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UM
Os valores estão mudados.
O certo muitas vezes é o errado e o errado é que está certo.
No meio do povo de Deus encontramos muita gente formada na ‘Faculdade de
Achologia’... eu acho isso, eu acho aquilo.
Isto ainda não é tudo, outros fizeram pós-graduação em ‘Quiquitem’.
“Há! quiquitem eu fazer isto ou aquilo, afinal isto não é pecado.
Não é? Quiquitem!”
Hoje é difícil sabermos quem reina em uma casa, em um bairro, cidade, estado
ou até mesmo no país.
Quando iniciei este ministério que Deus confiou-me, pessoas alegaram-me que
trabalho com criança não vai pra frente, porque criança não dá lucro, não dá dizimo.
(Não é um absurdo?)
•

Certa vez, vi uma liderança ligada ao departamento infantil de uma
igreja, participar no auditório do programa de televisão ‘Ratinho’.
“Uma criança que assiste à televisão até as 22 horas tem acesso ao festival de
atrocidades do Ratinho, às insinuações sensuais da Feiticeira, no programa H, e aos
capítulos da novela Suave Veneno, em que a personagem interpretada pela atriz Letícia
Spiller mantém o emprego de seu motorista em troca de favores sexuais.
A discussão sobre o papel da TV na formação da sociedade ocupa lugar de destaque no
mundo inteiro.
(Fonte: Revista Veja/1999 ano 32 n. 1601)”
•

Na igreja, ví Pastor com mais de 30 anos de ministério, respeitado
em sua denominação e conhecido nacionalmente, ao término do culto levantar
uma oferta para estar abençoando o pregador daquela noite.

... Mas, colocou todo dinheiro em seu próprio bolso não repassando o pregador.
E são estas as pessoas a quem confiamos nossos sofrimentos, problemas e
nossas particularidades, acreditando serem homens e mulheres de Deus.
Muitas vezes são estas mesmas pessoas que colocam as mãos sobre a nossa
cabeça e acabam orando por nós.
E ainda nos dizem:
“- Vou estar orando todos os dias por você!”
Amado leitor, se uma liderança chega ao ponto de cometer tal pecado contra a
pessoa do Espírito Santo de Deus, é possível que o Senhor Jesus Cristo, filho de Davi,
não reine em seu coração.
Se Jesus Cristo nem no coração deste líder está, que é um órgão pequeno, que
cabe na palma da mão, como pode estar na casa, no bairro, cidade, estado ou país?
O problema está na base, mas, vem de cima.
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Quando vou falar de televisão, fico muito preocupado, exorto os pais por não
saberem criar seus filhos de acordo com vontade de Deus. Mas, na verdade, temos hoje
uma liderança dedicando muito mais tempo ao aparelho chamado televisão do que
ligados aos interesses de Deus. Suas prioridades não são as prioridades de Deus.
Hoje muitos líderes não valorizam o que Deus valoriza.
Integridade, santidade e oração!
Liderança que fica a noite inteira assistindo televisão e depois vai para igreja
servir a ceia.
Liderança que consegue assistir de 4 a 5 horas de televisão por dia, programas
em não conformidade com a palavra de Deus, depois sobe ao altar para pregar, louvar
ou até mesmo dar testemunhos.
Liderança que assiste de três a quatro novelas por dia, dando assim legalidade
ao pecado, depois vai a igreja e ajuda o pastor a recolher as ofertas.
- Como podem, se nem são dizimistas ?
- Será que só temos que dizimar o dinheiro?
Não teríamos que dizimar também os olhos, corpo, língua e a mente?
Lideres que usam a igreja como se fosse um clube ou um parque de diversões.
Acordam cedo e vão exercer suas funções na igreja, ou se levantam tarde, e
ligam comunicando a igreja:
“-Ore por mim não estou bem, preciso faltar hoje !”
“A fidelidade é a medida do amor.
A fidelidade é um atributo do líder que se mostra leal ao seu encargo, a si
mesmo, ao seu compromisso com outros, e acima de tudo a Deus.
É uma característica do ‘líder fidedigno’.
Fidelidade é Noé construindo uma arca apesar da zombaria e das críticas dos demais.
Ele e sua família foram salvos do dilúvio por causa daquela arca. Fidelidade é a
disposição de Abraão de sacrificar seu único filho Isaque porque cria que Deus o
livraria.
E livrou – providenciando um substituto na forma de um carneiro” - John
Haggai
Liderança fraca, igreja fraca.
Liderança forte e compromissada com a palavra de Deus, igreja forte e
abençoadora.
Sl 33/12: “Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.”
Segundo dados do IBGE analisados pelo Serviço de Evangelização para a
América Latina (Sepal) a concentração dos evangélicos no Brasil, por região é de: 17%
no Norte, 7% Nordeste, 15% Centro - Oeste, 13% Sudeste e 13% no Sul.
Segundo a revista Época n. 124 de 2 de outubro de 2000, no Brasil já há 22
milhões de evangélicos.
Se pretendemos alcançar esta nação para o Senhor e Salvador Jesus, vamos ter
que trabalhar muito. Não será assistindo televisão que alcançaremos os não salvos.
Para esta grande missão ‘ Ide ’ Deus só poderá contar com homens e mulheres
de oração.
“Devemos ver o serviço cristão como um privilégio de honra e que devemos
valorizar as oportunidades de serviço mais do que ter um cargo. Ainda nos adverte que
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devemos tentar ver as questões sob a perspectiva de Jesus” - H. B. Lindon, Jr e Neil B.
Wiseman.
Nesta importante missão ‘Ide’, Deus procura Homens, não homem.
Deus confia muito mais em nós do que nós neles.
2 Cr 7/14: “Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar
a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, e
perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.”
Neste livro não quero estar somente falando de liderança, mas lhe dando a
segurança que se VOCÊ trocar suas horas dedicadas à tevê por oração, muita coisa boa
vai acontecer em sua vida.
Quero também poder estar incentivando-o a criar seus filhos pela palavra e
desafiá-lo a se desligar do aparelho de televisão, e ligar-se mais aos interesses de Deus,
gastando mais do seu tempo com Deus, orando e jejuando, ouvindo louvor, e quando
você for assistir tevê, estar assistindo programas em conformidade com a palavra de
Deus, voltando assim a fazer em seu lar o culto doméstico. Deus nos recomenda a estar
“buscando-o em primeiro lugar e então as demais coisas nos serão acrescentadas. . .”
( Mateus 6/33 ).
Temos que ter em nossas igrejas lideres preocupados em ser servos e em estar
servindo maior número de pessoas.
Lideres despreocupados com cargos e títulos, mas, compromissados com a obra
do Deus vivo. Lideres transparentes.
Lideres que nos ajudem a alcançar a unidade da fé, a fazermos parte de um
corpo edificado, que nos ajudem a chegar ao pleno conhecimento do filho de Deus e
sermos homens perfeitos.
Até mesmo, lideres que ajudem-nos a ter a medida da estatura da plenitude de
Cristo.
Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que nos ajudem a estarmos
nos aperfeiçoando dia a dia (Ef 4/11-13).
Liderança que lê a bíblia, preparada, que vive o que prega.
Somente então, vamos poder ver nas igrejas, os idosos sonhando, as crianças
profetizando e até os jovens tendo visões (At 2/17-21).
Gostaria que você não se esquecesse que quando me refiro, neste livro, a casa,
estou falando de moradia casa de tijolo, onde você mora, seu lar.
Mas, não podemos nos esquecer que também somos moradia, nosso corpo é uma
casa, a pessoa do Espírito de Deus habita em nós. Somos templo do Espírito Santo. (I
Co 3/16).
Vejo muitos crentes serem enganados, quando acham que ficando horas e horas
frente à televisão estão aprendendo alguma coisa.
Os programas são tão variados e vazios, que ao final você notará que nenhum
deles agregou crescimento espiritual a família, tudo não passou de um engano.
“Em todas as áreas da vida temos ouvido pessoas dizerem que foram enganadas
por alguém. Mas lembre-se, um demônio é uma personalidade que precisa expressarse, por isso anda a procura de um corpo a fim de possuí-lo e além de usá-lo para
enganar outras pessoas, destrói a vida da própria pessoa que ele usou.
‘Disse, pois o Senhor à serpente: Porque fizeste isto, maldita és entre todos os animais
do campo; sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. (Gen
3/14).’
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As pessoas que são usadas pelos espíritos de engano vivem debaixo de
maldição, porque serviram aos demônios e não a Deus com seus corpos” - Antônio
Carlos Pallaroni.
Jeová-Jiré, El-Shaddai, Jeová-Sama, Jeová-Shalom, Jeová-Nissi, Jeová-Kadosh,
Jeová- Tsidkenu, Jeová- Roí e Jeová-Rafá nos diz:
I Jo 2/15-17: “Deixem de amar este mundo mau e tudo o que ele lhes oferece, pois
quando vocês amam estas coisas mostram que realmente não amam a Deus; porque
todas estas coisas mundanas, estes maus desejos – a loucura pelo sexo, a ambição de
comprar tudo o que atrai vocês e o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio – não
provêm de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. E este mundo está perecendo, e
estas coisas más e proibidas perecerão com ele.
Mas, todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus, viverá para
sempre.”
___________________

•

Pai, você me deu uma sandália do jeitinho que eu pedi a Deus, quando
estava orando!

