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RESUMO 
 
 
 
O desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação e informação não representa 

apenas uma nova forma de transmitir conteúdos informacionais às pessoas.  Ao se refletir nas 

novas possibilidades de atuação à distância, permitida pela mídia interativa on-line, percebe-

se uma mudança significativa na postura comportamental das pessoas em suas interações nas 

relações sociais básicas.  Há uma transformação ocorrendo no conceito de comunidade, visto 

que as novas e emergentes formas de comunicação, próprias do atual cenário tecnológico, 

passam a coabitar com as formas tradicionais de comunidade.  Esta metamorfose seria 

produto de uma tentativa de agregação das práticas sociais realizadas nas comunidades reais 

dentro de um espaço virtual.  Surgem assim as chamadas comunidades virtuais, que carregam 

consigo uma nova dinâmica de atuação a distância – disjunta de contextos sociais imediatos.  

Através da metodologia de estudo de caso, buscou-se conhecer como as coabitações de 

formas tradicionais e emergentes de comunidades estão convivendo e interagindo.  Além 

disso, procurou-se conhecer quais são os resultados obtidos das trocas informacionais e 

relacionais ocorridas no ciberespaço.  A investigação se deu a partir do estudo de caso de um 

site da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no qual foram utilizadas entrevistas, observação 

direta e observação participativa como fontes de evidência.  Os resultados obtidos da 

investigação sugerem que o indivíduo corpóreo deseja viver dentro de uma nova ambiência 

regida pela fluidez digital, pois esta se apresenta como um meio no qual as trocas 

informacionais se dão de forma efetiva e responsiva, ao mesmo tempo em que 

relacionamentos sociais podem ser engendrados, confirmados e mantidos. 

 
 
Palavras-chave: comunicação, internet, comunidade virtual, apoio, informação, 

relacionamento. 
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Abstract 
 

The development of new technologies of communication and information does not 

represent just a new way of forwarding informational contents to people. As it reflects in new 

possibilities of acting at distance, allowed by the interacting media on line, one perceives a 

significant change in the behavioral posing of people in their interaction in basic social 

relations. There is a transformation taking place in the concept of community once the new 

and coming up communication, due to the nowadays technological scenario, comes to abide 

with traditional ways of community. This metamorphosis would be the product of a trying of 

aggregation of social practices taken into effect within the so called virtual communities 

which carry with themselves a new dynamic of acting at distance disjoint of the immediate 

social context. Through the methodology of case study, one looked for to know how the co-

abiding of traditional and emergent forms of community are living together and inter acting. 

Besides, one looked for to know which results are got from the informational and relational 

changes occurred in the cyber space. The investigation took place from a case study of a 

Seventh Day Adventist Church site in which interviews, direct observation and shared 

observation were used as sources of evidence. The results got from the investigation suggest 

that the corporeal being wishes to live within a new environment ruled by the digital fluidity, 

because this is posed as a way in which the informational changes come into an effective and 

responsive way, while in the social relationships they can be enhanced, confirmed and kept. 

 

 

Key words: communication, internet, virtual community, support, information, 

relationship. 
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INTRODUÇÃO 

 

i) Contexto, ruptura e resposta  

O ser humano, como ser social, procura viver em grupos com o claro intento de que 

possa alcançar seus objetivos de modo mais eficiente.  Além disso, muitas das metas 

estabelecidas pelo homem não seriam alcançadas não fosse a intervenção de outros de sua 

espécie.  O homem é um ser interdependente (BERLO, 1997). 

As várias maneiras pelas quais o ser humano manifesta e efetivamente vive sua 

interdependência têm sofrido gradual modificação causada pela crescente disponibilidade de 

formas simbólicas mediadas que possibilitam uma compreensão de um mundo desvinculado 

de contextos sociais imediatos (THOMPSON, 2002, p.38; DEFLEUR e  BALL-ROKEACH, 

1993). 

Nesse contexto, a internet tem desempenhado um papel preponderante na configuração 

de uma mudança sintomática na compreensão dos conceitos de espaço e tempo.  O 

desenvolvimento da comunicação mediada por computador é responsável pelo surgimento de 

uma nova dimensão na atuação social.  Os fluxos infocomunicacionais permitem uma nova 

dinâmica de ação e reação a distância e possibilitam a troca de conteúdos simbólicos que 

podem ser sentidos, percebidos e correspondidos por pessoas que não compartilham os 

mesmos contextos geográficos.  De fácil armazenamento, multiplicação e propagação de 

informações, gozando de bidirecionalidade numa propagação de muitos para muitos, a 

internet, cuja dimensão comunicacional é global, suscitou uma reorganização dos fluxos 

comunicacionais, os quais formam uma nova camada informacional que vem se sobrepor aos 

fluxos recebidos através de formas tradicionais (SILVA, 2000; LEMOS, 1996). 
Além disso, o considerável fluxo de informações constante no ciberespaço tem causado 

transformações não só em aspectos cognitivos.  Aqueles que se valem dos serviços da internet 

não são apenas produtores e consumidores de informações, mas seres sociais que procuram 

também, através do uso dos serviços telemáticos, pertencer a grupos, consolidar as suas 

convicções políticas, culturais, religiosas, bem como buscar apoio para as suas dificuldades 

pessoais e necessidades íntimas.   As comunicações mediadas por computador têm dado às 

pessoas a possibilidade de construírem e manterem relacionamentos sociais a despeito da 

dispersão geográfica (SILVA, 1999, on-line; REID, 1991, on- line). O desenvolvimento das 

novas tecnologias de comunicação e informação não representa apenas uma nova forma de 

transmitir conteúdos informacionais às pessoas.  Ao se refletir sobre as novas possibilidades 
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de atuação a distância, permitida pela mídia interativa on- line, percebe-se uma mudança 

significativa na postura comportamental das pessoas em suas interações nas relações sociais 

básicas.   

Os processos telemáticos de comunicação propiciam uma alteração no ecossistema 

cognitivo e social da vida de seus usuários, forçando-os a se envolverem num processo de 

adaptação e reestruturação da sua teia relacional e cognitiva.  Este processo tem 

conseqüências no modo como concebemos a realidade e a nós próprios, uma vez que as 

tecnologias prolongam e modelam as capacidades cognitivas e sociais (SILVA, 1999, on-

line).  Todo esse cenário tecnológico tem suscitado uma transformação no conceito de 

comunidade, pois as novas e emergentes formas de comunicação passam a coabitar com as 

formas tradicionais de comunidade.  Esta metamorfose seria produto de uma tentativa de 

agregação das práticas sociais realizadas nas comunidades reais dentro de um espaço virtual. 

Surgem assim agregações de pessoas que mantêm entre si uma intensa interação, permeada de 

sentimento humano, buscando formar e manter relacionamentos sociais: são as chamadas 

comunidades virtuais.  Essa forma de comunidade, gerada no ciberespaço, traz consigo uma 

nova dinâmica de atuação a distância dissociada das limitações espaciais e temporais, próprias 

das comunidades tradicionais.   

Não há, entretanto, um consenso sobre como a internet tem influenciado as comunidades 

em seus diferentes aspectos.  Embora saibamos que as comunicações mediadas por 

computador têm exercido influência sobre as comunidades tradicionais e mesmo concordando 

que modos tradicionais de comunidades coabitam com novas formas emergentes do cenário 

tecnológico da comunicação, não conhecemos inequivocamente como tais fluxos telemáticos 

têm atuado sobre seus produtores e consumidores, ou seja, navegantes do ciberespaço.  Não 

conhecemos ao certo como – e com que intensidade (profundidade) – o estabelecimento 

(afirmação) progressivo das comunidades baseadas em laços proporcionados pela geografia 

telemática tem influenciado sobre certos modos de comunidades baseadas em territorialidade 

geográfica.  Da mesma maneira, ainda não se conhecem as conseqüências e os resultados que 

a permanência nas comunidades virtuais tem imprimido sobre seus membros.   

Conhecer como se dá o processo das trocas informacionais e relacionais nas 

comunidades virtuais, bem como seus resultados, permitirá utilizar, de modo otimizado, as 

potencialidades dos fluxos infocomunicacionais para o fortalecimento, a confirmação e 

manutenção das comunidades reais, ajudando-as na execução de seus objetivos, propósitos e 

funções, guardadas suas peculiaridades, suas características.  Entender a dinâmica do convívio 
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nas comunidades virtuais possibilitará fortalecer e manter os elementos que constituem e 

identificam um grupo de pessoas como uma comunidade. 
Apresentaremos evidências de como as pessoas utilizam a internet, como elas combinam 

em seu dia-a-dia, os fluxos infocomunicacionais com suas interações tradicionais, e como isso 

tem influído em alguns aspectos de suas comunidades reais.  Nossa maior preocupação, neste 

trabalho, é conhecer como a comunidade virtual está influenciando a vida de seus membros 

enquanto membros de comunidades reais, ou seja, conhecer de que maneira e com que 

profundidade  as comunidades virtuais interferem e atuam nas comunidades reais e na vida de 

seus membros. 

Acreditamos que as pessoas têm buscado formar e manter vínculos nessa nova ambiência 

regida pela fluidez digital, as comunidades virtuais, pois esta se apresenta como um meio pelo 

qual as trocas informacionais se dão de forma efetiva e responsiva, ao mesmo tempo em que 

relacionamentos sociais podem ser engendrados, confirmados e mantidos.  As trocas 

simbólicas das comunicações mediadas por computador permitem às comunidades reais gerar 

novas territorialidades simbólicas os quais possibilitam que sua constituição e a identidade 

sejam confirmadas através da atuação livre e responsável de seus membros.  

 

ii) Metodologia 

A metodologia adotada para esta pesquisa foi o estudo de caso, já que  

Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se 

colocam questões do tipo “como” e “por quê”, quando o pesquisador tem pouco 

controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos 

contemporâneos inseridos em algum contexto social (YIN, 2001, p. 19). 

O objeto de estudo escolhido foi um site (não oficial) da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia.  Como fonte de evidência, a coleta de dados processou-se por meio de entrevistas, de 

enquetes, de observação direta e participativa por parte do pesquisador.  Nas entrevistas, feitas 

através de e-mail e telefone, procurou-se entrevistar de tal modo que o entrevistado desse a 

sua opinião e não meramente aquilo que o entrevistador queria ouvir; tentou-se fazer do 

entrevistado um informante.  Pela observação direta, buscou-se um momento oportuno para 

avaliar a incidência de certos tipos de comportamento: participação em fóruns, incidência das 

trocas de e-mail, solicitações de ajuda e resposta, o período de maior e menor navegação, de 

onde mais se acessa o site e suas implicações.   
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Para se ter maior confiabilidade, parte da entrevista terá como foco os mesmos 

fenômenos observados pelo pesquisador.  Pela observação participativa, deixa-se de ter uma 

conduta passiva e passa-se a ter ou a cumprir determinadas funções.  No caso estudado, o 

pesquisador cumpriu funções diversas: aluno de vários cursos, conselheiro, instrutor, membro 

de grupos on- line, etc.  A observação participativa e a intervenção direta proporcionaram ao 

pesquisador uma oportunidade que ele não teria para responder a determinadas questões.  

Procurou-se manter a devida distância emocional, ideológica, afetiva entre a pesquisa, o 

objeto pesquisado e o pesquisador, a fim de que se evitasse uma visão tendenciosa devido à 

manipulação de eventos por parte do pesquisador.  Cumpre notar que a pesquisa participante 

tem aplicação expressiva em várias áreas do conhecimento humana, dentre as quais figura  a 

comunicação social. 

A modalidade participante de pesquisa neste trabalho foi motivada pelas características 

próprias dessa metodologia, a saber: a) presença constante do pesquisador dentro do ambiente 

no qual ocorre o fenômeno estudado; b) o pesquisador pode, além de se envolver nas 

interações peculiares do ambiente, participar da troca de fatos e interesses e, c) tendo-se a 

possibilidade de “assumir o papel do outro”, o pesquisador pode dar maior sentido em suas 

ações pesquisadoras (PERUZZO, 2003).   

   

iii) Estrutura 

Esta dissertação tem seus capítulos organizados da seguinte forma:  

Inicialmente procuramos apresentar os conceitos básicos que julgamos necessários para a 

compreensão de comunidade e comunidade virtual, além de suas características (capítulo 1).  

Foram apresentados, ainda no capítulo 1, os motivos pelos quais as comunidades virtuais se 

formam e se mantêm.  Por se tratar de um estudo de caso de um site organizado por membros 

da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o capítulo 2 apresenta, em sua primeira parte, uma 

conceituação de igreja, trazendo seu significado real apresentado no Novo Testamento e 

apresentando suas principais funções –evangelismo, nutrição relacional e doutrinária de seus 

membros e o discipulado.  Na segunda parte do capítulo 2, é apresentado um rápido panorama 

sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia.  O capítulo 3 apresenta o site como objeto de estudo, 

trazendo um breve histórico, principais objetivos, as características que o tornam uma 

comunidade virtual, alguns de seus números, entre outros.   

O capítulo 4 trata do processo do evangelismo on- line.  Neste capítulo, são apresentadas 

as formas pelas quais se buscar evangelizar pelo site.  É descrito como os membros da 
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comunidade podem tomar parte ativa no evangelismo e também são apresentados os 

resultados do processo.  O capítulo 5 apresenta como se dão os relacionamentos entre os 

membros da comunidade real (a igreja) dentro de um ambiente virtual, buscando verificar 

quão sólidas e recíprocas são as comunicações no ciberespaço (na comunidade Advir).  

Através da análise das interações nos grupos (listas de discussão) verificaremos como as 

interações nas listas de discussão estão a contribuir para a estabilidade relacional 

(companheirismo, cooperação) dos membros da igreja real, bem como, para a devida nutrição 

espiritual imprescindível ao cristão.  

