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Introdução 
 

Se a geração dos dias dos apóstolos já estava pervertida (At 2.40), 
quanto mais a geração dos dias atuais! Nunca, em toda a história, houve uma 
geração tão incrédula, prevaricadora, desumana e contra Deus quanto a 
nossa!  

O materialismo, o ceticismo, a libertinagem, o ateísmo, as religiões não 
cristãs, as seitas, a pérfida espiritualidade, as filosofias e a chamada “falsa 
ciência” crescem espantosamente em todo o mundo. O binômio certo-errado 

findou-se! Atualmente, tudo é “correto”, conforme à maneira de cada um. Não 
há mais restrições, nem lei, nem ética, nem moral, nem padrão 
regulamentador... 

Por consequência, haja vista a igreja fria, mundana, liberal, caótica dos 
dias de hoje. O Adversário está mangando dos crentes. A oração, o jejum, os 
hinos sacros (não essa parafernália que cantarolam por aí), o estudo da 
Palavra, a evangelização, os ar-livres, o acompanhamento aos novos 
convertidos, a manifestação genuína dos dons — tudo isto, tal e qual na Igreja 
Primitiva, cessou na igreja da época presente. Muitos nunca experimentaram 
o verdadeiro encontro com Deus, nem provaram do dom celestial, nem foram 
participantes do Espírito Santo e das virtudes do século vindouro... É uma 
lástima! Caso tivessem, teriam aversão aos pratos malignos que há no mundo, 
e não o amariam (1Jo 2.15).  

Por que a sociedade está tão alheia à vontade e aos mandamentos do 
Senhor Jesus? Sabe-se que crentes cheios do Espírito Santo e transbordantes 
da unção divina tendem a pôr o mundo de cabeça para baixo! (At 17.6; Mt 
21.25,26; At 4.5-31). E por que isso não ocorre presentemente? Dentre os 
muitos fatores que tardam o pleno avivamento para esta geração, a televisão é 
um deles!  

Neste estudo, ver-se-á como a TV é perniciosa ao salvo. Mesmo com a 
vinda da Internet, ainda a televisão atrai e exerce poder sobre o ser humano. A 
tevê é um modo traiçoeiro de idolatria e da penetração da doutrina de Satanás 
no homem. Quem está diante dela, consome todas as imundícias da mesa do 
Diabo, o que, fatalmente, deixa em agonia o coração de Deus.  

 
 
 

1 — ATÉ MEADOS DE 1950, PROIBIA-SE O RÁDIO NAS IGREJAS 
 
A maioria das igrejas evangélicas repudiava o aparelho de rádio porque 

toda sorte de mundanismo era transmitido por ele, resultando em 
enfraquecimento na fé, em falta aos cultos e até o desvio de muitos crentes do 
caminho do Senhor. Por meio do rádio transmitiam-se músicas seculares, 
partidas de futebol, luta livre, seriados, e, principalmente, as novelas que 
prendiam as pessoas em um mesmo horário todos os dias, para saberem os 
acontecimentos das personagens e o desenrolar dos enredos novelísticos. 

Só a Rádio Nacional, entre 1943 e 1945, levou ao ar mais de 116 
novelas, e, em 1946, 20 novelas de meia hora diárias, dentre as quais “Sua 



Vida me Pertence”, “O Fio da Meada”, “A Moça que Veio de Longe”, “Direito de 
Nascer”, “Alma Cigana”, “A Deusa Vencida”, etc.  

Por conta dessas coisas, os crentes que possuíssem rádios eram 
disciplinados e até excluídos de todas as atividades das igrejas nas quais 
congregavam. Os pastores e anciãos (antigo nome dado aos presbíteros até 
1960) o chamavam de “caixote do Diabo” ou “caixa mágica de som”. 

 
a) A Chegada da Televisão no Brasil. Em 18 de setembro de 1950, é 

inaugurada, em São Paulo, a TV Tupi-Difusora, canal 3, a primeira emissora 
da América Latina. A iniciativa é do empresário Assis Chateaubriand, 
fundador e proprietário dos Diários e Emissoras Associados, então a maior 
rede de jornais e rádios do país.[1] 

 Conquanto a tevê tenha chegado em 1950 em solo brasileiro, apenas os 
ricos ou endinheirados a possuíam. Mas a sua disseminação ocorreu de 1960 
em diante, pois as famílias mais pobres obtiveram condições de comprar 
televisores. Apareceu um — que em vista do rádio — era chamado de 
“demônio quadrado” pelos crentes.  

 
b) As igrejas passam a utilizar o rádio na pregação do Evangelho. O 

rádio passou a ser usado na evangelização, visto que, todo o conteúdo imoral, 
demasiadamente, transportou-se à televisão. O rádio não mais repercutiu. A 
tevê, em poucos anos, absorveu a maior percentagem de imoralidades 
existentes nos programas radiodifusores, restando nestes poucos programas 
escandalosos. A partir daí, deu livremente para falar da Palavra de Deus e 
ganhar almas para Jesus por meio dos programas radiofônicos.  

Em 2 de janeiro de 1955, Lawrence Olson lançou o programa “Voz das 
Assembleias de Deus”, na Rádio Tamoio, que, nos anos seguintes, também 
passou a ser transmitido pelas rádios Mayrink Veiga, Tupi, Relógio, 
Copacabana, Boas Novas e Universo, de Curitiba. Várias dessas emissoras 
transmitiam sua programação em ondas-curtas, permitindo que o Programa 
de Lawrence Olson fosse sintonizado em todo o Brasil.[2]  

Manoel de Melo, fundador da Igreja “O Brasil para Cristo”, percebendo o 
potencial do uso do rádio para atrair gente para a primeira tenda de sua 
igreja, erguida no início de 1956, criou o Programa “A Voz do Brasil Para 
Cristo”, levado ao ar pela Rádio Piratininga, de São Paulo.[3]  

Por volta de 1960, Harold Willians, fundador da Igreja do Evangelho 
Quadrangular, no Brasil, apresentava o programa “Visita ao seu Lar”, pela 
Rádio Difusora, em São Paulo.[4]  

No princípio de 1961, quando o pastor batista Enéas Tognini, já 
batizado no Espírito Santo, começava a se tornar o principal expoente da 
mensagem da renovação espiritual no Brasil, ele iniciou, em São Paulo, pela 

Rádio América, o programa chamado “Renovação Espiritual”.[5]  
Em 1962, o jovem David Miranda, com três anos e oito meses que se 

havia convertido do Catolicismo (em cujo era congregado mariano, isto é, 
participante desse instituto religioso clerical fundado na Polônia, em 1673, no 

qual se dedicava ao apostolado sob a invocação de Maria), após haver passado 
pela Igreja Maravilhas de Jesus (do Pr. Leonel Silva), pela Igreja Pentecostal 
Jerusalém e Cura Divina (do Pr. Antônio Freitas), por um Ponto de Pregação 
da Congregação Evangélica Cristã de Piquete (do Rev. Pedro Apolônio de 
Barros, da qual o Miranda saiu juntamente com a sua família e o Pr. Roberto 
Anézio — então dirigente do trabalho —  por pregarem a doutrina da cura 
divina) e pela Igreja Pentecostal do Brasil (fundada pelo Pr. Roberto Anézio), 
recebe uma revelação do Senhor e funda, assim, a Igreja Pentecostal Deus É 
Amor.[6] O jovem Miranda já sabendo do uso do rádio na pregação do 