•

Pai porque que as pessoas se vestem muito bem quando vão para festa
de casamento, e não fazem o mesmo quando vem para a igreja?
Rebeca Ripari (8 anos)
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DOIS
Lembro-me de uma vez quando estava jantando com o Evangelista Epi
Liminana (da Espanha) juntamente com seu tradutor Pr. Pedro e o meu pastor Rev. Luiz
Ramos, e ao dizer:
- Pastor você não está cansado?
Num bate pronto, o Evangelista Epi, respondeu-me:
- Cansado está o diabo!
Será que toda vez que ligamos a televisão para buscar alegria e alegando estar
cansados, não estamos dando precedentes a carne permitindo que satanás fique no
controle?
Muitos não vão a igreja, pois alegam estar cansados, mas ficam em suas casas
assistindo televisão.
E meu amigo Evangelista Epi tem razão, cansado está o diabo.
Porque para ir ao banco retirar dinheiro, ir a uma festa, viajar, ficar falando ao telefone,
navegando na internet, assistir a uma partida de futebol no estádio, assistir um filme de
madrugada na tevê, para fazer isto e muito mais ninguém se cansa.
Você já percebeu que em dia de festa tem muito mais pessoas na igreja do que
em dias normais de culto?
- Olha amanhã vamos dar um churrasco na igreja.
Pode providenciar cadeiras extras, igreja lotada!
Temos pessoas que faltam no culto para assistir novela. Crentes no Senhor Jesus
com seus nomes no livro da vida buscando alegria através da televisão.
Sl 37/4-5: “Faça do Senhor a sua grande alegria e Ele dará a você os desejos do seu
coração. Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confie Nele de todo o
coração e Ele fará o que for necessário.”
E também o Deus de Abraão, Deus de Jacó e Deus de Isaque nos diz em Am 5/4:
“Querem viver, então me procurem.”
Podemos hoje, com amparo de inúmeras pesquisas científicas, atribuir à
televisão responsabilidades por desvios de conduta, estímulo à violência,
permissividade sexual, discriminação e até drogas.
Hoje uma criança aprende só através dos comerciais de televisão, a fumar, beber,
praticar sexo livre e a consumir drogas.
Contanto é lógico, que se praticar sexo nunca deve se esquecer da camisinha, ao
consumir drogas deve sempre usar uma seringa descartável e se passar a fumar não
esquecer que o Ministério da saúde adverte que fumar prejudica sua saúde.
A chegada da televisão na década de 50 no Brasil, foi um marco que mudou
consideravelmente o perfil da criança e da família cristã.
O temor a Deus o reconhecimento do Seu poder e caráter, foi desaparecendo da
sociedade e da igreja com a chegada da televisão.
Muitos crentes ficam horas e horas assistindo televisão. Crentes que passam a
vida assistindo televisão.
Crentes que buscam alegria na televisão.
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Minha proposta não é para que você jogue fora seu aparelho de televisão ou que
venhamos a atacar as emissoras de televisão.
Mas, levar o crente ao padrão de Deus.
Aprendermos com Deus, que é Santo, a estar usando o aparelho de televisão com
sabedoria.
Dt 11/26-28: “Hoje estou propondo a vocês que escolham a bênção ou a maldição de
Deus!
Bênção, se obedecerem aos mandamentos do Senhor nosso Deus, os quais estou dando
a vocês; maldição, se desobedecerem e adorarem deuses das outras nações.”
- Missionário eu não adoro outros deuses!
Quando você diz isto evidentemente está se referindo a deuses de gesso, barro,
ouro ou madeira, não meu irmão?
-Quantas horas você assiste de televisão por dia?
-Qual é o seu tempo diário com Deus?
-Quanto tempo no dia você tira para orar?
Ficar horas e horas frente a uma televisão assistindo programas em não
conformidade com a palavra de Deus, não seria a mesma coisa que adorar ídolos ou
adorar um deus de vidro com imagens?
Este deus que te faz chorar, rir, cantar e até diz qual é a roupa que você tem que
vestir.
Em meu primeiro livro “Televisão Babá Eletrônica” (5ª edição – 5.000
exemplares vendidos), desafiamos pais e educadores a estarem criando seus filhos pela
palavra e não pela televisão.
Estamos tendo muitos resultados positivos não só através do livro, mas das fitas
de vídeo e de nossas pregações ligadas ao mesmo tema.
Em dois anos e meio (912 dias), chegamos a visitar 360 igrejas, em 72 cidades,
105 denominações diferentes, pregando a um público de 61.172 pessoas, onde deste
total 6.703 aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas.
Vimos que muitos tomaram uma posição diante de Deus e passaram a criar seus
filhos pela palavra, usando o mínimo possível a televisão.
Em nosso primeiro livro falamos de uma educação apropriada para nossos filhos
de acordo com a vontade de Deus.
Aquela educação que davam às crianças na época de Moisés.
Ensinar a criança a ter temor a Deus a honrar papai e mamãe, respeitar os mais
velhos.
Ensinar o jovem a ser obediente, dar um treinamento prático à criança e inculcar
nela a palavra de Deus.
Podemos até chamar tudo isso de culto doméstico.
Fazer memorização de versículos bíblicos, ler a bíblia, louvor e comunhão,
período de oração e até um bate papo em família sobre as verdades eternas.
Falar com a criança sobre quem é Deus, o poder de Deus e as maravilhas que
Deus fez, faz e continuará fazendo.
Em nosso primeiro livro “Televisão Babá Eletrônica” lançamos um desafio o
qual muito nos surpreendeu, dada a atitude das crianças que tomaram uma posição
diante de Deus.
As crianças levaram mais a sério do que os pais.
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Noto que em minhas pregações o adulto absorve cerca de 17% e as crianças
90%.
Evidentemente que tudo que falei para você até aqui foi apenas o óbvio.
Mas na verdade como estão sendo criados os filhos do crente hoje?
Como deve ser a educação de uma criança com base na bíblia já sabemos, mas o
que esta acontecendo de fato com os filhos dos crentes?
Uma criança hoje, está assistindo em média, 4 horas de televisão por dia, 28
horas por semana, 1.432 horas por ano.
E nesse espaço de tempo ela esta vendo 1.168 piadas de sexo, 7.446 senas de
nudez por ano.
Sem falar da violência gerada pelos desenhos animados, programa predileto dos
nossos filhos nos dias de hoje.
Numa pesquisa realizada pela ONU-Organização das Nações Unidas em agosto
de 1.998, chegou-se à conclusão que na televisão brasileira são exibidos 32 crimes por
hora, 1.432 crimes por semana através dos desenhos animados, estes que nossos filhos
tanto gostam de assistir.
Nesta mesma pesquisa a ONU, classificou os tipos de crimes como sendo: 30%
homicídios, 57% lesões corporais, 6% furtos, 4% roubos e 3% outros.
Verificou-se ainda, através desta pesquisa, que as redes de tevê Bandeirantes e
Record lideram os homicídios em seus desenhos animados e a Globo vence em lesões
corporais.
Tudo que uma criança vê e ouve hoje é o que ela vai ser no futuro.
De 8/3: “Nem só de pão vive o homem, mas, sim de toda a palavra do Senhor. Isto é,
que a comida não é tudo, e que a verdadeira vida resulta da obediência a todo
mandamento de Deus.”
Amado, preste atenção que não é só de canal que Deus quer que você mude,
mas, de vida também.
“Não é errado assistir à televisão, ouvir rádio, assistir a vídeos ou ouvir
música. Mas Deus quer que sejamos sábios com relação ao que colocamos em nossa
mente.
Muitos programas de TV, filmes, fitas de vídeos e programas de rádio não são
de boa qualidade.
De fato, as pessoas freqüentemente dizem coisas que não devem nesses meios de
comunicação, fazem coisas erradas e esforçam-se para que o pecado pareça a coisa
certa.
Isso é mentira. Sabemos que Deus quer que façamos o que é certo, e não o que é
errado.
Ele não quer que ninguém Lhe desobedeça.”
- Josh Macdowell
__________________

•

Pai, quando nosso cachorro morrer, ele também vai para o céu?

•

Pai, de manhã machuquei minha perna. Se Jesus vir me buscar hoje,
subirei com este corte na perna?
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Rebeca Ripari (8 anos)
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TRÊS
O que realmente despertou-me e chamou-me a atenção para estar
compartilhando este livro contigo, foi uma reportagem que chegou ao meu
conhecimento, publicada no Jornal Noticias Populares - Sexta feira 01 de Outubro de
1999 – pág. 12, onde o ator de novela Kadu Moliterno diz: “Na minha casa quem
manda sou eu”.
“ Kadu Moliterno detona a Globo – Galã de
Suave Veneno proíbe os filhos de assistirem as novelas da Platinada.”
Casa de ferreiro espeto de pau na casa do ator Kadu, novela não entra.
Os 3 filhos do galã estão terminantemente proibidos de acompanhar os folhetins da
globo.
Apesar de fazer parte delas, Kadu acha que as novelas da globo são um péssimo
exemplo para a criançada.
Nem mesmo ‘Suave Veneno’ em que o galã fazia o Álvaro Figueira, a criançada pôde
acompanhar. ‘é uma boa mensagem para crianças um personagem que se envolve com
sadomasoquismo?’ – Questiona o ator.
As crianças de Kadu não sabem quem é Angélica.
Nunca ouviram falar em Feiticeira.
Se encontrarem por Ratinho na rua, vão achar que é um gordinho como outro
qualquer.
Meus filhos só sabem quem é a Xuxa porque ouvem as músicas dela, nas festinhas.
TV na casa do Kadu, só a cabo.
‘A programação da TV passa mensagens muito ruins.
Só depois que tive filhos me dei conta disso, só então vi o quanto a TV faz mal às
crianças.
Os meus praticantes não assistem nada, só desenhos, porque a tv está cheia de
violência.’
Linha direta na casa de Kadu?
Nem pensar.
O programa sanguinolento e recordista de audiência está fora de cogitação.
Tem gente que vê "o linha direta" e sonha com a violência.
Kadu explica que a televisão pode interferir negativamente na formação de uma
pessoa, por isso, está vetada na sua casa.
O ator não tem medo de represálias dos caciques da Globo.
‘Não interessa se sou contratado da Globo.
Antes de ser um profissional, sou um cidadão.
na minha casa quem manda sou eu’. ”
- Sabe missionário Marco Antonio, isto muito me preocupa, se uma pessoa que
não professa nossa fé como este ator Kadu pensa e age assim, como vamos criar nossos
filhos então?
Temos que criar nossos filhos para agradar a Deus.

11

QUEM MANDA EM SUA CASA? – Marco Antonio Ripari
Nossos filhos têm que estar ligados com as escrituras sagradas e com os
ensinamentos bíblicos.
Dt 6/7: “Devemos inculcar a palavra na criança assentado em casa, quando andar
pela rua, ao deitar-se e ao levantar-se.”
“ Toda mãe deseja que seus filhos se tornem pessoas bem - ajustadas,
responsáveis, pessoas de quem possam se orgulhar.
Quer vê-los enfrentando com segurança – e vencendo – os obstáculos da vida.
E quem não deseja filhos que honrem os pais, e lhes sejam obedientes, mesmo em
tempos tão difíceis e em meio a tantas influências negativas?” – Bárbara Cook
Temos que nos dedicar mais à criação dos nossos filhos, porque para termos
filhos espirituais e filhos sábios para a boa obra de Deus é necessário investir neles.
Quando falo investir refiro-me a enfiar a mão no bolso, e comprar para as
crianças livros, cd’s e filmes evangélicos.
De maneira geral, oferecer aos nossos filhos programações com valores cristãos,
valores espirituais e valores morais.
Nossos filhos têm que ser diferentes.
Não devemos criar nossos filhos para eles serem separados de Deus, mas, criá-lo
para serem separados para Deus.
É até mesmo uma vergonha muito grande quando recebemos o caderno de
anotações da escola dos nossos filhos com a observação:
“-Seu filho está com caspa, piolho ou lêndea.”
O problema não é o que está na cabeça, mas, o fato que não estamos pegando as
crianças no colo.
Não estamos tendo contato físico com nossos filhos.
Eles precisam de carinho, sem falar que se você pegá-lo em seu colo vai
perceber se tem ou não alguma coisa estranha na cabeça do lado de fora.
Porque do lado de dentro da cabeça você só conseguirá resolver com muito
amor.
Tem pessoas que até dizem:
- Eu tenho minha consciência limpa e tranqüila quanto à criação do meu filho!
Só pode ter mesmo, nunca a usou!
Muitas crianças quando vão procurar seus papais, costumam ouvir:
- Sai, sai, sai...vai falar com sua mãe.
Então a criança nem bem chega perto da mãe, ouve também:
- Sai, sai, sai...vai falar com teu pai.
É um sai daqui, um sai dali, afinal isso deixa ou não uma criança confusa?
Por que sai se o próprio Senhor Jesus nos diz:
Mt 11/28-29: “Vinde a mim, todos vós que estais cansados e oprimidos, e eu vos
aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de
coração, e encontrareis descanso para a vossa alma.”
Mr 10/14: “Deixem as crianças virem a Mim, porque o reino de Deus pertence àqueles
que são como crianças.”
Mt 21/16: “Pela boca das criancinhas sairá o perfeito louvor.”
Amado que tal não falar sai, sai, sai. . .
Mas dizer: venha filhão vamos bater um papo.
- Como está a aula de matemática?
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Você está feliz com nossa igreja?
E sua professora dominical é legal?
Vamos tomar um sorvete?
Me ensina cantar aquela música?
A verdade meu amado é que estamos perdendo nossos filhos, pois eles estão
mais aptos para aprender dos adultos os maus hábitos do que os bons hábitos.
Sem treinamento não há aprendizagem.
Sem aprendizagem não há ensino.
Sem ensino não há mudança de comportamento.
Pr 22/6: “Ensina a criança no caminha em que ela deve andar, quando ela crescer e
ficar mais velha ela não se desviará deste caminho.”
Se temos crianças agressivas, mal educadas, nervosas é porque temos pais
relaxados que não estão educando-as corretamente.
“Quando nossos filhos são jovens, precisamos ser seus guias, seus
incentivadores, seus mestres e treinadores.
Precisamos fortalecê-los com o conhecimento inabalável de quão incrivelmente
valiosos eles são para nós.
Precisamos assumir posições sobre comportamentos e atitudes certos e ser
suficientemente fortes para discipliná-los” - Gary Smalley
Uma vez ouvi uma expressão muito comum em nosso meio:
-Aquele menino é tão mal educado que dá vontade de socar ele na parede, oh!
menininho terrível!
Se quem ensinou o menino a ser assim foram os pais, porque sabemos que os
filhos são espelho dos pais, temos que socar o menino na parede?
Se quisermos ter filhos educados, temos que ensiná-los.
Quando você vê uma criança agressiva ou falando nomes feios, será que em casa
papai e mamãe não fazem o mesmo?
- Ah! Eu gostaria de ter um filho calmo, um filho diferente das outras crianças,
que orasse que fosse um homem de Deus.
Já tentou orar com ele todos os dias, colocar louvor para ele pela manhã ao
acordar, fazer lição de casa com ele, passear com ele, praticar esportes, beijá-lo, abraçálo e tirar um tempo para bater papo com ele?
Se você não tem esta prática, espera o que do seu filho? Que ele seja sábio e
habilitado para a obra de Deus?
Se você quer que seu filho seja um atleta, um campeão de natação, coloque-o em
uma academia de natação!
Se você quer que seu filho seja no futuro um excelente músico, coloque-o em
um conservatório musical.
Se você quer que ele seja um pintor, então você precisa matriculá-lo em uma
escola de arte e pintura.
Mas, se queremos ter filhos espirituais, temos que viver o que pregamos, gastar
tempo com eles ensinando-os a palavra, comprar material evangélico para eles, tomar
um tempo com eles em oração e jejum.
Eu tenho dois amiguinhos muito especiais, Tiago e Juliana, eles são católicos,
crianças educadas, gentis, não falam palavrão, são generosos, isso explica por quê eu
me agrado muito mais em minha filha estar com eles do que determinadas experiências
desagradáveis que já passei com filhos de crentes.
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De repente, analisando tudo o que estou falando, você chegue a conclusão que
está bom do jeito que está.
Então deixe seu filho o dia todo assistindo televisão, jogando vídeo-game,
navegando na internet, sozinho nos cantos da casa ou até quem sabe o dia todo na rua,
não sei onde não sei com quem.
Aí você nunca terá o direito de reclamar por ter um filho agressivo,
desatencioso, revoltado e de mau caráter.
Nem tão pouco terá o direito de dizer que o pastor ou professora dominical é que
teria que cuidar dele.
Nada disso, a criação do seu filho é individual, seu pastor tem que criar os filhos
dele e você tem que criar os seus.
Porque seus filhos não te pertencem, o ar que você respira e todas as coisas que
você tem não te pertencem. Tudo pertence a Deus.
E seu filho foi dado para que você criá-lo para louvor e Glória do nosso único
Deus.
Seu filho é herança do nosso Deus.
____________________

