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O LIVRO
Tenho tido a oportunidade de por várias
vezes acompanhar o Missionário Marco
Antonio Ripari em algumas das inúmeras
igrejas no Brasil em que ele já ministrou a
respeito da mensagem contida neste livro.
É interessante observar como Deus o usa de
formas diferentes, em uma unção específica
para cada local, ainda que a mensagem
central seja a mesma: O uso adequado da
televisão, ou como ele diria:
‘’ O mau uso da televisão! ‘’
Tenho grande satisfação em acompanhá-lo,
não por conhecer uma nova cidade ou igreja,
e devo confessar que também não é somente
pela oportunidade de contribuir neste
ministério, mas sim porque já percebi que a
cada nova mensagem, Deus fala algo novo
também para mim, e é tremendo poder ouvilo, é uma sensação indescritível; somente
quem já teve esta experiência é que pode
entender do que falo.
Costumo dizer sempre que a salvação não
pode ser compreendida por um incrédulo,
enquanto incrédulo, assim como um cego
não consegue entender as cores.
Deus só pode ser entendido se você crê nEle,
assim como as cores só podem ser
entendidas se você as vê.
Estar fora da vontade de Deus é como
conhecer as cores e decidir usar um tampão

nos olhos, andar no escuro, andar no incerto,
abrir mão da Cobertura Divina.
Neste livro você terá a oportunidade de ter a
sua visão aberta, de conhecer acerca da
Verdade, e será confrontado a tomar uma
posição: Continuar com tampões nos olhos e
correr os riscos de andar no escuro, ou abrir
os olhos e encarar a realidade de frente,
tomando posição diante do mundo e
mudando de atitude, porém passando a
desfrutar da incomparável Cobertura De
Deus, podendo desfrutar melhor de
intimidade com Ele.
Intimidade que só é possível se Ele é o
centro das atenções em sua vida ( e isso
inclui a sala da sua casa! ).
Que Deus nosso Pai lhe abençoe nesta
leitura e lhe dê discernimento espiritual para
que você tome uma posição em
conformidade com as Sagradas Escrituras
(Mt 12:30).
Que esta mensagem possa mudar a sua vida
como mudou a minha e a de muitos outros
filhos de Deus.
Cláudio Fintelman

O Ministério
Você está diante de uma obra que somente
alguém como o Missionário Marco Antonio
Ripari, revestido da ousadia dada por Deus,
poderia nos proporcionar.
Digo isto, porque o assunto abordado neste
livro, requer do escritor muita unção de
Deus, bem como, conhecimento apurado da
matéria.
Como pastor da Igreja em que o Missionário
Marco Antonio Ripari é membro, gostaria de
fazer um apelo aos meus colegas de
ministério para que quando em contato com
seu ministério, pudessem fazer de tudo para
facilitar a exposição do seu trabalho, dando
total apoio a esta causa tão nobre que visa
esclarecer ao nosso povo a respeito da
influência negativa da TV na mente das
pessoas.
Um dos pontos que me fazem indicar o
trabalho do Missionário Marco Antonio
Ripari, é o fato dele procurar não ser
oneroso as igrejas que lhe convidam para a
realização do seu Trabalho.
Por isso e por muito mais, eu recomendo
Televisão Babá Eletrônica.
Rev. Luiz Ramos
IEQ – Campinas/SP

UM

O tema que abordaremos neste livro é
bastante polêmico, sabemos que os meios de
comunicação de massa não passam de
máquinas de falar, ver e ouvir. Sabemos que
os meios de comunicação nos bombardeiam
com imagens, símbolos e sons.
Sabemos que o problema que nos afeta não
está no aparelho ‘’televisão’’, mas, nas
programações que vemos e ouvimos em não
conformidade com a palavra de Deus.
Nós dizemos ser sabedores de muita coisa.
Dizemos que aquilo é ruim, que a bíblia diz
que não podemos falar e fazer isso, que
aquilo não presta, isso não é de Deus e
aquilo é do diabo.
Mas, entre o saber e o fazer existe uma
grande diferença. Nós evangélicos temos
falado muito e feito muito pouco.
Falamos muito em princípios e deixamos
nossos filhos assistindo programas de
televisão que nem os adultos deveriam
assistir.Todos aguardamos a vinda de um
filho. A família pergunta já no hospital:
__ O que será esta criança quando crescer?
__ Parece com o pai !
__ Ah ! Eu acho que se parece mais com a
mãe ! Compramos a melhor roupa para ele
no shopping e levamos a frente da igreja
para consagra-lo a Deus.
O anjo da igreja levanta a criança para todos
testemunharem que os textos bíblicos lidos
serão realidade na vida daquele inocente.

Então prometemos cria-lo para Deus !
Lágrimas rolam pelo rosto dos pais
acompanhados de todo o coral da igreja.
Fotos e filmagens registram as promessas de
educação para que no mundo esta criança
seja uma bênção. Só que tudo isso dura até
o final do culto. Ao chegar em casa,
jogamos a bíblia no sofá, e para distrair a
criança, ligamos a televisão.
A criança chega a um mundo do qual nada
sabe, nem porque veio, nem como veio,
mesmo assim é colocada frente a televisão.
Por um momento ela aproximou-se da
verdade onde publicamente foi declarado no
púlpito sagrado, que só o Senhor é Deus.
Minutos depois é largada frente a um
aparelho eletrodoméstico (TV) que definirá
seu destino.
A questão não é derrubar as emissoras de
televisão.
A questão é, sim, elevar os evangélicos
(CRENTES) ao padrão de Deus.
A palavra é clara quando nos diz em Mateus
22:29 ‘’ ERRAIS, não conhecendo as
Escrituras nem o poder de DEUS. ‘’
É triste, mas tenho que concordar com
B. Carlson quando nos diz: ‘’ A história da
humanidade é um verdadeiro pesadelo se
escrita do ponto de vista da criança. ‘’
O tema deste livro é de vital importância
para os dias de hoje. Dias em que as famílias
cristãs passam mais tempo assistindo
televisão do que lendo as escrituras
sagradas.

Vejo em nossas viagens missionárias uma
desinformação muito grande sobre o
prejuízo que a televisão pode trazer às
famílias cristãs, se estas não souberem usála. ‘’ O povo de Deus se perde por falta de
conhecimento ( Os 4:6).‘’
A igreja tem seu papel importante de
apresentar a sociedade alternativas melhores
de vida.A verdade que nos libertou, pode e
deve ser apresentada a todos:
CRISTO JESUS.
No mundo secular encontramos muitos
livros de aconselhamento e de auto-ajuda.
Para todo assunto, aflição ou prazer você
encontrará um livro. Você poderá ler alguns
destes livros um conselho do tipo:
‘’ O vírus da violência, está em toda parte e
tende a agravar-se. A solução que nos resta,
inteiramente, é aprender como conviver
melhor com a violência nas mais variadas
formas de manifestação.‘’
Amado irmão em CRISTO JESUS, este
relato também está sendo realidade nos dias
de hoje no meio do povo evangélico.
Quero desafiá-lo e mobilizar os salvos em
JESUS CRISTO, a boicotar certos
programas de televisão.
Conscientizar você pai quanto a criação de
seus filhos pela palavra, despertando-o para
assumir sua responsabilidade, diante de
DEUS para o cumprimento com as
escrituras sagradas.

Refletir sobre os atuais programas de
televisão, que tem o intuito de causar
rebeldia e sedução nas crianças.
Consideramos o conteúdo deste livro uma
grande contribuição para a igreja e todo
povo de Deus na face da terra.
Convido-o a passar algumas horas lendo
minhas experiências na presença de Deus,
lembrando sempre que a melhor leitura e
única que poderá substituir este livro e
qualquer um outro, é a bíblia sagrada.
Nela você encontrará toda resposta para
todos os seus problemas.
Lembre-se, se temos falta de sabedoria,
devemos pedir somente a Deus (Tg.1:5).
A televisão tem sido um grande problema
no meio do povo de Deus. Criada como
opção de lazer, os lavados pelo sangue de
Jesus Cristo ‘’salvos” tem usado este
aparelho de eletrodoméstico como fonte de
entretenimento, assistindo programas em
não conformidade com a palavra de Deus.
Para quem o fabrica é um grande negócio.
Para o crente acaba tendo maus resultados,
passando de benção a maldição.
Se seguirmos as orientações bíblicas
teremos noção do que é certo e o que é
errado. Poderíamos usar a tevê para
abençoar nossa família, assistindo bons
filmes evangélicos, pregações, musicais,
palestras ou bons programas seculares.
Só que o homem por sua natureza má,
assiste programas em não conformidade com
a palavra tirando toda sua família da

comunhão com Deus, passando a ser uma
grande maldição para sua vida.
A televisão não pode substituir os
educadores e nem pode interferir na criação
pelo papai e pela mamãe.
Uma criança tem sua personalidade formada
na infância, e a televisão terá influência e
contribuição nesta formação.
A televisão no dia a dia tem emitido sua
opinião, criando e mudando conceitos,
modificando os relaciona-mentos,
conduzindo o mundo de acordo com a moral
e costumes de seus responsáveis.
Ora, meu amado se uma pessoa que é
lavada pelo sangue de Jesus, ‘’nova
criatura’’, escrevesse a letra de uma música
ou produzisse um filme, em quem iria se
inspirar? Lógico, em Deus!
Mas, uma pessoa que não tem compromisso
nenhum com O criador do céu e da terra,
Deus Jeová, Deus de Abraão e de Isaque, ao
se inspirar para fazer um programa de
televisão, se inspirará em quem?
Até poderá ser em deus, mas não no nosso
Deus que deu seu filho, e único, JESUS
CRISTO para morrer na cruz por mim e por
você. Se ele se inspirou em qualquer coisa,
produzindo qualquer coisa para você assistir,
você acha que você é um qualquer?
Para Deus você é muito especial.
Você não foi ungido por Deus para virar
uma estátua de sal. Devemos distinguir o
que deve ou não ser visto por nossa família.
Quando você quer fazer uma boa aplicação

financeira, você não consulta o gerente do
banco de sua confiança? Quando você quer
comprar um computador barato, você não
consulta um amigo entendido no ramo?
Ora, meu amado irmão, se você tem duvidas
se o que você vai assistir na televisão poderá
ser benção ou maldição para sua vida,
consulte alguém, o mais próximo de você,
especializado no assunto; Consulte o
Espírito Santo de Deus.
Quando os programas estão mostrando cenas
de violência, heróis que usam argumentos
mentirosos e maquiavélicos para vencer uma
batalha, apresentadores que semi nus passam
uma idéia errada aos nossos filhos a respeito
do amor ou quando o conteúdo for de
bruxaria, satanismo, pornografia e
espiritismo. ‘’
_ Oh! Maravilhoso Deus fala com o seu
povo. Usa esta vida agora para entender que
só o Senhor é Deus e que não devemos
adorar ídolos e nem a outro deus.
Toda honra toda glória sejam dadas somente
a Ti, meu bom e amável Deus.
O Sangue de Jesus Cristo Tem poder! ‘’
Amado irmão preste muita atenção, em o
nome do Senhor Jesus Cristo, quando estiver
acontecendo na sala da sua própria casa, o
mencionado acima, honre o nome daquele
que te dá vida e vida em abundância,
desligue a televisão.
A televisão tem que ser benção para você
amado. Onde estão os programas de
educação, valores e ensino, aprendizagem e

brincadeiras sadias, diversão e viagens
reais? Seu filho é separado para Deus e não
separado de Deus, ele precisa de
programações educativas, com valores
cristãos e com valores espirituais e morais.
Eu e você temos que nos ligar com as
escrituras sagradas e com os ensinamentos
bíblicos. Não porque é polido, bonito e todos
te acharão um santo homem, mas porque
agrada a Deus e como um bom servo e filho
devemos somente fazer a vontade do Pai.
_ Então não vou assistir mais televisão?
_ Sim, vai, mas com sabedoria.
O Comitê de Estudos da Violência da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Ministério Público e Associação Brasileira
de Psiquiatria, afirmaram através de seus
estudos particularmente com crianças e
adolescentes que: ‘’ A televisão atuando na
educação e socialização tem pontos
negativos, inclusive de saúde, associados à
permanência excessiva em frente do
aparelho ‘’.
Não precisa ir longe, em uma reportagem, a
tevê mostrou um massacre que aconteceu no
município de Nazaré-Piauí, a menina
conhecida como vampira disse ao repórter:
__ ‘’ Isso aconteceu assim quando a gente
tava assistindo televisão na sala eu pensei
em matar eles ‘tudinho’... Aí então a minha
tia e a Raíla ficaram na sala deitada
assistindo televisão e dormindo e eu saí lá
fora e peguei um machado que tava no pé de
pitanga e botei dentro do meu quarto.

E a outra mais pequena que já morreu tava
também dormindo dentro de uma rede.
Eu não me arrependi não, não sei porquê.
Eu fiz isso por minha vontade mesmo.
Eu estava mesmo com vontade de fazer isso.
Aí então eu fui fazer... Quando eu bati nela
com mais força com o machado, o ‘casco’
da cabeça dela entrou pra dentro e ficou
descendo muito sangue como se fosse uma
torneira, aí eu peguei um copo e aparei o
sangue. Tomei três copos e meio.
Eu me senti normal como eu to agora aqui...
Meu amado irmão o que esta jovem
adolescente estava fazendo segundos antes
do massacre? Assistindo televisão, correto?
Tais estratégias usadas pela televisão não se
resumem em uma pedagogia com imagem,
constituem uma pedagogia da imagem.
A doutora Elza Dias Pacheco, em uma de
suas disciplinas, Psicologia da
Comunicação, escreveu: ‘’ Não há muita
diferença em relação ao Super-homem, à
Mulher-maravilha, ao Incrível Hulk, e aos
massacres feitos pelo Pica-Pau e pelo Jerry
(de ‘’Tom e Jerry’’), que não deixam rastros
da crueldade, pois tudo volta ao normal num
passe de mágica e ninguém sai machucado.
É um vale - tudo.
__Somos nós quem decidimos o que é
melhor para a criança: escolhemos as suas
roupas, os seus brinquedos e, no seu
aniversário, preparamos a festa em atenção a
convidados que ela não escolheu.

