
Cuidados e Providências dos Pais com a Internet 
 
 
Jo 17.14-19 

Não somos do mundo, mas estamos no mundo. O Senhor Jesus orou ao Pai, não para que fôssemos 
tirados do mundo, mas para que fôssemos livres do mal. Ele se santificava a si mesmo, para que 
fôssemos santificados na verdade, que é a Palavra de Deus. 

Esse é o modelo que também devemos ter como pais. Santificar-nos a favor de nossos filhos, para que 
eles também sejam santos. Primeiro temos que buscar a santidade para a nossa própria vida. 

Teremos que enviar nossos filhos ao mundo. Porém, há um processo para isso. Enquanto são pequenos 
vamos cuidar para que andem no mundo por caminhos santos e puros. 

 

Mt 7.13-14 

Estamos no mundo, onde há uma porta larga e um caminho espaçoso por onde muitos transitam e 
seguem o curso deste mundo (Ef 2.2). Porém, estando no mundo, como discípulos de Cristo, temos 
que entrar por uma porta estreita e caminhar por um caminho apertado. Essa porta e esse caminho é o 
próprio Senhor Jesus (Jo 10.9; 14.6). Os cristãos de Atos eram chamados “os do Caminho” (At 9.2; 
16.7; 18.26; 19.9; 19.23; 22.4; 24.14; 24.22). 

 

Queremos aplicar essas verdades com respeito à Internet. É interessante a sigla www significa world 
wide web, ou seja, rede larga do mundo. A Internet é, sem dúvida uma porta (ou janela – Windows) 
escancarada para o mundo. Nela podemos encontrar coisas boas, mas muitas coisas más, da mesma 
forma que tudo que há no mundo, como cinema, televisão, shows, etc.  Por causa das coisas más, 
algumas pessoas rejeitam tocar nessas coisas, mas isso seria como querer ser tirado do mundo. Porém, 
creio que esse não é o caminho, pois Jesus orou não para que fôssemos tirados do mundo, mas para 
que fôssemos livres do mal. Temos que aprender a andar no mundo em santidade e justiça. Há uma 
porta estreita e um caminho apertado para navegarmos na Internet, e devemos ensinar isso a nossos 
filhos. 

Hoje em dia o computador e a Internet estão presentes em quase todas as atividades humanas. Se bem 
usados, esses recursos são ferramentas maravilhosas para serem usadas nas coisas do Reino de Deus. 
Jesus usou um barco, que é uma invenção humana, para atravessar o Mar da Galiléia, a fim de pregar o 
evangelho e realizar sua missão, muito embora muitos barcos fossem usados para o mal. Da mesma 
forma, podemos usar do computador e da Internet de modo digno e santo. 

 

Perigos da Internet: 

1. Fácil acesso a sites imorais e pornográficos. Temos uma porta aberta dentro de casa para todo tipo 
de perversão sexual. Esse é um perigo a que todos estamos sujeitos, mas é especialmente danoso 
para crianças e adolescentes, que estão na fase de formação da personalidade. O Senhor Jesus disse 
que os olhos são a lâmpada do corpo e que, se nossos olhos forem bons, todo nosso corpo terá luz; 
porém, se forem maus, todo nosso corpo andará em trevas (Lc 11.43). Essa porta deve ser 
definitivamente fechada em nossos lares. Temos guardar nossos olhos de ver o mal. 

2. Fácil acesso a relacionamentos com pessoas desconhecidas. Através de chats, a pessoa pode entrar 
em salas virtuais de conversa on-line com pessoas desconhecidas, visando interesses comuns, que 
podem ser: artes, cinema, futebol, jogos, moda, poesia, novela, religião, esoterismo, descasados, 
paquera, ficar, sexo, GLS, entre outros. É uma porta escancarada para relacionamentos 
perniciosos, e que precisa ser fechada. Nossos filhos devem ser ensinados a desenvolverem 
relacionamentos reais, não virtuais, com pessoas conhecidas, não com pessoas estranhas, e que 
podem, na verdade, constituírem perigos reais. 