•

Pai, sonhei que lá no céu tinha uma ponte de ouro e debaixo dela
passava uma água muito bonita, clarinha. Eu só não entendo uma coisa: se no
céu não vou precisar de comida, porque vou precisar de água?

•

Pai, se as ruas no céu são de ouro, não vamos enjoar de tanto
amarelo?
Rebeca Ripari (8 anos)
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QUATRO
É difícil falar de televisão sem mencionar o pastor David Wilkerson que trocou
seu tempo dedicado à televisão para estar na presença de Deus.
Ele estava trocando a santificação pela televisão, mas Deus abriu seus olhos em
tempo.
Estamos diante das maiores promessas de Deus.
Os pensamentos do nosso Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz.
Deus através deste livro fará algo novo em sua vida, apenas creia.
David Wilkerson aponta 31 razões bíblicas para o cristão evitar a televisão.
O pastor americano David Wilkerson, um dos mais respeitados líderes cristãos
deste século afirma que é hora de se aproveitar o tempo, e não desperdiçá-lo à frente da
televisão.
Ele é o criador da instituição “Desafio Jovem” que trabalha na restauração de
drogados, e autor, entre outros, do livro “A Cruz e o Punhal”, best-seller em que conta
seu chamado para trabalhar com jovens delinqüentes em Nova York.
Seu ministério teve repercussão mundial depois que se decidiu a destinar à
oração as duas horas que gastava diariamente vendo tevê.
Wilkerson relaciona 31 motivos bíblicos para tirar a tevê de casa.
1- Temos um mandamento direto para não trazê-la para nossos lares.
“Não meterás, pois, cousa abominável em tua casa, para que não sejais amaldiçoados,
semelhantes a ela; de todo, a detestarás e, de todo, a abominarás, pois é amaldiçoada.”
(Dt 7:26)
2- Coloca os telespectadores na roda dos escarnecedores.
“Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no
caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu
prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore
plantada junto a corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja
folhagem não murcha; e tudo quanto ele fizer será bem sucedido” (Sl 1:1-3)
3- Os vitoriosos não devem colocar nada que seja mau diante dos seus olhos.
“Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim?
Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus
olhos: aborreço as ações daqueles que se desviam; nada se me pegará” (Sl 101:2-3)
4- Quando ativado por satanás representa comunhão com as obras das trevas.
“Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos; porquanto que sociedade pode
haver entre a justiça e a iniqüidade? Ou que comunhão, da luz com as trevas? (2 Co
6:14)
5- Polui o fluir puro dos bons pensamentos.
“Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é
justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma
virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento” (Fl
4:8).
6- Toca a coisa impura a respeito da qual Paulo advertiu.
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“Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do
Deus vivente, como ele próprio disse: Habitarei e andarei entre eles; serei o seu Deus,
e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor;
não toqueis em cousas impuras; e eu vos receberei.”
(II Co 6:16-17).
7- É impróprio para a noiva que se prepara para Cristo.
“Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus,
ataviada como noiva adornada para o seu esposo.”
(Ap 21:2)
8- Não devemos desperdiçar o tempo, mas remi-lo.
“Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te
iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios e sim como
sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus”
(Ef 5:14-16)
9- Não devemos ser co-partícipes dos ídolos dos filhos da desobediência.
“Mas a imundícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre
vós, como convém a santos; nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices,
cousas essas inconvenientes; antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto:
nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de
Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs; porque, por essas cousas,
vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Portanto, não sejais participantes com eles. Pois, outrora éreis trevas, porém, agora,
sois luz no Senhor; andai como filhos da luz (porque o fruto da luz consiste em toda
bondade, e justiça, e verdade), provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não
sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas; antes, porém, reprovai-as. Porque o
que eles fazem em oculto, até o dizê-lo é vergonha. Mas todas as cousas, quando
reprovadas pela luz, se tornam manifestas; porque tudo que se manifesta é luz” (Ef 5:313)
10- Os espectadores se assentam no trono da violência, o que remove a aflição pelo
pecado.
“Ai dos que andam à vontade em Sião... que imaginam estar longe o dia mau e fazem
chegar o trono da violência; que dormem em camas de marfim... mas não se afligem
com a ruína de José” (Am 6:1, 3, 4, 6 )
11- Ela com certeza não renova a mente.
“Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo
por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa
mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.”
(Rm 12:1-2)
12- Representa o fermento do mundo e deveria ser lançado fora do lar.
“Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa
toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato,
sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi imolado” (I Co 5:6-7)
13- Devemos mortificar tudo que seja imundo e idólatra.
“Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as cousas lá do alto,
onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas cousas lá do alto, não nas
que são aqui da terra; porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com
Cristo, em Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza,
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paixão, lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria; por estas cousas é que vem
a ira de Deus (sobre os filhos da desobediência).” (Cl 3:1-3, 5,6 )
14- É uma linguagem obscena da qual devemos nos despojar segundo o mandamento.
“Agora, porém, despojai-vos, igualmente, de tudo isto: ira, indignação, maldade,
maledicência, linguagem obscena do vosso falar” (Cl 3:8)
15- Não é um viver inculpável e santo, digno de Deus.
“Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente
procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis, ainda, de que maneira, como
pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para
viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória” ( I Ts
2:10-12 ).
16- Os espectadores não estão possuindo o próprio corpo em santificação e honra.
“Pois esta é a vontade de Deus: a vossa santificação, que vos abstenhais da
prostituição; que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e
honra, porquanto Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação” (I
Ts 4:3, 4, 7).
17- É uma fonte poluidora da qual procedem a maldição e a amargura.
“De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que
estas cousas sejam assim. Acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o
que é amargoso ?
Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira, figos ? Tampouco
fonte de água salgada pode dar água doce”
(Tg 3: 10-12)
18- Remove a vergonha causada pelo pecado.
“Serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha;
nem sabem que cousa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem; quando eu
os castigar, tropeçarão, diz o Senhor.” (Jr 8:12).
19- Cristo nos chama a ungir os nossos olhos, não a envenená-los.
“E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas” (Ap 3:18)
20- Devemos purificar-nos de toda impureza da carne, aperfeiçoando a santidade no
temos de Deus.
“Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da
carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus.” (2 Co
7:1).
21- O ministério para Cristo requer que renunciemos às coisas desonestas ocultas.
“Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não
desfalecemos; pelo contrário, rejeitamos as cousas que, por vergonhosas, se ocultam,
não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus; antes, nos
recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação
da verdade.”
(2 Co 4: 1,2)
22- É um ídolo que causa confusão e deveria ser odiado.
“E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe
pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse lançado no mar” (Mc
9:42).
23- Ofende as crianças, levando-as ao tropeço.
(Mc 9:42)
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24- A visão conduz à prevalência da soberba.
“A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma; o testemunho do Senhor é fiel e dá
sabedoria aos símplices. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração; o
mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e
permanece para sempre; os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente,
justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado; e são mais
doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo;
em os guardar, há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas
? Absolve-me das que são ocultas.
Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine; então, serei
irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o
meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e
redentor meu! ” (Sl 19:7-14).
25- Já é tarde. Cristo volta em breve.
Devemos rejeitar todas as obras das trevas.
“Vai alta a noite, e vem chegando o dia.
Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Andemos
dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem em impudicícias e
dissoluções, não em contendas e ciúmes; mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada
disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências” (Rm 13:12-14)
“E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro”
(I Jo 3:3)
26- Deus ordena que o povo santo destrua e rejeite todos os ídolos.
“Porém assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas,
cortareis os seus postes-ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Porque tu és
povo santo ao Senhor, teu Deus; o Senhor, teu Deus, te escolheu, para que lhe fosses o
seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra” (Dt 7:5-6)
27- É amizade com o mundo, produzindo inimizade para com Deus.
“Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis,
não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus ? Aquele, pois, que
quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus” (Tg 4:3-4)
28- A face do Senhor está contra os praticantes do mal, e os espectadores não estão
apartando-se do mal, como foi ordenado.
“Pois quem amar a vida e ver dias felizes refreie a sua língua do mal e evite que os
seus lábios falem dolosamente; aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e
empenhe-se por alcançá-la.
Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às
suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males” (I Pe
3:10-13)
29- Se você acha que se trata apenas de uma mácula em sua roupa, ainda assim está
errado.
“Por esta razão, pois, amados, esperando estas cousas, empenhai-vos por serdes
achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis.”
(2 Pe 3:4)
“Vós, pois, amados, prevenidos como estais de antemão, acautelai-vos; não suceda
que, arrastados pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria
firmeza.”
(2 Pe 3:17)
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30- A televisão abrange as três tentações que satanás introduziu no Éden.
“Não ameis o mundo nem as cousas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o
amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a
concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do
mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência; aquele, porém, que faz a
vontade de Deus permanece eternamente”
( I Jo 2:15-17).
31- Os vitoriosos que vêem o Senhor na Sua glória não necessitam disto.
“Que mais tenho eu com os ídolos ? eu o tenho ouvido, e isso considerarei” ( Os 14:8 )
__________________

•

Pai se Jesus tem uma moradia para cada pessoa lá no céu.
Esta casa tem mobília ?
Eu vou morar sozinha, ou nossa
família vai ficar junta ?
Será que vai ter fruta para
comer ?
Jesus come ?
Você não acha que eu
sou criança para morar só ?