Finalmente, apresentamos, no capítulo 6, as conclusões finais desta dissertação e 

algumas sugestões para pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO 1 

Comunidade 

1.1.  Comunidade e sociedade 

Na Alemanha, na década de 1880, Ferdinand Tönnies desenvolveu uma análise de 

cunho sociológico que ele chamou de Gemeinschaft und Gessellschaft.  Em seu trabalho, 

Tönnies propunha dois tipos opostos de organização societária:  Gemeinschaft (comumente 

traduzida por comunidade) estava associada a uma organização societária pré- industrial, 

enquanto que Gessellschaft (comumente traduzida por sociedade), relacionava-se ao produto 

de uma estrutura societária industrial.  Na Gemeinschaft, as relações seriam estabelecidas de 

forma íntima, próxima, privada, exclusiva, enquanto que na Gessellschaft as associações se 

dariam de modo artificial, mecânico, sendo fruto da inteligência racional, promotora de 

relações estabelecidas na base das leis e dos contratos. “Gemeinschaft é onde as pessoas se 

acham intimamente ligadas umas às outras, graças à tradição, parentesco, amizade, ou por 

causa de algum outro fator coesivo” (DEFLEUR e BALL-ROKEACH, 1993, p. 171).   

 

1.2  Sobre Comunidade 

Desde que Tönnies apresentou seu trabalho sobre comunidade e sociedade, inúmeras 

definições de comunidade surgiram.  De forma implícita ou explícita, elas têm sugerido 

comunidade como algo ocorrendo dentro de um espaço limitado, encontrado em pequenas 

vilas, povoados ou vizinhanças.  A concepção de comunidade vinculada a um território 

geográfico limitado no qual as pessoas se conheçam umas às outras remete ao ideal pastoril de 

comunidade.  Essa concepção, porém, tem sido contestada pelos cientistas sociais da década 

de 60 (WELLMAN, 2001). 

Não há acordo no conceito de comunidade (HAMMAM, 1999; RHEINGOLD, 1993).  

Quando se fala em comunidade comumente se pensa em um agregado de relações sociais que 

acontecem dentro de uma determinada localidade, “mas comunidade tem um componente 

ideológico também, que se refere a um senso de caráter, identidade ou interesses comuns”. 

(FERNBACK e THOMPSON, 1995, on- line).     
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Etimologicamente, há uma relação entre a palavra ‘comunidade’ e a palavra 

‘comunicação’.  Ambas têm a mesma raiz latina: communis (comum).  Communis é formado 

por juntos (cum) e obrigação (munis) ou juntos e um (unus).  De qualquer forma, comunidade 

está em estreita ligação com comunicação.  De fato, comunicação é o processo estrutural que 

está associado à comunidade, sem a qual não pode haver interação social.  O termo traz ainda 

a idéia de que há um senso de unidade e solidariedade, bem como de obrigação, entre aqueles 

que pertencem à comunidade.    

Para Anne Beamish (1995, on- line), o significado de comunidade gira em torno de (a) 

um lugar físico, geográfico e de (b) um grupo social.  Tal grupo social, independente do 

tamanho, compartilha interesses comuns, sejam esses religiosos, profissionais, acadêmicos, 

etc.  As limitações espacial e geográfica são geralmente referidas para caracterizar 

comunidade.  Infere-se, então, que pessoas que compartilham de uma mesma localidade 

podem, eventualmente, compartilharem seus interesses.  Interesse comum, por sua vez, é 

outro critério utilizado no conceito de comunidade.  Schuler (1996, on-line) afirma que 

“comunidades são o coração, a alma, o sistema nervoso e o sangue da sociedade humana”.  As 

comunidades estão e todos os lugares, são de vários tamanhos, tipos, imprimem determinados 

ritmos, têm interesses diversos, exercem maior ou menor influência na vida de seus membros.   

Todos vivem em algum lugar; todos pertencem a alguma comunidade.  Seja o bar da 

esquina ou o jogo de damas na praça.  Seja os pais que se encontram nas escolas a deixar seus 

filhos ou os usuários de ônibus que compartilham o mesmo horário.  Todos representam 

momentos da vida diária de uma comunidade.  As pessoas pertencem a comunidades 

políticas, econômicas, religiosas, étnicas, profissionais e muitas outras.  O status de 

pertencimento a uma comunidade é algo dinâmico, ora se pertence a uma determinada 

comunidade ora desliga-se dessa, ou se é desligado (WELLMAN, 1996).        

Para Robim Hammam, o que forma uma comunidade é “(1) um grupo de pessoas (2) 

que participam de uma interação social (3) e alguns laços comuns entre eles mesmos entre 

outros membros do grupo (4) e que compartilham um local pelo menos algum tempo” 

(HAMMAM, 1999, p. 9).   

Na visão de Palacios (1995, on- line), comunidade é um todo composto por seis partes: 

(1) o sentimento de pertencimento, (2) uma territorialidade (geográfica e/ou simbólica) 

definida, (3) a permanência, (4) a ligação entre sentimento de comunidade, caráter 
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cooperativo e emergência de um projeto comum, (5) a existência de formas próprias de 

comunicação e (6) a tendência à institucionalização.  Shaffer e Anundsen (apud PALLOFF e 

PRATT, 2002, p. 50) pensam em comunidade  

como um todo dinâmico que emerge quando um grupo de pessoas 

compartilha determinadas práticas, é interdependente, toma decisões em conjunto, 

identifica-se com algo maior do que o somatório de suas relações individuais e 

estabelece um compromisso de longo prazo com o bem-estar (o seu, o dos outros e 

o do grupo em todas as suas inter-relações). 

Uma característica da natureza humana é o viver em grupo, buscando interação com seu 

semelhante. Está é a razão para a comunidade ser uma necessidade marcante para o ser 

humano.  Ninguém pode viver isoladamente por muito tempo.  Douglas Schuler acredita que 

as “pessoas são infinitamente mais capazes quando elas trabalham juntas do que quando elas 

trabalham sós” (SCHULER, 1996, on- line).  A comunidade pode oferecer um senso de 

segurança e abrigo num mundo fragmentado e em constante mudança. (PICKARD, 1998, on-

line).  Os momentos e lugares que se afiguram como oportunidades para o pertencimento a 

uma comunidade trazem satisfação ao ser humano. 

A ênfase dada sobre territorialidade é uma discussão particular da “comunidade 

tradicional”.  Características próprias dos indivíduos, como a percepção e a construção do 

próprio eu e dos outros, estão muito vinculadas à idéia de localidade.  Relacionamentos nas 

comunidades são “descritos como sendo caracterizados por um alto grau de intimidade 

pessoal, profundidade emocional, compromisso moral, coesão social e continuidade no 

tempo” (FERLANDER; TIMMS, 1999, on- line).  Na dita comunidade tradicional, todas estas 

características estão fortemente ligadas à noção de pertencimento a um lugar físico. 

A idéia da comunidade, inerentemente ligada a um lugar físico, certamente sofreu um 

revés com a evolução das tecnologias de informação e comunicação.  O fenômeno da 

comunicação mediada por computador (CMC), propiciado pela internet, possibilitou a 

“transmissão de dados cada vez mais complexos como voz e vídeo, aliada ao barateamento 

dos custos de acesso, transformou o fenômeno internet no substrato da maior rede de 

comunicações integrada do mundo” (SOUZA, 2001, on-line). 

Muitas das atividades praticadas nas comunidades, como negócios financeiros e 

comerciais, discussões e debates de temas diversos,  troca de idéias sobre assuntos polêmicos 
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e outros, tiveram modificadas suas localidades dentro da comunidade, isto é, tais atividades 

passaram a acontecer independente de um lugar específico.  

Por outro lado, o aspecto de compartilhamento de interesses comuns, presente 

na conceituação das comunidades, tem merecido ênfase com o advento das novas 

tecnologias de comunicação e informação.  Facilitada pela CMC, a troca de 

informações, idéias e pareceres tem sido umas das atividades mais efetivamente 

exploradas dentre as atividades próprias das comunidades.    

 

1.3.  Comunidade Virtual 

A comunicação mediada por computador trouxe uma transformação no 

conceito de território. A facilidade de armazenamento, duplicação e divulgação de 

informação de forma bidirecional e compartilhadas numa emissão de muitos para 

muitos e num ambiente que faz a comunicação ganhar a dimensão planetária são 

mudanças estruturais propiciadas pelos suportes tecnológicos que conduzem a uma 

reorganização dos fluxos informacionais e dos procedimentos comunicacionais 

(SILVA, 2001, on- line).  As redes telemáticas constituem-se motores que geram 

cooperação num processo em que as pessoas se deslocam de suas periferias e se 

concentram num centro virtual onde o processo de interação entre as pessoas, 

apoiado no paradigma do compartilhamento, gera riqueza cognitiva e relacional.  

O fluxo de pessoas para um centro imaterial, no ciberespaço, faz gerar uma 

proximidade que nada tem a ver com a proximidade geográfica, mas sim com a 

proximidade representacional que promove a idéia de comunidade. 

As tecnologias em rede vêm propiciar a existência de ambientes intermediários entre o 

eu e os outros que permitem fundar comunidades reais, no sentido da existência da 

interatividade dos sujeitos, mas virtuais, no sentido da não presença corpórea e, por vezes, do 

não conhecimento físico.  

Do conceito de comunidade pode-se definir a comunidade virtual.  Como numa 

comunidade real, a comunidade virtual é formada por um grupo de pessoas que compartilham, 

através da internet, interesses comuns, idéias e relacionamentos.  O primeiro a falar de 

comunidade estabelecida no ciberespaço foi Howard Rheingold, o provável criador da 

expressão “comunidade virtual”.  Para Rheingold, as comunidades virtuais “são agregações 
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sociais que surgem na internet, quando pessoas suficientes mantêm suficientes debates 

públicos, com suficiente sentimento humano para formar redes de relacionamentos pessoais 

no ciberespaço” (RHEINGOLD, 1993, on- line).  Rheingold, em sua definição, enfatiza o 

aspecto humano no processo de formação da comunidade virtual.  Os relacionamentos sociais 

são forjados no ciberespaço através de freqüentes contatos dentro de um lugar específico que 

é simbolicamente delineado pelo tópico de interesse entre seus participantes (FERNBACK e 

THOMPSON, 1995, on- line). 

 

Na visão de Pierre Levy, a comunidade virtual é formada a partir das similaridades de 

interesses, similaridades cognitivas e similaridades “sobre projetos mútuos, em um processo 

de cooperação ou de troca, tudo isso independentemente das proximidades geográficas e das 

filiações institucionais” (LÉVY, 1999, p. 127).  Para Silva (1999, on- line), as comunidades 

virtuais são agrupamentos humanos coligados por um conjunto de interesses comuns, sejam 

esses de escopo profissional, social, religioso, lúdico, etc.  Não tendo como critério 

aglutinador o aspecto territorial geográfico, mas sim a interação dinâmica dos projetos 

comuns movidos por motivos e razões compartilhadas.  Dessa forma, é a aglutinação 

motivacional que faz com que os vários pontos se transformem em rede (SILVA, 1999, on-

line; BEAMISH, 1995, ON-LINE).  Para Castells, as comunidades virtuais “se entendem 

como uma rede eletrônica de comunicação interativa autodefinida, organizada em torno de um 

interesse ou finalidade compartilhados, embora algumas vezes a própria comunicação se 

transforme no objetivo” (CASTELLS, 1999, p.385).  Pode-se dizer que as comunidades 

virtuais são constituídas por pessoas e por aquilo que elas verdadeiramente desejam, por 

aquilo que elas se interessam e querem.  Graças às novas tecnologias de comunicação e 

informação, o homem pode construir um mundo baseado em suas próprias referências, 

buscando encontrar pessoas cujas afinidades motivacionais possibilitem o ensino, a 

aprendizagem, os laços relacionais necessários para seu jornadear.     

Antes da influência das tecnologias de comunicação e informação, o termo 

‘comunidade’ se referia a um lugar no qual as pessoas com algo em comum viviam juntas 

estabelecendo um senso de grupo.   Com a internet, e mais propriamente com o ciberespaço, a 

comunicação e interação humanas têm sofrido, de modo crescente, uma transformação que 

tornou a palavra ‘comunidade’ um termo cuja amplitude e profundidade precisam ser 

compreendidas.  De acordo com Lévy   
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Uma comunidade virtual não é irreal, imaginária ou ilusória: trata-se 

unicamente de uma coletividade mais ou menos permanente, que se organiza por 

intermédio do novo correio eletrônico mundial. (...)  Os amantes da cozinha 

mexicana, os loucos por gatos angorás, os fanáticos por certa linguagem de 

programação ou os intérpretes apaixonados por Heidegger, antes dispersos pelo 

planeta, muitas vezes isolado ou pelo menos sem contatos regulares entre si, 

dispõem agora de um lugar familiar de encontro e troca. Podemos, portanto, 

sustentar que as chamadas ‘comunidades virtuais’ realizam de fato uma verdadeira 

atualização (no sentido da criação de um contato efetivo) de grupos humanos que 

eram somente potenciais antes do surgimento do ciberespaço (LÉVY, 1999, p. 

130). 

O sociólogo Barry Wellman acredita que a comunidade virtual não se constitua como 

uma nova forma de sociabilização, tão somente a transposição da comunidade tradicional para 

um novo suporte simbólico que permite a manutenção de seus laços sociais. Wellman afirma 

que as “CMC é apenas uma das muitas tecnologias utilizadas pelas pessoas através das quais 

as redes de comunidades existentes comunicam-se” (WELLMAN, 2001, on- line).  Além 

disso, a vida da comunidade virtual apenas acontece porque a comunicação humana a torna 

possível, e assim será enquanto a qualidade desta comunicação puder ser aprimorada e 

desenvolvida através da tecnologia.  A comunidade virtual será fundamentalmente dirigida 

por fatores inerentemente humanos e não técnicos (RHEINGOLD, 2001, on-line). Essa crítica 

fundamenta-se no fato de que grande parte das comunidades virtuais que sobrevivem no 

tempo trazem os laços do plano do ciberespaço para o plano concreto, promovendo encontros 

entre seus membros. 

