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Ok, próxima.. Essa é do Matt. "Você acredita que os cristãos deveriam ver televisão por 

entretenimento, levando em consideração 1 João 2:15?"

 Deixem-me ler 1 João 2:15, se vocês não conhecem a passagem. "Não amem o mundo 

nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele." "Você acredita que 

os cristãos deveriam ver televisão por entretenimento, levando em consideração 1 João 2:15?" 

Bom, talvez eu mencione uma ou duas coisas que acabei de mencionar. O fato é que 1 João 2:15 

não diz especificamente que é pecado ter uma televisão ou ter um computador no qual você 

possa assistir coisas. Não diz isso. Então, eu não vou dizer que é absolutamente errado para um 

de vocês ter uma televisão. Agora que eu disse isso, permitam-me lembrar-lhes de algumas 

outras coisas que as Escrituras de fato dizem. Salmo 101:3 "Não porei perante os meus olhos 

nada que seja inútil." Que tal lermos esse novamente:"Não porei perante os meus olhos nada 

que seja inútil." Se você tem o costume de desperciçar seu tempo em frente à televisão, com 

aquilo que é inútil, se aquilo não tem um eterno… inútil, significa que não tem valor. Se não tem 

valor para sua alma, não tem valor para a sua vida, não tem valor para a eternidade, o que é que 

você está fazendo sentado aí desperdiçando seu tempo que você deveria remir? 

 Ei, eu entendo quando você trabalhou a semana toda e … Eu entendo quando um 

homem quer ir para casa e ele está exausto e ele se joga no sofá e ele quer colocar o filme sobre 

Martinho Lutero e simplesmente adormecer. Eu entendo! Não vou condenar um cara por fazer 

isso. Mas vou lhes dizer isso, acho que por um lado, assistir Martinho Lutero pode ter algum 

valor. Eu pessoalmente achei aquele filme em preto e branco proveitoso para a minha alma. Eu 

entendo que em alguns momentos da sua vida você precisa relaxar com a sua esposa. E se a sua 

praia é sentar e admirar as estrelas ou o vento soprando ou o que quer que seja, então tudo bem, 

se é isso que você quer fazer. Mas, entendam, colocar coisas inúteis perante os seus olhos, isso 

não é bom. Salmo 26:4, "Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas; detesto 

o ajuntamento dos malfeitores, e não me assento com os ímpios." "Não me assento com os 

ímpios." Se você está assistindo a lixo e porcaria e homens depravados fazendo coisas 

depravadas na televisão… o que, o que você pensa? Você pensa que isso é diferente de um cara 

sentado à sua mesa de jantar? Se você permite que pessoas venham à sua casa e digam coisas 

pela sua televisão ou pelo seu computador, as quais você não as permitiria dizer se viessem e 
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sentassem à sua mesa de jantar, o que é que você está fazendo? "Não me assento com os 

ímpios." Salmo 1:1, quem estava na Escola Dominical no Domingo... "Bem-aventurado o homem 

que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se 

assenta na roda dos escarnecedores." E há tanto lixo e tanta perspectiva mundana, há 

tantos "conselhos dos ímpios", há tanto do caminho dos pecadores e da roda dos escarnecedores 

transmitido pelas televisões. E se você senta lá e absorve aquilo, você faz o que o homem bem-

aventurado e justo do Salmo 1 não faz. 

 Salmo 119:37, "Não porei perante os meus olhos nada que seja inútil." Agora, você não é 

capaz de orar assim se você vai logo se virar e colocar de propósito aquilo que é inútil perante os 

seus olhos. Provérbios 14:7, "Mantenha-se longe do tolo, pois nele não achará palavras de 

sabedoria". Se você tem idiotas e tolos dizendo coisas tolas, fazendo coisas tolas, "O tolo diz em 

seu coração, não há Deus", vivendo vidas ímpias na televisão, ele diz para sair dessa presença. 

Ele não diz "sente lá e absorva tudo". Ele diz "saia". Vocês têm o poder do controle remoto, 

pessoal.
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