•

Pai muita coisa que eu pergunto, você não sabe responder !
Rebeca Ripari (8 anos)
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CINCO
Nos relacionamos muito bem em determinadas situações, com determinados
problemas.
Mas como é no dia a dia o nosso relacionamento com a pessoa do Espírito Santo
?
E se pudermos dialogar com o Espírito Santo, dizendo-lhe “bom dia” ao
levantar-mo-nos e “boa noite” ao deitar-mo-nos...
Se podemos pedir-Lhe para tomar a frente de uma decisão difícil, por que não
temos uma maior intimidade com Ele ?
Sendo que o Espírito Santo é uma pessoa real e viva, como nos sentimos ao estar
em uma sala assistindo na televisão programas mundanos? Nos expondo e permitindo
que nossos filhos aprendam através destes programas a mentir.
“Uma das maneiras mais eficazes de inspirar a criança a falar sempre a verdade é
contar-lhe a respeito do caráter do Senhor Jesus” – Margaret Bailey Jacobsen.
Quando você aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, o que
passa a habitar em você não é uma coisa qualquer e sim alguém - a pessoa do Espírito
Santo.
E se você e eu temos alguém dentro de nós que é Santo, que luta por nós e que
se entristece quando assistimos programas na televisão que não edificam e nem trazem
crescimento espiritual, temos que parar refletir e se necessário começar tudo de novo.
Se no trabalho fazemos de tudo para não aborrecer o gerente, ou o patrão ou o
amigo da cantina da escola, e se nem somos capazes de premeditadamente contrariar o
vizinho.
Por que então temos que entristecer voluntariamente o nosso melhor e único
amigo verdadeiro, a pessoa do Espírito Santo ?
Você acha que quando você está em sua sala assistindo programas em não
conformidade com a palavra de Deus a pessoa do Espírito Santo fica alegre com você?
Temos que aprender a valorizar o que Deus valoriza.
Se tanto nos esforçamos para não magoar o homem da padaria da esquina,
podemos e devemos respeitar a terceira pessoa da trindade. Quando estamos com a
família assistindo uma novela onde os personagens distorcem todos os ensinamentos
bíblicos, estamos entristecendo a pessoa do Espírito Santo.
Efésios 4/30: “E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para
o Dia da redenção.”
Isaías 63/10: “Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo; pelo que se
lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles.”
Quem manda em sua casa amigo leitor ?
Se nossa atenção está sempre voltada a televisão dia e noite, como poderá o
Espírito Santo se relacionar conosco e como podemos compreendê-lo ?
Já por vias normais às vezes é difícil conhecer o ministério da pessoa do Espírito
Santo, imagine então assistindo televisão e não tendo uma vida de oração !
Intimidade só se tem com alguém, quando você convive com esse alguém, e fala
com ele todos os dias.
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Sabemos, ao falamos acerca de uma pessoa, que ela tem inteligência, emoção,
vontade própria e capacidade de amar.
Podermos também atribuir tudo isso à pessoa do Espírito Santo e ainda sabemos
que quando entristecemos a Ele, entristecemos também a Jesus Cristo e ao Pai.
Por que então trocamos a oração pela televisão e ainda a santificação pela
televisão ?
Preste muita atenção caro leitor!
Quando encontramos o amor de nossas vidas ficamos paquerando, mandando
flores, telefonando, enviando mensagens carinhosas.
Então chega o dia em que conquistamos a pessoa e para alguns de nós, esse
encontro vem a gerar um casamento.
Mas antes de chegar ao casamento existe um tempo de namoro.
Digamos que você tenha encontrado Jesus Cristo com 37 anos... já pensou na
possibilidade de que o Espírito Santo ficou te observando e namorando por todo este
tempo?
E nem foi você que escolheu a Ele. Foi Ele que escolheu a você.
É possível que este amor perdure ?
Sim; se incessantemente mantivermos um bom relacionamento com Ele. Paulo
nos orienta:
“Orai sem cessar . . .” (I Ts 3/10)
Jo 14/26: “Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.”
Digamos que você está caminhando por uma rua e na sua frente existe uma
destas tampas redondas de ferro fora do lugar, então alguém grita:
- Cuidado com o buraco!você vai cair!
Se você continua andando até cair, de duas uma: Ou você tem problema de
audição, ou você é tolo.
Partindo do principio que a pessoa do Espírito Santo nos ensina todas as coisas
e nos faz lembrar de tudo que Jesus tem nos ensinado, por quê ficamos na sala
assistindo programas de televisão em não conformidade com a palavra de Deus ?
Quantas e quantas igrejas visitei em que ao término de minhas ministrações, fiz
a seguinte pergunta:
- Quem tiver certeza de sua salvação sente-se.
- Mas se você tiver dúvida, fique em pé pois quero orar com você.
- Sabemos que dúvidas não vêm de Deus.
Para minha, e para tristeza do nosso Deus , eu já vi igrejas inteiras com mais de
400 pessoas ficarem em pé.
O salvo em Cristo Jesus, que tem a pessoa do Espírito Santo habitando dentro
dele, só tem um objetivo: agradar a Deus - fazer a vontade do Deus Pai.
Você acha que ficar assistindo 4 horas de televisão por dia é demonstar certeza
da salvação? Que após isso podes dizer com convicção Cristo vive em mim?
Se para uma simples tarefa Deus valoriza um homem de boa reputação, cheio do
Espírito Santo e de sabedoria (At 6/3), como poderá confiar a este mesmo homem uma
grande tarefa, se o mesmo ficar trancado em uma sala assistindo televisão?
Jesus Cristo foi claro quando ressuscitou Lázaro:
“Desligai-o e deixai-o ir.” Jo 11/44
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Para podermos ir em frente meu irmão precisamos nos desligar, amarrado você
não consegue fazer nada a não ser ficar sentado em um sofá assistindo televisão.
Para um avivamento mundial o nosso Deus não poderá contar com homens que
faltam nos cultos para assistirem futebol na televisão.
Homens e mulheres que mesmo estando desempregados e tendo pessoas doentes
dentro de suas casas não abrem mão do seu programa preferido na televisão.
Falamos muito em avivamento.
Um grande avivamento na igreja e no mundo.
Antes de um avivamento mundial, precisamos de um avivamento pessoal.
Intimo.
Você liga o carro de manhã porque há combustível nele, correto?
A fonte principal do crente é a palavra e a oração diária, e quando a pessoa do
Espírito Santo unge o coração e a mente, adquirimos uma sabedoria divina e Ele nos
capacita a interceder e a orar.
Mas, se o crente encontra prazer na televisão, então lhe falta combustível.
Falta-lhe tudo!
Muitos dizem que ninguém poderá colocar a mão em um ungido de Deus. (E
estão certos)
Assistir programas em não conformidade com a palavra de Deus na televisão é
atitude de um ungido de Deus?
Deus não dá a unção e nem avivamento a qualquer um.
A unção trás perseguição.
A perseguição trás avivamento.
Então temos um povo que não ora, não jejua, mas assiste televisão todos os dias.
Quer avivamento?
O povo de Deus não quer pagar o preço e nem sofrer perseguição, pois o
perseguidor o deixa em paz assistindo televisão.
De que unção estamos falando ?
Que avivamento é este ?
Avivamento de Domingo ou nas reuniões de oração?
Quem manda em sua casa meu irmão ?
Temos que aprender a sermos crentes no Senhor Jesus Cristo e a vivermos o que
pregamos os 365 dias do ano.
Quanto mais ungido você for, mais próximo de Deus estará e quanto mais
próximo de Deus, maior será sua unção. Nada lhe colocará medo, e, nada separará você
do amor de Deus, nem a tribulação, nem a perseguição, nem a televisão.
Ro 8/38-39: “Porque estou certo de que: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os
principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a
profundidade, nem alguma outra criatura. Nos poderá separar do amor de Deus, que está
em Cristo Jesus, nosso Senhor !”
A unção é a autoridade de Deus.
A unção apodrece o jugo.
Is 10/27: “E acontecerá, naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu
jugo, do teu pescoço; e o jugo será despedaçado por causa da unção.”
Há autoridade nas palavras de um homem ungido por Deus.
Deus honra os seus ungidos.
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Quando uma pessoa se liga nos programas mundanos da televisão e se desliga de
Deus, a unção de Deus se apaga de sua vida. E essa pessoa - você - automaticamente
passa a perder esta unção que esta sobre sua vida.
A isso eu chamo de duvidar do caráter de Deus. Priorizar a carne, e perder a
unção por causa da televisão.