  

1.4. Características das comunidades virtuais 

Na internet, o indivíduo vive a possibilidade da ambivalência entre a localidade e a 

globalidade, entre o eu solitário e o coletivo, entre produzir e consumir conhecimentos e 

sentir e ser sentido num fluxo relacional disjunto das limitações de tempo e espaço.  O sistema 

de infocomunicação possibilita ao ser humano a condição da bipresença ou multipresença.  

Pode-se estar em muitos lugares ao mesmo tempo.  Pode-se estar em vários tempos no mesmo 

lugar.  O ciberespaço é disjunto dos constrangimentos (impedimentos, tolhimentos) do tempo, 

pois nele o tempo pode ser contraído ou dilatado, conforme a conveniência individual.  
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Assim, a internet determina um espaço multidimensional de coabitações antitéticas onde o 

público e o privado, o local e o global, o material e o virtual coabitam, condicionando a 

geração de novas sociabilidades e a reestruturação dos sistemas sociais tradicionais (SILVA, 

2001, on- line).  O ciberespaço encoraja um estilo de relacionamento em muito independente 

dos lugares geográficos e da coincidência dos tempos, já que suas peculiaridades técnicas 

permitem que os membros de um grupo humano se reúnam de modo coordenado e 

cooperativo num processo de alimentação e realimentação de uma mentalidade comum.  

Todavia, para que o fluxo infocomunicacional possa ser caracterizado como 

uma comunidade virtual, faz-se necessário que algumas condições coordenadas 

sejam cumpridas: (1) um nível mínimo de interatividade entre seus membros; (2) o 

sentimento de pertencimento; (3) um nível mínimo de permanência de seus 

membros; (4) o sentimento de colaboração em busca dos interesses comuns.   

A seguir destacamos cada uma dessas condições.   

 

1.4.1.  Um nível mínimo de interatividade entre seus membros 

 Considerando que os participantes de uma comunidade desejam encontrar satisfação às 

suas necessidades, não deste ou daquele interesse em especial, mas de um leque de interesses, 

espera-se que haja uma certa dose mínima de interação entre os tais participantes a fim de que 

seus intentos, objetivos e desejos, razão da existência de uma comunidade, possam ser 

alcançados.  O que se pode esperar de uma comunidade cujos membros não comuniquem 

(partilhar e/ou compartilhar) suas impressões e opiniões, desejos e sonhos, frustrações e 

realizações? 

A literatura relativa à comunidade virtual afirma que a comunicação interativa é 

condição necessária para que a série de mensagens transmitidas on-line caracterize a 

existência da comunidade virtual.  Beamish (1995, on-line) refere-se à comunidade como um 

grupo social, de qualquer tamanho, que divida interesses comuns.  Rheingold diz que 

comunidades virtuais são “agregados sociais que emergem da internet quando pessoas o 

bastante (suficientes) mantêm suficiente discussão pública, com suficiente sentimento 

humano, para formar teias de relacionamentos pessoais no ciberespaço” (1993, on- line).   
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A interatividade está presente, é fator inerente, à comunidade virtual; comunidade e 

comunicação derivam de uma mesma raiz latina.  O fato de alguém apenas receber 

mensagens, notícias e informações, não o faz participante de uma comunidade virtual se este 

não tiver a possibilidade de devolver, responder, interagir com aquele que lhe enviou a 

mensagem.  E, não só ter a possibilidade de interação, como também fazer uso dela.  Nas 

comunidades virtuais é estritamente imprescindível que a comunicação entre os membros se 

dê em mão dupla, isto é, a interação deve ser bidirecional.  Existem aqueles, os lurkers, que 

apenas observam (com sua leitura) o que outros membros deram de contribuição para a 

comunidade.  Os lurkers nunca se manifestam ativamente.  

 

1.4.2.  O sentimento de pertencimento 

Os participantes passivos (lurkers) da comunicação mediada por computador 

têm sua motivação no fato de poderem, esporadicamente, conseguir informações 

de valor.  Sim, esporadicamente, pois estes não tomam parte ativa na busca das 

informações.  Eles simplesmente esperam que apareça a informação desejada.  

Parece que tudo o que buscam neste ambiente está simplesmente circunscrito à 

obtenção de informação.  Fazer-se, porém, membro de uma comunidade virtual 

requer, como dito anteriormente, comunicação bidirecional.  Nas comunidades 

virtuais, não são raras as mensagens que notificam o motivo da ‘ausência’ de um 

certo membro, mensagens estas postadas pelo próprio membro, assim como 

mensagens postadas por outros membros, expondo que a correspondente 

‘ausência’ fôra sentida.   

Palacios aponta para o desencaixe existente entre o pertencimento e a territorialidade 

(1998, on- line).   Nas comunidades off-line o pertencimento está inerentemente vinculado a 

uma localidade física, geográfica.  Por sua vez, nas comunidades virtuais, o senso de 

pertencimento não está ligado à idéia de um território geográfico.  Quando se pensa em 

pertencimento a uma comunidade virtual, não se pensa em um lugar real (território 

geográfico), mas se é remetido para um lugar no ciberespaço.  Mesmo para as comunidades 

que estão associadas a localidades geográficas reais, o sentimento de pertencimento está 

associado à comunidade (substantivo abstrato) e não à localidade real ou à sua representação.  

Tomando-se a igreja como exemplo, pode-se dizer que uma pessoa pertence a determinada 
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igreja pelo sentimento que ela tenha em relação aos elementos que fazem da igreja uma 

comunidade, e não pelo sentimento relacionados ao território geográfico que representa a 

igreja. 

Ainda segundo Palacios, existe uma segunda característica envolvida com o 

pertencimento nas comunidades virtuais.  Os membros das comunidades virtuais 

teriam a seu dispor uma eletividade de pertencimento, ou seja, teriam a 

possibilidade de escolher, de acordo com seu interesse, quando, por quanto tempo 

e a qual comunidade pertencer (1998, on- line).   

 

1.4.3.  Um nível mínimo de permanência de seus membros 

Contrariamente às mensagens de notificação da ‘ausência’ de algum membro, 

está o fato da não percepção da ‘ausência’ ou ‘presença’ de outros participantes da 

interação entre os membros.  Fala-se em ‘participante da interação’ e não em 

‘membro’, pois alguns meramente participam de modo esporádico em alguns 

momentos da troca comunicacional entre os membros efetivos.  A esporadicidade 

desses participantes os faz transeuntes nas comunidades que não os tem como 

membros. 

A vivência em comum dos me mbros das comunidades virtuais se dá em um 

espaço não físico, um espaço desterritorializado, no qual não há presença de suportes 

físicos que possibilitem algumas referências para suas interações.  Constituída por 

elementos construídos, em sua base, pelo trânsito contínuo de mensagens, tais 

configurações vão tomando corpo, criando sua especificidade (ainda não totalmente 

precisa ou demarcada), delineando os seus primeiros contornos (não físicos) através 

do contínuo fluxo de informações e mensagens compartilhadas. Este fluxo apresenta-

se, ao mesmo tempo, como o fomentador de atividades e discussões sobre tópicos e 

assuntos diversos (contemplando interesses comuns), e como suporte para o 

estabelecimento de vínculos sociais figurados por participantes não corpóreos 

(considerando o ambiente em que se encontram), até o momento em que haja um 

encontro face-a-face entre tais participantes.  A sociabilidade promovida a partir 

destes componentes vai se configurando de um modo jamais visto, dado que na 
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história dos laços humanos não há registros de formas de práticas sociais de convívio 

com essas características. 

Seria inconcebível o conceito de comunidade num grupo constituído por uma massa de  

integrantes que se renova de tempos em tempos, sendo breve o espaço de tempo.  A 

permanência desses indivíduos em grupos é um dos fatores que os faz sentirem-se membros 

da comunidade.  Além disso, as relações sociais devem ser forjadas e mantidas também no 

ciberespaço para que a quantidade de membros participantes da comunidade virtual se 

mantenha relativamente estável.  Sem a devida permanência, os participantes das trocas 

comunicacionais não gozariam de uma relação suficientemente profunda que viesse 

caracterizar a comunidade virtual.  Não seria possível perceber o senso de pertencimento num 

dado local se, ao retornar a esse local, o internauta se deparasse com um ambiente humano 

totalmente novo ou estranho, tendo a necessidade de formar novos laços relacionais. 

Efemeridade e permanência são condições diametralmente opostas. 

 

1.4.4.  O sentimento de colaboração na busca dos interesses comuns 

O ser humano é um ser social que tem dentro de si a necessidade de viver em grupo, 

viver em sociedade (PICKARD, 1998).  Ao buscar uma comunidade, o indivíduo leva 

consigo o desejo de conseguir total ou parcial satisfação de suas necessidades e anseios.  

Segurança, aceitação, reconhecimento, prosperidade são, entre outros, alguns dos fatores que 

levam pessoas a se associarem em grupos, em comunidades.  E parece que o ser humano 

acredita que alcançará tais desejos vivendo, ou tentando viver, em grupos nos quais existam o 

sentimento de colaboração, a busca  da cooperação entre seus participantes.  Ninguém  se 

arriscaria viver num ambiente em que todos os seus participantes procurassem apenas suprir 

exclusivamente suas necessidades, satisfazer seus anelos.  Ao conviver num ambiente onde 

prevalecem a colaboração, o desejo de ajudar e ser ajudado, o ser humano se sente mais 

fortalecido e melhor preparado para viver, ou sobreviver, dentro do mundo que o cerca. 

Nas comunidades virtuais não é diferente.  O membro das comunidades virtuais quase 

sempre se apresenta como alguém que estará disposto a prestar ajuda e a recebê- la.  A internet 

favorece este aspecto da comunidade.  A comunicação mediada por computador otimiza o 

tempo de procura da ajuda, amplia a topologia ciberespacial na qual se pode encontrar 
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auxílios e proporciona resultados relativamente satisfatórios.  Quanto mais pessoas participam 

de uma determinada comunidade virtual, tanto maior a possibilidade de se encontrar e 

oferecer auxílio. Em geral, quanto mais uma pessoa recebe benefícios, tanto maior será sua 

vontade de retribuir. 

 

1.5.  Motivos das comunidades virtuais 

Em anos recentes, muitos estudos sobre comunidades virtuais têm sido 

executados.  Segundo Benschop, três conclusões gerais podem ser apresentadas.  

Em primeiro lugar, o desenvolvimento das comunidades virtuais se dá à medida 

que as comunidades reais vão se deteriorando.  As comunidades passam de locais 

como bares, igrejas, praças e esquinas (comunidade real) para locais como 

chatroom, fóruns de discussão, páginas da web (comunidade virtual).  Além disso, 

as comunidades virtuais surgem quando, espontaneamente, pessoas o suficiente se 

encontram numa base regular do ciberespaço tais como, chatrooms, sistema de 

conferência e fórum de discussão.  

Em terceiro lugar, os membros das comunidades virtuais se encontram on-line para 

fazer tudo que as outras pessoas fazem em seu mundo social local.  A única impressionante 

diferença é que os membros das comunidades virtuais habitualmente interagem e comunicam 

somente via textos na tela do computador (BENSCHOP, 1998, on- line).  Com o incremento 

das redes telemáticas (a união das telecomunicações com a informática), essas novas 

comunidades puderam surgir, trazendo a união dos seus participantes não por localização 

geográfica, mas pela conexão com a rede. As proximidades intelectuais e relacionais passam a 

ser mais importantes do que proximidades físicas.  

Na visão de Pickard, a comunidade virtual talvez seja resultante da interação social que o 

ser humano, dando vazão à sua natureza, cria na busca de segurança e solidariedade, mesmo 

sendo este ambiente, o ciberespaço, um mundo talvez estranho e mais desarticulado do que o 

mundo real das pessoas (1998, on- line).    

Marc Smith (apud RHEINGOLD, 1993, on- line), diz que as pessoas são 

movidas em direção às comunidades por três fatores, considerados por ele, como 

‘bens coletivos’, os quais são reconhecidamente apenas conseguidos através da 
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constituição de comunidades ou da adesão a estas.  E esses ‘bens coletivos’ 

seriam: 

• Relacionamentos Sociais; 

• Conhecimento; 

• Compartilhamento de Interesses.   

No mundo atual, fragmentado e em constante mudança, as pessoas estão menos 

preocupadas com a proximidade local do que com a relação mútua.  Considerando seus ideais 

e aspirações, os membros das comunidades virtuais se dão por satisfeitos pelo suporte 

emocional e intelectual que aí encontram (PATTERSON, on- line).  Não causa surpresa as 

pessoas se sentirem realizadas em perceber um senso de comunidade sempre que ele ocorre. 

Pode-se crer que, em maior ou menor grau, os participantes das comunidades acabam por 

encontrar aquilo que procuram, razão pela qual criam-se e se mantêm inúmeras comunidades.  

Por terem como locus o ciberespaço, as comunidades virtuais vêem suas possibilidades de 

sucesso serem potencializadas, uma vez que na internet a quantidade e a variedade de pares 

relacionais são muito maiores que nas comunidades reais.  Na comunicação mediada por 

computador, pode-se conhecer, muito rapidamente, o que e como pensam as pessoas que 

participam do correspondente grupo sobre um determinado assunto.  As trocas são dinâmicas.  