Criticamos nela o que não gostamos e o
nosso referencial passa a ser seu guia.
Se é bom para nós é bom para ela ‘’.
O senador da República Arthur da Távola
disse: ‘’ Podemos observar também que
crianças costumam antecipar seqüências de
programas quando seu código narrativo já é
conhecido; exemplo: árvore caída no meio
da estrada quer dizer armadilha e as crianças
sabem disso; elas antecipam o fato sem
deixar de saboreá-lo. Prevalece aí o prazer
do sentido sobre sua lógica.
Outro tópico: crianças usam a TV como uma
das fontes de onde extraem material para
organizar e interpretar suas experiências
vividas, só que essa fonte tem uma energia
tremenda. É aí que devemos entrar como
professores e pais responsáveis: já que
fornecemos critérios para roupa, comida,
caráter, então por que não para uso dos
meios de comunicação?’’
A verdade meu amado é que a tevê tem tido
uma participação muito ativa em nossa vida,
ela nos diz como agir, como se comportar,
como se vestir, e até sobre o que chorar e do
que sorrir. Em minhas pregações sempre
aconselho o povo de Deus a dirigir-se mais a
canais educativos, como a TV Cultura (no
estado de São Paulo); a direcionar os
programas que seus filhos devem assistir.
Leia este importante depoimento da diretora
de Programação da TV Cultura, Beth
Carmona: ‘’__ A história da nossa TV foi
sempre marcada pelo interesse comercial,

desprezando e educativo. A forma como os
programas são recebidos do meio em que
está inserida, do seu histórico familiar,
social e emocional.
Há um público de risco sem histórico
escolar. Boa parte da população vive em
condições precárias de educação, vida
familiar, desenvolvimento emocional, nas
quais a recepção da TV pode gerar uma
leitura do mundo um tanto equivocada.
Nos programas, infantis, de maneira geral,
as crianças formam belos componentes e
figuração, com comportamentos mais ou
menos estereotipados.
São tratados sem muito respeito com uma
subestimação de sua compreensão.
Na TV Cultura, ao pensar em atingir
crianças, na criação de personagens ou nas
produções, refletimos muito e contamos com
consultorias adequadas. Parece que estamos
acertando, e esse é apenas um caminho ‘’.
Seja um crente bem informado e não deixe
as mensagens subliminares interferirem na
sua comunhão com o nosso Deus.
O criador do universo.
A mensagem subliminar usada por mãos
erradas poderá destruir toda uma família.
Ela pode ser formatada para qualquer nova
mídia inventada. Ela existe e está aí no
nosso meio e entrando aos poucos na igreja
no meio do povo de Deus. Para que você
saiba o videotexto foi criado na Inglaterra
pelo engenheiro Sam Fedida em 1972,

simplificado e popularizado na França em
1978, chegou ao Brasil em 1982.
E hoje através das mensagens subliminares a
TV tem estimulado você a fazer exatamente
o que separa-nos de Deus, pecar.
Eu costumo comparar a tevê com uma faca
de cozinha, ‘’se você usá-la só para preparar
algo para comer vai ser uma benção, mas
pode usá-la para tirar a vida de alguém...’’
Ultimamente a tevê não tem produzido de
uma forma geral programas educativos.
Há uma louca corrida pelo Ibope e pelos
lucros, é um vale tudo. Os anunciantes
fazem grandes investimentos querendo ver
suas imagens serem gravadas na memória
para posterior compra de seus produtos.
Com muitas opções para assistir, estes
produtos comerciais precisam impactar e
convencer seus espectadores; incitá-los a
emoções fortes na busca de sua preciosa
atenção. Então temos comerciais que
ensinam nossos filhos a fumar e até a beber.
Até jogadores de futebol que temos como
exemplo de bons atletas e que mantém seu
corpo em boa forma e saudáveis, acabam
fazendo comerciais de cerveja ensinando
nossos filhos a beberem. Na luta pela venda,
há imagens que conseguem atingir essa meta
com mais eficácia que outras.
Nem é preciso estudar muito e nem
pesquisar para chegar a conclusão de que
programas violentos gerarão filhos
violentos.

Algumas pessoas dizem que nós não
devemos chegar ao extremo de proibir os
filhos de assistir televisão. Eu concordo que
com pessoas do mundo, que não tem o
Senhor Jesus Cristo, não há mesmo como
proibir os filhos de assistirem tevê, sua
criação tem que ser conforme os livros
seculares as orientam.
Qual é o livro que está orientando a
educação de seus filhos meus irmãos ?
Não é a bíblia ?
‘’ Quem nos fará mal se fordes zelosos do
bem? ‘’ Nós podemos educar como a
palavra nos orienta, e proibir sim, que
nossos filhos sejam participantes ativos dos
programas de televisão que não estão em
conformidade com a palavra e que tira-nos
da comunhão com Deus. Onde na bíblia está
escrito que podemos ‘levar’ Deus na base do
‘jeitinho brasileiro’ ? Que eu saiba a
aprendi, com Deus as coisas são:
Sim, Sim. E Não, Não. Onde na bíblia está
escrito, que podemos estar em comunhão
com Deus aos domingos e durante a semana
‘deitar e rolar’ ?
Será que os programas de televisão que
levam seu filho a ter maus pensamentos e
até incentiva-lo ao pecado tem mais
capacidade e poder que as orientações
divinas? Poderão eles te substituir quando
você sai para trabalhar ou estudar?
É correto você sair e seu filho decidir o que
vai assistir na televisão ?

Amado vamos orar a Deus e tirar nossas
dúvidas com Ele. ( Tiago 1:5 )
___ ‘’ Senhor Deus, criador do céu e da terra
os programas que estou assistindo hoje estão
de acordo com sua vontade? ‘’
Meu amado que a televisão possa ser em sua
vida uma grande benção para honra e glória
do nosso Deus Eterno.

DOIS
PROGRAMAÇÃO DE TELEVISÃO NO
BRASIL NUNCA MUDARÁ PARA MELHOR !
Afinal, quando estamos reunidos com a família na
sala da nossa casa, assistindo televisão, quem entra
nela além do Espírito Santo de Deus?
Se você está assistindo programas de televisão em
não conformidade com a Palavra de Deus,
concorda que está entrando em sua casa outro tipo
de espírito que não é o de Deus? Temos uma sala
de televisão, mas não temos uma sala de oração.
Mt 6:6, Ex 2:23, Ex 22:23, 1Rs 18:27, Is 65:24, Lc
23:23. Muitos crentes no Senhor e Salvador Jesus
Cristo tem trocado a Santificação pela televisão.
1 Ts 4:7, 2 Ts 2:13, Hb 12:14, Rm 12:1, 1 Ts 4:3.
Na verdade, nós cristãos, nunca iremos mudar a
televisão. _Por quê, Missionário Ripari?
Para mudá-la teríamos que mudar o coração de
quem faz televisão.
Para isso, os proprietários das emissoras de
televisão teriam que ter uma experiência pessoal
com o Senhor e Salvador Jesus Cristo.

Do ponto de vista legal, se considerarmos o Art.
221 da Constituição Brasileira, parágrafo 4, fica
claro que as emissoras de televisão no Brasil
fazem muitos programas fora da lei.
ART-221 “A produção e a programação das
emissoras de rádio e televisão atenderão aos
seguintes princípios: 1- Preferência da finalidade
educativa, artísticas, culturais e informativas;
2- Promoção da cultura nacional e regional e
estímulo à produção independente que objetive sua
divulgação; 3- Regionalização da produção
cultural, artística e jornalística, conforme
percentuais estabelecidos em lei; 4- Respeito aos
valores éticos e sociais da pessoa e da família.”
“Mas, se alguém não tem cuidado dos seus,
principalmente dos da sua família, negou a fé e é
pior do que o infiel ( 1 Tm. 5:8.”
Infiel = Incrédulo
Um cidadão erra em não cumprir a lei, e fica
sujeito a ser punido por isso.
E nós, que temos conhecimento da Palavra Escrita
de Deus e que somos evangélicos, quando ficamos
numa sala assistindo 4h. de televisão por dia, 28h.
por semana, 1.432h. por ano?
Nunca seremos punidos?
Se um programa de televisão não está em
conformidade com a Palavra de Deus, por que o
assistimos? “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 (1 Jo 2:15).”

figura 1

Missionário Ripari, então você quer me afirmar
que não devo assistir televisão?
_ Irmão leitor, não seja tolo, só os tolos rejeitam a
sabedoria; os que não têm juízo são destruídos por
estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas quem me
ouvir terá segurança, viverá tranqüilo e não terá
motivo para ter medo de nada. (Pv 1:32-33.)
Não estou pedindo para que você jogue fora o
aparelho de televisão, nem estou propondo-lhe que
troque o tempo que você assiste de tevê por oração
e o tempo que você ora para assistir tevê.
Estou lhe propondo uma grande oportunidade de
você experimentar a sabedoria.
“Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus.
Os tolos desprezam a sabedoria e não querem
aprender.” Pv 1:7
Minha proposta é que você use a televisão como
benção.Dt 7:26 e Dt 11:26-28.
Para sermos amigos de Deus, temos que ser
inimigos do mal.
Estamos criticando as emissoras de televisão ?
Estamos difamando alguém?

_Não! Apenas estamos querendo, como ministério,
ajudar você e o crente no Senhor Jesus, elevando-o
ao padrão que Deus espera de nós.
Fique tranqüilo que não vou pedir-lhe para
JEJUAR uma semana sem televisão.
(Pois sei que você não faria isso!)
“Assim que, se alguém está em Cristo, nova
criatura é: as coisas velhas já passaram, eis que
tudo se fez novo.” 2Co 5:17

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.“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, levantate 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 5:3-13). ”
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, 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.
23- Ofende as crianças, levando-as ao tropeço.
“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). ”
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
simples. 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 revistamonos 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).”
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 ).”
Fonte livro: ‘’ Quem manda em sua casa?
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TRÊS

Ter muitos filhos era considerado uma
benção de Deus. ‘’ Os filhos são um
presente do Senhor; uma grande recompensa
dada por Ele. Os filhos que o homem tem
durante a sua mocidade são como flechas de
um soldado valente, afiadas e prontas para a
defesa. Feliz o homem que tem muitos filhos
– uma caixa cheia de flechas.
Ele terá ajuda quando tiver algum problema
com seus inimigos e precisar ir ao tribunal
( Sl.127:3-5 ).”
__ Salmo 128:3-6 ‘’ Sua esposa será uma
fonte de alegria para ele! Seus filhos serão
fortes e cheios de saúde como uma oliveira
nova, reunidos à volta da mesa. Esta é a
benção que o Senhor dá ao homem que O
ama e obedece os seus mandamentos.
Que o Senhor abençoe a você, lá do Santo
Lugar onde vive! Que você possa ver Israel
crescer e progredir, e tenha uma vida longa,
para se alegrar com os seus netos. Deus
abençoe Israel! ‘’.
Antigamente, o bebê, por ocasião do
nascimento, era primeiro lavado com água e
então esfregado com sal. Fazia-se isso para
tornar a pele seca, rija e firme ( Ez 16:4 ). O
bebê era envolto firmemente em cueiros ou
faixas ( Jó 38:9 – Lc 2:12 ).
Os meninos eram cuidados normalmente
pela mãe até uns cinco anos de idade.
Naturalmente, cabia ao pai a
responsabilidade principal de ensinar ao

filho as Escrituras desde a infância, e a mãe
ajudava nisso. Ao passo que os filhos
ficavam mais velhos, recebiam treinamento
prático do pai em lavoura, em pecuária ou
num ofício tal como a carpintaria. Tanto
José como Davi foram pastores quando
meninos ( Gn 37:2 – 1 Sm 16:10-11 ).
As meninas estavam sob os cuidados diretos
da mãe, naturalmente, sujeitas à jurisdição
do pai. Enquanto em casa, ensinavam-selhes prendas domésticas que seriam de valor
na vida adulta (Mt 11:16 – Zc 8:5 ). Mas os
bem treinados jovens israelitas lembravamse do seu Criador nos dias da sua idade viril,
e alguns até mesmo, serviam-no como
ministros. Samuel, ainda menino, foi usado
por Deus para ministrar no tabernáculo: 1
Samuel 2:11 ‘’ Então eles voltaram para
casa, em Rama, sem o menino Samuel; e
Samuel se tornou ajudante do Senhor,
porque ele auxiliava o sacerdote Eli ‘’.
Jesus Cristo interessava-se muito no serviço
do seu Pai (Lc 2:41-49). Uma mocinha
hebréia, que tinha fé em Deus, foi
responsável por encaminhar Naamã a Eliseu,
a fim de ser curado da lepra ( 2 Rs 5:2-3 ).
As Escrituras ordenam tanto os rapazes
quanto as moças louvarem a Deus ( Sl
148:12-13 ). Meninos, por causa do
treinamento que receberam na Bíblia,
puderam clamar ao verem Jesus Cristo no
templo, dizendo: ‘’ Viva o filho de Davi ‘’, e
Jesus os elogiou ( Mt 21:15-16 ).

Antigamente os pais eram responsáveis pela
educação e treinamento de seus filhos, sendo
eles mesmos o instrutores e orientadores,
tanto por palavra como por exemplo.
O programa educativo era o seguinte:
1-Ensinava-se o temor a Deus.
Sl. 34:11 ‘’ Filhos e filhas, venham me
escutar! Eu lhes direi o que significa amar e
obedecer ao Senhor.’’, Pv. 9:10 ‘’A base de
toda a sabedoria é a obediência e o respeito
ao Senhor. Sim, quem conhece o Santo Deus
tem a verdadeira compreensão da vida.’’
2- O filho era admoestado a honrar pai e
mãe. Ex. 20:12 ‘’ Honre seu pai e sua mãe.
Se obedecer, terá vida longa e próspera na
terra que o Senhor dá a você.’’, Lv. 19:3
‘’Cada um trate de respeitar a mãe e o pai, e
de obedecer às leis do santo descanso, pois
eu sou o Senhor, o Deus de vocês.’’, Dt.
27:16 ‘’Maldito aquele que desprezar o pai
ou a mãe. E todo o povo dirá: Amém’’
3- Disciplina ou instrução na lei, seus
mandamentos e ensinos, e a educação em
atividades e verdades reveladas de Deus.
Inculcava-se na mente dos filhos a palavra.
Dt. 4:9 ‘’Mas vejam lá! Tomem muito
cuidado de não esquecer o que viram Deus
fazendo por vocês. Que os milagres feitos
por Ele marquem profundamente os seus
corações e produzam permanente efeito nas
suas vidas! Contem aos filhos e aos netos os
gloriosos milagres que Deus fez.’’ , Dt. 6:7
‘’...os quais você deve ensinar aos seus
filhos. È preciso que você converse sobre

estas leis quando estiver em casa, quando
estiver andando por algum caminho, na hora
de dormir e logo ao despertar!’’, Sl. 78:5
‘’Ele deu suas Leis a Israel para mostrar sua
vontade ao povo, e ordenou aos antigos
israelitas que ensinassem essas Leis a seus
filhos.’’
4- Ensinava-se o respeito para com os mais
velhos. Lv. 19:32 ‘’Dêem a devida honra e
respeito às pessoas idosas. Tenham
respeitoso temor de Deus.
Eu sou o Senhor!’’
5- Ensinava-se ao jovem a importância da
obediência. Pv. 4:1 ‘’Jovens, ouçam meus
conselhos de pai! Prestem atenção e
conhecerão a verdade.’’, Pv. 19:20 ‘’Preste
sempre bastante atenção aos conselhos e
aceite os ensinos de outras pessoas; assim,
você será sábio em pouco tempo.’’, Pv.
23:22-25 ‘’ Ouça os conselhos de seu pai e
aproveite a sabedoria de sua velha mãe. Por
todos os meios possíveis torne-se um
homem que conhece e entende a vida; não
desperdice sua sabedoria. Assim, seu pai e
sua mãe se alegrarão e terão orgulho de
você. Sim, eles ficarão muito felizes de ter
um filho como você, correto e ajuizado.’’
6- Dava-se ênfase ao treinamento prático
para a vida adulta, tal como ensinar às
meninas fazer coisas no lar, ou ensinar aos
meninos o ofício do pai, ou outro.
7- Ensinava-se ler e escrever.
Antigamente os meninos recebiam instrução
nas Sinagogas. Os filhos eram levados pelos

pais as assembléias, realizadas com o
objetivo de adorar e louvar a Deus, e ali
recebiam também instrução religiosa.
(Dt. 31:12-13 e Ne. 12:43) A autoridade dos
pais, especialmente do pai na família, tinha
alcance bastante amplo. Enquanto o pai
vivia e podia administrar a família, os filhos
varões estavam sujeitos a ele.
Todavia, se um filho por fim estabelecesse
um lar independente, então ele se tornava o
chefe da sua própria família.
(Fonte: Insight on the Scriptures.)
Chama minha atenção o item 3(três) do
programa de Educação das Crianças.
...Dt 6:7 ‘’temos que inculcar a palavra de
Deus aos nossos filhos e dela falar assentado
em nossa casa, e andando pelo caminho, ao
deitar-se, e ao levantar-se.’’
Inculcar: fazer penetrar(uma cousa) no
espírito. Antes de você receber esta
orientação nosso Deus criador do céu e da
terra pede para amarmos ELE de todo o
nosso coração, e de toda a nossa alma, e de
todo o nosso poder. Recomenda que antes de
inculcarmos a palavra aos nossos filhos
devemos colocá-la primeiro em nosso
coração. Você poderá confirmar nos
versículos 5 e 6 do mesmo capítulo, o que na
verdade seria o óbvio.
Um professor só fala de determinada
matéria, sendo formado ou conhecedor da
mesma. É impossível falar de Jesus para
qualquer pessoa se você não vive Jesus.