____________

•
•

Pai você esqueceu de orar para almoçar !
Pai eu não gosto de orar pelas pessoas durante a pregação, só quando
termina o culto.
Rebeca Ripari (8 anos)
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SEIS
A cada dia que passa o mundo está mais interligado através da televisão. O que
acontece nos mais remotos cantos do planeta é exibido ao vivo em nossos lares via
satélite.
Mas além da tecnologia de ponta o que mais cativa o crente na televisão ?
Como neutralizar a força sedutora das novelas e outros programas se não
voltarmos a fazer os cultos domésticos ?
Existem forças ocultas comandando a programação televisiva. Isso mesmo!
Escrevo conscio da profundidade da alegação; veja:
Demônios entram nos lares de pessoas evangélicas através dos programas de
televisão em não conformidade com a palavra de Deus.
Se o inimigo toca em nós é porque damos brechas e deixamos portas abertas.
Quando?
- Quando abrimos precedentes deixamos a carne em operação. O pecado nada
mais é do que uma desobediência deliberada.
Ninguém te força a orar, jejuar, ler a bíblia e a ouvir louvor.
Da mesma maneira, também ninguém te força a assistir televisão.
Gl 5/19: “As obras da carne são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria,
inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios,
bebedices e glutonaria. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.”
Quem controla sua vida meu amado e quem manda em sua casa ?
O Espírito Santo de Deus precisa estar no controle de nossas vidas.
Santificação, visão e unção andam juntas
Salvação e transformação são atos voluntários.
Basta querer e pedir a Deus, então você muda.
Deus apenas toca seu coração, Ele não te obriga a nada.
Meu amado, dedicando-se tanto tempo à televisão, tem certeza de que você é
salvo ?
Antes de você aceitar a Jesus você vivia na prática do pecado, então você
fumava, bebia, prostituía-se, roubava e talvez até matava.
Depois que você deixou de ser escravo do pecado, depois que você saiu debaixo
da maldição do inferno e aceitou o filho de Deus o próprio Deus Jesus Cristo como
Senhor e Salvador de sua vida você continua com esta prática de pecado ?
Jo 8/34: “Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é
escravo do pecado.”
Pv 14/9: “Os loucos zombam do pecado”
Rm 6/23: “O salário do pecado é a morte”
I Co 15/56: “O aguilhão da morte é o pecado”
I Jo 3/8: “Quem pratica o pecado procede do diabo.”
-Missionário Marco Antonio, misericórdia, mas de jeito nenhum, nunca mais
andei como andava antes, minha vida mudou totalmente quando aceitei a Jesus.
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- Diga-me: antes de chegar aos pés do Senhor Jesus Cristo, você assistia
televisão?
- Sim, de segunda a domingo.
- Hoje depois de ter aceitado o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de
sua vida, tendo agora seu nome no livro da vida, você continua assistindo os mesmos
programas que assistia antes ?
- Sim.
Tem certeza que você é salvo meu irmão?
...
Ap 1/5: “Pelo sangue de Jesus fomos libertos dos nossos pecados.”
I Jo 5/18: “Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado.”
Rm 6/11: “Considerai-vos mortos para o pecado.”
Rm 6/14: “O pecado não terá domínio sobre nós.”
I Co 15/3: “Cristo morreu pelos nossos pecados.”
Quando lemos no capítulo 4 do livro de João a passagem referente à mulher
samaritana, notamos que ela recebeu a palavra, abriu seu coração e foi liberta.
Sem mencionar que ela se tornou uma grande missionária.
E o Senhor e Salvador Jesus ao tirar-lhe uma dúvida lhe disse: “Deus procura
verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade.” Jo 4:24
Sabe amado, nossos filhos, e até mesmo nós, precisamos ter um verdadeiro
encontro com Jesus como a Samaritana teve.
A verdade é que muitas vezes nossos filhos não encontram apoio dentro de suas
próprias casas - nossas casas.
Sentem desprezados pelos próprios pais.
“As crianças precisam de segurança emocional: concretamente isto significa que
necessitam estar certas do amor e da dedicação de seus pais e de outros adultos que
fazem parte do seu mundo” – Dagmar F. Grzybowski.
O próprio Senhor Jesus nos adverte que não devemos desprezar, nem perder e
nem tão pouco colaborar para que uma criança perca sua fé nEle.
Mt 18/6: “Mas se qualquer um de vocês fizer com que um destes pequeninos que crêem
em Mim perca sua fé, seria melhor para vocês serem jogados ao mar com uma pedra
amarrada no pescoço.”
Mt 18/10: “Tomem cuidado para não desprezar nenhuma só destas criancinhas. Porque
Eu lhes digo que no céu os seus anjos sempre estão na presença de meu Pai.”
Mt 18/14: “Assim também, é a vontade do meu Pai que não se perca nenhum destes
pequeninos.”
“Nos cuidados infantis, um bebê deve receber contatos amorosos e gentis, seja quando a
fralda é trocada ou durante a alimentação e o transporte.
Mesmo uma criança na mais tenra idade é capaz de distinguir entre contatos gentis e
rudes ou agressivos. Os pais não deveriam poupar esforços para garantir a seus filhos
um relacionamento amoroso, durante as horas em que ficarão longe de seus filhos” –
Gary Chapman e Ross Campbell.
Nós não devemos nos preocupar com o que não temos.
Há pessoas que ao assistir televisão, mudam seus hábitos mesmo não tendo
condições.
Então vêem um sofá em oferta, correm na loja para comprar um igualzinho, da
mesma cor e modelo. Se a televisão avisar que o sabonete “X” faz mal, e que o melhor é
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o sabonete “Y” ela vai ao banheiro joga tudo fora e compra o que esta sendo anunciado
na televisão.
E se esquece que vem usando a mais de trinta anos o sabonete que está sendo
alvo de crítica pela televisão e nunca lhe fez mal algum.
Tem marido que achando uma loira ou morena bonita na televisão, compartilha
com sua esposa e a mesma para copiar o que esta vendo na televisão vai a um
supermercado compra um tubo de tinta para ficar igual à pessoa da televisão.
Isso é pecado!
Mt 6/25: “Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo
que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida
mais do que o mantimento, e o corpo, mais do que a vestimenta ?”
Você não deve se preocupar com o que você não tem.
Preocupe-se com o que você tem, Cristo Jesus.
“Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas já passaram, eis
que tudo se fez novo.” 2 Co 5:17
Empresas que apoiam promiscuidade, vícios e maldição através da televisão não
devem se beneficiar de clientes evangélicos como nós. Sabemos que o mundo está em
crise sim, basta ler jornais, basta acompanhar os noticiários. Que o mundo está em crise
é uma grande verdade, mas o que precisamos é estar em Cristo para fazermos a
diferença.
- Sabe missionário eu nem posso concordar com tudo o que você fala, mas
mesmo assim gostaria de fazer-lhe uma pergunta...
- Que não concordamos com tudo o que ouvimos isto é real, prova maior disto é
que até os crentes não concordam também com tudo o que Jesus falou. Pois se
concordassem desligariam suas televisões e orariam muito mais, passariam a viver o
que pregam.
Teriam pelo menos uma sala de oração !
Mas, vamos a pergunta...
-Missionário Marco Antonio você fala de uma educação com base na bíblia.
Acontece que meu filho não me obedece: Se ele liga a televisão e eu vejo que o
programa não vai ajudá-lo em seu crescimento espiritual eu desligo. Só que ele pega, e
liga de novo.
É o trabalho de eu desligar, ele pega corre e liga novamente, isso quando não
vem acompanhado de uns palavrões.
O que devo fazer neste caso ?
- Vara nele! Afinal quem manda em sua casa?
Estou tentando lhe dizer que quem vem mandando há muito tempo em sua casa
é a televisão, e agora você me afirma que até seu filho manda ?
- Vara nele.
O próprio Deus te recomenda isto, não sou eu.
Pv 13/24: “O pai que não castiga seu filho quando é preciso, mostra que não tem amor
por ele. Um pai que ama seu filho de verdade desde cedo dará o castigo apropriado.”
Pv 25/15: “Toda criança é rebelde e desobediente por natureza, para vencer esse
problema é preciso um castigo severo mas amoroso.”
Pv 23/13-14: “Não deixe de corrigir seus filhos, o castigo bem aplicado não prejudica a
criança.”
O castigo e a dor livrarão seus filhos do inferno.
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Pv 29/15: “A criança que é corrigida com umas palmadas aprenderá a se comportar
direito. A criança que sempre faz o que quer, faz seus pais passarem vergonha em
público.”
- Eu sempre pensei que o pastor e a professora dominical é que tinham que
cuidar dos meus filhos!
- Se pensou assim, pensou errado!
Pastor e professora dominical tem que criar os filhos deles, e você têm a
responsabilidade de criar os seus. Muitos têm uma maneira errada de entender a palavra
ou fazem de conta que não entendem, e acabam pecando em dizer:
- Meu filho é muito pequeno, creio que quando ele crescer um pouco mais aí
então poderei ler a bíblia com ele, ficar falando de morte de cruz , agora ele é muito
pequeno para entender tudo isto.
Em que parte da bíblia está escrito isto se nunca encontrei tal absurdo?
Ao contrário, meu amado; seu filho não tem que crescer para ouvir e receber as
orientações de Deus é você quem tem que diminuir, tornar-se criança novamente.
Mt 18/3: “Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como
crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus.”
Nosso inimigo é esperto ele sabe que se destruir a família hoje não teremos
igreja no futuro. Portanto precisamos orientar, criar nossos filhos já desde pequenos
com a palavra de Deus. Envolver nossos adolescentes e jovens com as atividades da
igreja, investir neles.
“De acordo com as autoridades do assunto, as famílias estão em crise. Uma alta
autoridade, do setor penitenciário do país, informou através de um jornal de grande
circulação, que a delinqüência cresce na faixa etária de 16/17 anos.
O remédio que esta autoridade apresenta, dentre outros, é a reestruturação da família.
Nosso adversário sabe que, destruindo a família, enfraquecerá a Igreja” – Ronaldo
Fonseca.

•

•

Pai quando Jesus vir nos buscar, vou poder levar meu ursinho de
estimação ?
Pai criança também pode jejuar ?

Rebeca Ripari (8 anos)
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SETE
É muito triste meu amado saber que uma pessoa que vive 70 anos, passa 8 anos,
2.920 dias, 70.080 horas assistindo televisão.
E 6 meses, 144 horas com religião, procurando Deus.
Isso quando O encontra.
Mais triste ainda é que dentro desta estatística encontram-se amigos nossos e até
muitos crentes.
Afinal quem controla sua vida ?
Quem manda em sua casa ?
Como pode uma pessoa ser evangélica e ficar tanto tempo frente a uma
televisão? E a oração?
A verdade é uma só, o povo de Deus trocou a santificação pela televisão.
É comum nos dias de hoje ver um crente no Senhor Jesus ter uma sala de
televisão, porém ele não tem uma sala de oração.
Mt 22/29: “Errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus.”
Quando assistimos um programa na televisão e o mesmo não é santo, então ele é
profano.
E se ele não é puro, ele só pode ser impuro.
Ou pode haver meio termo?
Mt 12/30: “Ou você é Comigo ou contra Mim”
Rm 6/23: “O salário do pecado é a morte”
Nada deve nos separar do amor de Deus.
Quando assistimos programas em não conformidade com a palavra de Deus
damos legalidade ao pecado.
Cada nível de pecado libera uma quantidade de demônios. Cada pecado atrai
uma maldição.
O pecado dá legalidade para ação de demônios.
Nós não somos um pecador lutando para ser santo. Mas, um santo que luta
contra o pecado.
Quando estamos em uma sala assistindo uma novela em que se mostra uma cena
de sexo, que tipo de espírito você acha que se está invocando para dentro de sua sala ?
O Espírito de Deus com certeza não é!
Desenhos violentos, pornografia através dos filmes e novelas...
Você já ouviu falar de alguma pessoa que foi liberta assistindo algum destes
programas ?
Por que não copiar bons exemplos? - Deus desafiou David Wilkerson a trocar o
tempo que gastava com televisão para estar na presença Dele.
Quando oramos, estamos falando com o criador do universo, o nosso único
Deus.
Para sermos ministrados por Deus temos que orar.
Aprendi com meu pastor, Rev. Luiz Ramos, a estar orando uma hora por dia,
onde divido em:
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•
•
•
•
•
•

10 min. de adoração
10 min. para confissão
10 min. para orar no Espírito
10 min. para orar a palavra
10 min. de louvor
10 min. para pedir
Devemos manter um devocional pessoal diário.
Precisamos verdadeiramente nos humilhar em nossas orações. Deus vai nos

ouvir.
Se temos tanto tempo para assistir televisão, podemos estabelecer um tempo
com Deus pessoal e com a família.
A pessoa do Espírito Santo colocará as palavras em nossa boca, basta
acreditarmos e termos fé.
Todos nós temos um estilo de oração. De repente você gosta de orar no
banheiro, ou caminhando de manhã, no quarto, na varanda ou no campo.
Eu conheço pessoas que fazem de sua vida uma verdadeira oração, pessoas que
oram o dia todo, pessoas que chegam a orar 10 horas no Espírito.
Eu não sei o local onde você ora, o tempo ou a maneira de você orar, mas creio
que você já desenvolveu seu estilo.
Orar é um estilo de vida, e quando você conhece um homem de oração você
quer também imitá-lo.
Há algum mal imitar quem agrada e faz a vontade de Deus ?
Isaque meditava no campo – Gn 24:63.
Jesus orou no cemitério – Jo 11:41-42.
Paulo orava na praia – At 21:05.
Daniel orava no quarto – Dn 6:10.
Você pode interceder pela nação – Dn 10:2.
Assim como você gasta 4 horas assistindo televisão por dia, pode muito bem
dedicar-se mais à oração.
Devemos viver orando - 24 horas por dia.
Já pensou você encontrar-se com um amigo e poder dizer-lhe:
- Hoje eu falei com Deus !
Conta-se que uma mulher já com seus 45 anos, pediu que o pastor orasse por ela,
seu nome Julieta.
- Qual é o motivo da oração minha irmã ?
- É meu marido pastor, o Romeu.
- Qual o problema ?
Ele não quer saber de Jesus, já falei muitas
vezes para ele, mas o senhor sabe estas pessoas que tem o coração duro, não
é?
Estarei orando para que Deus envie sua
palavra ao coração de seu marido.
Me diga quantos anos faz que a senhora é
convertida ?
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Ah ! Prá mais de 15 anos.
Amado leitor sabemos que para Deus nada é impossível (Lc 1:37), porém chama-me a
atenção alguns detalhes desta situação que gostaria de dividir com você.
Primeiro, para esta mulher “Julieta” ser convertida há 15 anos e seu lar ainda não
ter mudado, algo está errado.
A palavra do nosso Deus nos diz :
Js 24/15: “Eu e minha casa serviremos ao senhor.”
2 Rs 20/1: “Põe em ordem a tua casa...”
Sl 127/1: “Se o Senhor não edificar a casa...”
Mt 7/24: “Edifique a casa sobre a rocha...”
Mt 21/13: “Minha casa será chamada casa de oração.”
At 16/31: “Serás salvo tu e a tua casa ...”
I Tm 3/4: “Governe bem a sua própria casa...”
Vamos fazer então uma visita surpresa na casa desta mulher, dona Julieta.
Lá está ela assistindo televisão, então chega seu marido do trabalho:
- Oi, meu amor! Tudo bem? (Diz o marido ao entrar e se deparar com sua
mulher assistindo a novela sentada no sofá da sala)
- Tudo bem...tudo bem...sai da frente para não me atrapalhar!
- Você pode esquentar a janta enquanto eu tomo um banho ?
- Janta !? Você acha que eu sou sua empregada, sua babá ou o quê ?
Ti vira, esquenta você que aqui ninguém vai ficar dando de mamá para
marmanjão nenhum.
- Mas, Julieta...
- Não tem mais e nem menos, será que você não se toca que eu estou assistindo
televisão ?
Até parece uma piada não é meu amado ?
Mas acontece que o Romeu dá meia volta, sai de casa e vai para o primeiro bar
da esquina.
E lá todos o tratam muito bem.
- Oh ! Romeu, toma uma aí que essa eu pago! (um amigo)
Você já ouviu aquela piada nova do papagaio?
E aquela do português? (outro amigo)
O que vai ser ser pra acompanhar, seu
Romeu? Sanduíche ou salgadinho? (O atendente)
O que vai acontecer no dia seguinte meu amado irmão ?
O Romeu nem vai para casa, vai direto para o bar.
Lá ele encontra apoio, as pessoas lhe dão atenção, ele é amado.
Dona Julieta, em nome do Senhor Jesus, desliga esta televisão!
Prepara a mesa para seu marido.
Coloca um louvor para ele ouvir.
Por quê?
Porque Deus habita no meio dos louvores.
Minha irmã, quando seu marido chegar em casa, ver a mesa com seu jantar,
televisão desligada, louvor de gratidão a Deus.
Sabe o que ele até poderá pensar ?
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Que morreu alguém da família. Ou que você está querendo um sapato novo, um
vestido quem sabe...Provavelmente ele ficará meio ressabiado...
Ele não está acostumado com estas novidades.
Todo os dias ele só te via pendurada na televisão, e agora ele é recebido como
gente, não é de deixar qualquer um confuso?
A verdade é que o amor de Deus nos constrange. Então você o recebe assim na
segunda, depois na terça e aí vai a semana toda.
Oh! minha irmã, no Domingo ele vai aparecer na igreja, implorando querer
conhecer este Jesus que vive dentro de você.
Mas, de repente, você está querendo que fique como exatamente está... Então
continue assistindo televisão!
Quem manda afinal em tua casa: O Senhor Jesus ou a televisão ?
Sabemos que nossas orações sempre estão voltadas à restauração da família,
prosperidade financeira, libertação de vícios, quebra de maldição e cura de enfermidade.
Em meio às suas orações Deus pode bater a sua porta (Ap 3:20) para poder
atender-te e abençoar-te.
Êx 23/20: “Eu mando um anjo na frente do meu povo, para o guardar e levar ao lugar
que preparei para ele.”
Digamos que o nosso Deus criador do céu e da terra, resolva enviar-lhe uma
grande benção para você em sua casa em plena segunda feira por volta das 20 horas.
Onde estará a maioria do povo de Deus ?
Assistindo televisão.
Se você acha que Deus tem a obrigação de estar te abençoando no culto de
Domingo, você está enganado, porque sendo Ele Deus, Ele abençoa no dia em que Ele
achar que você deva, ou não, ser abençoado.
Se nem na sua casa você manda, vai querer mandar também em Deus,
determinando que Ele tem que te abençoar? E quando deve Ele fazê-lo?
Nem eu e nem você determinamos nada para Deus, nem o que fazer, como fazer
ou quando fazer.
Mas, pela Sua infinita misericórdia, Ele envia um anjo para responder suas
orações, e decide fazê-lo na Segunda-feira. Às 20 horas.
E o anjo do Senhor ao chegar em sua casa para lhe dar sua benção, pega você
assistindo programa em não conformidade com a palavra de Deus na televisão.
Você acha que Ele vai te abençoar?
Perdeu a benção meu irmão.
Quem hoje está mandando em sua casa ?
O nosso Deus, ou a televisão?
Você está se esquecendo de que você é servo de Jesus Cristo. E servo, serve.
E se você não serve para servir, tão pouco serve para viver.
Você acha que toda vez que você for visitado pelo Senhor em sua casa, e for
pego na sala assistindo televisão, receberá suas bênçãos da mesma forma que se
estivesse orando ?
Reflita meu amado.
Há um sábio ditado popular que diz “quem com o porco convive do farelo come.
. .”
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- Mas, missionário Marco Antonio a palavra me garante em Marcos 11:24-25
que “Eu posso orar pedindo o que quiser, e se crer eu receberei”, é meu!
E em Sl 34/10 “Que até os leões novos e ativos passam fome. Mas quem procura
o Senhor nunca passa necessidade.”
Como é que com todas estas garantias eu não tenho minhas necessidades
supridas ?
Para ser sincero falta-me até o que comer dentro de casa.
Às vezes nem leite eu tenho para dar para meus filhos.
Como se explica isto ?
- É muito simples meu caro amigo viciado em televisão, atente para o
sublinhado:
Jo 15/7: “Se você estiverdes em Mim e minhas palavras estiverdes em você, então
podes pedir o que você quiser Eu lhe darei . . .”
- Continua assistindo televisão...
Se nem a palavra e nem Deus está em você, pedir será perda de tempo, pois
Deus não te dará.
Quem manda em sua casa, meu irmão ?
Já não está na hora de dar um basta e mudar de vida ? Santifique-se!
Deus nunca vai desistir de você !