A exposição de fatos e conceitos, bem como opiniões e impressões, está a um clique de 

distância.  Um outro fato relevante é a motivação com que o membro participa de uma 

comunidade virtual.  Em geral, os membros são movidos pela vontade própria e visão que têm 

dos benefícios que gozarão em pertencer à comunidade virtual.  A espontaneidade em 

pertencer à comunidade on-line alimenta uma participação mais ativa.  O mesmo não se pode 

dizer da maior parte das comunidades presenciais que muitas vezes usam de constrangimentos 

e coerções.   

A participação em grupos de discussão, só para citar um exemplo, é uma das atividades 

que mais possibilita benefícios nas comunidades virtuais.  Entre os benefícios pode-se citar: 

os fazer e manter contato com idéias correntes e temas relevantes; conseguir materiais de 

valor, ou indicadores para estes materiais; adquirir o sentimento de fazer parte de uma 

comunidade de interesse, tendo assim  a oportunidade de expressar idéias e sentimentos; ter a 

oportunidade de intensificar contatos com pessoas que compartilham interesses similares.  

Além do mais, os grupos on-line, com seus interesses especializados, oferecem aos seus 
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membros a oportunidade de focalizar aspectos específicos de suas identidades, tendo 

informação e apoio de outras pessoas que não estão facilmente disponíveis em outro lugar 

(SULER, 2000, on- line). A tecnologia que torna as comunidades virtuais possíveis tem o 

potencial para trazer significativos progressos, sejam estes intelectuais, sociais ou 

econômicos, bem como, progressos políticos e ideológicos para o cidadão comum com um 

custo relativamente baixo.  O baixo custo para comunicar informações a um vasto número de 

pessoas de modo conveniente torna a comunidade virtual possível.  Rheingold afirma que 

sempre que a tecnologia da CMC se torna disponível às pessoas, independentemente de sua 

localidade, elas inevitavelmente constroem comunidades virtuais, exatamente como os 

microorganismos criam colônias (RHEINGOLD, 1993, on-line).    

 

1.6.  Comunidade virtual e real: uma complementação  

As trocas realizadas no ciberespaço são o elemento forjador e fomentador das relações 

que compõem as comunidades virtuais.  As trocas comunicacionais são os tijolos que 

constroem o edifício da comunidade.  Os laços formados no ciberespaço (laços virtuais) 

encontram sua materialização (laços reais) quando as relações sociais deixam o espaço virtual, 

isto é, as trocas on-line.  Todavia, o foco prioritário das interações virtuais continua senso sua 

origem, seu centro formador: as comunidades virtuais.  Evidentemente muitas trocas ocorridas 

on-line nunca terão forma na vida off-line, devido, principalmente, às limitações geográficas.  

Isso não quer dizer que as relações sociais exclusivamente virtuais não tenham qualquer 

emoção na vida daqueles que as praticam.  Para Lévy, as relações on-line engendradas pela 

comunicação mediada por computador, passíveis de fortes emoções, não substituirão os 

encontros físicos.  Eles na maior parte do tempo, são um complemento ou um adicional 

(LÉVY, 1999, p. 128).  O sociólogo John Thompson, professor da Universidade de 

Cambridge, afirma que  

A tradição oral e a interação face-a-face continuam a desempenhar um papel 

importante na elaboração de nossa compreensão do passado, mas elas operam cada 

vez mais em conjunto com o processo de compreensão que se serve cada vez mais 

do conteúdo simbólico presente nos produtos das indústrias da mídia 

(THOMPSON, 2002, p.38).  
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1.7.  Inteligência coletiva 

As novas formas de comunicação e informação, permitidas através da mídia interativa 

on-line, possibilitam a interação dos usuários com seus semelhantes.  O ciberespaço abre a 

possibilidade de um ritual de passagem do individual para o coletivo, do eu para o nós.  Ao se 

conectar ao ciberespaço, o indivíduo deixa seu eu corpóreo diante da tela do computador e 

passa a viver, por um instante que seja, o novo eu.  Esse ‘novo’ indivíduo  – materializado em 

bits – começa então a navegar solitariamente no espaço virtual.  Mas este espaço é navegável, 

e, conseqüentemente, navegado por muitos outros.  O encontro desses navegadores 

ciberespaciais pode gerar um compartilhamento de suas experiências, vivências, e riqueza 

cognitiva e relacional. 

Imerso nesse mundo, o indivíduo pode desfrutar dos benefícios oferecidos por uma 

inteligência forjada pela colaboração de muitas cabeças.  Os novos meios de comunicação que 

coletam, manipulam, estocam, simulam e transmitem os fluxos de informação determinam 

novas camadas simbólicas que se sobrepõem aos fluxos materiais que o homem está 

acostumados a receber.  A isso, Pierre Lévy chama de inteligência coletiva, e a define como 

“uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em 

tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências” (LÉVY, 1998, p. 28).  

As comunidades virtuais surgem como um espaço institucionalizado para a prática e 

realização da inteligência coletiva.  Nele, as riquezas cognitivas individuais são multiplicadas 

pelas trocas, pelas interações entre seus membros, formando assim um ambiente fecundo no 

qual as diversidades qualitativas humanas têm expressiva valorização.  Participar dos 

resultados da inteligência coletiva pode fazer surgir, marcadamente, um senso de necessidade 

de continuar a viver em comunidade, e viver ativamente, uma vez que “a base e o objetivo da 

inteligência coletiva são o reconhecimento e o enriquecimento mútuos das pessoas” (LÉVY, 

1998, p. 29).  Na inteligência coletiva o eu não é o inteligente, mas parte de um todo 

inteligente. 
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CAPÍTULO 2 

 
Comunidade Real 

 

Parte I 

2.1.  O que é uma igreja. 

O que se entende por igreja quando se pronuncia a palavra “igreja”?  Hoje este vocábulo 

faz surgir na mente das pessoas algumas imagens, quais sejam construções, móveis, ritos, 

liturgias, pessoas reunidas, sacerdócio do corpo religioso, o lugar para onde as pessoas afluem 

com o propósito de adorar (YOUNG, 2003; SVENDSEN, 2003).  Mas, o que Jesus Cristo 

verdadeiramente tinha em mente quando Ele proferiu as palavras “edificarei a minha igreja” 

(Mat. 16:18)? 

 

2.1.1.  Origem da palavra igreja. 

Quando as Escrituras Sagradas, no Novo Testamento, refere-se à igreja, o vocábulo 

empregado significa uma reunião de pessoas.  A palavra igreja tem sua raiz no grego ekklesia.  

Este vocábulo é composto pela preposição ek-, que significa “fora, fora de”, e pelo verbo 

kaleo cujo significado é “chamar ou intimar”.  Assim, o significado literal de ekklesia é 

“chamar para fora”.  Segundo o The KJV New Testament Greek Lexicon, ekklesia é: 

 

1. uma reunião de cidadãos chamados para fora de suas casas  para irem em 
algum lugar público, uma assembléia;  

a. uma assembléia de pessoas reunidas em lugar público de conselho com 
o propósito de decidir, deliberar sobre algo;  

b. a assembléia dos israelitas;  
c. alguma reunião ou multidão de homens recolhidos por acaso, 

tumultuosamente; 
d. em sentido cristão:  

1. uma assembléia de cristãos reunidos para adorar em um encontro 
religioso;  

2. uma associação de cristãos, ou daqueles que, esperando pela salvação 
eterna através de Jesus Cristo,  observam seus próprios ritos religiosos, 
alimentam seus próprios encontros religiosos;    

3. aqueles que em qualquer lugar, numa cidade, vila, formam como que 
uma associação e são unidos em um só corpo; 

4. o todo de cristãos espalhados pelo planeta. 
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“Esta expressão era comumente usada em relação a qualquer assembléia que se reunisse 

através da prática de convidar as pessoas para o encontro” (AGIASD, 2000, p.190).  Este 

vocábulo já existia antes mesmo do nascimento de Jesus.  Sua conotação era estritamente 

cívica e política.  A palavra ekklesia, portanto, não se referia a qualquer representação 

material como, prédio, altar, banco, sino, púlpito ou qualquer outro objeto que aluda à 

materialidade, como está arraigado no idioma português e em muitos outros. Ao se pronunciar 

a palavra igreja, logo se forma na mente das pessoas a imagem de um edifício onde os fiéis se 

congregam. 

 

2.1.2.  Significado social de ekklesia 

Nos dias de Jesus, e mesmo antes, o termo ekklesia conduzia à idéia de reunião, 

assembléia, encontro de pessoas, com o propósito de discutir e tomar decisões sobre assuntos 

importantes para o correspondente grupo.  Nos dias do primeiro século, esse conceito de 

assembléia fazia parte da cultura do povo grego.  A ênfase, no caso desse vocábulo, não era 

dada ao local no qual ocorria a assembléia, aliás, ele não tinha qualquer relevância.  O cerne 

do termo ficava no ato em si de reunir-se, com o claro propósito de se tomar decisões.  

Quando Jesus falou a seus discípulos sobre a edificação de sua igreja, Ele não estava 

pensando em construções materiais, prédios ou edifícios.   

Quando a palavra igreja (ekklesia) foi pronunciada por Jesus no Novo Testamento (Mat. 

16:18), ela não se referia às associações que hoje se fazem de ‘igreja’.  Como já referido, a 

palavra ekklesia remetia a “uma reunião de cidadãos chamados para fora de suas casas para 

irem em algum lugar público”, ou seja, pessoas eram chamadas (kaleo) de seus lares para 

participarem, em qualquer local público, de reuniões decisórias, deliberativas.  Tais reuniões 

tinham suas regras e seus sistemas políticos definidos conforme seus interesses. 

Os membros da ekklesia podiam falar livremente e propor matérias para discussões, 

sempre tendo a política em foco (as mulheres não tinham direito de falar).  Jesus empregou 

uma palavra carregada de conotação política, como é ekklesia, e não uma palavra como 

sunagoge (sinagoga), que segundo o New Testament Greek Lexicon é “uma assembléia de 

judeus formalmente reunidos para oferecer orações e ouvir a leitura e exposição das 

escrituras; os prédios onde as assembléias judias solenes eram organizadas”.  Ele, 

deliberadamente a empregou porque queria que sua assembléia também se reunisse para 

decidir sobre temas, falar sobre ou propor assuntos relacionados, não à política, mas sim ao 

ministério a que se propôs instituir.  “Uma igreja é fundamentalmente uma assembléia (ou 
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encontro) de cidadãos do Reino que estão autorizados a tomar decisões, julgar e decidir 

temas” (ATKERSON e WILSON, 2000).  Ao longo do Novo Testamento, aparecem inúmeras 

ocorrências nas quais a igreja (a assembléia) teve que tomar decisões, julgar e deliberar sobre 

determinadas questões (Mat. 18:15-20; Atos 1:15-26, 6:1-6, 14:23; I Cor. 14:29-30, entre 

outras).  Deve-se observar que, dentre as funções concedidas à igreja, não se encontra a 

função de legislar, uma vez que as leis que regem a igreja já se encontram estabelecidas nas 

Escrituras. 

 O ponto que se precisa observar é que quando se lê igreja (ekklesia), não se está 

necessariamente falando sobre igreja de Cristo.  A Escrituras falam de uma assembléia de 

pessoas; de uma multidão incontrolável ou de uma assembléia de judeus.  Estas pessoas eram 

chamadas de uma localização ou relacionamento para buscarem outra localização ou 

relacionamento. Portanto, quando igreja ou ekklesia está referindo a Cristo, ela se refere a 

pessoas que têm sido chamadas do mundo, de seus mundos, para o mundo de relacionamento 

do evangelho de Cristo.  Ou seja, a assembléia de Jesus busca se reunir, congregar, para 

discutir e deliberar sobre os assuntos próprios do mundo cristão. 

  Quando Jesus falou que edificaria sua igreja, o que Ele queria construir?  Uma 

corporação? Uma instituição?  Não.  Ele estava querendo constituir um grupo que seria 

chamado para levar a seus semelhantes as boas-novas de salvação.  Ao fazer referência à 

edificação de sua igreja, Jesus estava dizendo que a partir daquele momento Ele teria a sua 

particular ekklesia com suas motivações e seus objetivos.  Diferentemente do paradigma 

grego, que tinha motivações políticas, a assembléia de Jesus tinha motivos espirituais 

(MARTIN, 2000).         

 

2.2   Motivo da igreja em prédio  

O termo oikos (casa) é usado no Novo Testamento primeiramente para se referir a um 

lugar, um lugar no qual as pessoas viviam e trabalhavam.  Entretanto, no Novo Testamento a 

palavra oikos ganha outros significados, não sendo empregada estritamente com o significado 

de construção, edificação ou prédio.  Freqüentemente, oikos assumia, figurativamente, a idéia 

de casa como um contexto social, vindo a ser algo muito próximo de ‘família’ ou ‘tribo’ ou 

um ambiente social de pessoas.  O The New Testament Greek Lexicon define oikos como: 

 

1. uma casa 
a. uma casa habitada, lar; 
b. alguma construção qualquer; 

1. um palácio; 



 35 

2. a casa de Deus, o tabernáculo. 
c. algum local de residência; 

1. do corpo humano  como morada de demônios que tomou 
posse deste. 

2. de tendas, cabanas e por último, ninhos, estábulos, tocas 
de animais. 

3. o lugar em que alguém tem fixado residência, uma 
moradia permanente. 

2. o companheiro da casa, todas as pessoas que formam a família, a 
família. 

a. de Deus, da Igreja de Cristo,  da igreja do Antigo e Novo 
Testamento. 

 

A palavra oikos, em muitas passagens das Escrituras, enfatiza a extensão do substantivo 

abstrato ‘oikos’ estendendo seu significado à ‘família’ ou ‘lar’, no sentido de pessoas 

envolvidas em oposição à ‘casa’ física – comumente referida por oikia (SMITH, 2002).  A 

oikos igreja fica caracterizada toda vez que pessoas, atuando fora de suas estruturas 

convencionais, têm desvelada, diante de si, a presença de Deus (ALLEN, 1997).  