Evangelho, uma vez que as outras denominações pentecostais — 
principalmente as do movimento de cura — utilizavam-no e obtinham 
excelentes resultados, ao abrir as portas da novel denominação, iniciou desde 
já o “primeiro programa radiofônico “Deus É Amor” que foi transmitido pela 
Rádio Industrial, no bairro Butantã, São Paulo — Capital, com duração de 15 
minutos, durante 3 vezes por semana”. Em 1965, o Programa “Deus É Amor”, 
sob revelação do Senhor ao Pr. David Miranda — na altura este ainda não 
havia sido denominado “Missionário” —, passa a chamar-se “A Voz da 
Libertação” por causa das “curas e milagres ocorridos”.[7]  

 
 
 

2 — A ORIGEM DA TELEVISÃO 
 
A televisão é resultado de uma sequência de descobertas que tiveram 

início em 1873, com a variação da condutividade elétrica do selênio, quando 

exposto à luz, seguida da invenção do tubo ou válvula eletrônica, da teoria do 
efeito fotoelétrico de Einstein em 1905, etc.[8] 

  Nas décadas seguintes, vários cientistas contribuem para aperfeiçoar a 
tecnologia, entre eles os norte-americanos G.R. Carey (1875) e Philo T. 

Farnsworth (1928) e o russo Vladimir Zworykin (1923).[9]  
Na década de 1930, começava a nascer a televisão tal qual a 

conhecemos hoje, para se desenvolver rapidamente ao final da II Guerra 
Mundial.[10] As primeiras emissoras passam a transmitir nos Estados Unidos 
a partir de 1931.[11] A televisão em cores surgiu em 1953.[12]   

 
 
 

3 — O MAL SE ESPALHOU RAPIDAMENTE 
 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), haja 

vista a evolução dos televisores nos domicílios brasileiros nos últimos anos: 
1960 — 600 mil;[13] 
1970 — 4 milhões; 
1980 — 14 milhões; 
1990 — 26 milhões; 
1995 — 31 milhões; 
1999 — 38 milhões;[14] 
2000 — 39 milhões;[15]    
2011 — 59 milhões.[16] 
 

 Concomitantemente, cumpre-se 2Timóteo 3.13: “Mas os homens maus 
e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados”. 

 
 

 
4 — A BÍBLIA CONDENA A TELEVISÃO 

 

Deuteronômio 7.26 — Não porás, pois, abominação em tua casa, para 

que não sejas anátema, assim como ela; de todo a detestarás, e de todo 
a abominarás, porque anátema é. O contexto, da passagem em apreço, diz 
respeito ao pecado de idolatria. Abominação é um ato revoltante, detestável e 
horroroso diante do Todo-Poderoso. Idolatria é tudo o que toma o primeiro 
lugar de Deus no coração do homem (Mc 12.29,30). Peremptoriamente, a 



televisão passou a ser um ídolo na vida do ser humano a ponto de não 
conseguir ficar sem ela (Cl 3.5). O tempo de orar, de ler a Bíblia, de louvar, de 
evangelizar, de cultuar ao único e verdadeiro Deus é tirado pela televisão (Ef 
5.16); portanto, é um ídolo — abominação dentro das casas, que deve ser 
tirado. 

A televisão é mais importante do que a geladeira? Categoricamente, a 
tevê é um ídolo presente nas casas; pode faltar tudo, menos o televisor!... 
Muitos dizem que não conseguem, de forma alguma, viver sem ela. Assim 
como as religiões pagãs prestam cultos às suas falsas divindades (cf. Rm 1.21-
25), a humanidade dispensa culto, tempo, disposição, ansiedade, vibrações, 
apego excessivo — subentende-se que tudo engloba adoração — à televisão.  

Como exemplo, os brasileiros preferem televisão à geladeira. Eles podem 
viver sem geladeira, mas nunca sem o televisor: “O número de domicílios 
particulares que têm pelo menos um aparelho de televisão em casa ainda 
supera o [número de domicílios] dos que têm geladeira, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2011, 59,4 milhões 

de lares tinham televisão – [correspondente a] 96,9% do total. Já o número dos 
que tinham geladeira era de 58,7 milhões ([o que corresponde a] 95,8%).”[17]  

Observe como a televisão é uma forte idolatria — símbolo de afronta ao 
único e verdadeiro Deus —, porquanto ela está sobressaindo excessivamente 
mais importante do que a própria geladeira, que conserva os alimentos. Logo, 
a recomendação de Deuteronômio 7.26 é de suma importância. 

 
Salmo 101.3 — Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a 

obra daqueles que se desviam; não se me pegará a mim. Não é permitido 
nem pôr diante dos olhos, quanto mais possuir um aparelho transmissor de 
cenas de sexo, de infidelidades conjugais, de relações e/ou desejos 
antinaturais, de violências — físicas ou morais — veiculadas pelos filmes, 
desenhos, telenovelas, emissões televisivas, reality shows, notícias 
jornalísticas, etc., uma vez que tais recepções televisivas influenciam atos e 
comportamentos na sociedade. 

 
Isaías 33.15,16 — O que anda em justiça, e o que fala com retidão; o 

que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o 

presente; o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de 

derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este 
habitará nas alturas; as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, 

o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Até os telejornais 
não escapam. Eles somente mostram destruição, mortandades (que são 
grandes números de mortes por peste, poluição, envenenamento, guerra, 
acidente, terremoto, etc.), sangue e causas de morte; por conseguinte, a 
sociedade fica sensível, vive aterrorizada, amedrontada e insegura, a deixar de 
confiar no Deus vivo e protetor, que, além de tudo, ainda blasfema d’Ele, 
culpando-O por tais atrocidades (cf. Sl 4.8; Lm 3.39-42; Sl 10.3,4). 

 

Mateus 6.22,23 — A candeia do corpo são os olhos; de sorte que, se os 
teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus 

olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto a luz que em 
ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas! Por meio dos filmes, das 
novelas, dos telejornais e até através de um comercial ou de uma cena 
pecaminosa que o crente vê, todo o seu corpo fica imundo e condenado — isto 
em poucos segundos. Quando uma mulher (por intermédio da tevê) contempla 
um homem desnudo — ou exatamente nu —, em muitos casos, ela deseja tê-
lo, pois foi estimulada sexualmente. O mesmo se dá com um homem que 



contempla (através da televisão) uma mulher de biquíni, desnuda ou 
propriamente nua, ele é excitado a possuí-la sexualmente. Ora, esse 
procedimento é posto em xeque defronte às palavras do Senhor Jesus: 
“Qualquer que atentar numa mulher, para cobiçá-la, já em seu coração 
cometeu adultério com ela” (Mt 5.28). Por isso, a TV é um esgoto que jorra 
imundícia, prevaricação, devassidão, depravação, pecados e maldição dentro 
dos lares, de sorte que os “crentes” telespectadores caem de boca e bebem 
suas águas sujas e podres; conseguintemente, seus corpos ficam putrefatos 
nas trevas do pecado e do inferno! Não há escapatória: por meio da televisão, 
os olhos ficam “cheios de adultério e não cessam de pecar” (2Pd 2.14). Jesus 
virá subitamente, ou seja, inesperadamente. E se o Filho de Deus apanhar os 
crentes vendo tais cenas em comerciais, filmes, novelas, etc., que somente por 
olharem e desejarem, cometem adultério, segundo o próprio Cristo: será que 
subirão? Tem como o cristão estar vigiando, em frente à televisão, quando 
Jesus vier? (Mt 24.43,44). 

