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A tecnologia digital revolucionou a
forma como vemos e vivemos o mundo
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Estudos revelam que o brasileiro 
passa 4h48min por dia interagindo
com seu smartphone (isso dá 6 dias em um mês)
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O mundo digital não é 
mais um mundo paralelo 
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Nós vivemos na era digital
Nós vivemos na era digital



Toda evolução tecnológica traz uma revolução de comportamento humano
Toda evolução tecnológica traz uma revolução de comportamento humano



A história da humanidade é marcada pelo desenvolvimento tecnológico desde o principio
A história da humanidade é marcada pelo desenvolvimento tecnológico desde o principio

milênios séculos décadas anos

PRIMITIVA



Era industrial x Era digital
Era industrial x Era digital
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Não tem volta, o mundo está mudando
e a forma de lidarmos com o mundo também

Não tem volta, o mundo está mudando
e a forma de lidarmos com o mundo também



Nunca tivemos a oportunidade 
de sermos tão vistos e ouvidos
Nunca tivemos a oportunidade 
de sermos tão vistos e ouvidos



Nunca nos sentimos tão 
sós e desconectados
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A SAÍDA É SE DESCONECTAR?
Qual a necessidade humana que a tecnologia 
digital foi criada para suprir?
Qual a necessidade humana que a tecnologia 
digital foi criada para suprir?

Pertencimento

Aprovação

Conexão

Intimidade

Poder

Prazer físico e mental

Prosperidade material

Influência

Visibilidade

Sucesso profissional

Realização pessoal

Produtividade
Autonomia

Toda tecnologia
nasce a partir
de necessidades
humanas
não satisfeitas



As empresas
utilizam-se dessas
necessidades para
potencializar
o seu lucro ao…

…criarem estratégias
para cultivar hábitos
de dependência 
química e emocional
nos seus usuários



Comparação

Competição

Polarização

Depressão

Pressa

Insatisfação

Vício

Solidão

Sobrecarga

Ansiedade

O uso corrompido
que fazemos
dessas tecnologias 
revela nossa queda



O QUE É TECNOLOGIA?!
do grego 
“techne" + “logos"
técnica = arte, trabalho, 
ferramenta, habilidade 
logia= estudo, tratado, 
conhecimento

conjunto de conhecimento em 
torno de uma técnica cujo 
objetivo é satisfazer as 
necessidades humanas.

A saída então é se desconectar?
A saída então é se desconectar?



O problema está nas tecnologias
que são viciantes ou no nosso 
coração que é vicioso?
O problema está nas tecnologias
que são viciantes ou no nosso 
coração que é vicioso?
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1 Pedro 1:13-25 e 2:1
1 Pedro 1:13-25 e 2:1
Estejam com a mente preparada
Prontos para agir e alertas
Coloquem sua esperança na graça que 
lhes será dada quando Jesus for 
revelado
Sejam filhos obedientes
Não se deixem amoldar 
pelos maus desejos de outrora
Sejam santos
Passem pela sua jornada terrena 
com temor a Deus
Lembrem que não foram redimidos por 
coisas perecíveis, mas pelo sangue de 
Jesus
Vocês foram purificados
Amem sinceramente
Livrem-se da maldade, engano, 
hipocrisia, inveja e maledicência



1 Pedro 2:2-12, 16
1 Pedro 2:2-12, 16

Sejam sedentos de Deus 
como recém-nascidos
Sejam utilizados para edificar
e ofereçam-se em sacrifícios

Ser sacerdócio real, povo exclusivo de 
Deus, nação santa
Anunciar as grandezas de Deus
Se abster dos desejos carnais
Sendo peregrinos e estrangeiros
Vivendo entre os pagãos
Para que observem suas boas obras
glorifiquem a Deus
Vivam como pessoas livres
Vivam como servos de Deus



O que é ser discípulo de Jesus
no mundo digital?
O que é ser discípulo de Jesus
no mundo digital?
É estar no mundo digital,
mas não pertencer a ele.

É estar consciente e escolher 
não se amoldar pelos seus padrões

É não se permitir escravizar

É se abster de fazer as coisas 
que as pessoas estão fazendo
para satisfazer seus desejos.

É viver nesse mundo de maneira
exemplar, para a glória de Deus.

É ser a mensagem.



Pertencimento

Aprovação

Conexão

Intimidade

Poder

Prazer físico e mental

Prosperidade material

Influência

Visibilidade

Sucesso profissional

Realização pessoal

Produtividade
Autonomia

Devemos estar 
no mundo digital a 
partir da esperança 
que temos em 
Cristo e do 
chamado 
que temos
para sermos 
povo separado,
tornando santas
todas as coisas ao 
redimi-las a Cristo



Como sabemos que estamos sendo discípulo de 
Jesus no mundo digital?
Como sabemos que estamos sendo discípulo de 
Jesus no mundo digital?

Comparação

Competição

Polarização

Depressão

Pressa

Insatisfação

Vício

Solidão

Sobrecarga

Ansiedade

Contentamento

Colaboração

Diálogo

Esperança

Longanimidade

Satisfação

Domínio Próprio

Amor

Graça

Paz

Viver pelo Espírito,
não pela carne



A

Como fazer discípulos de Jesus 
no mundo digital?
Como fazer discípulos de Jesus 
no mundo digital?

Tenham todos os mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se 
fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com 
mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam pois para isso vocês 
foram chamados, para receberem benção por herança (…)

Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. 
Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre 
preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da 
esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e 
respeito, conservando boa consciência.



Esteja no meio dos “pagãos"
Esteja no meio dos “pagãos"
Siga pessoas não-cristãs, engaje-se com elas, dialogue com elas

Conecte-se pelas redes, se relacione fora
Conecte-se pelas redes, se relacione fora
Faça conexões através do digital, aprofunde relacionamentos offline

Esteja alerta, usando com intenção
Esteja alerta, usando com intenção
Não use as redes sociais de maneira despretensiosa, sem consciência

Compartilhe vida, não só versículos
Compartilhe vida, não só versículos
Construa um testemunho, consagre sua vida também no mundo digital 

Lembre-se de onde está a sua esperança
Lembre-se de onde está a sua esperança
Não dependa do mundo digital como dependem as pessoas 
que não tem a mesma esperança que você



Não entre em discussões baratas
Não entre em discussões baratas
Não queira polemizar, não queira se aproveitar das redes 
para falar o que você não falaria ao vivo

Separe tempos intencionais de desconexão
Separe tempos intencionais de desconexão
Reserve seu tempo a sós com o Senhor e com os que o Senhor colocou 
ao seu redor. Nada deve substituir esse tempo presencial com os seus.

Não use para dar vazão a desejos da carne 
Não use para dar vazão a desejos da carne 
Quando perceber que estar no mundo digital tem feito nascer em você
algo que não seja frutos do Espírito, repense. 
Consagre sua vida novamente ao Senhor

Entregue cada interação como sacrifício
Entregue cada interação como sacrifício
Sacrifício é “tornar santo”. Que tudo o que você fizer, seja online ou offline
seja para tornar algo santo em nome de Jesus.
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