A palavra que lemos em Deuteronômio
anteriormente nos orienta que em casa
quando estamos assentados com os nossos
filhos devemos ler a bíblia com eles. Você
tem um grande numero de material
evangélico para que eles possam crescer
espiritualmente, como: livros, joguinhos,
pintura, musicas, sites na internet,
programas de computador, revistas e vídeos.
Somos orientados também quando
estivermos andando com nosso filho a
estarmos falando da palavra de Deus.
Você pode muito bem quando estiver
dirigindo colocar um louvor infantil para ele,
há muitos e de boa qualidade. É importante
lembrá-lo que tirando o lixo que o mundo
fabrica, existem muitos brinquedos
instrutivos e educativos para as crianças,
basta ter sabedoria para comprá-los.
Andando pela rua e até mesmo na fila de
algum lugar você pode compartilhar da
palavra com ele, basta ter no coração o que
falar. Não se esquecendo que ao deitar
devemos não só orar com os nossos filhos,
mas ler um bom livro para eles, a bíblia, e
até compartilhar das bênçãos do dia a dia.
E ao levantar, a mesma coisa, muito louvor,
muita oração e todo este cuidado, não para
agradar seu pastor ou sua igreja, mas ao
único Deus criador do céu e da terra, Deus
Jeová. Seu filho foi criado para louvor e
glória de Deus e toda responsabilidade de
criar um filho começa no lar.

Baseado no que as Escrituras Sagradas nos
dizem em 1 Tm 4:9 ‘’que a palavra é fiel e
digna de toda aceitação’’, temos aqui a
receita perfeita para criarmos nossos filhos,
tornando-os felizes e verdadeiras bênçãos.
Se ganhássemos os nossos próprios filhos
para Jesus a igreja seria maior. Porque será
que 85% das pessoas que aceitam a Jesus
estão entre 5 a 15 anos? O fato é que uma
criança tem características próprias, que são
favoráveis a que venha a receber a Cristo:
a- É humilde e facilmente reconhece que é
pecadora.
b- Está numa fase da vida em que é mais
fácil crer.
c- Não está presa a vícios e pecados, sendo
moldável.
O Senhor Jesus Cristo chegou até a usar uma
criança como modelo, quando afirmou em
Mt 18:3 ‘’Se não vos converterdes e não vos
fizerdes como criança de maneira alguma
entrareis no reino dos céus.’’
Não é a criança que precisa tornar-se adulta
para crer e sim o adulto que precisa tornar-se
como uma criança. A criança está no
período ideal para vir a Cristo, recebendo-o
como Salvador e Senhor de sua vida. Na
medida que a idade avança ainda mais, o
coração vai ficando endurecido no pecado,
criando raízes nas tradições religiosas falsas
e olhando com ceticismo e desprezo as
verdades simples da Palavra de Deus. Diante
destas considerações começamos a
compreender por que as crianças, em todo o

mundo, são marginalizadas, desprezadas,
abusadas e abandonadas. O inferno todo está
contra a criança! Há algo, no entanto, que
não podemos compreender; por que as
igrejas, as agências missionárias e os crentes
em geral não investem mais na
evangelização das crianças? Temos que
preparar mais pessoas para ministrar a
Palavra Escrita de Deus às crianças, mas de
forma correta. Tanto os papais como os
professores, estão despreparados,
precisamos envolver estas crianças em
experiências de aprendizado e de serviço ao
senhor, tais como; culto doméstico, Escola
Dominical. Escolas Bíblicas de Férias-EBFs,
Campanhas Evangelísticas, Encontros,
Corais e Teatros Infantis, Sociedades
Infantis nas igrejas, Acampamentos e
Retiros, Classes de Cinco Dias, Classes de
Boas Novas, etc... Devemos investir em
material didático apropriado para trabalhar
com crianças: quadro de giz, flanelógrafo,
retroprojetor, slides, vídeos, trabalhos
manuais, cartazes, fantoches, etc...
Para que as crianças tenham prazer em estar
na igreja e possam conhecer a salvação em
Cristo e crescer na vida cristã é necessário
que VOCÊ invista, e dê o melhor de si.
A criança tem que estar convicta que é
necessário nascer de novo, reconhecendo
que é pecado e que o sacrifício de Jesus, na
cruz, em seu lugar, é suficiente, e que ao
receber a Cristo, ela passa a ter a vida eterna.

Não reclame como membro que sua igreja
não investe nesta área, compre este material
você mesmo e doe (Leia Atos 4:32-35), ou
ao menos compre para sua casa para estar
orientando seu filho.
A Palavra de Deus em Pv. 22:6 nos diz:
‘’Ensina a criança no caminho que ela deve
andar e quando ela crescer e for mais velha
não se desviará dele.’’
O pastor e o professor da escola dominical
não tem obrigação de criar o seu filho.
A responsabilidade é individual, pois
sabemos que muitos pastores infelizmente
nem sabem criar os seus próprios filhos.
Em uma de minhas viagens, Campo GrandeMS, lembro quando ouvi: ‘’ O filho de um
pastor reclamou de fome por várias vezes,
não foi ouvido pois seu papai estava
preparando suas pregações em seu gabinete.
Depois de tanto persistir, a criança de três
aninhos resolveu encontrar alimento por
conta própria. Percebendo que a criança
havia ficado quieta, o pai resolveu dar
atenção para a criança. Tarde demais a
criança estava morta, pois havia comido
veneno de rato, primeiro alimento que
encontrou para matar sua fome.’’
Se encontrarmos obstáculos para educar
nossos filhos conforme as escrituras
sagradas dentro da própria igreja quanto
mais em nossa casa, não é?
Falta informação e motivação para que os
crentes se envolvam na tarefa da
evangelização, especialmente das crianças.

Falta de santificação em tantos que se dizem
cristãos, e que vivem um estilo de vida bem
mundano e secularizado.
Falta criatividade para alcançar novas
pessoas, lançando mão de novos métodos e
novas estratégias. O que se vê, muitas vezes,
é a mesmice e o apego às próprias tradições.

figura 2

_ Mas como vou praticar tudo isso em meu
lar se não há tempo, preciso estudar, tenho
que trabalhar, é hora do programa da
televisão ou do rádio, o telefone costuma me
interromper, preciso praticar esporte e fazer
ginástica, faço o meu devocional sozinho ou
meus filhos têm idades bem diferentes...?
Amado se você se encontra desta forma, já
sabe até o que pode acontecer se Jesus voltar
agora. Irmão Jesus vai voltar amanhã!
__ Amanhã ??!! Justo no dia do dia do jogo
da seleção Brasileira!
Ele não pode vir um outro dia?
Você tem que se sentir estimulado a fazer
seu Culto Doméstico com sua família, sendo
simples, breve, natural, informal, criativo,
prático e fiel. Fazendo deste culto uma
prioridade, praticando-o diariamente, sem
falhar. A Palavra de Deus em Dt. 8:3 nos
diz: ‘’ Não só de pão viverá o homem, mas

de tudo o que procede da boca do Senhor,
disso viverá o homem.’’
Através da oração as crianças passam a
conhecer a Deus como um Deus que ouve,
fala e age. A oração particular dos pais é o
segredo que sustenta a vida devocional da
família. Somente isto dará vida e realidade à
oração da família. Em sua casa você poderá
cantar com seu filho através dos cd’s, playbacks e até memorizar versículos. Há muitos
livros bons que poderão ser utilizados, onde
você estará lendo para seu filho histórias
bíblicas. Você pode tomar um tempo com
seu filho fazendo teatro: pegue uns panos
sem uso e monte um palco, criança gosta
muito disto: dramatização. Pela encenação o
ensino fica gravado de forma surpreendente,
no coração dos pequeninos. Vejo pela minha
filha menor, Rebeca Ripari, ela tem muitos
livros evangélicos, várias bíblias, uma
grande variedade de músicas evangélicas e
uma videoteca com 139 filmes. Embora ela
tenha apenas 7 anos(1999), seus desenhos
são todos voltados a missões, sempre
preocupada em falar de Jesus aos amigos.
Na escola montou um projeto com sua
amiguinha Mayara para evangelizar 5.100
pessoas. Ao ser questionada, pois na escola
não havia este numero de pessoas,
respondeu:
__’’ Mas, vamos evangelizar fora também!’’
Amado irmão, somos responsáveis pela
criação dos nossos filhos, não podemos por
a culpa no pastor ou outra pessoa se nossos

filhos são rebeldes e tem um comportamento
mundano. O que nossos filhos vêem e
ouvem é aquilo que eles vão ser.
Posso lhe garantir uma coisa, falar de Jesus
para o seu filho não vai ser fácil, você
primeiro terá que entender do assunto.
Posso lhe garantir: se você investir um
pouco do seu tempo em querer aprender,
verá que terá muito mais facilidade. Sempre
que vou aos cursos da Associação PróEvangelização das Crianças-APEC, vejo não
só lideres de igrejas, mas mamães e papais.
Esta é uma boa idéia, você aprenderá
técnicas excelentes nestes cursos para lidar
com seus filhos desde a infância até a
juventude. Um detalhe que eu gostaria de
registrar: geralmente nestes cursos há mais
mulheres que homens. Quero desafia-lo, pai,
a deixar um fim de semana seu futebol ou
qualquer outro hobby e estar em um destes
cursos.
Veja, não é para ganhar certificado ou para
agradar seu pastor, é para poder criar melhor
seus filhos para louvor e glória de Deus.
A própria palavra nos adverte em Mt. 6:33 ‘’
Buscai em primeiro Lugar o reino de Deus e
a sua justiça, as demais coisas vos serão
acrescentadas.’’

QUATRO
Sabemos que a vontade de Deus é clara,
quando Ele diz que quer que O sigamos, em
Mt. 9:9 o próprio Senhor Jesus diz a Mateus
o coletor de imposto, ‘’siga-me’’. Cristo
também nos diz em Mt. 4:19-20 ‘’ vinde
após mim, e eu vos farei pescadores de
homens.’’ Imediatamente eles deixaram as
redes, e o seguiram. O senhor Jesus quer que
nós não desprezemos as crianças e nos diz
em Mt. 18:10 ‘’ Tomem cuidado para não
desprezar nenhuma só destas criancinhas.’’
O Senhor não quer que nenhuma das
crianças se percam: Mt. 18:14 ‘’ Assim
também é a vontade de meu pai que não se
perca nenhum destes pequeninos.’’ E ainda
em Mt. 18:6 nos diz: ‘’ Mas se qualquer um
de vocês fizerem um destes pequeninos que
crêem em Mim perder sua fé, seria melhor
para vocês serem jogados no mar com uma
pedra amarrada no pescoço.’’
Até aqui vimos como é que estas coisas
deveriam ser segundo a vontade do nosso
Deus; Mas, como é que de fato está
acontecendo? Onde estão as crianças, os
adolescente ou nossos jovens?
Na rua jogando conversa fora, no shopping
tentando ser o que não podem ser,
pendurados no computador ou telefone, em
casa dormindo, na casa de amigos ou
trancado no quarto escrevendo seu diário.

E, quando nós pais saímos para trabalhar,
vamos ao supermercado, estudar, onde estão
nossos filhos? Com a avó? Onde estão?
Estão assistindo televisão !
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Forma mais prática que papai e mamãe
acharam para distrair seus filhos enquanto
tem liberdade para sair. Sem sombra de
dúvida que é útil aos pais, mas para que
servem os programas de televisão que seu
filho assiste hoje?
Antigamente a educação vinha do berço, já
hoje em dia, vem do microcomputador ou da
televisão. Se seu filho fica 5 horas por dia
assistindo tevê, 35 na semana e 1800 horas
ao ano. ( Média estimada)
O que ele tanto assiste que possa contribuir
para seu crescimento espiritual?
Evidentemente as programações são cristãs
com valores espirituais e morais! Seu filho
provavelmente esta ligado com as escrituras
sagradas e com os ensinamentos bíblicos
através da televisão! ( Não?...)

Amado preste atenção em o nome do
Senhor Jesus Cristo, não é só de canal que
Deus quer que você mude, e sim de vida.
A questão não é derrubar as emissoras de
tevê. A questão é, sim, elevar o povo
evangélico(crentes) ao padrão de Deus.
Temos no mundo inteiro crianças que
sofrem por causa da guerra, comem lixo, são
tratadas como se fossem uma coisa qualquer.
Isso acontece somente com aqueles que são
do mundo? Eu diria que o mesmo tipo de
tratamento você está dando para o teu filho
dentro da tua própria casa, quando ele fica
horas e horas assistindo programas de
televisão em não conformidade com as
Escrituras Sagradas.
Em ‘’ O Livro Proibido ‘’ Neimar de Barros
disse inteligentemente algo que falou fundo
ao meu coração:
‘’ 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 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 !‘’
Em Rm. 6:3-9 a escritura sagrada nos
orienta que temos que andar em novidade de
vida. Entenda que a chegada da televisão, na
década de 50, foi um marco que mudou
consideravelmente o perfil da infância
brasileira. Desde então houve um grande
aumento da tecnologia, tornando-a altamente
atraente para as crianças.
David (Paul) Yonggi Cho no livro ‘’Espírito
Santo meu Companheiro’’ diz que:
‘’ _ Para sermos dirigidos pelo Espírito
Santo, necessitamos entender o
relacionamento entre o Espírito Santo e nós
mesmos. O pecado fundamental do homem,
cometido contra Deus, foi menosprezar a
ordem cósmica e usurpar o lugar de Deus. O
homem serve e ama a si mesmo, vivendo de
maneira orgulhosa. Não só recusa-se a
reconhecer a Deus, como também rebela-se
contra Ele e O abandona. ‘’
Como que nós podemos abandonar a Deus
trocar seus ricos ensinamentos por
programas de televisão? Se você perde um
filho por acidente ou por más companhias
em uma escola a 7 km da sua casa, até
podemos entender. Mas, perde-lo dentro da
sua própria casa, você não acha ultrajante?
No livro ‘’Quebrando as Maldições
Hereditárias’’ Robson Rodovalho diz:
‘’ __ Existe um princípio no mundo
espiritual que se chama verbalização.