 

Marcos 9.47 — E, se o teu olho te escandalizar, lança-o fora; melhor é 

para ti entrares no Reino de Deus com um só olho do que, tendo dois 
olhos, seres lançado no fogo do inferno. Mesmo os evangélicos 
dependurados na TV, escandalizam-se pelos horrores que ela transmite. A 
sutileza de Satanás é notória na televisão, e até nos comerciais televisivos: “No 
meio publicitário, é considerada antiética e até proibida a propaganda 
subliminar [...] mas há formas sutis de propaganda subliminar, que podem 
vender tudo — ideias, conceitos, ideologias, desejos — sem que nenhuma lei 
possa impedir” (A Tribuna, de Santos — 12 jul. 1989). De fato, “mensagem 
sublimar” é tática do gênio do mal, Satanás, uma vez que ele tem esse hábito, 
a exemplo, transfigura-se em anjo de luz para enganar (2Co 11.14).  

O sexo, a depravação e a corrupção moral presenciam-se em todas as 
partes dela. Em um simples comercial as cenas de nudez aparecem; por isso, 
ocorre a erotização do ambiente, em que adolescentes, jovens e até muitos 
casados não seguram os ardentes e constantes desejos sexuais — contrários à 
natureza, à ética e à moral — deixando-se dominar pela libido, porquanto 
buscam incessantemente e sem pudor os prazeres eróticos, a ponto de apagar 
qualquer consciência moral. Uma verdadeira devassidão! A casa do tal crente 
se transforma, sem rebuços, num departamento de Sodoma e Gomorra! Obras 
da carne que condenarão muitos ao suplício eterno (Gl 5.19-21; Ap 21,8).  

 
1Coríntios 10.23 — Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as 

coisas convêm: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas 

edificam. É lícito qualquer pessoa possuir TV, entretanto, ela convém a um 
remido pelo sangue de Cristo? Em massa: ela edifica em seus programas? Há 
partes necessárias à vida, ou seja, partes vitais, essenciais, indispensáveis e 
fundamentais que agreguem a tevê à sociedade? E mais: Em partes 
indispensáveis do ser humano, será que a televisão está-lhe ligada? É 
indispensável o uso do televisor à humanidade, ou dar para viver sem ele? 

Pois é... Em tais condições, pois é sabido e comprovado que a televisão não é 
inerente às condições do homem, atenha-se ao conselho do Senhor em Tiago 
3.11 e 12. 

 
1João 2.15,16 — Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se 

alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que 
há no mundo — a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos 
e a soberba da vida — não é do Pai, mas do mundo. 

 



Tiago 4.4,5, na Tradução Brasileira [18] — Adúlteros, não sabeis que a 

amizade do mundo é inimizade contra Deus? Acaso, não julgais que é 

em vão que a Escritura diz: Com zelos anela por nós o Espírito, que Ele 
fez habitar em nós?  

 
 
 
5 — PESQUISAS CIENTÍFICAS REVELAM OS MALES CAUSADOS PELA 

TELEVISÃO À SOCIEDADE E À FAMÍLIA 
 
a) A violência na TV provoca no telespectador comportamento 

agressivo 
Nos Estados Unidos, país com o maior número de aparelhos 

[televisores] por habitante, a autoridade máxima de saúde pública 
do país (Surgeon General) já afirmava em comunicado à nação, 
no ano de 1972: “A violência na televisão realmente tem efeitos 
adversos em certos membros de nossa sociedade”. Desde então, a 
literatura médica já publicou sobre o tema 160 estudos de campo 
que envolveram 44.292 participantes, e 124 estudos laboratoriais 
com 7.305 participantes. Absolutamente todos demonstraram a 
existência de relações claras entre a exposição de crianças à 
violência exibida pela mídia e o desenvolvimento de 
comportamento agressivo [...] A partir de 1975, os pesquisadores 
passaram a acompanhar um grupo de 707 famílias, com filhos 
entre um e dez anos de idade. No início do estudo, as crianças 
tinham em média 5,8 anos e foram seguidas até 2000, quando 
atingiram a média de 30 anos [...] os autores verificaram que [...] o 
número de horas que um adolescente com idade média de 14 anos 
fica diante da televisão, por si só, está significativamente 
associado à prática de assaltos e à participação em brigas com 
vítimas e em crimes de morte mais tarde, quando atinge a faixa 
etária dos 16 aos 22 anos [...] Conclusões idênticas foram tiradas 
analisando-se o número de horas que um jovem de idade média 
igual a 22 anos (homem ou mulher) dedica a assistir à televisão: 
quanto maior o número de horas diárias, mais frequente a prática 
de crimes violentos. Entre adolescentes e adultos jovens expostos 
à TV por mais de três horas por dia, a probabilidade de praticar 
atos violentos contra terceiros aumentou cinco vezes em relação 
aos que assistiam durante menos de uma hora.[19]  

 
Exame Bíblico 

 “Não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras” 
(Pv 23.3), haja vista o banquete satânico que é oferecido às crianças e aos 
adolescentes que ficam horas diante da televisão. Depois de se saciarem de 
suas iguarias diabólicas, são incitados por ela a cometer crimes, atos 

violentos, comportamento agressivo, brigas e atos de morte — consoante a 
pesquisa em apreço. Quem é a causa de tudo isso? — A televisão! Através 
dela, as crianças e os adolescentes são “alimentados pela maldade e 
embriagados pela violência” (Pv 4.17). Eles se tornam instrumentos do Diabo e 
agentes das forças malignas por assistirem à tevê.   

Crimes, violências e atos de morte cheiram mal às narinas de Deus (Gn 
6.11). Os filhos devem ser ensinados nos padrões estabelecidos pela Palavra 
do Senhor: “Criai-os na doutrina e admoestação do Senhor” (Ef 6.4). Os pais 
precisam ensinar seus filhos a reter as verdades do Evangelho, pois a 



responsabilidade é deles! (cf. Pv 4.3,4). Os filhos têm de conhecer o Deus de 
seus pais, não apenas isso; entretanto, servi-Lo com coração perfeito e alma 
voluntária (1Cr 28.9). Todavia, isso há de ser possível se eles estiverem aos 
caprichos da TV? 