3. Sites de relacionamento propiciam o flert virtual. Sites de relacionamento, como o MSN, o Orkut e 
o Facebook tem sido usados para promover o flert virtual. Muitos adolescentes começam a “ficar” 
virtualmente, ocultos dos pais, o que logo em seguida se torna real. A tentação que sofrem é 
grande, pois toda a turma da escola faz assim. Por isso os pais precisam trazer ensino correto sobre 
esse assunto para seus filhos, e fechar as portas para esse caminho. Os pais precisam ter acesso às 
contas de relacionamento de seus filhos e ter controle sobre seus contactos e sobre as conversas 
que ocorrem. Privacidade para crianças e adolescente é palavra que não se aplica. A privacidade 
vai se concedendo naturalmente, á medida que a pessoa vai se tornando adulta. Na verdade, todos 
nós não devemos ter nada a esconder, devemos andar na luz (1Jo1.5-7). 

4. Sites de relacionamento propiciam muitos relacionamentos não desejados. Sites como o Orkut e o 
Facebook, além das contas dos amigos, permitem acesso às contas dos amigos dos amigos, e 
assim, indefinidamente. Dessa forma, a pessoa tem contacto com todo tipo de pessoas, bem como 
com todo tipo de comunidades, até mesmo subversivas e imorais. 

5. Exposição inconveniente de dados pessoais. Sites como o Orkut fazem com que a pessoa fique 
deslumbrada de se ver numa telinha, sentindo-se importante e famosa, e coloque todo tipo de 
informação pessoal, como foto, foto dos pais, foto da casa com a moto na garagem, escola em que 
estuda e o horário em que sai. Esses dados podem ser usados por pedófilos e pessoas mal 
intencionadas, que podem usar essas informações para tirar alguma vantagem. Muita coisa ruim 
tem acontecido por causa dessa impudência. 

 

Providências:  
 
1. Ensina os filhos. Trazer ensino aos filhos a respeito da “banda estreita”que temos que ter na 

“banda larga” da Internet; 

2. Controle de Acesso. Instalar algum programa de limitação de acesso à Internet, bem como de 
contactos no MSN, como o Windows Live Proteção para a Família. Esse programa bloqueia o 
acesso a sites pornográficos, chats, e controla os contactos e as conversas feitas no NSN (*); 

3. Proibir acesso ao Orkut a menores de 18 anos. Para se ter acesso ao Orkut, a pessoa deve fazer um 
juramento de que é maior de 18 anos. Por isso esse site deve ser bloqueado em sua casa. 

 

Isso, por si só, já vai atenuar muitos possíveis problemas oriundo desse site.  



 
4. Sites de download. Boa parte dos sites de download de música, filmes e programas contém 

pornografia e cenas de sexo depravado. Os pais devem apenas permitir acesso somente aos sites 
limpos, como, por exemplo: 
www.wtorrent.com 
www.torrentroom.com 
www.mininova.org 
www.torrentpump.com 
www.torrentz.com 
www.isohunt.com 
www.torrentreactor.net  
 

 
5. Controle do MSN. Os pais devem ter a senha de acesso ao MSN (Windows Live Messenger) das 

crianças e dos adolescentes e o controle dos contactos e das conversas efetuadas. No Perfil do 
Windows Live, colocar apenas uma foto e as informações que não venham oferecer subsídios para 
pessoas mal intencionadas. Configurar o Windows Live Messenger  para que as conversas fiquem 
gravadas: 

Ferramentas/Opções/Mensagens  -  Marcar o item Manter um Histórico das Conversas 

Para se visualizar as conversas: 

Arquivo/Exibir Histórico de Mensagens 

O programa Windows Live Proteção para a Família permite que os pais tenham controle sobre os 
contactos dos filhos. 

 
6. Limitar o tempo de utilização do computador. Limitar especialmente o tempo de bate-papo pelo 

MSN, o tempo de navegação na Internet sem objetivo definido, e o tempo de jogos. Perde-se muito 
tempo na frente do computador, e isso pode torna-se um vício. É claro que alguns trabalhos exigem 
dedicação de bastante tempo de uso do computador, o que deve ser permitido, segundo cada caso. 

7. Tirar o computador do quarto. Colocar o computador em um lugar da casa onde os pais possam 
vigiar naturalmente, para desencorajar ações indevidas. 

 
 
 
 
 
Vídeo Interessante: 
http://www.youtube.com/watch?v=UGgu2R8YmLI&feature=related  
 

 
(*) O software Windows Live Proteção para a Família pode ser obtido gratuitamente no endereço 

eletrônico http://download.live.com/?mkt=pt-br, mas só funciona corretamente com a Versão 
Oficial do Windows (talvez valha a pena adquirir uma) 

 
 
 