E este princípio é verdadeiro para Deus e
seu reino como para Satanás e seu reino.
Tudo o que Deus faz é por meio da palavra e
o inimigo também. Foi a palavra, o elemento
criativo de todas as coisas. Da mesma forma,
o reino das trevas usa a palavra para atingir
seus fins. Assim como Deus precisa da
oração da igreja e de nossa permissão
emitida por nossas palavras o inimigo
também. Ele necessita do consentimento de
alguém, para que coloque suas forças em
operação. E esta liberação é feita através das
maldições. São palavras que têm o poder de
liberar as forças das trevas, a fim de atingir
seu alvo.’’ A televisão brasileira hoje mostra
1.168 piadas de sexo e 7.446 cenas de nudez
por ano. A criança continua sendo o alvo
principal de satanás.
Amado irmão em Cristo muitas vezes
achamos que o fato de deixar as crianças
assistindo televisão as tornam livres.
Não, ao contrário, televisão dependendo do
programa tornar-se escravidão.
A televisão tem mostrado promiscuidade,
vícios e maldições. Empresas que apóiam
toda esta sujeira não devem se beneficiar de
pessoas evangélicas como nós. A palavra de
Deus é clara quando nos diz: ‘’...ou você é
comigo ou contra mim (Mt. 12:30). ‘’
E ainda nos orienta que ‘’em primeiro lugar
temos que buscar o reino de Deus e sua
justiça, depois as demais coisas nos serão
acrescentadas (Mt. 6:33).’’
Somos propriedade exclusiva de Deus.

Cristo nos comprou com sua própria vida.
Antes obedecíamos a satanás. Estávamos
sob maldição divina nossos desejos
pecaminosos ainda não tinham sido
afastados. Porém, Deus mostrou seu grande
amor por nós, enviou Cristo para morrer por
nós enquanto nós éramos pecadores.
Hoje somos pessoas separadas para Deus e
não mais separadas de Deus.
Quando assistimos programas em não
conformidade com a Palavra de Deus,
estamos pecando. E o que separa o homem
de Deus é o pecado. ‘’ O salário do pecado é
a morte ( Rm. 6:23).’’ Jesus nos diz: ‘’ __
Em verdade, em verdade vos digo que todo
aquele que comete pecado é escravo do
pecado ( Jo. 8:34). ‘’
Não devemos viver na prática do pecado.
Sabemos que o mundo está em crise, mas
nós temos que estar em Cristo.
Só podemos dizer não para as crianças
quando tivermos adultos responsáveis.
Nem os 300 mil índios que vivem no Brasil
e que falam 170 línguas diferentes ficam
isentos desta irresponsabilidade e falta de
ética. Se você visitar as 500 áreas indígenas
não encontrará em todas, mas muitas já tem
televisão. Presente do homem branco,
‘presente de grego’. Adianta eu falar em
tronco lingüístico que abrange 30 nações
indígenas se estamos promovendo
globalização da ‘cultura’.

‘’ Fui em busca do selvagem e encontrei o
homem’’. Assim Lévi-Strauss se referiu ao
inicio de sua atividade de antropólogo.
Se o homem comum luta para se livrar da
dependência do sexo, drogas, comida,
cigarro e bebidas. E a dependência da TV ?
O que tem feito o crente no Senhor Jesus
contra estas coisas? Não precisa nem ser
antropólogo para verificar nas igrejas
evangélicas que seus adeptos tem hábitos
peculiares de assistir televisão.
Muita televisão e pouca oração.
Amado quando seu filho assiste programa
de televisão em não conformidade com a
Palavra de Deus ele vê os seguintes tipos de
crimes: Homicídios (30%), lesões corporais
(57%), furtos (6%), roubos (4%), e outros
crimes (3%), conforme estudo da ONU.
Até o final da adolescência, o caráter, a
personalidade do indivíduo ainda não estão
completamente amadurecidos, logo as
crianças são mais suscetíveis aos ataques.
Ao ficarem de olho, grudadas na televisão
estão expostas ao excesso de violência que
ela oferece.
Não estou lhe falando de um novo pecado e
nem impondo-lhe nada, apenas orientandolhe sobre as mesmas premissas cristãs que
sempre foram e são iguais em todos os
tempos (Mc. 13:31). A igreja tem que ter
consciência de sua força e função e de
construir valores que julga mais sadios para
a sociedade. Antes de tomar consciência
destes lixos eletrônicos e antes de fazer uma

faxina espiritual em minha própria casa,
notei que na contra capa de um dos
joguinhos de videogame de minha filha
Rebeca Ripari, estava escrito:
‘’. . . fulano de tal está disposto a
transformar todos os habitantes do mundo
em servos demoníacos’’
Precisamos ler e saber a origem dos
brinquedos, filmes, livros, revistas em
quadrinhos e toda informação que nossos
filhos estão consumindo. Seu filho poderá
invocar as forças das trevas através de rituais
satânicos simplesmente sentado ao
computador, jogando videogame ou
assistindo televisão.
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Você se lembra que no dia 20/04/1999 em
Denver, Colorado, USA no dia do
aniversário de Hitler, dois adolescentes
(Eric,18 e Dylan,17) mataram em sua escola
12 alunos e um professor e depois se
suicidaram. Eles faziam parte de um grupo
conhecido como ‘Mafia do Casaco’ –
vestiam-se de preto, cultuavam imagens
satânicas. Eram apaixonados por Hitler.
No dia anterior enviaram uma mensagem
pela internet: ‘Preparem-se para o grande 20
de abril, vocês amargarão esse dia.’

Em 7 anos, já morreram 236 pessoas em
escolas nos Estados Unidos. Dentre muitas
explicações que autoridades, psicólogos e
jornalistas tentam dar para essas desgraças
uma delas é a influência dos meios de
comunicação de massa.
Voltando para o cinema e a TV, notamos
que foi-se o tempo dos super-heróis
bonzinhos na tevê. Agora os heróis em
quadrinhos estão sendo produzidos para tevê
em desenhos animados.
Dá-me filhos senão morrerei (Gn. 30:1). O
desafio de ser pai espiritual é muito grande,
requer dedicação esforço e muito amor. O
próprio Senhor Jesus, para ‘conduzir muitos
filhos à glória’ (Hb. 2:10), teve que dar a
SUA vida na cruz. Temos visto da parte de
pais, professores e crentes em geral uma
certa acomodação: querem filhos espirituais
mas não querem pagar o preço.
Não dedicam tempo para ter o culto
doméstico com os próprios filhos naturais,
apresentando-lhes o caminho da salvação,
não oram e nem lêem livros evangélicos
com seus filhos, e –incrível- querem filhos
espirituais! Os pais precisam dedicar tempo
para aconselhar e orientar os seus filhos
sobre drogas, sexo, vícios, amizades e outros
perigos, à luz das Escrituras. Nossos filhos
não nos pertencem, Deus não gera filhos,
Ele usa um homem e uma mulher; ele
acredita que dando-os a você estará assim
criando-os para louvor e glória Dele.

A mídia tem erotizado os programas de
televisão que seu filho assiste e isso acaba
mudando o padrão de comportamento do
povo de Deus, sem falar na interrupção da
fase mais importante da vida: a infância.
Com gestos sensuais, decotes e modelos
curtos nossas crianças não são mais as
mesmas, trocam brinquedos por palavras
chulas e movimentos inúteis ensinados por
ídolos da tevê. Nossos filhos não podem
idolatrar os personagens da tevê como se
fossem ‘seus heróis’, seus exemplos. Vemos
até musicais em programas infantis que nada
têm a ver com a criança: falam de cama,
sedução, droga e malandragem. Qual é a
realidade do povo de Deus hoje? Não se
conversa mais, o povo está ligado em cenas
picantes de sexo nas telenovelas e filmes.
As estórias de ganância, ódio, violência e
traição deixam pai, mães e filhos vidrados,
horas e horas frente a televisão. São 4 horas
de televisão num só dia, e antes de dormir
todos agradecem a Deus pelo lindo dia,
pelas grandes bênçãos, saúde, livramento,
tudo isso é feito em 1 minuto de oração.
‘’ Que darei eu ao Senhor por todos os
benefícios que me tem feito ( SL. 116:12.’’
A atualização tecnológica é importante, mas
devemos nos preocupar quando a tevê ou o
computador substituem a interação com o
mundo, restando até pouco espaço para o
exercício da criatividade. A Palavra de Deus
nos orienta em Pv. 22:6 ‘’ Ensina a criança
no caminho que deve andar, e, ainda quando

for velha, não se desviará dele.’’ Temos o
dever como filhos de Deus, de orientar
nossos filhos quanto aos programas que
devem assistir. Uma programação mais
educativa e de acordo com os princípios
bíblicos. Pais desavisados geralmente ficam
assustados, quando presenciam seus filhos
falarem palavras que nunca ensinam a eles e
com certos comportamentos que acabam
aprendendo através de personagens
violentos, caveiras, vampiros, sessões de
pancadaria acompanhado de propagandas de
cigarro, bebida alcoólica e brinquedos que
ensinam a matar através da televisão.

Na corrida pela audiência a televisão
esbanja baixaria e desrespeito ao
telespectador. Com esta total falta de ética
quem perde são nossos filhos, ficando para
nós até difícil a administração de sua
educação. Será que realmente nós
precisamos de toda esta violência, ou a
industria da violência é que precisa de nós,
ou melhor do nosso dinheiro?
Estas empresas não devem se beneficiar de
clientes evangélicos como nós, pois eles não
tem compromisso com Deus. Os valores
mais importantes para a boa formação do
caráter de nossas crianças estão contidos na
Palavra de Deus. Os programas de televisão

tratam a violência, o consumo de drogas e a
prostituição como se fossem coisas normais,
e isso incentiva atitudes. O sistema social
não apresenta alternativas para o ser
humano. O homem hoje se vê pressionado
por uma ideologia capitalista, onde sua
identidade está inevitavelmente acorrentada
ao consumo. Contra isto vale lembrar a
seguinte frase da escritora Elza Dias
Pacheco em seu livro ‘Televisão, Criança,
Imaginário e Educação’: ‘’...sem nos darmos
conta, no nosso ambiente doméstico,
assistimos... Massificação e solidão são
características da globalização da indústria
cultural. A mídia modela as posturas e cria
necessidades levando ao consumo do
supérfluo. Isso é feito não só por meio de
estratégias de publicidade e marketing,
como também, por meio de estratégias
subliminares, que desfilam diariamente em
todos os gêneros televisivos. Quanto maior o
número de necessidades criadas, maior será
a produção de descartáveis.’’
‘’O povo de Deus se perde por falta de
conhecimento Os. 4:6.’’
Por falta de conhecimento, deixamos nossos
filhos expostos a mensagens subliminares
que acabam tirando-os da comunhão com
Deus, induzindo-os a um comportamento
violento. Noventa por cento dos estudos de
percepção subliminar referem-se à
comunicação visual.

figura-5

Basta olharmos ao nosso derredor e veremos
os outdoors, placas, cartazes, impressos,
videotextos, cinema, televisão, quadrinhos,
fotografias, etc...
Sabe meu amado irmão em Cristo eu e você
precisamos muito de bíblia e oração.
Bíblia na mão e joelho no chão.
Em uma de minhas pregações perguntei as
crianças qual o nome do apóstolo que andou
sobre as águas ao ser chamado por Jesus,
ninguém respondeu. Perguntei então qual o
nome da novela das 19 horas, todos gritaram
num só coro, novela tal...
Fiquei impressionado com o resultado e
repeti a fórmula algumas vezes, obtendo
invariavelmente o mesmo resultado.
Queremos que os nossos filhos sejam sábios
e habilitados para a boa obra de Deus, mas
não investimos em seu crescimento
espiritual. Temos que enfiar a mão no bolso
e comprar muito material evangélico para
eles, pois sem opções eles ficarão na frente
da televisão o dia todo.
Amado, Deus não usa pessoas que ficam
assistindo na televisão, programas em não
conformidade com a sua Palavra. Ele usa

vaso em movimento. Crie seu filho para
Deus e seja um exemplo para ele.
A Palavra de Deus em Pv. 17:6 diz: ‘’ O
maior orgulho e alegria para os mais velhos
são os seus netos. Para os filhos, o maior
motivo de orgulho são seus pais.’’
A verdade é que se não servimos para servir,
não servimos para viver.
Oswald Smith diz: ‘’ Se aceitamos a Jesus
Cristo e não falamos Dele às pessoas, existe
uma grande possibilidade de não termos sido
salvos. Dos salvos só 5% falam de Jesus,
(Os outros 95% ficam assistindo televisão!).
Estima-se 30% da população brasileira ser
de crentes( 55 milhões/2.003), isso significa
que praticamente que em grupo de três
pessoas uma é lavada pelo sangue de Jesus.
Posso dizer que esta é a maior mentira que já
li e vi no meio evangélico. Se de cada três
pessoas uma realmente fosse uma nova
criatura, em pouco tempo contaminaria as
demais e em poucos dias esta nação seria
alcançada para Cristo Jesus.
Há pessoas que até controlam o que seu
filho assiste na televisão, mas por outro lado
criam seus filhos com agressividade.
Gritando com eles dizem:
‘’Burro, idiota, feio, gordo, desajeitado...’’
As palavras negativas fazem as crianças
perderem o encanto pela vida, além de
criarem traumas permanentes. As crianças
acabam perdendo a auto estima.‘’ Não saia
meu amado da vossa boca nenhuma palavra
torpe, e sim, unicamente a que for boa para

edificação, conforme a necessidade, e assim,
transmita graça aos que ouvem ( Ef. 4:29.’’
Seu filho depende de Deus para ser feliz,
não há felicidade sem Jesus. Você poderá
ser um canal de benção ou maldição para
ele. ‘’Se alguém disser...e crer que se fará o
que se diz, assim será com ele...(Mc. 1:23).’’
‘’Sejam agradáveis as palavras da sua boca
para com seus filhos(Sl. 19:14).’’
Temos que assumir um compromisso diante
de Deus e criar nossos filhos para Ele.
Deus não está em busca de grandes homens,
mas de pequenos para torna-los grandes.
Seja humilde diante dEle e Ele te exaltará!
Lucas 14:11 – Glória a Deus!
O sangue de Jesus tem poder!
Nós adultos absorvemos 5% daquilo que
vemos e ouvimos, alguns possuem
facilidade de absorver até 15%, mas as
crianças meu amado irmão absorve até 95%.
Sabe com quantos anos as pessoas estão
aceitando a Jesus Cristo?
Antes dos 5 anos............................. 1%
5 à 15........................................... 85%
15 à 30........................................... 10%
após 30 anos................................... 4%
‘’Se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crê em Mim, como diz a Escritura, do
seu interior fluirão rios de água viva
( Jo 7:37-38).’’ Não deixe a televisão ditar
regras ao seu filho, não deixe o diabo
dominar sua vida. Lembre-se, mente vazia é
oficina de satanás. Uma pessoa que vive
hoje 70 anos, dorme 23 anos, trabalha 16

anos, assiste 8 anos de televisão, passa 9
anos comendo, com lazer 4,5 anos, doenças
4 anos, pondo e tirando roupa 2 anos e 6
meses atrás de religião! ( DEUS !!! ).
Vamos dedicar mais nossas vidas ao nosso
Deus, não entristeçamos ao Espírito Santo
de Deus (Ef. 4:30).
Amado não se assente na roda com pessoas
que zombam de Deus (SL 1:1).
‘’ Tudo que for puro honesto e verdadeiro
seja este o vosso pensamento (Fp. 4:8-9). ‘’
Jesus Cristo de Nazaré quer que seu filho
venha até Ele, e não que impeçamos que isso
ocorra, pois “ dos tais é o reino de Deus (
Lc. 18:6). ‘’ O crente separado para servir e
adorar a Deus não deve viver como o mundo
vive! ‘’ Jesus Cristo sempre será o mesmo
ontem, hoje e eternamente ( Hb. 13:8) ‘’
Amado o reino de Deus não é comida nem
bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito
Santo. Não procure ajuntamento ou
animamento, busque avivamento. Se você
quer um avivamento em sua vida, comece
com um passo de fé, eliminando da sua vida
determinados programas que você assiste na
televisão em não conformidade com a
Palavra de Deus, Amém!!!