Os pais que expõem os filhos aos manjares maléficos oferecidos pela 
televisão, não esperem um dia ter um pregador, um homem de oração, um 
cristão devoto e piedoso dentro de casa, mas, dentre muitos males, poderá ter 
um cometedor de crimes e/ou de atos violentos; um filho com comportamento 
agressivo, briguento e feitor de atos de morte...    

 
b) A maioria dos programas de televisão contém violência e reflete em 

crianças e adolescentes, também resulta em homicídios na sociedade 
Uma criança testemunhará mais de 200 mil atos de violência 

na televisão, incluindo 16 mil assassinatos, antes que atinja os 18 
anos de idade. Os programas de TV, para crianças, contêm cerca 
de 26 ações violentas a cada hora. Em média, durante o horário 
nobre, há cinco atos violentos. O Estudo Nacional sobre Violência 
na Televisão fez um perfil dos programas de televisão numa ampla 
gama de canais, e concluiu: 57% de todos os programas e 66% dos 
infantis continham violência. Em 1992, o médico Brandon 
Centerwall, da Escola de Saúde Pública da Universidade de 
Washington, EUA, coletou dados demográficos de vários países. 
Ele descobriu que as taxas de homicídio duplicaram no período de 
10 a 15 anos após a introdução da televisão, mesmo que a 
televisão tenha sido introduzida em épocas diferentes em cada um 
dos locais examinados. O aumento só ocorreu depois que a 
televisão chegou, e não pode ser explicado por outros fatores 
sociais.[20]  

 
Exame Bíblico 

 As Escrituras afirmam: “A candeia do corpo são os olhos; de sorte que, 
se [...] os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso” (Mt 6.22,23). 
Logo, como serão as ações de uma criança, evidentemente por meio do corpo, 
que assistiu a 200 mil atos de violência na televisão, incluindo 16 mil 
assassinatos e 26 ações violentas a cada hora? Por isso há tantos crimes 
bárbaros sendo praticados por crianças atualmente; outras se tornam 
criminosas, traficantes, delinquentes e vivem à míngua, sujas, drogadas, 
desesperançadas consigo mesmas e com a humanidade, pois vivem nas ruas e 
nas sarjetas de muitas cidades em todo o mundo. E quem foi o fator 
preponderante para viverem nesse submundo? — A TV, categoricamente! 
Vivem nas trevas como títeres nas mãos de Satanás porque desde a infância 
atraíram todas as obras malignas para si, dentre as quais violências, 
assassinatos, ações violentas e uso de drogas através da tevê. Hoje, suas vidas 
resplandecem os atos diabólicos do reino das trevas a cada instante, visto que 
foram atraídos a pecar mediante a “concupiscência dos olhos” (1Jo 2.16).  

Os pais devem ensinar os seus filhos a trilharem no caminho da 
vontade do Senhor: “Instrui ao menino no caminho em que deve andar” (Pv 
22.6). A criação dos filhos num ambiente cristão, consagrado e com fervor 
espiritual é tarefa dos pais, de modo que é um ato contínuo até o Evangelho 
ser fincado e compreendido: “E ensinai-as [as palavras do Altíssimo] a vossos 
filhos, falando delas em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te, e 
levantando-te” (Dt 11.19).  

O príncipe das trevas entrou nos lares pela televisão. O trono de 
Satanás — a tevê — está presente nos lares e controla as famílias como 



fantoches (Ap 2.13). Elas comem todas as imundícias satânicas com prazer e 
voracidade quando se posicionam em frente à TV. Aos mil, tais iguarias são 
piores do que as do banquete de Belsazar! (Dn 5). 

Os cultos domésticos acabaram. Timóteo foi ensinado desde a infância 
a ter a fé verdadeira, a amar o Senhor Jesus, a debruçar-se durante sua vida 
na Palavra de Deus (2Tm 1.5; 3.14,15). Os cultos domésticos converteram 
Timóteo num fervoroso cristão até a morte! No presente, trocaram o altar da 
oração pelo altar da televisão! E veja o resultado nos filhos de inúmeros 
crentes...  

Não há como nascer um avivamento espiritual — cujo possa 
tremendamente quebrantar essa geração perversa e incrédula — entre os 
crentes atuais, já que todos os avivamentos provenientes dos Céus nasceram 
pela Palavra e pela oração (Hc 3.2; At 1.14). Onde está a oração, a leitura da 
Palavra e o temor nos lares de hoje? A TV os abocanhou e esparziu o veneno 
de toda a espécie de males no coração, na alma, no entendimento e nas forças 
deles! Por meio da tevê, adquiriram “olhos maus” (Pv 28.22; Mt 6.23), “olhos 

malignos” (Pv 23.6), “olhos cheios de adultério” (2Pd 2.14), “olhos zombeteiros” 
(Pv 30.17) e “olhos altivos” (Pv 6.17). Por conta disso, entraram na doutrina do 
Diabo e dizem escancaradamente “não faz mal” (Ml 1.8). Dentre muitos males, 
a televisão é um deles — que os lançou no abismo, mas não veem! (Ez 
7.25,26). 
 
c) Horas diante da televisão ocasiona uma vida amedrontada e cheia de 
traumas 

As crianças passam, em média, 3,5 horas por dia em frente 
à televisão. Em estudo feito pela Unesco, o tempo que as 
crianças gastam assistindo à televisão é, pelo menos, 50% 
maior que o tempo dedicado a qualquer outra atividade do 
cotidiano, como fazer a lição de casa, ajudar à família, 
brincar, ficar com os amigos e ler [...] Aqueles que assistem 
a muitas horas de televisão acreditam que o mundo é tal 
como é visto através dos programas, ou seja, com violência, 
estupro, assassinato, uso de drogas, etc., o que pode 
ocasionar um medo constante de ser vítima de agressão. A 
criança pode se retrair, tornar-se insegura e desenvolver 
traumas.[21] 

 
Exame Bíblico 

 Crianças que ficam muitas horas diante da televisão pensam que o 
mundo é tal como visto; consequentemente, retraem-se, tornam-se inseguras e 
desenvolvem traumas. Isso é prova que a tevê é um instrumento do Diabo 
para propagar mentiras, fantasias, assombros. O Todo-Poderoso salienta: 
“Filhos dos homens [...] até quando buscareis a mentira? [...] porque nenhuma 
mentira vem da verdade” (Sl 4.2; 1Jo 2.21). Esse aparelho de mentiras e de 
influências demoníacas, abominável aos olhos do Deus da Glória, deve ser 

tirado de uma vez por todas das casas dos cristãos (Dt 7.26). Das duas uma: 
Ou a televisão destrói a família, ou a família destrói a televisão! 
 É possível ensinar as crianças nas veredas de Cristo sem arrancar-lhes 
a infância, pois a Escritura assevera: “Quando eu era menino, falava como 
menino, sentia como menino, discorria como menino” (1Co 13.11). O Senhor 
almeja tão somente a pureza na parte doutrinária de nossas crianças (Pv 
20.11); deseja que das bocas delas saiam o perfeito louvor (Sl 8.2). Samuel foi 
criado no caminho de Deus (1Sm 2.11). Rode, desde a infância, participava 
dos cultos de oração na Igreja Primitiva (At 12.13,14). Timóteo, desde menino, 



aprendeu as Santas Escrituras para o caminho da salvação (2Tm 1.5; 
3.14,15).  

Concernente às crianças atuais, será que a televisão fará verdadeiros 
Samuéis, Rodes e Timóteos? — Jamais! Está fazendo crianças amedrontadas, 
retraídas, inseguras e traumatizadas. Por isso, é um instrumento de 
destruição, fonte de poder satânico a fim de aprisioná-las nas redes do 
Maligno; desta forma, duvidarão do poder divino e nunca obterão o novo 
nascimento. 