 

2.3.  O porquê das casas-igreja 

2.3.1.  Razões culturais 

Em seu início, durante seus primeiros três séculos, a Igreja Cristã se encontra 

primeiramente nas casas de seus membros, nunca em edificações estabelecidas para este fim.  

Por exemplo, a igreja, ou seja, a assembléia de fiéis, se reuniu na casa de Áquila e Priscila, ou 

na casa de Ninfas, Arquipo (Rom. 16:5, 1 Co 16:19, Coloss. 4:15, Filemom 1:2).  E quando 

Paulo direciona seus ensinamentos às igrejas recém formadas, ele o faz “(de) casa (em) para 

casa” (Atos 20:20) (SVENDSEN, 2003, on- line).  Em muitas outras ocasiões, há referências 

de encontros realizados nas casas dos próprios fiéis. 

Mas, por qual motivo a igreja primitiva se reunia nas casas de seus crentes fiéis?  

Especula-se que os encontros em casas eram uma manifestação cultural nos dias da  igreja 

primitiva.  Todavia, com exceção da igreja cristã, as demais manifestações religiosas tinham 

seus lugares próprios estabelecidos para congregarem.  Dessa forma, os cristãos foram contra 

o costume daqueles dias, nos quais prevalecia um lugar específico para as reuniões. 

 

2.3.2.  Perseguição  

Alguns têm sugerido que os encontros nos lares eram motivados pelas perseguições que 

os fiéis cristãos passavam.  Porém, é pouco provável que os cristãos tenham, durante um 

longo período de trezentos anos, vivido sob constantes perseguições.  As perseguições 
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sofridas pelos fiéis cristãos “eram esporádicas, localizadas e, na maioria das vezes, resultado 

de aglomerados hostis do que de decretos de governantes de Roma” (SVENDSEN, on-line).  

 

Durante o período oficial de perseguições aos cristãos, compreendido entre o reinado de 

Nero (67 d.C.) até o reinado de Constantino e o Edito de Milão (313 d.C.) a Igreja ficou 

impedida de edificar prédios para a adoração dos cristãos.  Dessa forma, à medida que ia 

crescendo o número de crentes, as casas de alguns cristãos eram reformadas com o objetivo 

de acomodar grandes agrupamentos de fiéis adoradores.  Isso, contudo, constituía-se em 

grande risco para os residentes, uma vez que esses poderiam ser presos e terem suas casas 

destruídas.  Quando Constantino subiu ao trono de Roma, cessaram as perseguições aos 

cristãos que, encorajados pelo próprio Constantino, se puseram a construir, em todo o império 

romano, inúmeras ‘basílicas’ dedicadas à adoração (SMITH, 2002).  A transição das igrejas-

casa para as igrejas-construção encontrou seu auge no império de Teodósio (379-395). 

   

   

2.4.  Funções da igreja 

2.4.1.  Evangelismo 

 
Evangelizar é proclamar ou anunciar as boas-novas de salvação apresentadas no 

evangelho, isso constitui o conjunto de ações que visam proclamar o plano da salvação 

oferecida por Deus ao homem.  Em sua essência,  o evangelismo representa a propagação da 

mensagem pela qual Deus apresenta à humanidade a possibilidade de salvação na pessoa de 

Jesus Cristo (WHITE, 1984). 

O evangelismo não está preso a resultados, pois quem determina o resultado é o ouvinte 

da boa notícia.  A palavra evangelizar origina-se do verbo grego euaggelizo, cujo significado 

é: 

1. Trazer boas novas, anunciar boas notícias. 
a. Usado no Antigo Testamento como algum tipo de boas 

novas.  
1. de notícias alegres da bondade de Deus, em particular, da 

bênção messiânica.  
b. No Novo Testamento é usado especialmente na boa 
notícia da chegada do reino de Deus e da salvação a ser obtida 
através de Cristo e do que se refere à sua salvação.  
c. Boas notícias que são trazidas a alguém. 
d. Proclamar boas notícias  

1. ensinar (o homem) com respeito às coisas pertinentes a 
salvação do cristão.  
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O método pelo qual o evangelismo se dá também não determina o evangelismo.  Há 

diversas formas e meios pelos quais se pode evangelizar: pregações, conferências, programas 

radiofônicos, imprensa em geral ou mesmo por contatos pessoais entre amigos, parentes e 

colegas, em qualquer lugar ou tempo.  Portanto, evangelizar pode envolver um testemunho 

pessoal, um apelo ao arrependimento,  um convite proposto de maneira alegre e cortês, 

destituído de coerção.   

A eficácia do evangelismo está intimamente ligada à condução cuidadosa do não crente a 

aceitar a mensagem paulatinamente.  Nesse processo deve ser contemplado e envolvido o 

testemunho pessoal e da igreja com portadores de uma fé viva e atraente (MARTIN, 2000).  O 

evangelismo eficaz, portanto, é pregar e viver o evangelho.  Não se pode separar pregação da 

palavra e vivência da palavra.    

O evangelismo não deve conduzir as pessoas à igreja e sim ao conhecimento do Deus 

Salvador (reino de Deus).      

“A igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens.  Foi 

organizada para servir, e sua missão é levar o evangelho ao mundo” (WHITE, 1990, p. 9).  O 

evangelismo é uma dentre as outras funções que cabem à igreja.  O evangelismo ocupa 

posição destacada dentre as funções, visto que “igreja foi organizada a fim de cumprir o plano 

de Deus, de encher este mundo com o conhecimento da glória de Deus” (AGIASD, 2000, p. 

201).  Levar o evangelho a todas as nações: é este o maior e o mais importante serviço que a 

igreja pode oferecer ao mundo, pois isto representa o cumprimento da ordem dAquele que 

estabeleceu a igreja.  A igreja (ekklesia) edificada por Jesus é tão somente um grupo de 

pessoas (assembléia) que aceitou Seu convite para “proclamar a outros como Deus é capaz de 

livrar do pecado e da morte unicamente pelos méritos de Cristo. Quando a igreja é qualquer 

outra coisa, deixa de ser a igreja de Deus” (MARTIN, 2000, p. 95). 

Hoje as igrejas dispõem de uma gama de instrumentos para levarem a cabo a ordem de 

proclamar o evangelho ao mundo.  São agências de serviços, instituições médicas e 

educacionais, missionários, emissoras de rádio e televisão, além da internet. 

  Nos dias do Antigo Testamento, o método evangelístico usado por Deus foi tornar o 

povo de Israel um povo-modelo para que todas as nações pudessem contemplá- lo e perceber 

quão abençoado era este povo.  Cabia ao povo de Israel então a responsabilidade de se tornar 

um modelo de vida social e religiosa (JONES, 1996, lição 6, p. 4).  Havia uma convergência 

de pessoas para Jerusalém.  Um ponto central religioso fôra estabelecido e as pessoas deviam 

ser atraídas para ali.  O modelo evangelístico utilizado pelo povo israelita era um modelo 
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centrípeto, ou seja, as pessoas eram, ou deveriam ser, atraídas pela magnificência que os 

israelitas viviam. 

Já nos dias do Novo Testamento, o método evangelístico, diferentemente do modelo 

israelita, passa a ser centrífugo, isto é, os “discípulos deviam trabalhar fervorosamente pelas 

almas, dando a todos o convite de misericórdia.  Não deviam esperar que o povo viesse a eles; 

deviam eles ir ao povo com sua mensagem” (WHITE, 1990, p. 28).  Por muito tempo tem 

usado a igreja o modelo centrífugo de evangelismo.  Ainda nos dias atuais, o “ide e pregai o 

evangelho” tem sido um modelo fortemente usado.  Num primeiro momento evangelístico, o 

centro era a nação de Israel e as pessoas deviam ser atraídas para este centro.  Num segundo 

momento, o centro era a igreja (ekklesia) instituída por Jesus, que por meio de seus discípulos 

levam o evangelho aos povos. O membro do centro é quem ia às pessoas. 

As pessoas deveriam ir a outras pessoas.  Surgem os manuscritos, belas obras de arte, 

mas que introduziam muitos erros.  O número de livros era restrito, assim como o acesso aos 

mesmos.  A imprensa surge trazendo uma fantástica modificação ao mundo alfabetizado da 

época, propiciando a reprodução de milhares de cópias precisas de determinado livro 

(DEFLEUR e BALL-ROCKEACH, 1993, p. 37).  A partir de então, o método centrífugo 

passou a se valer de instrumentos inanimados de maneira mais efetiva e consistente: os livros. 

  

2.4.2.  Acolher e manter membros (relacionamento e companheirismo) 

No capítulo anterior deste trabalho, fez-se uma análise conceitual em torno do que seria 

comunidade.  Algumas características de comunidade parecem ter maior incidência nos 

muitos conceitos de comunidade, a saber: (1) um grupo de pessoas, (2) estabelecido numa 

territorialidade (geográfica e/ou simbólica) definida (3) que vive em int eração social (4) unido 

por interesses comuns e (5) na qual desenvolve um sentimento de pertencimento 

(HAMMAM, 1999; PALACIOS, 1995; BEAMISH, 1995). 

De acordo com essas características de comunidade, pode-se dizer que a igreja constitui 

uma comunidade.  Ela é formada por um grupo de crentes que congregam ou se reúnem em 

determinados locais físicos (templos, casas, salões), nos quais há interação social sempre 

focada num interesse comum o que faz com que cada crente passe a se sentir parte integrante 

do grupo, buscando ser aceito e aceitar aos outros. 

O apóstolo Paulo exorta aos crentes devem seguir e buscar viver de tal modo que tudo 

quanto façam contribua para a edificação mútua (Romanos 14:19).  Edificar parece ser a ação 

que deve prevalecer no convívio daqueles que pertencem à assembléia dos cristãos.  Mas o 
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que efetivamente significa edificar?  E, o que acontece na igreja, ou deveria acontecer, que 

promova a edificação de seus membros? 

  Na visão de Bradford, a igreja se constitui num ambiente “onde as pessoas são 

amadas, respeitadas e reconhecidas como alguém.  Um lugar onde as pessoas reconhecem que 

precisam umas das outras.  Onde os talentos são desenvolvidos [...]  Onde cada um é suprido” 

(BRADFORD, 1986, p. 15).  Bradford levanta algumas necessidades que, caso sejam 

atendidas, contribuirão para a edificação, para o crescimento de cada fiel.  Ser amado, 

respeitado e reconhecido é desejo de qualquer pessoa.  A igreja pode e deve propiciar um 

ambiente no qual os relacionamentos interpessoais possam ser efetivos e cada vez mais 

coesos.  O próprio sentimento de mútua necessidade colabora para que as pessoas busquem 

constituir mais laços relacionais, preocupando-se com sua manutenção e solidificação.  Além 

disso, a igreja também pode propiciar ao seu membro a possibilidade de estimular e 

desenvolver talentos, habilidades e competências. 

Embora Bradford fale de igreja como um ‘lugar’, deve-se recordar a análise feita em 

torno da palavra “igreja” (ekklesia), na qual se estabeleceu que a igreja não é um ambiente 

físico – prédio, edifício, casa, templo, salão, etc.  A igreja é, prioritariamente, uma assembléia 

de pessoas reunidas em torno de um objetivo comum: a edificação de cada um de seus 

membros no amar e praticar boas obras, visando a salvação dos homens através da mensagem 

do evangelho (WHITE, 1990). 

Não se pode negar que dentre as funções assumidas pela igreja, a primeira a vir à mente 

das pessoas é a adoração e o louvor a Deus.  De fato, os discípulos, na igreja primitiva, se 

encontravam de modo freqüente no templo, dando louvor a Deus (Luc. 24:53).  Prestar culto a 

Deus é, portanto, uma das funções atribuídas à igreja. O louvor e a oração caracterizavam a 

adoração da primeira igreja.  “A Igreja Cristã é a comunhão de todos os crentes em Jesus 

Cristo, no coração dos quais reina o Espírito Santo, ao mesmo tempo em que estão 

comprometidos com a pregação do evangelho eterno aos demais seres humanos” (JONES, 

1996, introdução).  

As Escrituras Sagradas, quando refere ao companheirismo praticado pelos cristãos, 

utiliza o substantivo grego koinos (comum).  A palavra koinos envolve a idéia de compartilhar 

e participar.  Assim um aspecto essencial de uma comunidade cristã é seu caráter de 

compartilhamento, sua companhia, seu estado de tornar comum todas as coisas, sua 

comunhão. (Filip. 1:5; 2:1; 1 Cor. 1:9; 2 Cor. 1:7; 9:13; 13:13).  A rede espiritual de 

relacionamentos interpessoais que constitui a igreja é indispensável para a edificação da fé 

cristã na vida de um fiel (YOUNG, 2003). Companheirismo cristão (koinonia, em grego) não 
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é meramente socialização e sim ‘cooperação no evangelho’.  Os membros da igreja estendem 

a todos aqueles que fazem parte da família o senso de companheirismo próprio do cristão. 

O apóstolo Paulo (I Cor. 12:12-27) utiliza a metáfora corpo humano, no qual há íntima e 

harmoniosa relação entre seus membros (braços, mãos, olhos, etc), para representar a união e 

harmonia que a igreja deveria gozar.  Isto é, os membros que compõem a igreja deveriam 

entender a íntima relação de dependência que existe entre os crentes.  O que seria do corpo 

humano se, embora funcionando as pernas, não gozasse do sentido da visão?  Ou, ainda tendo 

mãos saudáveis, não tivesse boca?  Da mesma forma, a igreja não pode ter vida plena e 

efetiva se lhe falta alguma liderança ou ministros, mesmo que tenha diáconos, mestres, 

secretários. Outras metáforas são utilizadas na representação da igreja.  Pode ser comparada a 

“um hospital, uma escola ou um exército.  Alguns crentes e não-crentes necessitam de um 

local para serem curados e para se recuperarem das feridas da vida.  Outras pessoas têm de ser 

instruídas no caminho do Senhor.  Um terceiro grupo deseja ir para linha de frente e servir” 

(JONES, 1996, lição 1, p.5A). 

