O ADOLESCENTE E AS REDES SOCIAIS
Texto Áureo: “Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém” (1Co 6.12).
Introdução
As mídias sociais são dispositivos como sites e aplicativos eletrônicos como o Facebook,
Youtube, Instagram e WhatsApp. Eles propiciam o contato e a partilha de materiais diversos entre os
seus utilizadores, contudo apesar de que uma grande parte dos interesses não ser constituírem em atos
de ilicitude, muitos deles não convém ao adolescente cristão como programas/filmes violentos e de
incentivo ao sexo precoce/imaturo.
Evitando ver coisas más
O salmista, com o intuito de agradar ao Senhor, explana no Salmo 101 que ele não colocaria
coisas torpes diante de seus olhos. Semelhantemente o adolescente cristão quando se afasta dessas
atitudes glorifica ao Eterno, além de fazer um bem para si mesmo (Sl 101.3).
Salomão adverte a fugir da mulher estranha, apesar de que o seu falar ser agradável e elogioso,
pois ela é enganadora, maliciosa, agitada, rixosa, namoradeira, intranquila (Pv 7.5-27). Poço estreito e
cova profunda, a chama o sábio e para ele é uma ferramenta divina usada na pessoa a qual Deus se
enfurece, sendo semelhante a ficar avalista de um estranho (Pv 2.16, 5.3, 5.20, 5.30, 6.24, 20.16, 22.14,
27.3).
As notícias e os programas pela internet e TV sobre a violência são muito procurados e
consumidos pela sociedade, mas o profeta Isaías desperta o povo do Altíssimo para ter uma atitude
sábia que é: “tapar os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fechar os olhos para não ver o mal” (Is
33.15B).
Conversas edificantes
O salmista destaca no Salmo 1 a felicidade e prosperidade daqueles que não andam segundo as
sugestões/palpites daqueles que não temem ao Senhor, não permanecer tendo atitudes que não
agradam a Ele e evitar grupos de zombadores/caluniadores (Sl 1.1).
O Paulo alerta à igreja em Corinto na Grécia sobre a necessidade do cristão distanciar-se de más
companhias. Isso serve como alerta principalmente aos adolescentes que ainda não têm experiências e
bagagens de vida, podendo ser enlaçados em assuntos indevidos e isso vai corrompendo, pouco a
pouco a sua consciência (1Co 15.33, 1 Tm 4.2).
Aos filipenses o apóstolo recomenda: “Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o
que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se
há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai” (Fp 4.8).
Conclusão
É certo que o adolescente necessita estar atualizado quanto às mídias sociais, pois é uma
exigência de estar atuante nos relacionamentos, mercado de trabalho/estudo no mundo moderno, mas
deve ser pudente/sábio quanto ao melhor uso desses dispositivos tecnológicos e fugir da aparência do
mal (1 Ts 5.22).

Obs: Esta lição pertence a EBD