Enquanto a TV arranca a infância e desenvolve problemas seriíssimos 
nas crianças, o Altíssimo é “socorro bem presente” (Sl 46.1) e faz habitar em 
segurança (Sl 4.8). O Nome do Deus de Jacó protege (Sl 20.1). Ele faz cessar 
as guerras até ao fim da terra; quebra o laço e corta a lança; queima os carros 
de fogo (Sl 46.9). O Senhor ampara o fiel (Sl 91.4).  

Logo, é sobre o Deus único e verdadeiro — o Deus da Bíblia — que os 
pais têm de fundamentar a vida de seus filhos. 
 

d) Cresce o número de divórcios e a repulsa de gerar filhos por causa da 
televisão 

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), atuante 
em 26 países e no Caribe, relatou uma pesquisa de 115 
novelas apresentadas na televisão entre 1965 e 1999, no 
horário das 19h às 21h, e percebeu que, na maioria delas, 
aparecem cenas de traições, infidelidades e divórcios 
mediante às protagonistas femininas. Isso fez o número de 
divórcios e separações crescerem nos lares brasileiros das 
mulheres de 15 a 49 anos. Outrossim, nas novelas há 
repulsa de ter filhos — o que reflete, na sociedade, as 
mulheres não sentirem mais desejo de gerarem filhos; 
conseguintemente, torna-se um desequilíbrio social e uma 
desestruturação da família.[22] 

 
Exame Bíblico 

 A família é a mais remota instituição da humanidade, a qual foi criada 
pelo Todo-Poderoso antes da entrada do pecado no mundo (Gn 1.26-31). O 
matrimônio é digno de honra (Hb 13.4). O Eterno faz chover bênçãos sobre 
uma família que O honra (Sl 128). Os filhos são herança do Senhor (Sl 127.3), 
e Ele ordena aos pais que os instruam nos propósitos divinais (Is 54.13; Sl 
78.4).  

A formação moral, ética e espiritual dos filhos tem seu sustentáculo no 
modelo apresentado pelos pais (Cl 3.20). A família é o pilar da sociedade, e 
precisa ser guardada de enfraquecer-se e dissolver-se (1Tm 5.8; Mc 10.6-9). 
Por isso, Deus odeia o divórcio (Ml 2.16) — e, sendo a família a célula mater 
(célula mãe, ou principal) da humanidade, os casamentos são, segundo a 
Palavra de Deus, indissolúveis até a morte de um dos cônjuges (Rm 7.1-3). Só 
pode haver um segundo casamento com a morte de um dos cônjuges, ainda 

assim, com a anuência do Senhor (1Co 7.39); caso haja o segundo casamento 
estando um deles vivo, estará a viver em adultério e debaixo da condenação 
(Lc 16.18; 1Co 7.10,11,39).  

A televisão está derribando este monumento da vontade divina, que foi 
erguido pelo Criador no mundo: a família. Os números de divórcio e a repulsa 
de gerar filhos cresceram após a inserção da TV na humanidade. Os valores 
cristãos refletidos na família estão a cada dia sendo ofuscados pelas trevas da 
televisão. Ao invés de valorizar a família e salvaguardá-la, a tevê quer manchar 
o casamento, apresentando-o como ultrapassado e embaraçoso, igualmente 



quer pôr os filhos como pedra de tropeço na vida dos pais. Como Deus se 
agradará de um aparelho que almeja destruir a maior instituição levantada 
por Ele no mundo?  

Quando a televisão é colocada dentro de casa, os demônios acorrentam 
a família num cárcere à beira do abismo, no qual vive ao sabor da anarquia 
moral e satânica que ela própria atraiu para si. Por conseguinte, trancafiada e 
sob o caos do Maligno à borda do despenhadeiro — é soterrada por uma 
avalancha de transgressão à vontade do Senhor Jesus, em que tudo que antes 
era prejudicial à família hoje é apresentado pela TV como “normal”, tais como 
o homossexualismo, o lesbianismo, a poligamia, o adultério, a prostituição, a 
troca de cama, a masturbação, a fornicação (sexo antes do casamento), a orgia 
sexual (bacanal ou suruba), sexo ilícito, traição, infidelidade, etc. Tudo isso 
que, sem sombra de dúvida, é condenado pela Palavra do Senhor, cresce 
assustadoramente nas famílias; portanto, os pais têm comido o pão que a 
televisão amassou e os matrimônios estão no bico do corvo! (Lv 18.22; 1Co 
6.10; Rm 1.26,27; Mt 19.4-6; Rm 13.9; 1Co 6.13; 1Co 7.2-4; Gl 5.19 e 21; 1Co 

7.9; 6.18).  
Quer a sua família salva desses males? Liberte-se da masmorra da 

televisão, fuja da iminência desse abismo e cumpra a verdade do Altíssimo em 
Deuteronômio 7.26. O elevado propósito do lar cristão é: “Servir ao Senhor” (Js 
24.15.   

  
e) Anúncios e comerciais de televisão difundem maus hábitos alimentares 

Pesquisadores do Laboratório de Nutrição e Comportamento 
do Departamento de Psicologia e Educação da Faculdade de 
Filosofia, Ciência e Letras de Ribeirão Preto, no Estado de 
São Paulo [...] [unidade da USP] [atestam que] maus hábitos 
alimentares estão associados a diversos danos à saúde, 
entre eles, a obesidade, cujos índices têm crescido nas 
últimas décadas como resultado de aumento no consumo de 
alimentos com alta densidade calórica e redução na 
atividade física. Há demonstrações de que, entre outros 
diversos fatores, o tempo que um adolescente passa 
assistindo à TV pode estar associado à obesidade: cada 
hora diante da TV pode ser associada, em média, a um 
aumento de até 2% na prevalência de obesidade. A 
obesidade torna-se um problema de saúde pública 
agravado pelo fato de a TV exercer grande influência sobre 
os hábitos alimentares e promover o sedentarismo 
[atividade ou sistema de vida que exige pouco movimento; 
caracterizado pelo imobilismo, pela falta de movimentação 
muscular] [...] os meios de comunicação influenciam o estilo 
de vida e, principalmente, o comportamento alimentar [...] 
cerca de 60% dos alimentos veiculados na TV estavam 
classificados na categoria gorduras, óleos e açúcares. 
Assim, os dados do presente estudo sugerem que algumas 
medidas devem ser estudadas, no sentido de alterar o 
padrão de exposição à TV em jovens e adolescentes, já que, 
aliadas a políticas públicas de educação alimentar, 
poderiam prevenir o aumento da taxa de obesidade da 
população e, assim, reduzir muito os gastos públicos com os 
problemas de saúde desencadeados pelo excesso de peso e 
sedentarismo.[23] 

 



Exame Bíblico 
 A televisão é prejudicial até a saúde do ser humano! Os comerciais da 
TV difundem maus hábitos alimentares; por consequência, desencadeiam 
problemas, tais quais obesidade e sedentarismo. Posteriormente, novelas, 
seriados, minisséries, reality shows, telejornais e diversos programas expõem 
um padrão de beleza e forçadamente faz a sociedade segui-lo, de maneira que 
aqueles que não seguem são zombados, ridicularizados e tachados como “fora 
de moda”, sentindo-se inferiores. 