O companheirismo é elemento vital para o estabelecimento, a manutenção e a edificação 

da igreja.  Estudos, cujo objeto era o crescimento da Igreja Adventista na América, 

“mostraram que 67% das pessoas se familiarizaram com nossa fé por meio de vizinhos, 

amigos, parentes, etc. 57% dos que decidem unir-se à igreja são, por sua vez, influenciados 

por esse grupo” (MARTIN, p. 141, 2000).  Dessa forma, o relacionamento pessoal dispensado 

àqueles a quem testemunhamos é relevante.  Isso pode ser afirmado levando-se e, conta que é 

baixo o percentual daqueles que deixam a igreja por motivos doutrinários.  “Falando de modo 

geral, o abandono da igreja acontece devido aos fracos relacionamentos interpessoais ou pela 

falta de companheirismo”.  Se é verdade que grande parte daqueles que se incorporam numa 

igreja é fruto direto da influência de parentes e amigos, então o mesmo relacionamento deve 

ser o ponto chave para a permanência destes na igreja (MARTIN, 2000). 

No convívio entre os crentes cristãos, a questão não deve centrar-se em onde estão os 

crentes em um determinado tempo no fim-de-semana, mas sim em como estão vivendo neste 

intervalo de tempo e como estão se inter-relacionando durante toda a semana.  Em geral, as 

igrejas estabelecem um dia específico para os momentos de adoração e louvor.  Nestes 

encontros, a principal atividade tem sido a comunhão mais próxima e íntima com Deus 

(relacionamento vertical).  E durante a semana, onde, quando e como os crentes se relacionam 

(relacionamento horizontal)?   

As Escrituras Sagradas encoraja os cristãos a serem dedicados uns para com os outros, a 

terem compromisso com as pessoas que formam a igreja.  Afinal, a igreja (ekklesia) nada mais 
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é que uma assembléia de pessoas. O crescimento espiritual e o desfrutar da comunhão com 

outros membros representaram, entre outras, duas das funções da igreja primitiva.  Os 

primeiros cristãos estavam sempre devotados à doutrina dos apóstolos deixada por Jesus. Essa 

devoção os nutria com o alimento espiritual de que eles precisavam para tornar-se 

semelhantes a Cristo (JONES, 1996). 

 

Adoração, evangelismo e nutrição dos crentes através de pregações são alguns dos 

propósitos da igreja.  Todavia, estes não constituem o objetivo principal dela no que tange à 

comunhão entre os seus membros.  O evangelismo, por exemplo, segundo o texto bíblico, só 

ocorreu dentro da igreja em momentos que foram exceção e não regra.  Na maioria das vezes, 

a atividade evangelística acontecia em locais naturalmente freqüentados pelos não-crentes.  

Entre estes lugares, pode-se citar ruas (Atos 2:12-40), estrada deserta (Atos 8:26-40), margem 

do rio (Atos 16:13-15), mercado (Atos 17:17), prisão (Atos 16:30-31; 26:1-29; 28:23-31) 

entre outros. 

A igreja se reúne para edificação mútua e para propagar o evangelho.  Haveria 

sustentação bíblica para tal afirmação?  Paulo escreveu em Romanos 14:19 “assim, pois, 

sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua”, e 

ainda no livro aos romanos o apóstolo exorta, “portanto cada um de nós agrade ao seu 

próximo, visando o que é bom para edificação”.  E Paulo descreve a edificação como 

propósito central dos encontros na igreja quando ele escreveu, “que fazer, pois, irmãos? 

Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, 

tem interpretação. Faça-se tudo para edificação” (I Cor. 14:26) (ANDERSON, on- line). 

Entretanto, comete-se um erro ao pensar que o companheirismo entre os membros 

acontece somente quando estão presentes no mesmo evento, de modo regular, ou porque 

todos pertencem à mesma igreja.  Na verdade, o companheirismo sempre será sentido quando 

as pessoas compartilharem uma jornada, com o propósito claro de se tornarem semelhantes a 

Jesus.  Isto consiste em cada crente ter genuína preocupação com o bem-estar espiritual de seu 

semelhante, bem como encorajar seus companheiros a seguirem a vereda mostrada por Jesus 

(JACOBSEN, 2001).  O apóstolo Paulo afirma que os crentes cristãos deveriam considerar 

uns aos outros, procurando fazer com que o estímulo mútuo fosse uma prática constante entre 

aqueles que compõem a assembléia de Cristo.    Por esse motivo, Paulo admoesta aos fiéis que 

não deixem de se congregarem (Heb. 10:25).  Nota-se, na passagem da epístola aos hebreus, 

porém, que não há referência à adoração, ao evangelismo, louvor ou sermões.  Em vez disso, 

o que fica evidente é a recomendação para que haja encorajamento mútuo entre os crentes, 
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para que se tenha um corpo de crentes fortalecido e estimulado a praticar o amor e as boas 

obras.     

O teólogo Brian Jones afirma que o crente goza de um sagrado privilégio ao se tornar 

membro da igreja, pois dessa forma ele passa a fazer parte da família de Deus.  Jones, 

entretanto, adverte que 

esse privilégio é também acompanhado de responsabilidades que não 

podem ser esquecidas, ou então nosso relacionamento com Deus será 

afetado e também trará problemas para a igreja.  As ordenanças da igreja 

(batismo, lava-pés, e santa ceia) trazem ricas lições sobre o que significa 

manter relacionamento com Cristo e com seu corpo, a igreja (JONES, 1996, 

lição 8, p. 2A).   

 

A responsabilidade que acompanha esse privilégio está no fato de que ao Jesus ter dado 

ordem a seus discípulos de que levassem o evangelho aos confins da terra, Ele estava 

envolvendo como parte dessa obra a nutrição “espiritual daqueles que uma vez aceitaram o 

evangelho.  Os novos membros devem ser estabelecidos na fé e deve-se- lhes ensinar o uso 

dos talentos concedidos por Deus, no desempenho de Sua comissão” (AGIASD, 2000, p. 

200).      

Tem sido a igreja ao longo de sua história, uma localidade na qual os crentes se reúnem 

buscando adorar a Deus.  O próprio Jesus deixou esse exemplo a seus discípulos e seguidores.  

Além disso, a comunhão efetiva e permanente entre os crentes torna-os mais fortes e 

convictos de seus princípios e crenças.  Quando as pessoas passam a ter uma interação mais 

constante, elas tendem a “manter padrões de conduta similares” (BERLO, 1999, p.156).  

A comunhão cristã não é meramente um senso subjetivo de pertencer. “A adoração 

congregacional traz ao adorador refrigério, encorajamento e alegria” (AGIASD, 2000, p.201).  

A comunhão cristã é mais semelhante ao compromisso do amor e à responsabilidade que 

temos para com os membros de nossa própria família.  Essa era a razão pela qual os membros 

da igreja primitiva “compartilhavam tudo o que tinham” (WHITE, 1990).  Tal qua l a igreja 

primitiva, hoje se pode compartilhar dos mesmos privilégios oferecidos pela igreja, uma vez 

que “por intermédio da igreja, as mais profundas necessidades de companheirismo dos 

membros individuais são satisfeitas.  ‘Cooperação no evangelho’ (Filip. 1:5) transcende todas 

as demais relações, pois provê relacionamento íntimo com Deus, e também com os outros da 

mesma fé” (AGIASD, 2000, p.202).  
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2.4.3.  O discipulado 

Foi visto que o evangelismo faz parte das funções atribuídas à igreja, uma vez que 

evangelizar é levar a mensagem do evangelho da salvação a todas as pessoas.  Mas, após 

evangelizar as pessoas e recebê- las na comunhão de crentes, o que se deve fazer?  É o batismo 

o propósito último do evangelismo?   Freqüentemente se tem afirmado que a missão da igreja 

se restringe a ‘fazer discípulos’.  Muitos dos membros da igreja acreditam “que a 

evangelização culmina no momento em que o novo converso ingressa na igreja por meio do 

batismo.  Porém, é realmente assim?  Qual é o objetivo último da evangelização?” (OTTO, 

2002, p. 21).   

O evangelismo não encontra seu fim na decisão que a pessoa toma de seguir a Jesus.  

Esta decisão, ou seja, o batismo, não é o ponto final do processo evangelístico, pois o 

evangelismo não se restringe em fazer discípulos e batizar.  “O verdadeiro sucesso no 

evangelismo está relacionado com a participação dos novos membros na vida da igreja e seu 

contínuo crescimento espiritual” (MARTIN, 2000, p. 56).  Uma vez tomada a decisão através 

do batismo, o novo membro deve experimentar, de modo crescente, uma vida de 

aprendizagem e obediência (OTTO, 2002).  Segue-se ao privilégio de pertencer à igreja a 

responsabilidade de crescimento espiritual e a obediência aos preceitos previamente aceitos. 

Uma vez inserido no convívio com os crentes, o novo converso assume parte integrante e 

ativa no corpo da igreja.  Assim, o novo converso inicia um novo processo de conversão, pois 

passa de depositário a doador daquilo que recebera.  Antes fôra alvo dos esforços e das ações 

coordenados dos discípulos, agora ele mesmo deve fazer-se discípulo.  Isto constitui o 

processo da evangelização.  Ao novo membro, bem como aos demais, cabe a responsabilidade 

de  compartilhar, a todos quantos possa alcançar, tudo aquilo que recebeu utilizando-se da 

pregação, do exemplo e do serviço, acrescentando continuamente novos membros ao convívio 

da igreja (JONES, 1996). 

Mas, como o depositário se tornará doador?  Ao ser incluído no convívio dos crentes, o 

novo converso não se encontra em condições de exercer o mesmo serviço pelo qual fôra 

alcançado.     

Alguns erros têm sido cometidos no processo de evangelização.  Antes que o novo crente 

possa se tornar um membro ativo nos serviços, ele precisa se fortalecer no convívio dos 

membros.  Infelizmente muitas igrejas têm negligenciado a dois fatores de crucial importância 

para a permanência de seus membros: fator relacional e fator doutrinário. 
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2.4.3.1.  Fator relacional 

Não se pode olvidar que considerável parcela dos que se encontram nas igrejas chegaram 

até ali por influência de relacionamentos com amigos, vizinhos ou parentes.  A amizade com 

outros membros da igreja é o primeiro passo a ser dado a fim de que o novo membro tenha o 

sentimento de pertencimento à igreja.  Para que o novo crente se mantenha na igreja, os 

mesmos laços que o levaram à igreja devem permanecer e outros laços relacionais devem 

surgir.  Estudiosos têm afirmado que o novo converso precisa ter pelo menos mais sete 

amigos na igreja num intervalo de seis meses; caso isso não ocorra, passa a ser grande a 

possibilidade de que este novo membro deixe a igreja (MARTIN, 2000). 

 

2.4.3.2.  Fator doutrinário     

Depois do fator relacional segue-se o fator doutrinário. Um estudo feito tendo como 

objeto a Igreja Adventista mostrou que onde o adventismo foi estabelecido há várias gerações, 

o índice de abandono da igreja é mais alto. Parte disso se deve ao fato de que as gerações 

posteriores perderam de vista a força do evangelho experimentada por seus antepassados.  O 

fator doutrinário é tão importante quanto o fator relacional.  Se o membro estiver bem firmado 

nos aspectos doutrinários de sua igreja, ele se manterá firme nela, mesmo que os laços 

relacionais não estejam indo bem.  Estabelecer firme alicerce nas doutrinas pode impedir que 

muitos membros se afastem da igreja.  O livro de Atos mostra que os novos conversos 

“perseveravam nas doutrinas dos apóstolos” (Atos 2:42).  Rubén Otto, em sua tese de 

doutorado cuja amostra era de 840 membros e ex-membros da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia, descobriu que “os ex-membros não abandonaram a Igreja por falta de instrução bíblica 

pré-batismal.  Em contrapartida, ao avaliar a instrução pós-batismal, o estudo indicou que 

deficiência nesse tipo de instrução é um fator importante de perda de membros”. (OTTO, 

2002, p. 23). 

  

 

2.4.3.3.  Parte ativa 

Uma vez bem firmado na igreja, o crente pode se dedicar a serviço ativo do evangelismo.  

É certo que muitos têm boa vontade e disposição para o trabalho evangelístico, mas quem lhes 

mostrará o que, como e quando fazer?   Nesse momento a igreja entra em cena como centro 

de treinamento para novos obreiros.  Comete um engano aquele que acredita que a obra de 

evangelização compete somente aos ministros da igreja.  Deve-se entender que o serviço 
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evangelístico é muito vasto, e superior à capacidade de trabalho dos ministros oficializados.  

Os membros da igreja perceberão que o trabalho de evangelismo obtém maiores resultados 

quando agregam seus esforços aos esforços de seus ministros e líderes.  O teólogo Carlos 

Martin, falando a esse respeito, afirma que         

 
Em algumas partes do mundo, um pastor tem em média dez a quinze 

igrejas. As estatísticas mostram que nessas áreas onde a proporção de 

pastores para os membros é mais elevada (por exemplo, um pastor para cada 

mil membros, em contraste com um pastor para 50 membros), a igreja tende 

a crescer mais rápido. Não se está sugerindo que as igrejas não devam ter 

pastores. Nem que o número de pastores deva ser reduzido. Essa estatística 

simplesmente indica que quanto mais os membros estão envolvidos no 

trabalho da igreja, mais a igreja cresce (MARTIN, 2000, p. 34). 

