar com operações que são 
deixadas “inacabadas” e, portanto, interromper a estória contada na série claramente 
desafia nossos mecanismos biológicos mais básicos, pois nos deixam com uma 
impressão de que há mais a ser feito, e um efeito de looping aparentemente sem fim é 
criado, levando-nos a desejar mais e mais. Por isso, o perigo do vício.  

REFLEXÃO: Você tem passado muito tempo assistindo séries ou filmes? Você acha que deveria 
parar ou diminuir em alguma? ________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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