Em resumo, a televisão induz a mal hábitos alimentares por meio de 
seus comerciais e propagandas; consequentemente, tais costumes resultarão 
em obesidade e sedentarismo. Finalmente, depois de todo o mal que a tevê 
contribuiu — ela ainda debocha! A tevê, sinceramente, em muitos casos, faz a 
sociedade abestada!   

Glutonaria é “comer por vício; comer muito e insaciavelmente”. Do 
mesmo modo que o Deus da Glória condena a bebedeira aos Seus santos (Gl 
5.21; 1Co 6.10; Pv 23.29-35), também o faz com a glutonaria. O ato de comer 
por vício deve ser evitado a todo custo e, caso seja necessário, por meios que 
vão aos extremos (Pv 23.2). Os que se entregam à embriaguez e a glutonaria 
cairão na pobreza e na sonolência, que os farão vestir-se trapos (Pv 23.20,21). 
Comer muito, de forma insaciável, é obra da carne; logo, os que praticam tais 
coisas não herdarão o Reino dos Céus (Gl 5.21). Todo aquele que está liberto 
por Cristo Jesus vigia e guarda o seu coração para não ser carregado de 
glutonaria (Lc 21.34). 

Não seja escravo da televisão — a “tarrafa de Satanás”, que, lançada 
nas casas de muitos, os fazem indefesos e tragados como peixes!  

O filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo (Sl 143.10; Rm 8.14), e não 
por homens amaldiçoados que lutam contra o Deus da Bíblia; nem é 
conduzido por mulheres que querem ditar modas e comportamentos, pois “o 
mundo passa, e sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus 
permanece para sempre” (1Jo 2.17). Tais atrizes e apresentadoras estão 
possuídas de demônios, por isso entregam, vendem e mostram seus corpos 
como objetos descartáveis, a pecar contra o Senhor e contra si mesmas, 
retraindo a maldição do Diabo (1Co 6.18; 1Ts 4.3; 1Jo 3.8-10). Elas têm os 
corações e os intuitos contaminados pelas podriqueiras do Maligno e são 
instrumentos dele neste mundo. Os padrões de beleza e comportamento para 
as mulheres cristãs já estão descritos na Palavra de Deus (1Tm 2.9,10; 1Pd 
3.3-5; Dt 22.5; Jr 4.30; Pv 11.22; 1Co 10.31; 1Pd 1.15,16; Pv 31.10,30). Quem 
guarda a Palavra verdadeiramente não provará as podridões da TV e tirará 
esse esgoto infernal de sua casa.   

Essa é a posição daquele que está pautado nos propósitos de Cristo, 
uma vez “que é espiritual e discerne bem tudo, mas de ninguém é discernido” 
(1Co 2.15). Quem não aceita tal posição, infelizmente, é escravo da televisão e 
fica querendo dar um jeitinho de encobrir suas iniquidades, mas “Deus não 
tem o culpado por inocente” (Na 1.3). 

 

 
 
6 ─ A TELEVISÃO É O “DEUS” DA SOCIEDADE E A TRANSFORMA 

EM MARIONETE 
 

Regida pelo imaginário produzido pelas imagens da televisão, da mídia e 
da publicidade, a sociedade brasileira tornou-se violenta. O ato produzido, 
todavia, não é físico, mas comportamental, e afeta diretamente o estado de 



espírito do ser humano, causando depressão, apatia, intolerância ao próximo, 
preconceito, falta de ética, entre outros sentimentos.  

Para Maria Rita Kehl — doutora em Psicanálise pela Pontifícia 
Universidade Católica (PUC) de São Paulo, e autora de diversos livros — a TV 
encarnou a posição de “deus” para a sociedade, pois é onipresente, abrange 
todos os espaços públicos e desperta importante fonte de desejo. “A televisão 
assumiu o poder da religião. As formações religiosas não conseguem mais 
promover o pensamento unificado que a televisão provoca”, ratifica a 
psicanalista Maria Kehl.  

Além do mais, consoante a doutora, a TV afeta o comportamento 
humano.[24] 

 
a) A televisão encarnou a posição de “deus” da sociedade. Em todos  

os dias e em todas as questões, o Deus Altíssimo tem de assumir o primeiro 
lugar da humanidade (Lc 10.27; Ef 1.20-23). Apenas o conhecimento d’Ele e a 
Obra gloriosa consumada na cruz são capazes de outorgar a vida eterna aos 

homens (Jo 17.3). No entanto, a televisão arrancou esse sentimento puro e 
sublime dos seres humanos. Na era presente, ela é o “deus” dos povos. 
Indubitavelmente, qualquer coisa que arrancar o primeiro lugar do Deus 
Eterno do coração do homem é idolatria! (Cl 3.5). 

Em se tratando da TV como “deus”, depreende-se que é “muito 
admirada e respeitada; é muito buscada e desejada; possui maior expressão 
em ditar normas e comportamento entre a sociedade”. E não é desta forma 
que a tevê age atualmente? Fale mal dela que até os supostos crentes se 
revoltam... Quem controla os seres humanos como marionetes e dita os modos 
em que todos devem andar, sacando deles totalmente a razão e não os 
deixando pensar por si? Sem sombra de dúvidas, a TV é um ídolo maldito cujo 
abocanha todos os homens com as suas artimanhas. O espírito de Satanás 
controla a sociedade através da TV. Assim como Moisés falava com Javé face a 
face (Dt 5.4; 34.10), o Diabo, através da televisão, fala cara a cara com os 
povos, cegando-os e persuadindo-os a andarem conforme a sua intenção 
maligna!  

Hoje em dia, as pessoas acham impossível viver sem televisão! Os 
intentos, os ensinos e a vontade do Maligno são prazerosos às pessoas por 
meio da televisão! Por conta disso que hoje é normal o que outrora era 
contrário à doutrina do Senhor Jesus: “Entenebrecidos no entendimento 
separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu 
coração; os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregam à 
dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza, mas vós não 
aprendestes assim com Cristo” (Ef 4.18-20). 

A televisão é um “deus” dos tempos modernos. É o novo Moloque que 
faz com que as pessoas sacrifiquem a Satanás (Lv 20.1-5). Esse deus, cujo 
está presente em todas as casas, induz os homens à idolatria — pecado 
horrendo e condenatório ao fogo eterno (Ap 21.8). Logo, está: (1) nas casas dos 
adeptos de todas as religiões; (2) nas casas dos seguidores das chamadas 

religiões monoteístas — Cristianismo, Islamismo e Judaísmo; (3) nas 
habitações dos ateus, que rejeitam a existência do Todo-Poderoso; (4) nas 
moradas dos livres-pensadores, os quais não creem em doutrinas religiosas; 
(5) em casas de pessoas que vivem sob ditaduras de diversos tipos; ainda 
assim, os governos as controlam através de emissoras estatais. 

Em suma: Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas 
anátema, assim como ela; de todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque 
anátema é (Dt 7.26). Guardai-vos dos ídolos (1Jo 5.21).  

