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VIDA VIRTUAL - BENÇÃO OU MALDIÇÃO? 

Objetivos: 

- Analisar se a rede social é benção ou maldição em minha vida. 

- Identificar os principais perigos e benefícios das redes sociais. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Acompanhe estes dados sobre redes sociais:  

 

 Um levantamento divulgado em 2018 pelo IBGE aponta que sete a cada dez brasileiros 

estão conectados à rede de internet. 

 O relatório Digital in 2019, divulgado pelas empresas We are Social e Hootsuite, constatou 

que 66% da população brasileira está ativa nas redes sociais. 

 A pesquisa realizada pela GlobalWebIndex, com sede em Londres, estimou que o tempo 

diário médio gasto por uma pessoa em rede social no Brasil em 2019 foi de 225 minutos. 

Alguns exemplos de rede social: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Hoje existe o conceito de vida _________ x vida ___________, mas sua rede social deve 

__________ quem você é. 

 

1 – REDES SOCIAIS – BENÇÃO OU MALDIÇÃO? 

Como você encara a rede social, benção ou maldição? _______________________________ 

 

a) Desejo por relacionamento 

A rede social é mais uma _____________________ para o homem relacionar-se. 

Gênesis 1:27 - Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. 

O homem não foi criado para viver ___________. 

Gênesis 2:18 - Então o Senhor Deus declarou: "Não é bom que o homem ________________; 

farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda".  

 

b) Como você usa a ferramenta? 

Mateus 6:22,23 - Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os 

seus olhos forem __________, todo o seu corpo será cheio de __________.   

A maneira que você utiliza esta ferramenta irá dizer se ela é __________ ou ___________ em 

sua vida. 

Romanos 12:9 - Odeiem o que é mau; apeguem-se ao que é ______. 
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2 – PERIGOS DA REDE SOCIAL 

O coração mal intencionado na rede social, pode trazer vários perigos. Leia os textos a seguir 

e escreva qual o perigo citado no versículo podemos encontrar nas redes sociais. Siga o 

exemplo da videoaula. 

a) 1 Pedro 3:3-4:______________________________________________________________ 

b) Provérbios 14:30 - Tiago 3:16: _________________________________________________ 

c) 2 Coríntios 3:3 ______________________________________________________________  

d) Tito 3:9 - 2 Timóteo 2:23:_____________________________________________________ 

Você já viu alguma discussão tola na rede social? ___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

e) Isaías 5:20: ________________________________________________________________ 

f) Romanos 12:16 - Provérbios 25:27:______________________________________________ 

g) Efésios 5:3:________________________________________________________________ 

h) Hebreus 10:25:_____________________________________________________________ 

 

3 – BENEFÍCIO DAS REDES SOCIAS 

a) Propagação do evangelho - Mateus 24:14 - E este evangelho do Reino será pregado em 

_____________ como testemunho a todas as nações, e então virá o fim.  

b) Evangelismo - Pregue a __________, esteja preparado a tempo e fora de tempo.               

2 Timóteo 4:2 

c) Aprendizado disponível - O coração do que tem discernimento adquire _______________; 

os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Provérbios 18:15 

d) Conexão com pessoas - O amor deve ser sincero... Dediquem-se uns aos outros com 

amor fraternal. Romanos 12:10 

 

TAREFA 

1 – Analise seu uso das mídias e faça uma lista com mais 5 perigos e 5 benefícios das redes 

sociais não citados na lição. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

AVALIAÇÃO 
-Teste múltipla escolha: 8,0                                   
-Preencher todas as apostilas: 1,0 
-Assistir todos os vídeos completos: 1,0 
 


