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Por que os cristãos devem ter cuidado ao usar aplicativos de mensagens?
Alguns irmãos usam a tecnologia para manter contato com a família e com outros irmãos. Mas o cristão maduro deve ter em mente o seguinte conselho: “A pessoa prudente vê o perigo e se esconde, mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências.” — Provérbios capítulo 27 versículo 12.
Sabemos que Jeová quer nos proteger. Por isso, não mantemos contato com pessoas que causam divisão, estão desassociadas ou distorcem os ensinamentos da Bíblia. (Romanos capítulo 16 versículo 17; Primeira Coríntios capítulo 5 versículo 11; Segunda João versículos 10, 11) Além disso, alguns que frequentam as reuniões talvez não obedeçam às leis de Jeová. (Segunda Timóteo capítulo 2 versículos 20, 21) E pode ser difícil escolher bem os amigos se nos comunicamos com eles apenas por aplicativos de mensagens.
É especialmente importante tomar cuidado quando o grupo de mensagens é grande. Alguns entraram em grupos assim, e o resultado não foi nada bom. Num grupo com centenas ou até milhares de pessoas, seria impossível conhecer bem a todos e saber a situação espiritual deles. Acha que alguém que faz parte de um grupo assim está tomando cuidado? O Salmo 26:4 diz: “Não tenho convivência com homens mentirosos e evito os que escondem o que são.” Esse texto mostra que seria muito mais sábio trocar mensagens apenas com as pessoas que conhecemos pessoalmente.
Mesmo que o grupo de mensagens seja pequeno, o cristão precisa se perguntar: ‘Sobre o que as pessoas nesse grupo estão falando? Quanto tempo estou gastando com isso?’ Essas mensagens podem falar de vários assuntos, mas você não precisa se sentir na obrigação de participar de cada uma delas. Paulo avisou Timóteo sobre pessoas que seriam “tagarelas e intrometidas nos assuntos dos outros”. (Primeira Timóteo capítulo 5 versículo 13) O mesmo pode acontecer hoje por meios eletrônicos.
Nenhum cristão maduro falaria mal de um irmão ou revelaria assuntos confidenciais sobre ele, muito menos daria atenção a coisas assim. (Salmo 15 versículo 3; Provérbios capítulo 20 versículo 19) Ele também não ficaria falando nem repetindo histórias exageradas ou não confirmadas. (Efésios capítulo 4 versículo 25) Com certeza o nosso site {{jw.org}} e os programas mensais do JW Broadcasting(marca registrada) estão cheios de boas informações sobre a Bíblia e de relatórios atualizados.
Alguns irmãos usam os aplicativos de mensagens para oferecer trabalho, produtos ou serviços a outros irmãos. Essas coisas são assuntos comerciais e não têm nada a ver com a adoração que damos a Jeová. O cristão que quer ficar “livre do amor ao dinheiro” nunca vai querer lucrar em cima de seus irmãos. — Hebreus capítulo 13 versículo 5.
Será que seria um problema usar os aplicativos de mensagens para pedir dinheiro para irmãos em necessidade ou que sofreram desastres naturais? Amamos nossos irmãos e queremos ajudar quando eles precisam. (Tiago capítulo 2 versículos 15, 16) Mas tentar fazer isso por meio de grandes grupos de mensagens pode na verdade atrapalhar o que a filial ou a congregação já está fazendo. (Primeira Timóteo capítulo 5 versículos 3, 4, 9, 10, 16) E, com certeza, não queremos dar a impressão de que fomos designados para ajudar esses irmãos.
Queremos fazer o que dá glória a Jeová. (Primeira Coríntios capítulo 10 versículo 31) Por isso, ao usar um aplicativo de mensagens ou outra tecnologia, devemos pensar nos perigos e tomar cuidado.