 



b) A televisão é onipresente, abrangendo todos os espaços  
públicos. Somente o Deus da Bíblia — Pai, Filho e Espírito Santo — é 
onipresente, quer dizer, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo 
(Jr 23.23,24; Mt 18.20; Sl 139.7-10). Nem Satanás o é, já que a Bíblia salienta 
que ele “rodeia” e “passeia” pela terra (Jó 1.7). Rodear é “andar e percorrer em 
volta”, e passear é “dirigir-se vagarosamente, quer para um, quer para outro 
lado”. Por isso existem “legiões de demônios”, a fim de fazerem a vontade do 
Adversário por todos os lugares do mundo (Lc 5.8; Ap 12.4; Ef 6.12). Todavia, 
Satanás tem propagado as suas doutrinas e tem feito os homens beberem 
voluntariamente do seu veneno por intermédio da televisão, em todos os 
lugares e na mesma hora!  
 A TV está nas casas de ricos e pobres; de grandes e pequenos; de sábios 
e ignorantes; de servos e livres; de religiosos e irreligiosos; de bons e maus; 
etc. A tevê presencia-se nas casas, nas mansões, nos apartamentos (de 
edifícios, de arranha-céus, de prédios, etc.), nos barracos, nos casebres, nas 
prisões, nos hotéis, nos palácios, nas tendas, nos motéis, nos bares, nos 

restaurantes, nos resorts, nas conduções, nos bancos, nas escolas, nas 
universidades, nos hospitais, nas igrejas, etc. Será que eles podem andar em 
suas moradas (ou nos locais onde a tevê encontra-se) com um coração sincero, 
pondo coisa má ante os olhos? (Sl 101.2,3). 

O fenômeno da onipresença (não propriamente como o Senhor Deus) é 
conseguido pelo Maligno, o qual está presente em todos os lugares do mundo 
por intermédio da televisão, fazendo com que a humanidade absorva a luxúria, 
o crime, o adultério, o homossexualismo, o lesbianismo, a idolatria, o 
satanismo, o espiritismo, a feitiçaria, o esoterismo, o ateísmo, o sexo ilícito, a 
violência, as enfermidades, o ódio, a mentira, a prostituição, a perda da 
virgindade, a pedofilia, a poligamia, o ecumenismo, a vaidade, o orgulho, as 
modas, o divórcio, etc. Todos, no mesmo momento, se assentam, sacrificam e 
prestam culto ao príncipe das trevas. Por consequência, adquirem “olhos 
maus” (Pv 28.22) e subsequentemente o corpo é imerso nas trevas e dominado 
pela força de Satanás (Mt 6.23), de maneira que passará, nas partes mais 
importantes da vida, a ser controlado pela influência diabólica. O Altíssimo, 
enquanto isso, fica em segundo plano, já que o tempo é consumido pelo 
Inimigo cujo está recebendo adoração através da TV. 

Portanto, aqueles que estão com a TV em casa, jazem, livremente, com 
a própria presença do Diabo, e, ainda por cima, prestando culto a ele.  

 
 
 
7 ─ OS PASTORES ANTIGOS — HOMENS DE DEUS — QUE LUTARAM 

PELA PALAVRA DO SENHOR, CONDENARAM A TELEVISÃO 

 

A Bíblia diz em Provérbios 22.28: Não removas os antigos limites que 
teus pais fizeram. Ou na Tradução Brasileira: Não removas o antigo marco que 
teus pais puseram. Estes “antigos limites” ou “antigos marcos” são os 
ensinamentos santos que afastaram os servos de Cristo do mundo e do 

pecado. São revelados como “tradições” porque impediram os crentes de 
andarem desordenados, arraigando-os na fé e na obediência da Palavra. Tais 
“limites” e “marcos” não sobrepujam as Sagradas Escrituras, e nem têm a 
pretensão de igualar-se a Ela, porquanto o Livro de Deus condena os que 
assim procedem (Mt 15.6-9). Será que tudo isso não é mandamento de 
homens? — pode alguém salientar. No entanto, os preceitos, a tradição e a 
doutrina dos homens, sempre embasarão o ser humano a andar conforme a 
sua vontade e comprazer às obras de sua carne, já que, deste modo, a 



satisfará e se sentirá bem (Gl 5.16,17,24), mas nunca eles apregoarão a 
renúncia que o Evangelho exige de Seus seguidores (Lc 9.23; 2Tm 2.3,4).  

O vocábulo igreja, do grego ekklesía, significa chamado para fora; qual 
seja, os verdadeiros crentes são tirados e apartados de todo o sistema 
corrupto, lisonjeiro e enganador do mundo (Jo 17.14-16). Os salvos não 
comungam com as coisas mundanas nem com os prazeres da carne, mas são 
“santos em toda a maneira de viver” (1Pd 1.15). A Bíblia é a palavra final para 
todas as normas e doutrinas (Hb 1.1; 2Tm 3.16); portanto, tudo está 
cabalmente estribado na Escritura: Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda 
desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu (2Ts 3.6). 

Os pastores sábios e fiéis — enrobustecidos na Palavra do Senhor — 
transmitiram os limites, os marcos e as tradições à Igreja da atualidade. Eles 
andaram com Deus e tiveram fortes experiências com o Altíssimo. 
Semelhantemente, falaram a respeito da televisão, como ela é nociva, 
destruidora e incompatível com a santidade cristã. Anexas as declarações dos 
ungidos de Deus: 

 
Pr. Eduardo Modesto: “O Salmo 101.3 proíbe fortemente a televisão. Uma 

irmã me contou que teve uma experiência negativa com a televisão”. 
 
Pr. Enoque Mogardo: “Eu tive experiências horríveis com a televisão. 

Todos que possuem este aparelho em casa devem se desfazer dele”. 
 
Pr. José Pimentel de Carvalho: “Os malefícios da televisão está sendo 

mencionado não só em nosso jornal Mensageiro da Paz, mas até em jornais 
seculares. Um cientista disse que, por causa da influência da televisão, no 
futuro, a humanidade será desumanizada. O crente, porém, que tem televisão 
em casa, está roubando a espiritualidade de seus familiares”. 

 
Pr. Eugênio de Oliveira: “Televisão, realmente, é um pecado diante de 

Deus. Uma jovem da igreja em que eu dirijo, teve uma revelação sobre os 
males da televisão”. 

 
Pr. Francisco Assis Gomes: “O mal produzido pela televisão é tão grande 

que posso compará-lo com o efeito da má língua, que contamina todo o corpo, 
inflama o curso da natureza e está cheia de peçonha mortal”. 

 
Pr. João Alves Corrêa: “Quando assumi a Assembleia de Deus, em Santos 

(SP), todos os que podiam tinham sua televisão; porém, foi decidido que 
nenhum oficial da igreja poderia possuir uma televisão, e os crentes deveriam 
ser ensinados sobre o assunto. O resultado foi que proibi os aparelhos de 
televisão para os membros; agora, nenhum membro crente da igreja em 
Santos tem televisão”. 