Jesus Cristo nos garante que se nós
estivermos Nele e as palavras dele em nós,
podemos pedir tudo o que quisermos que
nos será dado (Jo 15:7). Deus quer que
sejamos praticantes e não ouvintes da
palavra(Tg. 1:21-24). Crente no Senhor
Jesus que tem visão do reino não assiste
qualquer programa na televisão.
Eu e você sabemos que os programas de
televisão em não conformidade com a
Palavra de Deus, são obras da carne:
Impureza, Prostituição, Lascívia, Idolatria,
Feitiçarias, Inimizades, Porfias, Ciúmes,
Iras, Pelejas, Dissensões, Facções, Inveja,
bebedices e Orgias (Gl. 5).
Valdir Bícego, da Assembléia de Deus,
disse: ‘’ Se o diabo está usando a tevê para
levar o que não presta, por que não podemos
usá-la para levar mensagem do evangelho às
almas carentes e famintas?’’ Não vamos
criar nossos filhos relaxadamente (Jr 48:10).
O padrão bíblico para o crente salvo em
Jesus Cristo é de reconciliação e santidade e
não de separação! Como podemos assistir
determinados programas de televisão,
depois vir a igreja, cantar no coral, orar,
fazer especial, dar testemunho e até servir a
ceia...? Deus nos orienta a ficarmos atentos
pois o que causa discórdia e discussão na
Igreja é o espírito mundano(1Co. 3).
A televisão poderá ser uma benção para
você e seus filhos, se você souber usá-la.

Se Cristo está em nós e se somos realmente
uma nova criatura, devemos abandonar os
velhos costumes, o velho homem.
Não é só do cigarro e da bebida que estou
falando, mas também dos programas de
televisão em não conformidade com a
Palavra Escrita de Deus. Nossa confiança
tem que estar depositada em Deus. Ele deu o
melhor que tinha para dar-nos, deu a SI
mesmo. Não devemos confiar em tudo que
vemos e ouvimos, pois maldito o homem
que confiar em outro homem(Jr. 17:5-7).
Quando você liga a televisão para seus
filhos em programação satânicas, você está
declarando que Deus não é seu Deus. Que
você não precisa de Deus, achando que você
é mais você. Se o seu tempo maior diário é
com a televisão, falta-lhe confiança em
Deus. O crente que não lê Bíblia é incrédulo.
Não encontrar tempo para ler Bíblia, mas
achar tempo para assistir televisão é duvidar
de Deus. E quem duvida de Deus, coloca-o
como mentiroso.
Tenha o bom hábito, da mesma forma que
você ora para determinadas necessidades, de
orar antes de assistir seus programas de
televisão. Pergunte a Deus:
__ Posso assistir este programa?
__ O Senhor aprova?
Da mesma forma que Ele dá respostas para
seus problemas, dará sem sombra de dúvidas
respostas corretas para seu lazer.

Ele nos garantiu que se tivéssemos falta de
sabedoria poderíamos pedir a Ele, que nos
daria (Tg. 1:5).
Nos dias atuais, as pessoas não reconhecem
o Espírito Santo nem o recebem de bom
grado, e, uma vez que não dependem dEle,
terminam em fracasso, tentando com esforço
próprio realizar a obra de Deus. Não deixe
que isso ocorra na sua vida e na sua casa.
Desliga a televisão e vai orar!

CINCO
A televisão vem exercendo uma forte
influência na mudança de comportamento na
igreja do Senhor Jesus. Muitos não sabem o
efeito negativo que ela pode trazer para a
vida dos nossos filhos. Não podemos assistir
televisão guiados por nós mesmos, mas
pela visão de Deus. Como um povo
escolhido, separado e santo temos que
colocar em nossa mente e no nosso coração
a palavra, permitir que nossos olhos vejam e
que nossos ouvidos ouçam a voz de Deus,
procurando sempre fazer a vontade do Deus
Eterno. Não podemos agradar a dois

senhores ao mesmo tempo. Quando a
televisão mostra programas em não
conformidade com a Palavra de Deus, o
oposto da maneira e padrões do mundo,
perdemos automaticamente nossa comunhão
com Deus. A televisão secular se opõe ao
cristianismo, não considera importante o que
é importante para nós, a visão do mundo
cristão. Deus e a bíblia. Seus programas de
uma forma geral, principalmente as novelas,
ensinam a violência, inimizade e
contribuem para decadência da moralidade
na família. Infelizmente a televisão não tem
ajudado nos últimos tempo com o
crescimento moral da sociedade, pelo
contrário suas programações tem
contribuído para criar mais violência no
nosso meio. Muitas são as campanhas
produzidas pela televisão na tentativa de
mudar a sociedade. Quando em um minuto
fala-se de um grande projeto, ainda que de
filosofias vãs, ao mesmo tempo no intervalo,
mostra-se uma propaganda orientando o
jovem a praticar sexo livre usando
camisinha e consumir drogas usando
ciringas descartáveis. O jovem tem que ter o
caráter de Cristo e não pensar com a
mentalidade do mundo. O que vemos hoje
são programas disfarçados com humor,
muita baixaria na corrida pelo Ibope sem se
preocupar com a criança, desintegrando o
casamento, a família e a igreja do Senhor
Jesus. A pessoa é enganada todos os dias, e
este tipo de pecado deixa-a sega. Ela passa

achar que tudo que ela está vendo na
televisão é normal, é verdade, e não chega a
confrontar com a palavra para realmente ver
a verdade.
Determinados programas de televisão
chegam a influenciar a igreja, colocando-a
em pecado sem que os próprios membros
percebam. É uma igreja bonita, boa
instalações, cheia de pessoas. Amém!...
Só que é uma igreja morta(Ap. 3:1-2).
Encontramos nos programas de televisão
hoje, muita violência, promiscuidade, vícios
e cultos a satanás, e Deus condena tudo isso.
O que estamos vendo nos últimos tempos é
que, psicólogos, educadores e até médicos
estão percebendo o grande mal que a
televisão tem trazido a sociedade. Quanto
mais violência as crianças vêem na
televisão, mais agressivas serão quando
crescerem. Seu comportamento estará cheio
de atos anti-sociais, de vandalismo, racismo
e até roubos e assaltos com armas de fogo.
A criança aprende técnicas de lutas e golpes,
ponta-pés e socos nos desenhos animados.
Evidentemente esta criança quando crescer,
na escola, ao se deparar com uma briga terá
muito mais facilidade para puxar uma faca
contra seu companheiro, queimar pessoas ou
colocar fogo na escola, riscar carros, pichar
monumentos, roubar ou cometer estupros do
que uma outra que não foi exposta a este
tipo de programação na televisão. Sem falar
nas agressões contra os próprios
professores... Os programas de televisão

hoje atrapalham a habilidade verbal e a
criatividade das crianças.
Você pode
observar que uma criança viciada em
televisão tem menos criatividade, é pouco
inteligente, tem movimentos violentos e suas
palavras são chulas tal qual os personagens e
os super-heróis que vê. A criança não gosta
de ler, a própria televisão desestimula a
prática da leitura, apresenta programas com
fórmulas que fazem com que a criança não
tenha a necessidade nem de raciocinar.
A criança consegue assistir várias horas de
tevê por dia e não toma tempo com a
leitura, chega não ler nem se quer um único
livro no ano, sem falar na leitura da bíblia.
Podemos atribuir quando um pai agride seu
filho ou bate em sua esposa, problemas de
criação ou as 4 horas diárias dedicadas ao
seu hobby a televisão? Não devemos
esquecer que as pessoas que produzem os
programas de televisão não tem comunhão
com Deus, fazem parte do mundo, vivem no
mundo e de acordo com os padrões do
mundo. Nós somos de Deus, todo o mundo
está no maligno (1Jo. 5:18 ). Satanás usa a
televisão para separar o homem de Deus
através de seus programas que
aparentemente são bonitos e criativos, mas
são imorais e violentos. Sem televisão
podemos viver, mas sem Deus não!
A mãe de JOHN WESLEY, Suzanna
Wesley nos dá uma definição de pecado:
‘’Qualquer coisa que enfraquece sua razão,
impede a sensibilidade da sua consciência,

obscurece seu senso de Deus ou destrói seu
desejo das coisas espirituais, qualquer coisa
que aumenta a autoridade do seu corpo sobre
a mente, isto para você é pecado’’.
Não podemos aceitar que os nossos filhos
vejam mortes, destruição e infidelidade
sexual se tornando sua principal forma de
diversão. Sabemos que o prazer não pode ser
encontrado somente na impureza e na
sensualidade. Os programas de televisão
ensinam aos nossos filhos que a
homossexualidade não é um pecado,
ensinam também que não há certo ou errado.
‘ O certo é errado e o errado é certo.
Depende do ponto de vista...’
Seus programas são cheios de injustiça,
malícia, inveja, sexo, assassinatos,
rivalidade, pornografia, satanismo e
trapaças. Não se fala de Deus, pelo contrário
zombam de Deus, riem das instruções da
bíblia, da sua moralidade e desobedecem aos
mandamentos de Deus. O Pr. Donald C.
Stamps nos apresenta dezessete pontos que a
televisão tem nos ensinado: ‘’ A televisão
apresenta uma visão do mundo que é oposta
à maneira cristã de pensar. O que nós vemos
acontecendo e ouvimos, muda nossa visão
de mundo e muda nossos valores. Vemos o
mundo através da mente de pessoas
seculares sem Deus. Estamos permitindo
que elas ponham valores dentro das nossas
mentes e corações’’.

01- A televisão tem ensinado o humanismo
secular, que diz o que mais importante
provê do homem ou do mundo.
02- Ensina que atores de Hollywood,
pessoas sem Deus, que zombam das
coisas de Deus, são modelos apropriados
para os jovens.
03- A visão bíblica do casamento e do
divórcio é ultrapassada e deve ser
rejeitada.
04- A homossexualidade não é pecado e é
aceita por pessoas racionais, inteligentes
e tolerantes.
05- O aborto deve ser aceito, pois não há
nada de mais em se matar crianças que
ainda não nasceram, pois são realmente
animais não nascidos.
06- Pornografia é um entretenimento
agradável e aceitável.
07- O prazer deve ser encontrado nas
experiências sexuais ilícitas.
08- Fidelidade à esposa não é um requisito
importante para um casamento.
A fidelidade é considerada uma repressão à
liberdade pessoal do homem.
09- Deve se rir dos padrões tradicionais de
moralidade.
10- Deus não existe, está ultrapassado e não
é importante.
11- Beber bebidas alcoólicas é uma maneira
prazerosa de viver socialmente aceita e
desejada.
12- Deus é algo que devemos simplesmente
ignorar.

13- Ser virgem até o casamento é motivo de
vergonha e embaraço.
14- Para a garota ser atraente deve se vestir
sem modéstia e com conotação sexual.
15- As crianças aprendem a não ter respeito
a ninguém, especialmente aos pais,
pastores e autoridades públicas.
16- Na realidade não existe certo ou errado,
não há aquilo que chamam de pecado.
17- A mensagem de que Jesus Cristo sofreu
e morreu numa cruz por você e por mim,
é irrelevante e não importa, nesta era
moderna.
Se crianças morrem baleadas, asfixiadas,
queimadas e até estupradas. Crianças que
testemunham atrocidades da guerra, crianças
que vivem em lixões, até se prostituindo
com 9 anos de idade, se 5.000 adolescentes
morrem por ano no Brasil por suicídio. E se
mesmo a preocupação da humanidade está
voltada para o futuro, para telefone celular
com mostrador de imagens ou para pistolas
capazes de imobilizar pessoas. Se em meio
disto tudo ainda continuarmos incentivando
as crianças através dos programas de
televisão a serem violentas, a consumirem
drogas, praticarem sexo livre e serem
homens irresponsáveis. E não levarmos
Deus a sério, não educando nossos filhos à
luz da palavra. Então continuaremos tendo
problemas dentro de nossas igrejas, isto
enquanto ainda existir esta instituição, que
no ano de 1999 chamávamos de casa de
Deus, onde as pessoas falavam através das

escrituras sagradas, louvavam e adoravam a
Deus Jeová. Então teremos no futuro sem
sombra de duvidas não cristãos, mas
CRISTUDOS que sempre estarão
envergonhando o evangelho do senhor Jesus
Cristo.
Pessoas que mesmo dentro da igreja agirão
como pessoas do mundo, tanto no vestir
como no falar, pessoas que falarão da
palavra mecanicamente, como se fala de um
livro de conto de fadas. Então teremos CPIS
no corpo diaconal para descobrir quem sabe
do paradeiro de alguns bens roubados da
igreja. Telefones grampeados para saber
qual membro falou ao pastor que os cultos
não são edificantes. Policiais talvez nas
portas das igrejas revistando membros que
supostamente estariam entrando nos cultos
armados. Não é exagero, mas uma visão do
mundo dentro da igreja de Cristo.
O mundo é assim!
Pensando assim, Cristo não terá trabalho
algum para arrebatar sua igreja.
Pois se o fizer, quem virá buscar?
Porém se Ele não vier terá sérios problemas
pois já podemos fazer reclamações no
sindicato ou podemos ligar no diskdenúncia. Se ter filhos era uma benção,
porque que hoje não é mais? Dentro da
programação de educação do passado vemos
toda possibilidade de ter uma sociedade
saudável e feliz. Porque fazemos diferente,
contrários às escrituras?
Será que há muito mais prazer em errar?

Os planos de Deus sempre foram perfeitos.
Eu não sei em que época que você estará
lendo este livro, mas se aparecer na
televisão um homem dizendo ser Filho de
Deus, o próprio Deus. Procure observar, se
ele está com cigarro na boca, um copo de
bebida na mão, seu palavreado é chulo, suas
roupas são sensuais, se ele fala como um
idiota com pose de quem sabe tudo. Por
mais que a televisão tente falar para você 24
horas por dia que ele é uma clonagem de
JESUS CRISTO, não acredite. Procure ler
um livro de nome BÍBLIA, você poderá
encontrar em algum museu.
Mesmo que estiver a venda por um alto
preço em leilão, compre e leia de Gênises a
Apocalipse, são 66 livros( 31 mil versículos)
em um só volume. Amado, vão dizer para
você que tudo que esta escrito nele é
mentira. Mas não acredite.
A resposta para o que você esta procurando
e toda sua geração sempre esteve neste livro.
As pessoas vão rir de você por ter
arrematado em leilão uma obra sem valor.
Você poderá ser até perseguido dentro da
sua própria igreja, isso vai ser normal. Creia
meu amado o homem que você encontrará
na BÍBLIA não é clonagem, ELE é real.
Você verá que Deus é maravilhoso e seu
filho Jesus Cristo é fiel. Esta escrito em
1Timóteo 4:9 que a palavra contida na
BÍBLIA é fiel e digna de toda aceitação.