__________________

•

•

Pai se Deus pedisse, você me mataria ?

Pai eu não quero ser missionária itinerante como você.
veterinária, e falar de Jesus aos clientes.
Rebeca Ripari (8 anos)
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OITO
Só o que se ouve falar as crianças nos últimos tempos, é de ‘Pokémon’, então
vamos juntos estudar um pouco sobre este desenho ‘animal’.
•
Pokémon – animação que já mandou 600 crianças japonesas para o
hospital.
“Chegou ao Brasil o desenho animado ‘pokémon’, sucesso japonês que rendeu
manchetes no mundo todo depois que 685 pessoas, em sua maioria crianças, foram
hospitalizadas ao assistir um de seus episódios.
O desenho faz parte da nova programação da rede Record, que estreou em março
de 1999.
Exibido no programa ‘Eliana e alegria’, trata-se de um dos mais bizarros
acontecimentos da história da animação. Em 16 de dezembro de 1997, cerca de 13 mil
crianças japonesas, segundo dados oficiais de autoridades educacionais daquele país,
passaram mal ao assistir a uma cena de apenas cinco segundos de ‘Pokémon’.
A cena mostra o personagem principal, o monstrinho amarelo ‘Pikachu’,
soltando raios e luz coloridos pelos olhos de forma intensa.”
Fonte: Jornal Folha de São Paulo – TV Folha 3 – Dom 14/02/1999.
Observação importante: A palavra ‘Pokémon’ se origina a partir do inglês Pocket
monster ou pequeno monstro, monstro de bolso – portátil.
A animação agora também chegou às telas do cinema com ‘Pokémon – O filme’
•
Para entender o filme:
Ash = é o treinador de ‘pokémon’ mais popular entre as crianças. Ele viaja a procura de
aventuras e quer conquistar cada vez mais bichinhos.
Brock e misty = são os maiores amigos de Ash, e também possuem ‘pokémon’.
Pikachu = é o pokémon mais popular, ele é um rato amarelinho, cujo poder é emitir
raios pelas bochechas e rabinho. Ele não fica dentro de ‘pocket bola’.
Equipe Rocket = formada por Jessie, James e o pokémon Meowth (pronuncia-se miau).
Eles são os vilões atrapalhados e sempre se metem em encrencas.
Pocket bola = são pequenas bolas onde os pokémons ficam. Eles saem e voltam de
dentro das pocket bolas apenas quando os mestres mandam.
•
Os mais populares e seus poderes:
Bulbasaur = sementes mortais, chicote de semente.
Butterfree = pó sonífero.
Charmander = furacão de chama, lança-chama.
Eevee = solta chama.
Squirtle = chicote, jato d’água.
Pidgeotto = ventania.
Rattata = habilidades e chicote.
Snorlax = golpe cabeçada.
33

QUEM MANDA EM SUA CASA? – Marco Antonio Ripari
Metapod = endurecimento.
Caterpie = estilingue.
Fonte: Jornal Diário do Povo – Campinas – SP Pág. 4 Sexta – 07/01/2000
•
Brinquedo Assassino
“Quase um mês depois de vitimar uma menina da Califórnia (EUA), uma pequena bola
contendo um brinquedo Pokémon foi responsável, ontem, pela morte de um bebê de
quatro meses de Indianapolis. A criança morreu sufocada com o artefato.
Em dezembro/1999, a morte de Sonora, de 13 meses, já havia feito a cadeia Burger
King suspender uma promoção que oferecia o brinquedo como brinde nas compras.”
(Fonte: Jornal Zero Hora de Porto Alegre – 28/01/2000)
Existem ainda muitos outros filmes e animações contrários aos princípios da
palavra de Deus; veja abaixo trechos de outras matérias publicadas sobre alguns deles:
•
FHC exige auto controle de TV.
Garoto de nove anos esfaqueou amiga depois de assistir a filme violento.
“O presidente Fernando Henrique Cardoso cobrou ontem a adoção de mecanismos de
autocontrole por parte dos veículos de comunicação.
A reação do presidente é conseqüência do episódio acorrido na cidade satélite de Santa
Maria, do Distrito Federal, em que um menino de nove anos esfaqueou 25 vezes uma
amiga de sete depois de assistir ao filme O Brinquedo Assassino.
O presidente brasileiro já havia se manifestado sobre esse tema há seis meses, quando
um estudante de Medicina de São Paulo metralhou o público que assistia a um filme,
matando três pessoas.
Ontem, o secretário de Direitos Humanos, José Gregori, disse que o governo vai
formular parâmetros e buscar mecanismos para obrigar a TVs abertas a aprovarem o
Código de Ética, que está sendo negociado há um ano.”
(Fonte: Jornal Zero Hora de Porto Alegre – 10/02/2000)
•
Meninos mataram criança na Inglaterra depois de ver filme.
“O assunto tem gerado debates na sociedade. Para especialistas, a melhor maneira de
garantir que as crianças não sejam influenciadas é controlar e discutir o que é visto na
TV.
Segundo o psiquiatra infantil Luís Augusto Rohde, os meios de comunicação não
devem ser encarados como a origem da violência, mas sim um fator a ser associado ao
comportamento agressivo da criança.
Para o médico, os pequenos são mais suscetíveis àquilo que vêem na TV porque ainda
não têm o caráter e a personalidade totalmente formados.
Com isso, tendem a imitar os padrões de comportamento dos adultos.
Casos em que crianças ou ferem outras depois assistirem a filmes de violência não são
novidade.
Em 1993, dois meninos de 11 anos foram condenados à prisão por assassinar a pauladas
um bebê de dois anos na cidade de Liverpool, na Inglaterra.
Ao sentenciar o menino à prisão por tempo indeterminado em um reformatório, o juiz
responsável pelo caso mencionou a possibilidade de ambos terem sido impressionados
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por filmes violentos, especialmente O Brinquedo Assassino 3, alugado pelo pai de um
dos meninos dias antes do crime.
Entrevista: Siro Darlan de Oliveira.
No dia 18 de outubro de 2000 a Revista Veja, da Editora Abril - edição 1671, ano 33,
n.42 - publicou uma matéria bastante importante, e que merece nossa atenção:
Só faltava essa
A Igreja Universal vê o diabo em desenhos animados – mas não nos da Record, é claro.
Especialista em criar polêmicas, a Igreja Universal do reino de Deus acaba de voltar sua
artilharia para os desenhos animados, especialmente aqueles produzidos pelos estúdios
Disney. Na última edição de seu jornal semanal, o Folha Universal, que é distribuído
gratuitamente nos templos, foi publicado uma reportagem que analisa a ‘influência
maligna’ dos desenhos sobre as crianças.
Baseado num site evangélico da internet, o artigo enumera produções que trariam
‘mensagens satânicas disfarçadas de algo bom’.
É enorme o festival de asneiras escritas em mal português. Para a igreja do bispo Edir
Macedo, o significado da palavra Pocahontas é ‘espírito invocado do abismo’.
A Universal acha suspeito que o gato da personagem Cinderela tenha o nome de
Lúcifer.
Demonstra ignorância ao falar do filme Hércules, pois confunde Hades, um personagem
da mitologia grega, com o diabo da religião cristã.
Nem O rei Leão e Mogli, o Menino Lobo escapam. Seria ‘coisa do capeta’ a frase da
serpente Casca, que olha Mogli nos olhos e diz que o levará para o abismo. Embora a
Disney seja a principal atingida, outros desenhos também entraram na mira – como a
popular série ‘Caverna do Dragão’ . . .”
Quero também registrar uma importante matéria escrita pelas reporteres Cláudia
Croitor e Erika Sallum e publicada pelo Jornal Folha de S. Paulo - Caderno: TV folha,
pag. 12 e 13 - no dia 10/09/2000:
TV se transforma em templo eletrônico.
Nunca houve tanta religião na tv, católicos e evangélicos produzem 82 horas de
programação por semana.
“A TV BRASILEIRA conta hoje com 18 programas religiosos, além de dois canais
UHF quase inteiramente dedicados a esse tema (Rede Gospel e Rede Vida).
Da Igreja Adventista do Sétimo Dia à poderosa Igreja Internacional da Graça de Deus –
que possui atrações na rede TV!, Gazeta, CNT e bandeirantes, inclusive no horário
nobre - é possível assistir, em apenas uma semana, a mais de 82 horas de missas, cultos,
pregações, exorcismos.
Se não atingem um índice significativo de audiência, não chegando a ultrapassar picos
de 2 pontos no Ibope (cada ponto equivale a 80 mil telespectadores na Grande São
Paulo), esses programas pelo menos comprovam que a TV se tornou, definitivamente,
uma arma poderosa para religiões.’
A Religião na TV Brasileira.
Rede Record
•
Ponto de Fé
•
O Despertar da Fé
•
Palavra da Vida
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•
Santo Culto em Seu Lar
TV Globo
•
Programa Ecumênico
•
Santa Missa
Rede TV!
•
A Igreja da Graça em Seu Lar
•
Escola Bíblica na TV
Bandeirantes
•
Igreja da Graça
•
Vamos Falar com Deus
TV Gazeta
•
Igreja da Graça
•
A palavra de Deus
•
R.R. Soares
•
Encontro com Cristo
•
Paz e Vida
•
Fé para Hoje
TV Cultura
•
Missa de Aparecida
Segundo a antropóloga Regina Novaes os evangélicos são mais dinâmicos.
A televisão tem uma influência direta na
religião, tanto na sua própria linguagem como na forma como as pessoas
encaram a formação religiosa.
Essa é a opinião da antropóloga Regina Novaes, que faz parte do Iser (Instituto
de estudos da Religião), no Rio de Janeiro, e coordena o comitê editorial da revista
‘Religião e Sociedade’.
Continuando, a antropóloga afirma que, a religião faz parte da sociedade e usa os meios
presentes nela para se propagar.
- Vivemos em uma sociedade de informação, e é natural que a religião faça uso
dos meios de comunicação de massa. A comunicação é uma preocupação
fundamental na TV e se torna uma preocupação dos programas religiosos
também, que devem se adaptar ao veículo em que estão. E, como há
concorrência entre esses programas, eles buscam o aperfeiçoamento da
comunicação, procurando juntar compreensão e emoção. Há também a
linguagem da imagem, que deve passar credibilidade. E muitas igrejas já
incorporam esse ‘espetáculo’ no próprio templo, fazendo de seus cultos quase
programas de auditório . . .”