 

Pr. Satyro Loureiro: “Que nenhum pastor possua televisor, e que qualquer 
obreiro que já o possua se desfaça dele. Aos membros das igrejas sejam 
recomendados a se desfazerem de seus televisores. Qualquer que resistir será 
afastado da comunhão da igreja até que se desfaça do aparelho”. 

 
Pr. Joaquim Marcelino da Silva: “São terríveis as experiências que os 

membros da igreja de Santo André (SP) têm vivido. O resultado foi o abandono 
do uso da televisão. Orei durante três anos pedindo que o Senhor me revelasse 



se os crentes deveriam fazer uso da televisão, e Deus revelou-me que não 
poderiam”. 

 
Pr. Roberto Montanheiro: “Diga não à televisão e sim à doutrina de 

Jesus”. 
 
Pr. Ataíde Rodrigues Lima: “Aqueles, que possuindo um aparelho de 

televisão, trazem o próprio cinema do demônio para dentro de casa”. 
 
Pr. Luiz Almeida: “O pastor, que usa o aparelho de televisão em sua sala, 

é indigno de ocupar o púlpito”. 
 
Pr. Paulo Leivas Macalão: “Desde minhas visitas a outros países, tenho 

notado que os melhores programas são os imorais [...] Esses aparelhos têm 
trazido uma contribuição negativa para a vida da igreja, tanto no aspecto 
espiritual como também no físico de cada crente. Eu não possuo nem desejo 
possuir televisão em minha casa. Todo cuidado devemos ter para que os 
crentes permaneçam afastados desse meio de comunicação”. 

 
Pr. Sebastião Rodrigues: “Deus não aceita o cristão que assiste à 

televisão. Televisão não é para cristão. Deus falou-me várias vezes que a 
televisão é coisa maldita. Será que o Senhor vai inspirar os programas 
evangélicos nela?”[25] 

 
Missionário Bill Burkett: “Em vez transformação moral e vida de 

santidade, o Movimento Carismático adotou o emocionalismo e o fenômeno 
das línguas como credencial. O divórcio e novo casamento, o consumo social 
de bebida, a sensualidade e o uso de cosméticos tornaram-se aceitos dentro do 
movimento, permitindo a acomodação de rebeldes liberais às igrejas 
evangélicas [...] E a igreja carismática [alusão aos pentecostais que 
abandonaram a separação do mundo e vivem à semelhança dos católicos] 
descambou para uma nova modalidade — tolerância ao divórcio e novo 
casamento, busca do bem-estar, materialismo, entretenimentos, televisão, 
esportes profissionais e praias públicas. A moral carismática ignora as 
recomendações das Escrituras contra essas coisas e acusa os que adotam a 
moralidade bíblica de avarentos espirituais e escravo do legalismo e das 
tradições”.[26] 

 
Missionário David Miranda: “[A televisão é] um dos maiores ídolos dos 

nossos dias. Ninguém pode negar isso. Toma o lugar de Deus o tempo todo na 
vida do homem e da mulher. Toma o lugar do culto, de servir a Deus, de 
pregar o Evangelho. Parece que é algo tão simples, principalmente para 
geração que quando nasceu já encontrou a televisão [...] a televisão impede as 
bênçãos de Deus na Igreja. Porque as igrejas que liberaram a televisão caíram 
espiritualmente mesmo sendo antes abençoadas [...] aqueles pastores 

combatiam a televisão, não permitiam aos crentes ter televisão em casa, 
cortavam da comunhão da igreja quem tivesse, suspendiam até que tirassem a 
televisão de casa. Essas igrejas eram muito abençoadas por Deus. Mas 
quando adotaram a televisão, embora muitos pastores não a usassem, mas 
liberam-na para os crentes e aí o diabo entrou”.[27] 

 
Rev. David Wilkerson: “Anos atrás, em meu livro A Visão, adverti que os 

lares das famílias se transformariam em centros de pornografia através das 
imoralidades da TV. Brevemente, antenas parabólicas de baixo custo trarão 



para dentro dos lares todos os programas via satélite do tipo imundo Playboy. 
Profetizo aqui e agora que está perto o tempo em que um crente convertido e 
realmente dedicado ao Senhor Jesus Cristo não poderá mais ter uma TV em 
sua casa. Nesse tempo somente desviados aceitarão a TV e aqueles que 
assistirem a seus programas imundos se tornarão como Ló em Sodoma: 
oprimidos, imorais e insensíveis a tudo o que espiritual e santo e santo. O anjo 
do Senhor brada: Fugi do espírito do norte — saí e respirai somente o ar puro 
da santidade e da separação”.[28] 

 
Rev. Leonard Ravenhill: “Em nossas cidades campeia a impureza. O 

crente que passa as noites em frente da televisão, a devanear, está com o 
cérebro morto e a alma em falência espiritual. E vivendo assim, indiferente à 
licenciosidade que impera nestes dias, a ponto de não chorar por causa da 
cegueira que domina o pecador, faria melhor se pedisse a Deus que 
terminasse logo sua vida terrena”.[29]  

 
 
 

Conclusão 
 

Ainda nos anos sessentas, até mesmo os pastores das igrejas históricas 
combatiam a televisão como um aparelho discrepante e ruinoso à sadia 
espiritualidade dos cristãos professos (Sl 101.2,3; Mt 6.22,23; Dt 7.26; Is 
33.15,16; Mc 9.47). 

Um pastor da Igreja Presbiteriana, sabedor do mal que o televisor, 
naqueles dias, proporcionava aos fiéis crentes em Jesus, escreveu sob 
inspiração do Santo Espírito, entre os meses de agosto e outubro de 1968, no 
Jornal Presbiteriano Conservador — uma nova versão do “Salmo 23”, chamada 
Canal 23. 

Se você gosta de televisão, tendo ou não televisor, aqui está a nova 
versão do Salmo 23 para os telespectadores, de sorte que seus versículos 
tornam-se assim:  

 
1 — O televisor é meu pastor; meu crescimento espiritual faltará. 
 
2 — Ele me faz sentar nos pastos mundanos para levantar-me 

vazio das coisas de Deus. Ele toma o lugar que eu devia dar a Deus. 
Faz-me abandonar meus deveres de cristão, já que tenho de assistir 
aos meus programas prediletos que ele apresenta. 

 
3 — Ele renova meus conhecimentos das coisas do mundo e não 

me deixa estudar a Palavra de Deus. Ele faz com que eu falte aos 
cultos ou os assista pela metade.  

 
4 — Mesmo eu estando para morrer, continuarei assistindo ao 

meu televisor enquanto ele funcionar, porque ele é o meu companheiro 
mais chegado. Suas músicas e sua imagem me confortam. 

  
5 — Ele me oferece muita distração trazendo o mundo para dentro 

de casa, a fim de orientar minha família. Ele enche minha cabeça de 
coisas, de modo que meu cálice transborda e eu estou sempre a falar 
dos seus programas. Falo tanto que a Palavra de Deus não tem mais 
lugar na minha vida, na minha família e na minha casa.  

 



6 — Assim sendo, certamente o mal e a miséria me seguirão todos 
os dias da minha vida, porque meu televisor me faz contrariar 
vontade de Deus: assim habitarei no lugar preparado para o Diabo e 
seus anjos para todo o sempre.  
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