
 

 

 

PASTORAL VITOR GIOVANNI. 

Usando as Mídias Sociais para a Glória de Deus.  

1Coríntios 10.23-24: 
 
"Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm; todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu 
próprio interesse, e sim o de outrem." 
 
Hoje traremos alguns dados positivos e negativos sobre o uso das redes sociais e concluiremos propondo algumas 
maneiras de glorificar a Deus com as redes sociais. 
Os perigos das Redes Sociais: 
1- Isolamento social; 
2- Relacionamentos superficiais; 
3- Ausência de profundidade relacional; 
4- Um mundo de relacionamentos descartáveis; 
5- Um mundo marcado pela ausência de frustrações; 
6- Um mundo repleto de fantasias e experiências pseudo prazerosas; 
7- Um mundo de ilusões; 
8- Brigas, discussões e intermináveis conflitos beligerantes. 
 
Os benefícios das redes sociais: 
1- Interação e relacionamentos com pessoas diferentes, de culturas e nações diferentes; 
2- Novas amizades; 
3- Estudo e crescimento profissional; 
4- Rapidez e agilidade na divulgação de textos, fotos e documentos; 
5- Entretenimento, lazer, arte e cultura; 
6- Facilidade de busca por informação; 
7- Agilidade e velocidade nas trocas de informação; 
8- Maior diversidade nas relações profissionais e pessoais; 
9- Facilidade de pesquisa; 
10- Centro de informação e entretenimento; 
11- Conteúdos Variados para Pesquisa; 
12- Superação de distâncias. 



 

 

 
Conclusão 
Lamentavelmente, muitos dos adeptos das redes sociais tem usado esse espaço para divulgar fofocas, imoralidades, 
tolices, chocarrices e palavrões, isso sem falar na propagação de fotos, banners e desenhos que em nada edificam. 
 
Prezado irmão, e você, como tem usado as redes sociais? Ora, tenho absoluta certeza de que esta ferramenta pode em 
muito contribuir para sua edificação. 
 
Isto posto, à luz desta afirmação gostaria de oferecer algumas dicas de como usá-la para a glória de Deus: 
 
1- Use para fazer amigos; 
2- Use para consolidar relacionamentos; 
3- Use para “pastorear”, apascentar e discipular o povo de Deus; 
4- Use para criar pontes relacionais; 
5- Use para edificar o povo de Deus com postagens abençoadoras; 
6- Use para animar e fortalecer o fraco na fé; 
7- Use para celebrar a vida, a família e a amizade; 
8- Use para evangelizar e testemunhar do amor de Cristo; 
9- Use para celebrar a Cristo; 
10- Use para a glória de Deus. 