 

A obra dos ministros não se restringe apenas ao serviço dos membros.  Cabe aos 

ministros a obra de ensinar seus membros a servir, “não devem apenas dar instruções nos 

retos princípios, mas educar seus ouvintes a comunicar os mesmos princípios”, assim com 

planejar serviços para os mesmos, visto que cabe a todos o executar trabalhos em algum ramo 

do serviço da igreja (WHITE, 1985, p. 149).  O crente tem como meta não só a participação 

efetiva no ministério como também preparar a outros para se tornarem ministros (capacitação 

de membros).  Isso, fatalmente, refletirá no crescimento numérico da igreja na geração 

presente e nas posteriores (discipulado reprodutivo).  Transformar os membros em discípulos 

deve ser a preocupação da igreja, pois discípulo “é alguém que caminha com, aprende de e 

vive em submissão a um mestre para se tornar tal qual o mestre” (MAXSON, 2002, on-line).  

A meta última da evangelização é tornar o membro um colaborador ativo e constante na 

missão de preparar “cidadãos para o Reino” (OTTO, 2002). 

   

Parte II 

2.5.   A Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) 

2.5.1.  Breve Histórico 

A Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu na década de 1840 a partir do movimento 

doutrinário de William Miller – pregador batista.  Entre as décadas de 1830 e 1840 Miller fez 

um profundo estudo das profecias do livro de Daniel, segundo as quais Jesus estaria 

retornando a essa terra no dia 22 de outubro de 1844.  Essa profecia de Miller é a responsável 
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por aquilo que se chamou de “o grande desapontamento”.  Após o grande desapontamento 

alguns pouco crentes voltaram para suas Bíblias em busca de uma resposta para o que havia 

acontecido (BORGES, 2001, p. 27).  Dentre aqueles que perseveraram, estava o casal White 

(Thiago e Ellen) e José Bates.  Por meio da liderança dos White e Bates, iniciou-se a Igreja 

Adventista do Sétimo Dia cuja organização oficial foi realizada em 21 de maio de 1863. 

A publicação e distribuição de literaturas foram os principais fatores para o crescimento 

do movimento do Advento. A Advent Review e o Sabbath Herald (hoje Adventist Review), 

órgão geral de comunicação da Igreja, foram lançados em Paris, Maine, em 1850.  

Em 1860, em Battle Creek, Michigan, EUA, um punhado de congregações de adventistas 

escolheu o nome Adventista do Sétimo Dia e em 1863 organizaram formalmente o corpo da 

Igreja com 3.500 membros. No princípio, a atuação foi em grande parte limitada a América 

do Norte, até 1874 quando o primeiro missionário da Igreja, J. N. Andrews, foi enviado para 

Suíça.  Em 1878, o adventismo já havia se espalhado em boa parte da Europa, tendo 

conversos adventistas na Inglaterra, Irlanda, Alemanha, Rússia, França entre outros países 

(BORGES, 2001, p. 33 e 34).  A obra missionária adventista cresceu e em 1884 o adventismo 

chegou ao Brasil através de impressos que ingressaram nas colônias de imigrantes alemães e 

austríacos, nos estados de Santa Catarina, São Paulo e Espírito Santo.   

Em fevereiro de 1895, o Pastor Frank H. Westphal chega ao Rio de Janeiro.  Tendo em 

sua companhia Albert Stauffer, inicia uma viagem realizando batismos em São Paulo e 

terminando com a cerimônia batismal de Gaspar Alto, em junho.  Neste mesmo ano é 

organizada, na cidade de Gaspar Alto, a primeira igreja adventista do Brasil.  No ano seguinte 

é inaugurada a primeira escola particular adventista no Brasil: o Colégio Internacional de 

Curitiba, PR.  Vinte anos depois (1915) será fundado o Colégio Adventista Brasileiro, em São 

Paulo (hoje Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP – Campus I). 

 

2.5.2.  O nome  

O nome Adventista do Sétimo Dia inclui duas crenças vitais para a igreja.  ‘Adventista’ 

reflete a convicção da proximidade do retorno (advento) de Jesus.  ‘Sétimo Dia’ refere-se ao 

sábado bíblico da criação o qual tem sempre sido o sétimo dia da semana, ou sábado. 

 

2.5.3.  A missão 
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A missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia é levar a todos as pessoas o 

evangelho eterno no contexto das três mensagens angélicas de Apocalipse 14:6-12, 

conduzindo-as a aceitarem Jesus Cristo como salvador pessoal e a unir-se a Sua 

igreja, e as educando na preparação para Seu breve retorno. 

Os adventistas perseguem esta missão sob a guia do Espírito Santo através do 

(a): 

1.  Pregação:  

Aceitando a comissão de Cristo (Mateus 28:18-20), os adventistas proclamam 

a todo mundo a mensagem do amor de Deus, de forma completa, revelado pelo 

ministério e morte expiatória de Seu Filho. Reconhecendo ser a Bíblia a revelação 

infalível de Deus e de Sua vontade, os adventistas apresentam esta mensagem, 

incluindo o segundo advento de Cristo e a contínua autoridade dos Seus Dez 

Mandamentos com a lembrança do sétimo dia, o sábado. 

 

2.  Ensinamento: 

Reconhecendo que o desenvolvimento da mente e do caráter é essencial para 

o Divino plano da redenção, os adventistas promovem o crescimento do 

entendimento e relacionamento com Deus, Sua Palavra, e a criação do universo. 

   

3.  Cura: 

Aceitando a ênfase bíblica concernente ao bem-estar completo da pessoa, os 

adventistas fazem da preservação da saúde e da cura das enfermidades uma 

prioridade e através de seu ministério para os pobres e oprimidos, coopera com o 

Criador em Seu misericordioso trabalho de restauração. 

 

2.5.4.  A Visão 

Em harmonia com as grandes profecias das Escrituras, os adventistas 

entendem como o clímax do plano Divino de restauração de toda a Sua criação, 

completa harmonia com Sua perfeita vontade e justiça.   

 

   

2.5.5.  Estrutura da IASD 

Hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia é um corpo organizacional estabelecido em 203 países dentre 228 do 

mundo todo, estando sua membresia em torno de 13 milhões
1
 de pessoas.  Atualmente, unem-se à IASD cerca de 

2.600 pessoas por dia. 

                                                 
1 No final de 2001, a IASD contava com 12.317.920 membros ao redor do mundo. 
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Os níveis administrativos que constituem a organização da IASD são três: 

1. Igrejas e Congregações – formam uma Associação ou Missão. 

2. Associações e Missões – formam uma União. 

3. Uniões – formam a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

 
2.6.  A IASD e os meios de comunicação 
 

2.6.1.  O meio impresso 

Este foi e tem sido o principal meio de comunicação utilizado pela IASD.  Seguramente 

o mais utilizado, a página impressa está intimamente ligada à história do adventismo.  A 

primeira publicação adventista foi o periódico Presenth Truth editado e publicado em 

Connecticut, EUA, em 1849.  Posteriormente passa a ser o The Advent Review na Sabbath 

Herald, atualmente se constitui periódico oficial. 

O início do adventismo no Brasil não foi diferente.  Num pequeno vilarejo de Santa 

Catarina aparece a revista Stimme der Waheit (A Voz da Profecia).  A partir dessa publicação, 

em língua alemã, a mensagem do adventismo se espalha pelo sul do país. 

O Brasil teve sua própria produção impressa com o início dos trabalhos na que hoje é 

conhecida como Casa Publicadora Brasileira.  A revista O Arauto da Verdade foi seu primeiro 

produto, datado de 1900, cujo editor, Guilherme Stein Jr, foi o primeiro adventista batizado 

no Brasil (LESSA, 2000, p. 34).  Posteriormente, O Arauto da Verdade seria substituído pela 

Sinais dos Tempos, e depois O Atalaia e hoje novamente Sinais dos Tempos (BORGES, 2001, 

p. 183). 

 

2.6.2.  O rádio 

O rádio começou a ser utilizado pela IASD na década de 1920.  Em 1926, H. M. S. 

Richards colocou no ar um programa em Fresno, Bakersfield, Califórnia.  Mas, somente em 

1937 é que surge o programa “The Voice of Profecy”, agora em Glendale, na Califórnia, sob a 

coordenação de H. M. S. Richards.  No Brasil, A Voz da Profecia começaria a ser irradiada 

em 26 de setembro de 1943, sob a coordenação e locução do pastor Roberto Rabello 

(AZEVEDO, 1977, p. 70).  Este viria a ser o primeiro programa radiofônico religioso de 

alcance nacional (BORGES, 2001, p. 136).  O pastor Roberto Rabello esteve à frente desse 

trabalho por quase 50 anos. 
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Antes que A Voz da Profecia deixasse de ser apresentada por Roberto Rabello, surge na 

cidade de Afonso Cláudio (ES) em 1989, a primeira emissora de rádio, hoje uma rede 

denominada Novo Tempo.  A inauguração se deu no dia 12 de agosto de 1989 e o sermão de 

inauguração foi proferido pelo pastor Roberto Rabelo.  A partir de então, muitas rádios Novo 

Tempo surgiram por todo o país.  Em 1995, foi feita a primeira transmissão em rede, a partir 

da cidade de Vitória, Espírito Santo.  No ano seguinte, a sede passaria a ser a cidade 

fluminense de Nova Friburgo. 

2.6.3.  A televisão 
 
A televisão passa a ser utilizada pela IASD com enfoque evangelístico sustentável, em 

1956, com o programa Está Escrito.  No Brasil, o programa Está Escrito começou a ser 

transmitido no dia 03 de novembro 1991.  O primeiro programa veiculado no Brasil foi a 

palestra “Onde estavas tu?”, dirigida pelo pastor George Vandeman.  A transmissão do 

programa no Brasil só foi possível graças ao apoio de um grupo de empresários adventistas 

que ficaram emocionados com os resultados alcançados em outros países.  A partir desse 

apoio foi idealizada uma programação de transmissão semanal do Está Escrito para todo o 

território nacional. Atualmente, o programa tem transmissão em 28 países através de mais de 

200 estações cujo alcance é de quase meio bilhão de telespectadores por todo planeta. 

 

2.7.  Corpo Doutrinário 

Os Adventistas do Sétimo Dia aceitam a Bíblia como seu único credo e mantêm certas 

crenças fundamentais como sendo o ensino das Escrituras Sagradas. Estas crenças, da maneira 

como são apresentadas aqui, constituem a compreensão e a expressão do ensino das Escrituras 

por parte da Igreja. Pode haver revisões destas declarações numa assembléia da Associação 

Geral da IASD, quando a Igreja é levada pelo Espírito Santo a uma compreensão mais 

completa da verdade bíblica ou encontra melhor linguagem para expressar os ensinos da Santa 

Palavra de Deus 2. 

 
1. As Escrituras Sagradas: 
As Escrituras Sagradas, o Antigo e Novo Testamento, são a Palavra de Deus escrita, dada 

por inspiração divina por intermédio de santos homens de Deus que falaram e escreveram ao 
serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta Palavra, Deus transmitiu ao homem o conhecimento 
necessário para salvação. As Escrituras Santas são a infalível revelação de Sua vontade. 
Constituem o padrão de caráter, o prova de experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o 

                                                 
2 Essas crenças forma transcritas do livro Nisto Cremos: ensinos bíblicos dos Adventistas do Sétimo Dia. 
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registro fidedigno dos atos de Deus em História. (2 Pedro 1:20, 21; 2 Tim. 3:16, 17; Sal. 
119:105; Prov. 30:5, 6; Isa. 8:20; João 17:17; 1 Tess. 2:13; Heb. 4:12.). 

 
2. A Trindade: 
Há um só Deus: Pai, Filho, e Espírito Santo, uma unidade de três Pessoas coeternas. Deus 

é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Ele é infinito e além da 
compreensão humana, mas é conhecido por meio de Sua auto-revelação. Para sempre é digno 
de culto, adoração, e serviço por parte de toda criação. (Deut. 6:4; Mat. 28:19; II Cor. 13:14; 
Efés. 4:4-6; I Pedro 1:2; I Tim. 1:17; Apoc. 14:7.). 

 
3. Deus Pai: 
Deus, o Eterno Pai, é o Criador, o Originador, o Mantenedor e o Soberano de toda a 

criação. Ele é justo e santo, compassivo e clemente, tardio em irar-se, e grande em constante 
amor e fidelidade. As qualidades e poderes manifestos no Filho e no Espírito Santo também 
constituem revelações do Pai. (Gen. 1:1; Apoc. 4:11; 1 Cor. 15:28; João 3:16; 1 João 4:8; 1 
Tim. 1:17; Ex. 34:6, 7; John 14:9.). 

 
4. Deus Filho: 
Deus, o Filho Eterno, encarnou-Se em Jesus Cristo. Por meio dEle foram criadas todas as 

coisas, é revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo. 
Sendo para sempre verdadeiramente Deus, Ele se tornou também verdadeiramente homem, 
Jesus, o Cristo. Ele foi concebido do Espírito Santo e nasceu da virgem a Maria. Viveu, e 
experimentou a tentação como um ser humano, mas exemplificou perfeitamente a justiça e o 
amor de Deus. Por Seus milagres manifestou o poder de Deus e atestou que era o Messias 
prometido por Deus. Sofreu e morreu voluntariamente na cruz por nossos pecados e em nosso 
lugar, foi ressuscitado dentre os mortos e ascendeu para ministrar no santuário celestial em 
nosso favor. Virá outra vez, em glória, para o livramento final de Seu povo e a restauração de 
todas as coisas. (João 1:1-3, 14; Col. 1:15-19; João 10:30; 14:9; Rom. 6:23; 2 Cor. 5:17-19; 
João 5:22; Lucas 1:35; Filip. 2:5-11; Heb. 2:9-18; 1 Cor. 15:3, 4; Heb. 8:1, 2; João 14:1-3.). 