Sabemos que os programas televisivos, de uma forma geral, não oferecem nada
que possa nos edificar e fazer com que cresçamos na presença do nosso Deus que é
santo (Refiro-me aos programas em não conformidade com a palavra de Deus).
Temos que começar a fazer nossa parte.
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Ficando longe das obras da carne.
Por que?
Sem santificação ninguém verá a Deus . . .
(Hb 12:14).
Quando falamos de santificação falamos dos frutos do Espírito registrados em Gl
5/22: Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão,
temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne
com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no
Espírito.
Se pretendermos ser fiéis ao propósito de Deus para com nossa família, então
temos que nos santificar.
I Pe 1/16 : Sede santos, porque eu sou santo. . .
I Pe 1/15 : Tornai-vos santos . . .
Lv 20/7 : Santificai-vos . . .
Quando falamos de santificação, a proposta não é ver você ansioso ou afadigado
com coisa alguma.
Santificar-se é estar aos pés de Jesus ouvindo sua voz
Em Lc 10:38-42, vemos a atitude de Marta e Maria em relação ao tema;
Observe...
Não que devemos desmerecer Marta por estar correndo atrás do serviço de casa.
Ao contrário, alguém tem que fazer este serviço, que é muito importante e pouco
valorizado.
‘O trabalho das mulheres é mais exaustivo que o dos homens – Jerry B. Jenkins.’
Mas temos também que parar um pouco, temos que ‘dar um tempo’.
Parar ; Não para assistir televisão!
Parar, e ter um tempo com Deus, orar.
‘Querem viver, então procurem-me - Am 5/4.’
Marta também era uma mulher de fé, pois em João 11/21 vemos ela falando ao
Senhor Jesus:
‘Olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lazaro não teria morrido.’ E por falar em
mulher de fé Rebeca, esposa de Isaque, orou nada mais nada menos que 20 anos para
que engravida-se. Você já pensou, se ela fosse uma mulher de ficar fofocando,
assistindo televisão ou jogando conversa fora ?
Teria ela engravidado ?
Quando falo de mulheres de oração e de fé lembro-me também daquela que
tinha um fluxo de sangue e ao tocar em Jesus foi curada.
Por que estou dirigindo-me nestas palavras a você mulher ?
Porque de maneira geral, você fica muito mais tempo em casa, com seus filhos,
cuidando da casa. E sua função e ministério são muito importantes.
Não seja uma pessoa que olha para trás e que pára no meio do caminho.
Pv 14/1: ‘A mulher sábia edifica a sua casa.’
I Tm 2/11: ‘A mulher aprenda em silêncio.’
Sl 128/3: ‘Esposa... como a videira frutífera.’
Pv 19/14: ‘Do Senhor, a esposa prudente.’
Veja o pecado, e o castigo que teve a mulher de Ló, por não dar ouvidos à voz
de Deus.
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Gn 19/26 : ‘E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal’
E sobre a vinda súbita do reino de Deus, no livro de Lucas (17:32-33) o próprio
Senhor Jesus nos recomenda: ‘Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar
salvar a sua vida perdê-la-á, e qualquer que a perder salvá-la-á.’
Quem manda em sua casa ?
Você e sua casa servem ao Senhor ?
A quem servem ?
Quero que você saiba que, se não é o Senhor Jesus quem está reinando em sua
casa...então é o diabo. (Lc 11:23)
Meu amado, não pode existir no reino espiritual meio termo. Ou Deus reina em
sua casa, ou então, reina o diabo.
Satanás não é o senhor do universo, ele não é onisciente, nem onipresente, nem
onipotente.
Jesus Cristo, Filho de Davi nos deu toda a autoridade para determos o maligno e
destruirmos as obras de satanás.
Mas para fazê-lo você não pode estar criando seus filhos de qualquer maneira,
cuidando relaxadamente de sua casa, e nem tão pouco ficar pendurado em uma televisão
por mais de quatro horas diárias.
Para impedir a atuação de satanás em nosso lar, temos que estar orando.
Usando a autoridade dada por Deus, amarrando as forças das trevas, evitando
brechas, confessando a palavra.
Quando você joga seu tempo fora, com programações televisivas em não
conformidade com a palavra de Deus, dificilmente Deus estará reinando em sua casa.
Então quem passa ter controle em sua casa será satanás.
Você não pode servir a dois deuses, e sim somente a um Deus.
Você e sua casa servem ao Senhor ?
Não é o inimigo quem tem que te dominar, você é quem tem que dominar ele.
A bíblia diz que Deus nos dá o ‘Cetro de autoridade’.
Domine o inimigo. Não se deixe dominar por ele.
Repreenda-o no nome de Jesus.
Há poder no sangue de Jesus.
Prender as forças demoníacas é um ensino de Jesus.
Ele nos ensinou que quando um valente guarda a sua casa, se faz necessário que
um mais valente venha, e o amarre para que sua casa seja saqueada. (Lc 11:21-22).
Satanás se acha muito valente, mas você tem autoridade para pisar em serpentes,
escorpiões e toda a força do maligno (Luc 10/19).
Você assiste tanta televisão que já havia se esquecido disto não é ?
Nós somos este povo com autoridade para amarrar o diabo no nome do Senhor
Jesus Cristo.
A verdade é que nossa incredulidade, nossa desconfiança, medo, e pecado
acabam levando-nos a tomar atitudes surpreendentes.
Se estivermos com problemas e não orarmos, formos para sala com uma bacia
de pipoca na mão assistir televisão...
Então, o inimigo toca em nós, e é porque demos brechas e deixamos portas
abertas.
E quando abrimos precedentes deixamos a carne em operação.
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As pessoas do mundo, você vence com oração; a carne com jejum; e o diabo
você vence pela Palavra.
Temos lido a bíblia todos os dias ?
Temos ouvido louvor ?
Temos orado e jejuado ?
Quanto tempo você ‘gasta’ com Deus ?
Ef 4/27: ‘Não deis lugar ao diabo . . .’
Temos que fechar as portas do medo, da incredulidade e da insegurança!
II Tm 1/7: ‘Porque Deus não nos deu o Espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e
de moderação.’
Quando você liga a televisão para buscar alegria, para se distrair, você esta
abrindo portas e dando legalidade ao pecado.
Se as portas forem fechadas, a vitória estará assegurada.
Devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, pelo poder do nome de Jesus,
e pelo poder do sangue de Jesus, repreender satanás impedindo-o de entrar em nossas
casas!
Sabemos que quando o diabo contra-ataca ele não brinca.
Também não podemos brincar e nem vacilar.
Satanás é o nosso adversário declarado.
Embora saibamos, que o poder de Jesus Cristo em nós, é maior do que qualquer
força inimiga, não devemos também nos esquecer que estamos em uma batalha
espiritual.
Feche a porta para satanás, não baixe a guarda.
Conserve a vitória e confesse a palavra.
‘Você é mais que vencedor . . .’ Rm 8:37
‘Você pode todas as coisas Naquele que te fortalece . . .’ Fp 4:13.
‘Você tem a promessa, o inimigo não te toca...’ I Jo 5:18
‘Você foi sarado pelas pisaduras de Jesus . . .’ Is 53:5
‘Você tem suas necessidades supridas segundo as riquezas de Cristo . . .’ Fl 4:19
‘Maior é o que está em você do que o que está no mundo . . .’ I Jo 4:4
‘Nada separará você do amor de Deus . . .’ Rm 8:38
E, se tudo isso é uma verdade em sua vida, quem tem que mandar em sua casa é
o Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Se crermos que Jesus nasceu de uma virgem.
Se crermos que Jesus veio a terra em carne.
Se crermos que Jesus morreu na cruz do calvário.
Se crermos que Jesus ressuscitou ao terceiro dia.
Se crermos que Jesus é Deus.
Se cremos que Jesus está assentado à direita do Pai.
Se cremos que Jesus é o Senhor dos senhores.
Se cremos que Jesus é Rei dos reis.
Se cremos que Jesus voltará em breve e em grande glória.
Se cremos que Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador e Mestre.
Quem tem que reinar em nossa casa é Ele.
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A Ele toda honra Glória e poder !
Então eu e você podemos declarar:
‘Eu e minha casa servimos ao Senhor’
________________

•

Pai você me ensina a orar uma hora por dia ?

Rebeca Ripari (8 anos)
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NOVE
Ao crente no Senhor Jesus Cristo, apresento 52 motivos para estar meditando,
antes de assistir um programa de televisão em não conformidade com a palavra de
Deus:
•
Se fizerdes acepção de pessoas, cometereis pecado. (Tg 2:9)
•
O aguilhão da morte é o pecado.(1Co 15:56)
•
Amnom sentiu por ela grande aversão,
(2Sm 13:15)
•
Nunca usamos de linguagem de bajulação (1 Ts 2:5)
•
Não vos associeis com...beberrão (1Co 5:11)
•
Como vis bufões em festins. (Sl 35:16)
•
Como escaparei da condenação do inferno? (Mt 23:33)
•
Deus não é Deus de confusão. (1Co 14:33)
•
A contradição do saber, como falsamente lhe chamam. (1Tm 6:20)
•
Livrando-vos da corrupção das paixões
(2 Pe 1:4)
•
Sua destruição virá repentinamente.(Pv 6:15)
•
Entre vós contendas ... detração. (2Co 12:20)
•
Poluíste a terra com as suas devassidões e com a sua malícia. (Jr
3:2)
•
Difamação contra autoridades. (Jd 8)
•
As obras da carne ... dissensão. (Gl 5:19-20)
•
Ter-se deixado levar pela dissimulação. (Gl 2:13)
•
Tendo andado em dissolução. (1Pe 4:3)
•
Não haja divisão no corpo. (1Co 12:25)
•
Rejeitam a dominação. (Jd 8a)
•
Não vos submetais de novo a jugo de escravidão. (Gl 5:1)
•
O caminho dos perversos é como a escuridão. (Pv 4:19)
•
Sereis uma maldição ... e uma execração,
(Jr 44:12a)
•
Com furor contra a exploração que praticaste. (Ez 22:13)
•
Que abstenham. . . da fornicação. (At 15:20b)
•
Preso com grilhão e cadeias. (Mc 5:4).
•
Na sua humilhação lhe negaram justiça.
(At 8:33)
•
Profetizai-nos ilusão. (Is 30:10)
•
Todavia o fará por causa da importunação . (Lc 11:8)
•
Pedindo com imprecação a sua morte,
(Jó 31/30).
•
Ira e indignação aos facciosos. (Rm 2:8)
•
Mas eles buscaram muita invenção. (Ec 7:29)
•
Não sofra nenhum de vós como ladrão,
(1Pe 4:15)
•
Ponho diante de vós a bênção e a maldição. (Dt 11:26)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

