Mensagem / Estudo 11/11/2015
Romanos 12:1-18
Introdução: Vi uma matéria do jornal televisivo que me despertou a atenção. A batalha do mundo
virtual X mundo Real. Este é um problema para todos nós. Como é isso para igreja e sua missão?
Vida real x vida virtual - Desafios pra a missão da igreja
Quebra gelo: Lembre algum fato relacionado com utilização recursos virtuais e tecnologia dos
componentes do PG .
Vamos analisar algumas vantagens e desvantagens que o avanço na tecnologia dos recursos virtuais
trouxe nos últimos anos, tanto para a sociedade como no contexto da igreja :
Os veículos virtuais:
Vantagens:
Sociedade em geral: Rapidez, um numero maior de pessoas interagem rapidamente; justiça utiliza
mecanismo para julgamentos; compras via internet; pagtos contas em bancos; Contatos familiares via
Skype; reuniões coletivas de empresários; aulas via EAD;
Igreja: Cultos online; Concílios online; bíblia, livros, filmes em celular/tablete ;Movimento sociais;
Ministérios, discipulados, recados pro pastor, liturgias, escalas , grupos no w.p., Site e Facebook
promovem uma exposição das atividades da igreja , enfim, muitas vantagens.
Resumidamente podemos afirmar que estas vantagens aceleram o processo de contato, expandem os
relacionamentos, aproxima pessoas, agilizam soluções. Um mecanismo que trouxe rapidez abrevia
tempo para muitas coisas importantes.

Desvantagens:
Sociedade em geral: celulares em salas de aula geram indisciplina, cola na prova, prejudica atenção de
aluno; celular ao dirigir um carro aumenta risco de nos acidentarmos(crente não deveria falar ao celular
dirigindo), dependência constante de ver todos os momentos o whats up e Face book como se algo está
sempre fora do lugar; Não respeitar liberdade ao
expor pessoas, alguns fazem ameaças;
Relacionamentos estão se tornando frequentes porém, superficiais; Relacionais pelo distanciamento
(basta uma frase já gravada/ou figurinha), promoção racismo; Roubos via internet; pedofilia; vive-se
num mundo cheio de insegurança; Jovens aliciados para islã extremista em todo mundo

Igrejas : Celulares em cultos(atrapalha e não cultua), entrar em sites e propagandas que contaminam a
alma(ao fazer pesquisa uma propaganda de um site de infidelidade mais seguro da América do Sul );
liberdade de expressão que afeta a comunhão quando se trata de assuntos como esporte, politica, fé (*
nós temos experiências de pessoas que romperam com grupos de Whats up por se sentirem ofendidos);
Bíblias em celulares(bíblia fica em casa) e nos tornamos leitores superficiais(carregar uma bíblia em
publico é um testemunho ?) Invasão da privacidade do irmão/ã ,manda-se mensagem em qualquer
momento do dia ou da noite, perde-se a noção do que o outra está fazendo; Acessibilidade a todo tipo
tipo de doutrina / costumes que corrompem a doutrina cristã e passam despercebidos e são utilizados
nas igrejas; Temos nas redes sociais , incluindo nos espaços de crentes , pessoas inclinados para o mal
em busca de “alguém para ser tragado”(I Pedro 5:8)

Conclusão:
O sacrifício vivo que Paulo compartilha na carta era para que os gentios e judeus que conviviam em
Roma pudessem se entregar de forma total especialmente na consideração que deveriam ter uns
pelos outros: “ amor sem hipocrisia , amor cordial , dar honra uns aos outros , ser fervoroso no espirito
servindo a Deus, ser paciente em meio as tribulações, procurar saber as necessidades dos irmãos, não
se vingue, abençoe, “ porque a igreja deve ser um “só corpo vivo/ real ”. Esta é uma batalha antiga
na vida humana: Lidar com os desafios dos relacionamentos !

Aplicação
As ferramentas virtuais estão disponíveis para os relacionamentos humanos. E não é disso que nós
como igreja também tratamos o tempo todo ? “Relacionamentos” ! Como fazer para que as
ferramentas virtuais não sejam instrumento de relações superficiais com Deus, uns com os outros, nos
desafios missionários.
As vezes sentimos que as relações na igreja, na família, com amigos, estão aumentando com novas redes
sociais, mas são superficiais, porque diminui nossa disponibilidade para o mundo real !
Particularmente na igreja, muitos mantêm contatos virtuais, mas não estão disponíveis para assumir
áreas da missão porque ela exige “presença real”. Quantas pessoas não disponíveis para uma visita,
para evangelizar, para coordenar um ministério, para orar, mas estão sempre postando suas conquistas
pessoais, passeios, projetos pessoais.
A insensibilidade se estabelece em relacionamentos rápidos, sem conhecimento, sem afeição, sem
convivência.
A missão da vida criou a necessidade dos recursos de um mundo virtual, mas a necessidade do mundo
real está clamando!
Precisamos aprender a nos esforçar para estar presente, ao vivo uns com os outros, esforçando-nos por
amor uns aos outros. Deus mesmo veio a este mundo para encarnar-se a habitar entre nós, deixou sua
gloria, se esvaziou e nos ensinou sobre o que é amar.
Que nossa conversão nos leve ao mundo real sempre, nos leve a pratica das primeiras obras quando a
igreja estava dia a dia de casa em casa supriam as necessidades uns dos outros, que os desafios do
mundo virtual versos mundo real não nos iluda numa pratica religiosa superficial, individualista e
isolada, contemplativa, que não exija de nós qualquer esforço.
Concluímos com Tito 2: 11-14 Viva o presente século, sobriamente!
Cântico : Sonda-me Senhor !