No ano de 1999 nós conhecíamos tudo sobre
Jesus, éramos muito felizes, porque
falávamos com ele em nossas orações.
Orar em casa = tempo de 2 minutos que
dedicávamos para falar com Deus depois de
assistir todos os nossos programas favoritos
na TV.
Orar na igreja = eram reuniões em que
geralmente não se contava com todos os
membros pois eles ficavam em casa
assistindo televisão/tele-novelas.
( Estas reuniões eram geralmente realizadas
no meio da semana, até poderiam chamar de
reunião das senhoras, porque tinha sempre
mais mulheres do que homens, já que estes
estavam ocupados com outras coisas...
Geralmente assistindo televisão/futebol ou
filmes pornográficos)
Amado, o tempo foi passando e nós
substituímos Jesus Cristo por um aparelho
chamado televisão.
Talvez seu bisavô hoje, criança da minha
época, tenha sido uma destas pessoas criadas
pela babá-eletrônica. Você também será
perseguido ao iniciar a leitura deste livro,
não desanime, pois quem vos escreve
também está sendo hoje por ter dado crédito
a esta palavra, e crido na presença daquEle
que está sobre todo e qualquer nome, Jesus
Cristo de Nazaré. Tome mais tempo com a
leitura deste livro do que com determinados
programas de televisão em não
conformidade com a Palavra Escrita de
Deus. Eu na época fui missionário e falei

para muitas pessoas sobre o tema ‘’
Televisão Babá Eletrônica’’. Presenciei
muitas crianças e adultos aceitarem a Jesus
Cristo como Senhor e Salvador de suas
vidas, em um ano de ministério foram 2.000
conversões, não desanime meu amado
mantenha sua fé e lute até a ultima gota.
Você já nasceu de novo, já aceitou o Senhor
Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua
vida? Não?
Misericórdia, eu falando com você e você
nem conhece a Jesus Cristo!!!
Então desligue a tevê, vou contar-lhe algo...
Se você não quer que esse quadro venha a
ocorrer num futuro próximo, então tome
uma posição e comece hoje mesmo a
trabalhar para reverter esta situação.
E comece mudando a si próprio; é um bom
começo!
E lembre-se: Deus irá lhe cobrar TUDO
aquilo que lhe entrega.(Mt. 25:14-30).
TEREMOS DE DAR CONTA, DIANTE
DE DEUS, DO TEMPO QUE NÓS TEMOS
GASTO INUTILMENTE DIANTE DA
TELEVISÃO.

SEIS
A Revista ‘ FAMÍLIA EVANGÉLICA’
02/1998 publicou sobre uma reunião feita
17/6/1997 nos Estados Unidos na
Convenção Batista do Sul daquele país que
agrega 15,7 milhões de crentes. ‘’
A Convenção Batista do Sul dos Estados
Unidos e a Assembléia de Deus americana,
aliadas a outras igrejas e organizações
evangélicas, declaram boicote oficial à
DisneyWord. Para os líderes dessas igrejas,
uma empresa que apóia e estimula o
homossexualismo não deve se beneficiar de
clientes evangélicos. Os crentes americanos
estão sendo encorajados por diversas igrejas
a não fazer uso dos serviços oferecidos pela
Disney, que incluem dois parques temáticos,
uma cadeia de 530 lojas, cinco empresas
cinematográficas, uma cadeia nacional de
TV (ABC), quatro canais de TV a Cabo,
dois times profissionais de futebol
americano, uma gravadora e uma revista de
informação científica...’’
________________
Li em um panfleto de uma igreja/1998 e
chamou minha atenção uma informação
que falava sobre reunião de demônios
quando tramavam entre eles, uma estratégia
do engano, na tramóia, diziam:
‘’ ___ Por último, convido-os a atacarem os
lares, destruindo a família. Perverteremos a

moral dos pais, espalhando os nossos
ensinos através do 74
rádio, revistas pornográficas, feminismo,
horóscopos, etc...
pelas antenas de tvs, invadiremos os lares
com anúncios, novelas e filmes impregnados
de sexo indecoroso, cheios de malícia, com
sexo-deboche, com volúpia e com um
relacionamento familiar prostituído. Tudo
isso regado com bebida alcoólica e afogado
em fumaça de cigarro cancerígero.
Facilitaremos todos os meios de corrupção e
promiscuidade para que os pais defraudem
seus próprios familiares, o próximo, o estado
e a nação; gastando parte de seu tempo
inutilmente nos bares, com baralhos, em
boates, inferninhos, em cassinos, em
prostituição, bebedice e ainda como
torcedores fanáticos, etc... esquecendo-se
assim dos seus próprios filhos.
Estes, vendo a imoralidade e as mentiras dos
pais, não lhes odedecerão mais, e se voltarão
a uma autodestruição pelo álcool, fumo,
festinhas de rock, rock punk, ácido, drogas,
tóxicos, homossexualismo, e até suicídio.
Para as criancinhas, faremos as tv’s criarem
centenas de estórias fabulosas,
superfantásticas e desempenhadas por
monstros muito parecidos conosco e assim,
elas, desde cedo, vão se acostumando com a
nossa monstruosidade e com a 75
Nossa companhia. E quando crescerem,
ficarão complexadas por assistirem tanta
fantasia e, despersonalizadas, serão homens

condicionados a aceitarem a mim, o diabo,
como o seu Deus. Assim, acabaremos com a
família, com a sociedade e com toda
resistência moral dos cristãos, e seremos
donos deste mundo... A assembléia macabra
foi encerrada com um... Ipeee . hurraaaa...’’

O Jornal NOTÍCIAS POPULARES
edição de 02/9/1998 publicou uma matéria
apontando um ‘Garoto de 11 anos’ ter o
decalque do desenho animado Rei Leão da
Disney em sua arma. A história de
M.V.V.C., do Rio de Janeiro, é um triste
exemplo da situação em que vive a infância
brasileira. O menor ‘’Neném o Capeta’’
como é chamado, teria contado à policia que
87 colocou o decalque do leãozinho no
‘berro’ porque adorou o desenho. O menino
foi para um abrigo de crianças infratoras,
onde deve ficar até ser solto (ou fugir) e
voltar à boca-de-fumo. ( Oramos a Deus
para que este garoto venha a ter um destino
diferente deste, que infelizmente é o da
maioria destes menores).
___________
O jornal Folha de São Paulo fez uma
importante publicação em 28/10/1998,
quando o ONU veio ao Brasil e detectou a
exibição de 20 crimes por hora na televisão
brasileira:
‘’ Mapeamento estatístico da ONU em seis
emissoras abertas, concluído, detecta 1.432
crimes em uma semana de desenhos

animados; Band e Record são as que mais
mostram homicídios. A ONU ( Organização
das Nações Unidas ) concluiu análise de
todos os desenhos animados em seis
emissoras de TV aberta, transmitidos em
agosto passado. As 71 horas de desenhos
indicaram que, em média/dia, a cada 60
minutos, aparecem 20 crimes, a maioria
lesão corporal e homicídio. 76
Esse tipo de iniciativa é disseminada nos
EUA, mas até agora incipiente no Brasil;
nos EUA a tendência majoritária é atribuir à
TV responsabilidades por desvios de
conduta, num suposto estímulo à violência,
permissividade sexual, discriminações e até
drogas. O fato é que a TV está no foco, e a
sociedade brasileira parece disposta a
fiscalizar a programação. Pesquisa realizada
pela Universidade Gama Filho, no ano
passado(1997), destinada à revista ‘Claudia’,
investigou a erotização e exploração da
figura da mulher na programação infantil. A
exemplo da ONU, eles também fizeram
análise minuto a minuto. Em 151 horas de
programação, os pesquisadores detectaram
308 cenas de erotização, apontando, em
primeiro lugar a TV Globo e, em seguida, o
SBT. De acordo com o levantamento, a cada
29 minutos, meninos e meninas recebem um
estímulo erótico e uma imagem
preconceituosa ou deturpada sobre a mulher.
Bandeirantes e TV Record lideram os
homicídios em seus desenhos animados; a
TV Globo venceu em lesões corporais.

Durante a primeira semana de agosto/1999,
pesquisadores gravaram a programação das
TVs Globo, SBT, 77
Bandeirantes, Record, Manchete, Cultura e
Gazeta, que exibiram 912 horas de
programação.
Desse total, uma média de 7,79% é dedicada
a desenhos animados.
Os desenhos somaram 71 horas naquela
semana. Constatou-se que, em média,
aparecem 20 crimes por hora de desenho
animado. O número total de crimes naquela
semana foi de 1.432, espalhados em sete
categorias de delitos. A média mais alta (32
crimes por hora) ficou com a TV Manchete.
Dos crimes cometidos, 38% tinham alguma
justificativa (reagir à violência) e 34% eram
inteiramente gratuitos. Em geral não há
polícia, os crimes não geram conseqüências
á vítima e não existe intermediação (alguém
para dirimir conflitos).’’
________________
O jornal Folha de São Paulo em
15/01/1999 publicou: ‘Mulher Nua Está Em
– Bernardo e Bianca’ ‘’ Disney admite ter
encontrado mensagem subliminares e
recolhe 3,4 milhões de fitas de vídeo nos
Estados Unidos – Pela primeira vez na
história da companhia, a Disney admitiu ter
encontrado imagens subliminares num de
seus filmes de animação. A foto de uma
mulher com os seis de fora aparece em dois
quadro de ‘Bernardo e Bianca’, a história de
dois ratinhos que ajudam uma menina a se

livrar de seqüestradores. No dia 8/01/99, a
Disney soltou um comunicado oficial
afirmando que os vídeos do filme, relançado
no mercado americano em 5 de janeiro/99,
contém ‘imagens de fundo objetáveis’.
Cerca de 3,4 milhões de fitas já foram
recolhidas nos EUA em decorrência do
achado. A cena acontece aos 28 minutos do
filme e é imperceptível a velocidade normal.
Os dois ratinhos usam um albatroz velho
como avião. Ele perde altura e passa em
frente a vários prédios. Numa das janelas,
estão as fotos. Só é possível detectar a
imagem em velocidade menor do que 30
quadros por segundo.

Mesmo assim, a Disney recolheu as fitas
para ‘manter nossa promessa às famílias de
que elas podem confiar que a marca provê o
melhor em entretenimento familiar’. Outros
rumores envolvendo imagens subliminares
atingem ‘O REI LEÃO’: A formação de
nuvens de poeira formaria a palavra sexo.’’
_______________
Na rede mundial de computadores
(Internet) sexta, 19 de março de 1999 às
17:37 hs, foi possível ler em Notícias
Internacionais Especial: ‘’Cigarro e álcool
em desenhos infantis. Pelo menos dois
terços dos homens animados produzidos
para crianças contém um personagem que
fuma ou bebe sem qualquer indicação de que
isso possa 78
Ser prejudicial a eles. È o que mostra um
estudo recente, que vem à tona num
momento em que fabricantes de cigarro e
bebidas alcoólicas começam cada vez mais a
utilizar a internet para atingir jovens
vulneráveis. Uma outra pesquisa mostra que,
quanto mais tempo uma criança passa em
frente à TV, mais chances ela tem de ficar
obesa. Mas programas escolares que buscam
fazer com que elas troquem o sofá pelo
playground podem livrá-las dos quilos
indesejáveis. As conclusões foram
apresentadas nesta semana em um congresso
da Associação sobre o impacto da mídia na
saúde. A constatação de que a presença de
personagens que fumam e bebem não
diminuiu nos desenhos animados de longa

duração produzidos nos últimos sessenta
anos surpreendeu o mediador do congresso,
Drew Pinsky. Pai de trigêmeos de seis anos,
Pinsky diz que já levou dezenas de filmes
para casa sem nunca ter se dado conta de
que eles poderiam ser prejudiciais à saúde.
‘Vou conversar sobre isso com meus filhos
imediatamente’, disse o médico, que
também é apresentador do programa
Loveline, na MTV, e diretor do serviço de
dependência química do Hospital Lãs
Encinas, em Pasadena (Califórnia). 79
‘Mesmo aos seis anos, as crianças entendem
as conseqüências, a diferença entre o bom e
o ruim’. Mas o que deverá tornar a conversa
entre pais e filhos mais difícil é que são os
personagens ‘’do bem’’, nos desenhos
animados, que costumam beber e fumar
mais, segundo o autor do estudo, Adam º
Goldstein, professor de medicina familiar na
Universidade de Carolina do Norte, em
Chapel Hill. Entre os filmes com
personagens ‘bons’ fazendo ‘coisas ruins’
estão: Pinóquio (bebe cerveja), Dumbo (fica
bêbado com vinho) e James e o Pêssego
Gigante ( a centopéia fuma e bebe vinho).
Já que não existem provas diretas de que os
desenhos conduzam a problemas de saúde.
Goldstein diz que o fato de que milhões de
crianças assistem aos filmes, mais de uma
vez até, deveria alertar os pais. O sucesso de
campanhas publicitárias baseadas em
desenhos, como as do Joe Camel – que
demonstrou ser eficaz no incentivo ao fumo

– aponta o problema real, diz ele. Sua
sugestão é que o cigarro e o álcool sejam
totalmente excluídos dos desenhos animados
– assim como acontece em relação ao sexo –
ou que seus efeitos negativos sejam
enfatizados. Os pesquisadores exa-minaram
50 desenhos de longa duração, lançados
entre 1937 e 79
1997 pelos estúdios MGM, FOX,
UNIVERSAL, DISNEY e WARNER.’’
____________
Lendo o jornal ‘’ Expressão Nacional da
cidade de Serra Negra/SP Brasil – abril
1999, chamou-me a atenção a matéria ali
escrita sobre os efeitos mais preocupantes
que afetam o comportamento e as atitudes
das crianças em função da violência na
mídia segundo estudo do Comitê de Estudos
da Violência da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Ministério Público e
Associação Brasileira de Psiquiatria:
01)- Imitação de comportamento.
A principal forma de aprendizado das
crianças menores é a observação e imitação.
Pesquisas mostram que as crianças imitam o
comportamento que vêem na televisão já
aos 14 meses de idade. Embora imitem os
positivos, também imitam os agressivos.
Programas como Power Rangers e
Tartarugas Ninja são citados como exemplos
que demonstram esse fenômeno;
02)- Heróis violentos.
As crianças competirão e imitarão os
modelos que são apresentados. 20