A maquinação dos astutos. (Jó 5:12)
Regala na sua própria mistificação.(2Pe 2:13)
Sede hospitaleiros sem murmuração.
(1Pe 4:9)
A obstinação é como a idolatria. (1Sm 15:23)
Com ostentação de linguagem. (1Co 2:1)
Crucificou a carne, com as sua paixão.
(Gl 5:24)
Afogam os homens na ruína e perdição. (1Tm 6:9)
Grande perseguição contra a igreja. (At 8:1)
Eu disse na minha perturbação: Todo homem é mentiroso. (Sl
116:11)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O nome dos perversos cai em podridão,
(Pv 10:7)
Satanás será solto da sua prisão. (Ap 20:7)
Cova profunda é a prostituição. (Pv 7:10)
Olhos ...contemplar a provocação. (Jó 17:2)
A rebelião é como o pecado de feitiçaria,
(1Sm 15:23)
Iniqüidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. (Is 59:2)
Questões acerca da sua superstição,
(At 25:19a)
Não vos sobreveio tentação, que não fosse humana. (1Co 1:13)
Onde não há lei, também não há transgressão. (Rm 4:15)
Haverá grande tribulação. (Mt 24:21)
‘REFLEXÃO’

Televisão = acepção, aguilhão, aversão, bajulação, beberrão, bufão, condenação,
confusão, contradição, corrupção, destruição, detração, devassidão, difamação,
dissensão, dissimulação, exploração, dissolução, divisão, dominação, escravidão,
escuridão, execração, fornicação, grilhão, humilhação, ilusão, importunação,
imprecação, indignação, invenção, ladrão, maldição, maquinação, mistificação,
murmuração, obstinação, ostentação, paixão, perdição, perseguição, perturbação,
podridão, prisão, prostituição, provocação, rebelião, separação, superstição, tentação,
transgressão, e tribulação.
*
O povo de Deus trocou a santificação pela televisão.
*
O crente no Senhor Jesus tem em casa uma sala de televisão.
Mas, não tem uma sala de oração.
*
Existem várias caixas para encerrar e conduzir defuntos.
Mas, a televisão é a única com imagem e som.
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*
Televisão: provação e separação
do crente sem visão.
*
Submissão à televisão é escravidão.
*
Se há união e unção.
Temos que ter aversão à televisão.
*
Televisão: uma versão da maldição.
*
Temos um tempo diário com a televisão.
Qual tem sido o nosso tempo com Deus ?
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Você pode nesta leitura, ter caído de pára-quedas, apenas ganhando este livro de
um amigo, mas você não é evangélico.
Talvez você seja católico, budista ou espírita.
A idéia do livro não é estar discutindo religião, se a sua está certa ou errada.
A verdade é que existem muitos deuses, que estão sendo reverenciados e até
adorados no mundo inteiro.
Como por exemplo ‘Exu’, o deus mensageiro, esperto como o diabo, que tem
por senha a comunicação.
E esta influência tem se manifestado na televisão, através de seus cultos, e o que
é pior, todos assistem e acham a coisa mais normal do mundo. Mas não é normal cultuar
a satanás o inimigo do Criador quando devemos somente adorar a Deus.
Até aqui falei de princípios bíblicos, oração como estilo de vida, caráter cristão e
até de ter uma vida santa diante do criador do céu e da terra, Deus Eterno.
Desde o inicio deste livro venho apresentando um eletrodoméstico que está
interferindo na educação dos nossos filhos - a televisão.
Independente do fato de você freqüentar esta ou aquela igreja, a televisão estará
sempre na tua ou na minha casa.
E quando ligada, fala o que bem entende, sem controle algum.
Um dia tomei um tempo para ver que tipo de jogo estava minha filha de 5 anos
estava jogando em seu vídeo-game.
Peguei então a embalagem, e iniciei a leitura: ‘Este é um jogo cabeça. Dynamite
está em apuros! Dark está disposto a transformar todos os habitantes do mundo em
servos demoníacos’
O que fiz? Só tive o trabalho de jogar fora. Não o aparelho, mas o joguinho.
Existem muitos outros jogos como futebol, corrida, esporte, e outros sem
violência ou satanismo.
E a televisão em seu uso normal e direto, o que tem nos oferecido ?
Enquanto cidadão, você está contente com a programação televisiva de uma
forma geral ?
Se no mundo todo, morrem diariamente 119 mil pessoas - 4.980 por hora, 165
por minuto - o que temos feito para os que ficam terem uma qualidade de vida digna ?
Você sabia que a televisão tem contribuído para o aumento do número de
crianças de rua ?
Antigamente tínhamos uma televisão a cada três casas, ou no bairro.
Hoje, dificilmente encontra-se uma casa que não tenha televisão, e, em geral
dois ou até mais aparelhos.
As crianças de todas as camadas sociais vêem os comerciais de alimentos
deliciosos, roupas bonitas, brinquedos fantásticos, o que acontece ? Papai e mamãe não
conseguem comprar.
Quando a fome bate em nosso estômago, nós adultos nos contentamos com um
pãozinho com manteiga.
Mas a criança quer comer tudo que a propaganda anuncia.
E com isso a televisão vai tendo sua parcela de culpa para o aumento das
crianças de rua, da criminalidade, comportamento social, drogas e até racismo.
Eu e você podemos fazer alguma coisa, não podemos ?
Conta-se que um enorme fogo estava atingindo toda uma floresta, e um beija flor
tentava apagar. Então ele ia até o lago pegava água com seu longo bico, ia sobrevoando
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o incêndio e jogando a água. E isso se repetiu por várias horas, preocupado com os
resultados o beija flor não percebeu que estava sendo notado.
Ao lado do lago, encostado a uma árvore se coçando estava um elefante, que lhe
disse:
- Estou aqui te observando e não consigo entender o que você esta fazendo.
Você vem, enche seu bico com água e joga na floresta em chamas ! ?
- Exatamente isso elefante! Estou tentado apagar o fogo.
- Você só pode estar brincando! Acha mesmo que vai conseguir?
- Não sei... Eu estou tentando, estou fazendo a minha parte!
Mas eu não sou evangélico, Marco Antonio!
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Olhe, entre nós, evangélicos, há mais de 600 denominações diferentes no nosso
meio.
E segundo a revista Época n.124, ano 2.000, já existem no Brasil 22 milhões de
fiéis evangélicos. Igual a mim existem no mundo inteiro, 56 mil missionários.
Se cada um de nós missionários, fosse alcançar para Jesus Cristo apenas as 62
milhões de pessoas que nasceram no ano de 1992 que hoje estão com 8 anos de idade,
teríamos que ganhar para Jesus 187 mil pessoas por dia! Exatamente 128 a cada minuto
nos próximos 110 anos para alcançar a população inteira do mundo.
E se você dividir-nos e espalhar-nos de maneira proporcionalmente correta na
América do Norte, Central e do Sul, África do Norte, Central e do Sul, Oceania e a
Europa, verá que cada missionário como eu deverá ganhar para Jesus 8 milhões e 928
mil pessoas diariamente até que o mundo todo venha conhecer a pessoa só Senhor
Jesus.
Sem falar que existem cerca de 16.810 povos étnicos e sociais que estão
perdidos, que nunca ouviram o nome de Jesus.
Somente na Ásia Meridional e África central são 880 milhões de pessoas.
Quando vou a igreja adorar ao meu Deus, em minhas orações peço por
restauração de minha família, prosperidade financeira, libertação de vícios, quebra de
maldições e até cura de pessoas enfermas na família.
Com você, não deve ser diferente também em sua igreja, não é ?
Você concorda, que a função da igreja, é muito maior, do que aquela que ela está
exercendo?
Ela tem sua responsabilidade também social, concorda?
Você tem feito alguma coisa para melhorar a qualidade de vida de sua casa, seu
bairro, sua cidade, seu estado ou seu país ?
Podemos iniciar na igreja, ajudando nossos amigos e irmãos contra determinados
perigos que nos rodeiam.
A televisão é um deles, pois tem apresentado à nossa família programas com um
índice altíssimo de promiscuidade e vícios. Acima, vimos dados alarmantes, e que são
para nós evangélicos um grave problema.
Só para que você tenha uma idéia, em dois anos e sete meses de trabalho
missionário, eu estive em 72 cidades e em 106 denominações diferentes.
Através deste ministério autônomo e inter-denominacional, visitamos em 3 anos
de trabalho 464 igrejas.
Partindo do principio que eu teria que alcançar por dia 8 milhões e 928 mil
pessoas diariamente para Jesus, veja quantos faltam!
Só que eu e o beija flor, estamos fazendo alguma coisa.
O fogo é grande. Corrupção, marginalidade, pornografia, assassinatos, estupros,
fome. . .
Minha praia é a televisão, enquanto eu viver, estarei alertando todo ser humano
que puder, dos perigos existentes, e escondidos, atrás das mensagens subliminares nos
desenhos animados e nos programas de televisão de uma forma geral.
Fala-se até em criar um projeto, onde as emissoras de televisão emitiriam em
comum acordo, um código de ética, e o governo o analisaria criando assim um consenso
em torno do tema.
Fala-se de um ‘V-chip’ - um dispositivo que deve aliviar um pouco a angústia
dos pais preocupados com o que a criança vê na telinha – que uma vez instalado dentro
do aparelho de TV em casa, o V-chip teria o poder de tirar do ar a emissora que
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transmitir programas impróprios para menores de 18 anos. Já testado nos Estados
Unidos com sucesso, e ainda no Canadá, Japão e Inglaterra embora estes três tenham
seus mecanismos próprios de censurarem na televisão as cenas de violência, sexo,
linguagem obscena e discriminação.
A questão não é se você é budista ou católico.
Como cidadão residente neste planeta temos o direito de ter uma vida decente e
em paz.
Uma melhor qualidade de vida.
Se você formar a criança, transformará o mundo. Televisão, criança, família e
educação sempre será um grande tema da sociedade.
Chama minha atenção uma matéria publicada no dia 18/06/00 pelo Jornal O
Estado de S. Paulo, referente os 50 anos de televisão no Brasil, veja:
‘A televisão passou a ser usada para desestruturar ainda mais uma cultura já
desestruturada. Ela estimula o ódio, a fome, e a submissão.
Em 1992 havia 1 bilhão de televisores no mundo.
Segundo o IBGE há 2 milhões de casas com televisor no Brasil que dispensaram o luxo
de ter outro eletrodoméstico. Afinal, ela é mais importante para o brasileiro do que a
geladeira.
No Brasil desde o Plano Real 1994/98 a classe C e D comprou 28 milhões de
televisores.
Fora os 10 milhões de assinantes de TV a cabo, temos 55 milhões de pessoas que ficam
a noite assistindo novela. 123 países já viram novelas brasileiras.
Uma pesquisa feita em 1996 por uma americana, apontou que nós brasileiros, assistimos
4 horas de TV por dia. Assistimos também 2 mil comerciais por semana.
A TV vende tudo a todos, ou quase todos, pois 15% deste público compra 65% de tudo
que vê.’’
No meu primeiro livro ‘Televisão Babá Eletrônica’ mencionei algo do ‘O livro
Proibido’ de Neimar de Barros, ao qual quero que você fique atento...
MASSIFICAÇÃO
Você deixaria entrar em sua casa e vender idéias à sua família, um viciado, um adúltero,
um neurótico ?
- Que pergunta besta ! Claro que não !
Você permitiria que o viciado dissesse coisas, cantasse coisas, escrevesse com seu filho
e sua filha ?
Você permitiria que o adúltero, na sala da sua casa, expusesse uma série de
pensamentos à sua esposa?
Você permitiria que o neurótico contasse histórias, vivesse-as na frente da
sua mãe ou avó ?
É evidente que não !
Então selecione quem entra na sua casa porque há muitos deles entrando por um
aparelho chamado: TELEVISOR !
____________________________
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