Os modelos dos quais elas gostam e que são
considerados atraentes são ainda mais
influentes. Esse é o motivo pelo qual heróis
são mais prejudiciais às crianças do que os
vilões violentos: o programa de televisão
Cops e os filmes do Exterminador são
exemplo;
03)- Violência recompensada.
A violência, que é glamourizada ou
mostrada como eficaz, ensina às crianças
que esta é premiada em nossa sociedade.
Isso aumenta a imitação desse
comportamento na vida real;
04)- Violência justificada.
A violência tende a ser mais imitada se ela
contiver implícita a mensagem: ‘’ está
correto recorrer à violência, contanto que
você acredite estar no seu direito’’.
Qual criança não acredita estar com a razão
em uma situação de conflito?
05)- Dessensibilização.
A exposição repetida a qualquer estímulo
provocador de emoções sem as
subseqüências leva à dessensibilização. A
exposição constante à violência real com o
passar do tempo. 21 Não apenas ocorre em
decréscimo na reação à violência, mas
também há uma falta de solidariedade para
com as vítimas dos ataques.
06)- Aumento do medo.
Com pesada ênfase da mídia sobre a
violência, o mundo parece um lugar
atemorizante para o espectador jovem
impressionável. Este é um problema

especialmente para as crianças menores que
podem ter capacidade limitada para
compreender que aquilo que elas estão
observando não é real. Gerbner chamou esse
efeito de longo prazo, que induz ao medo, de
‘’síndrome do mundo cruel’’. Exposição a
filme, programa de televisão ou reportagem
pode resultar em depressão emocional,
pesadelos ou outros problemas relativos ao
sono em muitas crianças, particularmente as
menores. As crianças amedrontadas podem
estar mais sujeitas a se tornarem vítimas da
violência ou até mesmo agressores(veja o
próximo tópico).
07)- Maior apetite pela violência.
O processo de dessensibilização descrito
anteriormente aumenta a tolerância do
espectador para mais violência. Quanto mais
alguns 22 espectadores assistem, mais eles
querem. As pesquisas mostraram que as
seqüências dos filmes de ação quase sempre
contêm mais ia do que o original.
08)- Violência realista.
As crianças são emocionalmente mais
reativas aos programas que retratam a
violência realista do que aqueles de ficção.
O crescimento recente da popularidade deste
tipo de programa de televisão é uma fonte
de preocupação. Os retratos nítidos ou
sensacionalistas da violência nos noticiários
podem produzir essa reação tanto quanto os
programas de crimes fictícios. As crianças
menores, é claro, podem ser incapazes de

fazer essa distinção entre fantasia e
realidade.
09)- Cultura do desrespeito.
De acordo com o psicólogo Davi Walsh,
talvez o efeito mais prejudicial da dieta
constante de entretenimento violento coltado
às crianças seja a criação e a sustentação de
uma cultura do desrespeito. 23
O comportamento violento em si mesmo é o
ato máximo do desrespeito. Para cada jovem
que pega uma arma e atira em alguém, há
muitos outros que não o fazem.
Mas eles estão desrespeitando, puxando,
batendo e chutando com freqüência
crescente. Isso torna as linhas que separam
aqueles comportamentos mais fáceis de
serem cruzadas. O resultado é que nós
redefinimos a forma como devemos tratar
uns aos outros ‘’.
A Revista VEJA n.23 ano 32 de 9 de
junho de 1999’ publicou uma matéria
escrita por Karla Monteiro,
coincidentemente intitulada: ‘Babá
Eletrônica’: ‘’ Chega ao Brasil o V-chip, que
ajuda os pais a controlar o que os filhos
vêem na TV. – Uma das principais atrações
da televisão brasileira está sendo preparada
fora dos estúdios das emissoras. É o V-chip,
um dispositivo que deve aliviar um pouco a
angústia dos pais preocupados com o que a
criança vê na telinha. Instalado dentro do
aparelho de TV de casa, o V-chip tem o
poder de tirar do ar a emissora que transmitir

programas impróprios para menores de 18
anos. Não há mágica nenhuma nisso, as
fábricas de televisores serão obrigadas a
incluir o chip nos aparelhos que produzem.
E as emissoras, a classificar todos os seus
programas, segundo um critério que ainda
está em estudo. Conforme o conteúdo de
cada programa, ele vai estar incluído numa
categoria. Junto com seu sinal normal a
emissora transmitirá um código que
‘’informa’’ que tipo de programa é aquele.
O V-chip fará a leitura desse código e
seguirá as instruções dadas pelo dono do
aparelho. Se os pais quiserem, programam
seus televisores para não receber imagens de
sexo e de pancadaria. Ou filmes com o uso
de palavras de baixo calão. Quando uma
atração com essa classificação começar a
emissora que a transmitir se ‘apagará’.
A discussão sobre o papel da TV na
formação da sociedade ocupa lugar de
destaque no mundo inteiro. A maioria dos
países desenvolvidos adotou alguma
limitação para a exibição de cenas mais
fortes.’’
‘’Como alguns países censuram as cenas de
violência, sexo, linguagem obscena e
discriminação na TV.
• ESTADOS UNIDOS – as emissoras
emitem junto com a programação um
sinal identificando o tipo de programa.
Um chip instalado no aparelho de TV
detecta se o programa é censurável.

• CANADÁ – além do chip, as emissoras
só podem exibir programas impróprios
para menores em horários permitidos.
• JAPÃO – cenas com conteúdo impróprio
são proibidas em qualquer horário.
• INGLATERRA – as emissoras têm
liberdade de escolher sua programação,
mas só podem exibir cenas de violência e
sexo à noite. Fonte: Unesco’’
• Existe um projeto no congresso nacional,
do deputado federal do PPB-SP Cunha
Bueno para regulamentar o uso do Vchip no Brasil.
A Revista Defesa da Fé edição de
setembro/1999 – ano3 n.14 publicou:

por Marco Antonio Ripari

Na antigüidade, o povo judeu tinha cuidado
especial com suas crianças. Os meninos eram
cuidados normalmente pela mãe até aos cinco
anos, cabendo ao pai a responsabilidade principal
de ensinar ao filho as Escrituras Sagradas desde a
infância.
Assim, os pais eram responsáveis pela educação e
treinamento de seus filhos, sendo eles mesmos os
instrutores e orientadores, tanto por palavra como
por exemplo, seguindo o conselho bíblico: " Tu
inculcarás a Palavra de Deus aos teus filhos
assentados em tua casa, andando na rua, deitando e
levantando-se..." (Dt 6.7).
O programa de educação era dividido em sete
pontos:
1. Ensinar a criança o temor de Deus;
2. Ensinar a honrar pai e mãe;
3. Ensinar a lei, os mandamentos e as verdades

reveladas por Deus;
4. Ensinar respeitar os mais velhos;
5. Ensinar aos jovens a serem obedientes;
6. Por meio de treinamento prático, o pai

ensinava a profissão ao filho, e a mãe o
serviço doméstico a filha;
7. Ensinar a criança a ler e escrever.

A responsabilidade de criar um filho começava no
lar, conforme o padrão bíblico. Hoje, inculcar a

Palavra de Deus aos nossos filhos significa ler a
Bíblia com eles, colocar louvores para eles ouvir,
comprar literatura evangélica e oferecer
programações na televisão com valores cristãos
que os ajude em seu crescimento espiritual e
moral, procurando deixar nossos filhos ligados
com as Escrituras Sagradas e com os ensinamentos
bíblicos. Isso é como deveria ser, mas, o que está
acontecendo de fato?
Enquanto saímos para trabalhar, estudar ou fazer
compras, onde estão nossos filhos? Talvez com a
vizinha, a vovó, brincam rua ou com um amiguinho.
Na verdade, sabemos que na maioria das vezes
nossos filhos estão assistindo televisão, a babá
eletrônica está educando e cuidando deles.
Para que servem as programações televisivas
assistidas pelo público infantil? A televisão pode ser
útil aos pais enquanto cuidam dos seu) afazeres,
largando os pequeninos do Senhor Jesus frente a
baba eletrônica?
Nós adultos falamos de educação por princípio, mas
ligamos a televisão para os nossos filhos assistirem
programações contendo bruxaria, satanismo,
pornografia, espiritismo, tornando-os, com o passar
do tempo, rebeldes e sedutores. Até as propagandas
ensinam as crianças a matar, beber, fumar e praticar
sexo livre. A criança é um receptor ativo e atento, o
que ele ouve e vê é o que ele vai ser. A Bíblia nos
alerta: "Ensina a criança no caminho que deve anda r
quando ela crescer e se envelhecer não se desviará
dele " (Pv 22.6).
A massificação e solidão são
características da globalização
da indústria cultural. Nossos

filhos têm que ser diferentes no meio disto tudo, pois
eles, eu e você fomos criados para louvor e glória de
Deus. Somos propriedades exclusivas de Deus. Jesus
Cristo nos comprou, Ele tem os documentos de
nossa posse nas mãos assinado, autenticado e
lavrado em cartório, tendo pago com sua própria
vida o preço de nossas vidas. Não há verdadeira
felicidade sem Jesus.
Sabemos que 58% da população brasileira está
abaixo de 15 anos, e 3,5 bilhões da população
mundial é formada de crianças. As pessoas que
aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de
suas vidas, tem sua distribuição percentual da
seguinte forma:
•

Antes dos 5 anos - 1% aceita a Jesus;

•

Dos 5 aos 15 anos - 85%;

•

Dos 15 aos 30 anos - 10%;

•

Após os 30 anos - 4% aceitam a Jesus.

Você acha que somente eu e você sabemos destes
dados? Satanás também sabe ler e escrever. Ele
nunca vai tocar em nossos filhos na igreja, na escola
dominical, ou enquanto oramos com eles. Satanás
vai toca-los na sala de nossa própria casa, quando
ligarmos a televisão para eles. Mas por que? Se ele
destruir as crianças hoje, no futuro não haverá
ministros, pastores, cristãos e nem igreja- A
especialidade do inimigo é esta - matar, roubar e
destruir (Jo 10.10). Se não criarmos nossos filhos
pode ter certeza de uma coisa: alguém os criará A
criança ainda é o alvo principal de Satanás, pois nela
estão contidas todas as possibilidades do futuro.

A Bíblia nos orienta em I Pe 3.13 : "... ninguém nos
fará mal se formos zelosos do bem ". Devemos
desejar em nossos corações que os nossos filhos
sejam sábios e habilitados para a boa obra de Deus.
Não devemos sentar na sala com eles e assistir
programas que não estão em conformidade com a
Palavra de Deus (Sl 1.1). Não devemos zombar de
Deus (Gl 6.7-9). Temos que levar Deus mais a sério,
o mundo está em crise, mas nós temos que estar em
Cristo, preservando os valores de nossa fé e nossa
comunhão com Ele.
Você sabia que:
•

Enquanto assistimos televisão, crianças de 9 a
15 anos se prostituem;

•

Morrem hoje no Brasil 5.000 pessoas por
suicídio ao ano : são 14 pessoas por dia!

O que eu e você temos a ver com isso? A Palavra de
Deus nos diz que se conhecermos a verdade ela nos
libertará (Jo 8.32). Quem é que pode levar a Palavra
de Deus a estas pessoas, se não nós ? Se nós
estivermos em Cristo e as palavras Dele estiverem
em nós, podemos pedir tudo o que quisermos e Ele
nos dará (João 15.7). Então, se isso não acontece, o
que está dentro de nós? Das pessoas que aceitam a
Jesus Cristo somente 5% falam do plano da salvação
e do seu amor para alguém, os outros 95% não
fazem nada, ficam assistindo televisão. Afinal,
somos ou não separados?
As pesquisas mostram que dos crimes que a
televisão apresenta hoje nos programas que nossos
filhos assistem, a distribuição percentual é a

seguinte: 30% homicídios, 57% lesão corporal, 6%
furto, 4% roubo e 3% outros.

O jornal FOLHA DE SÃO
PAULO no dia 28/10/98
publicou algo tremendo que
todos os cristãos deveriam ter
lido, fotocopiado e colocado no
quadro de aviso de suas igrejas:
TV brasileira exibe 20 crimes por hora nos desenhos
"No dia 23/10/98 foi feito um mapeamento
estatístico pela ONU - Organização das Nações
Unidas, em seis emissoras abertas, Globo, SBT,
Band, Record, Manchete e Cultura. Foi detectado
1.432 crimes em uma semana de desenhos animados.
Band e Record são as que mais mostram homicídios.
A sociedade tem direito de saber em detalhes, o que
chega em suas casas. Nos EUA a tendência
majoritária é atribuir à TV responsabilidade por
desvios de conduta, num suposto estímulo a
violência, permissividade sexual, discriminação e até
drogas. Em 151 horas de programação, os
pesquisadores detectaram 308 cenas de erotização
apontando, em primeiro lugar, a TV Globo, e em
seguida, o SBT. De acordo com o levantamento, a
cada 29 minutos, meninas e meninos recebem um
estímulo erótico e uma imagem preconceituosa ou
deturpada sobre a mulher."
O mesmo conceituado jornal publicou uma
importante matéria no dia 15/01/99, falando de uma
companhia conhecida no mundo inteiro. Um dos
sites que trazem as imagens pode ser acessado no

endereço:
www.entertainium.com/francais/video/rescuers2.htm
l.
Mulher nua está em Bernardo e Bianca
"Disney admite ter encontrado mensagens
subliminares e recolhe 3,4 milhões de fitas de vídeos
nos Estado Unidos".
Pela primeira vez na história da companhia, a Disney
admitiu ter encontrado imagens subliminares num de
seus filmes de animação. Outros rumores
envolvendo imagens subliminares atingem "O Rei
Leão: a formação de nuvens de poeira formaria a
palavra sexo". Não nos damos conta, de tal realidade
aterradora no nosso ambiente doméstico, e
inocentemente assistimos a um programa e
amaldiçoamos nosso lar apenas ligando a televisão.
Somos nós quem decidimos o que é melhor para os
nossos filhos. Em média o brasileiro assiste 5 horas
de televisão por dia, 35 horas por semana e 1825
horas por. ano. Hoje um ser humano que vive 70
anos passa 6 meses procurando a Deus (quando
encontra) e 8 anos assistindo televisão. Em nossos
projetos de construção, fazemos lindas casas, com
piscina, quartos grandes, banheiros e até sala para
televisão. Mas não temos uma sala de oração na casa
das famílias cristãs.
O contato direto com as imagens digitalizadas estão
levando nossos filhos a ficarem cada vez mais
distantes de Deus e levará as crianças de uma forma
geral à banalização da. tragédia
humana.

Oramos quando precisamos de dinheiro, quando
estamos doentes, desempregados ou até para
comprar um carro. Oramos antes de assistir um
programa de televisão? Consagramos muitas coisas
em nossa vida: esposa, filhos, empregos. Mas não
consagramos para Deus a televisão. Quando
convertemos ao Senhor deixamos de fazer muitas
coisas, afinal somos agora uma nova criatura:
paramos de fumar, roubar, beber e até prostituir. Só
que continuamos assistindo os mesmos programas de
televisão do velho homem. Será que é para não
esquecermos de como éramos?

Como podemos querer um avivamento em nossos
lares se nossas casas estão cheias de ídolos, cheia de
coisas dedicadas ao diabo? Existe um desenho
animado chamado "POKÉMON" que levou 600
crianças japonesas em 1997 para o hospital com
ataque de epilepsia, além de outras 13 mil que
passaram mal. Depois de assistirem a uma cena de
cinco segundos de batalha virtual, com pisca-pisca
de luzes coloridas, telespectadores foram vítimas da
chamada epilepsia fotossensível, cujos sintomas são
tontura, vômito, desmaio e falta de ar. Esta série de
desenhos está sendo exibido na TV brasileira.
Ao escrevermos esta mensagem não é nosso objetivo
atacar qualquer emissora, mas sim buscar elevar o
padrão espiritual do povo de Deus. Como temos de
viver o que pregamos, não é certo o cristão assistir a
todo e qualquer tipo de programa de TV. Devemos
sim evitar tudo aquilo que venha a comprometer
nossa comunhão com Deus. Procuramos
conscientizar os pais quanto à necessidade da criação

de seus filhos pela Palavra de Deus, pois é sua
responsabilidade diante de Deus. Procuramos
também levar a Igreja a ter uma visão critica à luz da
Bíblia quanto a programação da TV brasileira.
Sabemos que assistir televisão poderá ser uma
bênção se usada com sabedoria. Podemos comparar
a televisão com a faca de cozinha: você pode
preparar um belo almoço com o auxílio da faca,
assim como poderá tirar a vida de alguém. Com a
televisão é a mesma coisa, você pode usá-la para
bênção ou maldição. Não podemos criar filhos sem o
sentimento de Jesus Cristo, sem lembrarmos do
passado, sem honrar e glorificar a Deus.
A chegada da televisão, na década de 50, foi um
marco que mudou consideravelmente o perfil da
infância brasileira. Também houve um grande
aumento da tecnologia, que é altamente atraente para
a criança. Todavia, a mídia hoje, está tentando
erotizar e mudar o padrão de comportamento e
interromper a infância das crianças. Nossas filhas
não precisam ser sensuais, com decotes e modelos de
roupas curtas, e nem precisam trocar a brincadeira de
casinha pela "boquinha da garrafa". Nossos filhos
não precisam idolatrar apresentadores de TV
copiando-os até na forma de se vestir. Nem ficar
ouvindo músicas de programas infantis que falam de
cama e sedução, não tendo nada a ver com criança.
Nossos filhos não precisam chamar a atenção dos
amiguinhos dançando o "tchan".

Nossos filhos precisam de Jesus, e a
Igreja, felizmente, está aí para
denunciar essas coisas. A Palavra de

Deus nos orienta: "E não vos conformeis com este
mundo, mas transformai-vos pela renovação do
vosso entendimento, para que experimenteis qual
seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus"
(Rm 12.2), e devemos anunciar as Boas Novas de
salvação, pois o Senhor Jesus Cristo deseja e tem
poder para libertar todas as pessoas e conduzi-las a
vida eterna: "Na verdade, na verdade vos digo que
quem ouve a minha palavra e crê naquele que me
enviou tem a vida eterna e não entrará em
condenação, mas passou da morte para a vida", "e
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará",
"Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente sereis
livres" (Jo 5.24; 8.32,36).
Prezado leitor, que você possa ter domínio sobre o
uso correto da programação da televisão, juntamente
com toda sua família, para que este instrumento de
comunicação seja algo edificante e benéfico em seu
lar, e que se cumpra em sua vida as palavras escritas
por Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo: "Todas as
coisas me são licitas, mas nem todas as coisas
convêm; todas as coisas me são licitas, mas eu não
me deixarei dominar por nenhuma"', "Todas as
coisas me são lícitas, mas, nem todas as coisas
convêm: todas as coisas me são lícitas, mas nem
todas as coisas edificam " (I Co 6.12; 10.23).

SETE

Leitura bíblica.
Na seqüência livro a livro,
de Gênesis à Apocalipse.

CALENDÁRIO PARA
LEITURA
DA BÍBLIA
EM UM ANO

Se você está lendo este livro via internet.

E-BooKs
Poderá ler também a Bíblia sem atrapalhar
seu trabalho. ‘’ A Bíblia Falada ‘’
http://www.abibliafalada.hpg.ig.com.br/

JANEIRO
FEVEREIRO
01- Gênesis 01 a 03 01- Levítico 04 a 06
02- Gênesis 04 a 06 02- Levítico 07 a 09
03- Gênesis 07 a 09 03- Levítico 10 a 12
04- Gênesis 10 a 12 04- Levítico 13 a 15
05- Gênesis 13 a 15 05- Levítico 16 a 18
06- Gênesis 16 a 18 06- Levítico 19 a 21
07- Gênesis 19 a 21 07- Levítico 22 a 24
08- Gênesis 22 a 24 08- Levítico 25 a 27
09- Gênesis 25 a 27 09- Números 01 a 03
10- Gênesis 28 a 30 10- Números 04 a 06
11- Gênesis 31 a 33 11- Números 07 a 09
12- Gênesis 34 a 36 12- Números 10 a 12
13- Gênesis 37 a 39 13- Números 13 a 15
14- Gênesis 40 a 42 14- Números 16 a 18
15- Gênesis 43 a 45 15- Números 19 a 21
16- Gênesis 46 a 48 16- Números 22 a 24
17- Gênesis 49 a 50 17- Números 25 a 27
18- Êxodo 01 a 04
18- Números 28 a 30
19- Êxodo 05 a 07
19- Números 31 a 33
20- Êxodo 08 a 10
20- Números 34 a 36
21- Êxodo 11 a 13
21- Dt 01 a 03
22- Êxodo 14 a 16
22- Dt 04 a 06
23- Êxodo 17 a 19
23- Dt 07 a 09
24- Êxodo 20 a 22
24- Dt 10 a 12
25- Êxodo 23 a 25
25- Dt 13 a 15
26- Êxodo 26 a 28
26- Dt 16 a 18
27- Êxodo 29 a 31
27- Dt 19 a 21
28- Êxodo 32 a 34
28- Dt 22 a 24
29- Êxodo 35 a 37
29- . . . . . . . . .
30- Êxodo 38 a 40
............
31- Levítico 01 a 03

Março
01- Dt 25 a 27
02- Dt 28 a 30
03- Dt 31 a 34
04- Josué 01 a 03
05- Josué 04 a 06
06- Josué 07 a 09
07- Josué 10 a 12
08- Josué 13 a 15
09- Josué 16 a 18
10- Josué 19 a 21
11- Josué 22 a 24
12- Juízes 01 a 03
13- Juízes 04 a 06
14- Juízes 07 a 09
15- Juízes 10 a 12
16- Juízes 13 a 15
17- Juízes 16 a 18
18- Juízes 19 a 21
19- Rute 01 a 04
20- I Sm 01 a 03
21- I Sm 04 a 06
22- I Sm 07 a 09
23- I Sm 10 a 12
24- I Sm 13 a 15
25- I Sm 16 a 18
26- I Sm 19 a 21
27- I Sm 22 a 24
28- I Sm 25 a 27
29- I Sm 28 a 31
30- II Sm 01 a 03
31- II Sm 04 a 06

Abril
01- II Sm 07 a 09
02- II Sm 10 a 12
03- II Sm 13 a 15
04- II Sm 16 a 18
05- II Sm 19 a 21
06- II Sm 22 a 24
07- I Reis 01 a 03
08- I Reis 04 a 06
09- I Reis 07 a 09
10- I Reis 10 a 12
11- I Reis 13 a 15
12- I Reis 16 a 18
13- I Reis 19 a 22
14- II Reis 01 a 04
15- II Reis 05 a 07
16- II Reis 08 a 10
17- II Reis 11 a 13
18- II Reis 14 a 16
19- II Reis 17 a 19
20- II Reis 20 a 22
21- II Reis 23 a 25
22- I Cr 01 a 04
23- I Cr 05 a 07
24- I Cr 08 a 10
25- I Cr 11 a 13
26- I Cr 14 a 16
27- I Cr 17 a 19
28- I Cr 20 a 22
29- I Cr 23 a 25
30- I Cr 26 a 29

Maio
01- II Cr 01 a 03
02- II Cr 04 a 06
03- II Cr 07 a 09
04- II Cr 10 a 12
05- II Cr 13 a 15
06- II Cr 16 a 18
07- II Cr 19 a 21
08- II Cr 22 a 24
09- II Cr 25 a 27
10- II Cr 28 a 30
11- II Cr 31 a 33
12- II Cr 34 a 36
13- Esdras 01 a 04
14- Esdras 05 a 07
15- Esdras 08 a 10
16- Neemias 01 a 04
17- Neemias 05 a 07
18- Neemias 08 a 10
19- Neemias 11 a 13
20- Ester 01 a 04
21- Ester 05 a 07
22- Ester 08 a 10
23- Jó 01 a 03
24- Jó 04 a 06
25- Jó 07 a 09
26- Jó 10 a 12
27- Jó 13 a 15
28- Jó 16 a 18
29- Jó 19 a 21
30- Jó 22 a 24
31- Jó 25 a 27

Junho
01- Jó 28 a 30
02- Jó 31 a 33
03- Jó 34 a 36
04- Jó 37 a 39
05- Jó 40 a 42
06- Salmos 01 a 05
07- Salmos 06 a 10
08- Salmos 11 a 15
09- Salmos 16 a 20
10- Salmos 21 a 25
11- Salmos 26 a 30
12- Salmos 31 a 35
13- Salmos 36 a 40
14- Salmos 41 a 46
15- Salmos 47 a 50
16- Salmos 51 a 55
17- Salmos 56 a 60
18- Salmos 61 a 65
19- Salmos 66 a 70
20- Salmos 71 a 75
21- Salmos 76 a 80
22- Salmos 81 a 85
23- Salmos 86 a 90
24- Salmos 91 a 95
25- Salmos 96 a 100
26- Salmos 101 a 105
27- Salmos 106 a 110
28- Salmos 111 a 115
29- Salmos 116 a 118
30- Salmos 119

Julho
01- Salmos 120 a 125
02- Salmos 126 a 130
03- Salmos 131 a 135
04- Salmos 136 a 140
05- Salmos 141 a 145
06- Salmos 146 a 150
07- Pv 01 a 04
08- Pv 05 a 07
09- Pv 08 a 10
10- Pv 11 a 13
11- Pv 14 a 16
12- Pv 17 a 19
13- Pv 20 a 22
14- Pv 23 a 25
15- Pv 26 a 28
16- Pv 29 a 31
17- Ec 01 a 03
18- Ec 04 a 06
19- Ec 07 a 09
20- Ec 10 a 12
21- Cantares 01 a 03
22- Cantares 04 a 06
23- Cantares 07 a 08
24- Isaías 01 a 03
25- Isaías 04 a06
26- Isaías 07 a 09
27- Isaías 10 a 12
28- Isaías 13 a 15
29- Isaías 16 a 18
30- Isaías 19 a 21
31- Isaías 22 a 24

Agosto
01- Isaías 25 a 27
02- Isaías 28 a 30
03- Isaías 31 a 33
04- Isaías 34 a 36
05- Isaías 37 a 39
06- Isaías 40 a 42
07- Isaías 43 a 45
08- Isaías 46 a 48
09- Isaías 49 a 51
10- Isaías 52 a 54
11- Isaías 55 a 57
12- Isaías 58 a 60
13- Isaías 61 a 63
14- Isaías 64 a 66
15- Jeremias 01 a 03
16- Jeremias 04 a 06
17- Jeremias 07 a 09
18- Jeremias 10 a 12
19- Jeremias 13 a 15
20- Jeremias 16 a 18
21- Jeremias 19 a 21
22- Jeremias 22 a 24
23- Jeremias 25 a 27
24- Jeremias 28 a 30
25- Jeremias 31 a 33
26- Jeremias 34 a 36
27- Jeremias 37 a 39
28- Jeremias 40 a 42
29- Jeremias 43 a 45
30- Jeremias 46 a 48
31- Jeremias 49 a 50

Setembro
01- Jeremias 51 a 52
02- Lm 01 a 05
03- Ezequiel 01 a 03
04- Ezequiel 04 a 06
05- Ezequiel 07 a 09
06- Ezequiel 10 a 12
07- Ezequiel 13 a 15
08- Ezequiel 16 a 18
09- Ezequiel 19 a 21
10- Ezequiel 22 a 24
11- Ezequiel 25 a 27
12- Ezequiel 28 a 30
13- Ezequiel 31 a 33
14- Ezequiel 34 a 36
15- Ezequiel 37 a 39
16- Ezequiel 40 a 42
17- Ezequiel 43 a 45
18- Ezequiel 46 a 48
19- Daniel 01 a 03
20- Daniel 04 a 06
21- Daniel 07 a 09
22- Daniel 10 a 12
23- Oséias 01 a 03
24- Oséias 04 a 06
25- Oséias 07 a 10
26- Oséias 11 a 14
27- Joel 01 a 03
28- Amós 01 a 03
29- Amós 04 a 06
30- Amós 07 a 09

Outubro
01- Ob 01 e Jonas 01 a 04

02- Miquéias 01 a 04
03- Miquéias 05 a 07
04- Naum 01 a 03
05- Habacuque 01 a 03

06- Sofonias 01 a 03
07-Ag 1e 2 - Zc 1 e 2
08- Zacarias 03 a 05
09- Zacarias 06 a 08
10- Zacarias 09 a 11
11- Zacarias 12 a 14
12- Malaquias 01 a 04

13- Mateus 01 a 04
14- Mateus 05 a 07
15- Mateus 08 a 10
16- Mateus 11 a 13
17- Mateus 14 a 16
18- Mateus 17 a 19
19- Mateus 20 a 22
20- Mateus 23 a 25
21- Mateus 26 a 28
22- Marcos 01 a 04
23- Marcos 05 a 07
24- Marcos 08 a 10
25- Marcos 11 a 13
26- Marcos 14 a 16
27- Lucas 01 a 03
28- Lucas 04 a 06
29- Lucas 07 a 09
30- Lucas 10 a 12
31- Lucas 13 a 15

Novembro
01- Lucas 16 a 18
02- Lucas 19 a 21
03- Lucas 22 a 24
04- João 01 a 03
05- João 04 a 06
06- João 07 a 09
07- João 10 a 12
08- João 13 a 15
09- João 16 a 18
10- João 19 a 21
11- Atos 01 a 04
12- Atos 05 a 07
13- Atos 08 a 10
14- Atos 11 a 13
15- Atos 14 a 16
16- Atos 17 a 19
17- Atos 20 a 22
18- Atos 23 a 25
19- Atos 26 a 28
20- Romanos 01 a 03
21- Romanos 04 a 07
22- Romanos 08 a 10
23- Romanos 11 a 13
24- Romanos 14 a 16
25- I Co 01 a 04
26- I Co 05 a 07
27- I Co 08 a 10
28- I Co 11 a 13
29- I Co 14 a 16
30- II Co 01 a 04

Dezembro
01- II Co 05 a 07
02- II Co 08 a 10
03- II C0 11 a 13
04- Gálatas 01 a 03
05- Gálatas 04 a 06
06- Efésios 01 a 03
07- Efésios 04 a 06
08- Fp 01 a 04
09- Cl 01 a 04
10- I Ts 01 a 05
11- II Ts 01 a 03
12- I Timóteo 01 a 03
13- I Timóteo 04 a 06
14- II Timóteo 01 a 04
15- Tito1 a 3 Filemom 1

16- Hebreus 01 a 04
17- Hebreus 05 a 07
18- Hebreus 08 a 10
19- Hebreus 11 a 13
20- Tiago 01 a 05
21- I Pedro 01 a 05
22- II Pedro 01 a 03
23- I João 01 a 05
24- II e III João + Judas
25- Apocalipse 01 a 03
26- Apocalipse 04 a 06
27- Apocalipse 07 a 09
28- Apocalipse 10 a 12
29- Apocalipse 13 a 15
30- Apocalipse 16 a 18
31- Apocalipse 19 a 22
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Material do Ministério:
LIVROS
1. Televisão Babá Eletrônica.
2. Quem manda em sua casa ?
3. Muito carisma, pouco caráter.
4. Minha família, meus discípulos.
5. O grande desafio.
6. Fale menos. Faça mais.
CD’s
1. Televisão Babá Eletrônica.
2. O anjo da igreja.
3. Uma vida de oração.
4. A importante missão de discipular a
família.
VÍDEOS
1. Televisão Babá Eletrônica.

2. Louvor e Adoração ( En Español )
3. Ame seu pastor, o anjo da igreja.
4. Se creres, verás a glória de Deus.
5. Uma vida de oração.
6. O desafio de ser discípulo.
7. Fonte de água viva.
8. A importante missão de discipular a
família.
9. Louvor e Adoração ( Em português )
E-mail do Missionário Ripari:
pr.marcoantonio@uol.com.br
SITE:
http://sites.uol.com.br/pr.marcoantonio

http://livrosgospel.net
http://livrosevangelicos.org
Nestes 02 sites, dezenas de livros grátis, vídeos musicais gospel, filmes
evangélicos, vídeos infantis, e vários outros produtos grátis