 
5. Deus Espírito Santo: 
Deus, o Espírito Santo, desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na Criação, 

Encarnação e Redenção. Inspirou os escritores das Escrituras. Encheu de poder a vida de Cristo. 
Atrai e convence os seres humanos; e os que se mostram sensíveis são renovados e 
transformados por Ele, à imagem de Deus. Enviado pelo Pai e pelo Filho para estar sempre 
estar com Seus filhos, Ele concede dons espirituais à igreja, habilita a dar testemunho de Cristo 
e, em harmonia com as Escrituras, guia -a em toda a verdade. (Gen. 1:1, 2; Lucas 1:35; 4:18; 
Atos 10:38; 2 Pedro 1:21; 2 Cor. 3:18; Efé. 4:11, 12; Atos 1:8; João 14:16-18, 26; 15:26, 27; 
16:7-13.). 

 
6. A Criação: 
Deus é o Criador de todas as coisas, e revelou nas Escrituras o relato autêntico da Sua 

atividade criadora."Em seis dias fez o Senhor os Céu e a Terra" e tudo que tem vida sobre a 
Terra, e descansou no sétimo dia dessa primeira semana. Assim Ele estabeleceu o sábado como 
perpétuo monumento comemorativo de Sua esmerada obra criadora. O primeiro homem e 
mulher foram formados à imagem de Deus como obra-prima da Criação, foi-lhes dado domínio 
sobre o mundo e atribuiu-lhes a responsabilidade de cuidar dele. Quando o mundo foi 
concluído, ele era "muito bom", proclamando a glória de Deus. (Gen. 1; 2; Ex. 20:8-11; Sal. 
19:1-6; 33:6, 9; 104; Heb. 11:3.) 

 
7. A Natureza do Homem: 
O homem e a mulher foram formados à imagem de Deus com individualidade, o poder e a 

liberdade de pensar e agir. Conquanto tenham sido criados como seres livres, cada um é uma 
unidade indivisível de corpo, mente e alma, e dependente de Deus quanto à vida, respiração e 
tudo o mais. Quando os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, eles negaram sua 
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dependência dEle e caíram de sua elevada posição abaixo de Deus. A imagem de Deus, neles, 
foi desfigurada, e tornaram-se sujeitos à morte. Seus descendentes partilharam dessa natureza 
caída e de suas conseqüências. Eles nascem com fraquezas e tendências para o mal. Mas Deus, 
em Cristo, reconciliou consigo o mundo e por meio de Seu Espírito restaura nos mortais 
penitentes a imagem de seu Criador. Criados para a glória de Deus, eles são chamados para 
amá-Lo e uns aos outros, e para cuidar de seu ambiente. (Gên. 1:26-28; 2:7; Sal. 8:4-8: Atos 
17:24-28; Gên. 3; Salm. 51:5; Rom. 5:12-17; II Cor. 5:19 e 20). 

 
8. O Grande Conflito: 
Toda a humanidade está agora envolvida num grande conflito entre Cristo e Satanás, 

quanto ao caráter de Deus, Sua lei e Sua soberania sobre o Universo. Este conflito originou-se 
no Céu quando um ser criado, dotado de liberdade de escolha, por exaltação própria tornou-se 
Satanás, o adversário de Deus, e conduziu à rebelião uma parte dos anjos. Ele introduziu o 
espírito de rebelião neste mundo, ao induzir Adão e Eva em pecado. Este pecado humano 
resultou na deformação da imagem de Deus na humanidade, no transtorno do mundo criado e 
em sua conseqüente devastação por ocasião do dilúvio mundial. Observado por toda a criação, 
este mundo tornou-se palco do conflito universal, dentro do qual será finalmente vindicado o 
Deus de amor. Para ajudar Seu povo nesse conflito, Cristo envia o Espírito Santo e os anjos 
leais, para os guiar, proteger e amparar no caminho da salvação. (Apoc. 12:4-9; Isa. 14:12- 14; 
Ezeq. 28:12-18; Gên. 6-8; II Ped. 3:6; Rom. 1:19-32; 5:19-21; 8:19-22; Heb. 1:4-14; I Cor. 4:9). 

 
9. Vida, Morte e Ressurreição de Cristo: 
Na vida de Cristo, de perfeita obediência à vontade de Deus, e em Seu sofrimento, morte e 

ressurreição, Deus proveu o único meio de expiação do pecado humano, de modo que os que 
aceitam esta expiação pela fé possam ter vida eterna, e toda a criação compreenda melhor o 
infinito e santo amor do Criador. Esta expiação perfeita vindica a justiça da lei de Deus e a 
benignidade de Seu caráter; pois ela não somente condena o nosso pecado, mas também garante 
o nosso perdão. A morte de Cristo é substituinte e expiatória, reconciliadora e transformadora. 
A ressurreição de Cristo proclama a vitória de Deus sobre as forças do mal, e assegura a vitória 
final sobre o pecado e a morte para os que aceitam a expiação. Ela proclama a soberania de 
Jesus Cristo, diante do qual se dobrará todo joelho, no Céu e na Terra. (S. João 3:16; Isa. 53; II 
Cor. 5:14, 15 e 19-21; Rom. 1:4; 3:25; 4:25; 8:3 e 4; Filip. 2:6-11; I S. João 2:2; 4:10; Col. 
2:15). 

 
10. A Experiência da Salvação: 
Em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não conheceu pecado, Se 

tornasse pecado por nós, para que nEle fôssemos feitos justiça de Deus. Guiados pelo Espírito 
Santo, sentimos nossa necessidade, reconhecemos nossa pecaminosidade, arrependemo-nos de 
nossas transgressões e temos fé em Jesus como Senhor e Cristo, como Substituto e Exemplo. 
Esta fé que aceita a salvação advém do divino poder da Palavra e é o dom da graça de Deus. 
Por meio de Cristo somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e libertados do 
domínio do pecado. Por meio do Espírito, nascemos de novo e somos santificados; o Espírito 
renova nossa mente, escreve a lei de Deus, a lei de amor, em nosso coração, e recebemos o 
poder para levar uma vida santa. Permanecendo nEle, tornamo-nos participantes da natureza 
divina e temos a certeza de salvação agora e no Juízo. (Sal. 27:1; Isa. 12:2; Jonas 2:9; S. João 
3:16; II Cor. 5:17-21: Gál. 1:4; 2:19 e 20; 3:13; 4:4-7; Rom. 3:24-26; 4:25; 5:6-10; 8:1-4, 14, 
15, 26 e 27; 10:7; I Cor. 2:5; 15:3 e 4; I S. João 1:9; 2:1 e 2; Efés. 2:5-10; 3:16-19; Gál. 3:26; S. 
João 3:3-8; S. Mat. 18:3; I S. Ped. 1:23, 2:21; Heb. 8:7-12). 

 
11. A Igreja: 
A Igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo com Senhor e Salvador. 

Em continuidade do povo de Deus nos tempos do Velho Testamento, somos chamados para 
fora deste mundo; e nos unimos para prestar culto para comunhão, para instrução na Palavra, 
para a celebração da Ceia do Senhor, para serviço a toda humanidade e para a proclamação 
mundial do evangelho. A igreja recebe sua autoridade de Cristo, o qual é a Palavra encarnada, e 
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das Escrituras, que são a Palavras escrita. A Igreja é a família de Deus; adotados por Ele como 
filhos, seus membros vivem com base no novo concerto. A Igreja é o corpo de Cristo, uma 
comunidade de fé, da qual o próprio Cristo é a Cabeça. A Igreja é a Noiva pela qual Cristo 
morreu para que pudesse santificá-la e purificá-la. Em Sua volta triunfal, Ele a apresentará a Si 
mesmo Igreja gloriosa, os fiéis de todos os séculos, a aquisiç ão de Seu sangue, sem mácula, 
nem ruga, porém santa, sem defeito. (Gên. 12:3; Atos 7:38; S. Mat. 21:43; 16:13-20; S. João 
20:21 e 22; Atos 1:8; Rom. 8:15-17; I Cor. 12:13-27; Efés. 1:15 e 23; 2:12; 3:8-11 e 15; 4:11-
15).  

  
12. O Remanescente e Sua Missão: 
A Igreja universal se compõe de todos os que verdadeiramente crêem em Cristo; mas, nos 

últimos dias, um tempo de ampla apostasia, um remanescente tem sido chamado para fora a fim 
de guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Este remanescente anuncia  a chegada da 
hora do Juízo, proclama a salvação por meio de Cristo e prediz a aproximação de Seu segundo 
advento. Esta proclamação é simbolizada pelos três anjos do Apocalipse 14; coincide com a 
obra do julgamento no Céu e resulta numa obra de arrependimento e reforma na Terra. Todo 
crente é convidado a ter uma parte pessoal neste testemunho mundial. (S. Mar. 16:15; S. Mat. 
28:18-20; 24:14; II Cor. 5:10; Apoc. 12:17; 14:6-12; 18:1-4; Efés. 5:22-27; Apoc. 21:1-14). 

 
13. Unidade no Corpo de Cristo: 
A Igreja é um corpo com muitos membros, chamados de nação, tribo, língua e povo. Em 

Cristo somos uma nova criação; distinções de raça, cultura e nacionalidade, e diferenças entre 
altos e baixos, ricos e pobres, homens e mulheres, não devem ser motivo de dissensões entre 
nós. Todos somos iguais em Cristo, o qual por um só Espírito nos uniu numa comunhão com 
Ele e uns com os outros; devemos servir e ser servidos sem parcialidade ou restrição. Mediante 
a revelação de Jesus Cristo nas Escrituras partilhamos a mesma fé e esperança e estendemos um 
só testemunho para todos. Esta unidade encontra sua fonte na unidade do Deus triúno, que nos 
adotou como Seus filhos. (Sal. 133:1; I Cor. 12:12-14; Atos 17:26 e 27; II Cor. 5:16 e 17; Gál. 
3:27-29; Col. 3:10-15; Efés. 4:1-6; S. João 17:20-23; S. Tiago 2:2-9; I S. João 5:1).  

 
14. O batismo: 
Pelo batismo confessamos nossa fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo, e atestamos 

nossa morte para o pecado e nosso propósito de andar em novidade de vida. Assim 
reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador, tornamo-nos Seu povo e somos aceitos como 
membros por Sua Igreja. O batismo é um símbolo de nossa união com Cristo, do perdão de 
nossos pecados e de nosso recebimento do Espírito Santo. É por imersão na água e depende de 
uma afirmação da fé em Jesus e da evidência de arrependimento do pecado. Segue-se à 
instrução na Escrituras Sagradas e à aceitação de seus ensinos. (S. Mat. 3:13-16; 28:19 e 20; 
Atos 2:38; 16:30-33; 22:16; Rom. 6:1-6: Gál. 3:27; I Cor. 12:13; Col. 2:21 e 13; I S. Ped. 3:21). 

 
15. A Ceia do Senhor: 
A Ceia do Senhor é uma participação nos emblemas do corpo e do sangue de Jesus, como 

expressão de fé nEle, nosso Salvador e Senhor. Nessa experiência de comunhão, Cristo está 
presente para encontrar-Se com Seu povo e fortalecê-lo. Participando da Ceia, proclamamos 
alegremente a morte do nosso Senhor até que Ele volte. A preparação envolve o exame de 
consciência, o arrependimento e a confissão. O Mestre instituiu a cerimônia do lava-pés para 
representar renovada purificação, para expressar a disposição de servir um ao outro em 
humildade semelhante a de Cristo e para unir nossos corações em amor. O Serviço da 
Comunhão é franqueado a todos os crentes cristãos. (S. Mat. 26:17-30; I Cor. 11:23-30; 10:16 e 
17; S. João 6:48-63; Apoc. 3:20; S. João 13:1-17).  

 
16. Dons e Ministérios Espirituais: 
Deus concede a todos os membros de Sua Igreja, em todas as épocas, dons espirituais que 

cada membro deve empregar em amoroso ministério para o bem comum da Igreja e da 
humanidade. Sendo outorgados pela atuação do Espírito Santo, o qual distribui a cada membro 
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como Lhe apraz, os dons provêem todas as aptidões e ministérios de que a Igreja necessita para 
cumprir suas funções divinamente ordenadas. De acordo com as Escrituras, esses dons 
abrangem tais ministérios como a fé, a cura, profecia, proclamação, ensino, administração, 
reconciliação, compaixão, e serviço abnegado e caridade para ajuda e animação das pessoas. 
Alguns membros são chamados por Deus e dotados pelo Espírito para funções reconhecidas 
pela Igreja em ministérios pastorais, evangelísticos, apostólicos e de ensino especialmente 
necessários para habilitar os membros para o serviço, edificar a Igreja com vistas à maturidade 
espiritual e promover a unidade da fé e do conhecimento de Deus. Quando os membros utilizam 
esses dons espirituais como fiéis despenseiros da multiforme graça de Deus, a Igreja é protegida 
contra a influência demolidora de falsas doutrinas, tem um crescimento que provém de Deus e é 
edificada na fé e no amor. (Rom. 12:4-8; I Cor. 12:9-11, 27 e 28; Efés. 4:8 e 11-16; II Cor. 
5:14-21; Atos 6:1-7; I Tim. 2:1-3; I S. Ped. 4:10 e 11; Col. 2:19; S. Mat. 25:31-36). 

 
17. O Dom de Profecia: 
Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é uma característica da Igreja 

remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen G. White. Como a mensageira do 
Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, 
orientação, instrução e correção à Igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela 
qual deve ser provado todo o ensino e experiência. (Joel 2:28 e 29; Atos 2:14-21; Heb. 1:1-3; 
Apoc. 12-17; 19:10). 

 
18. A Lei de Deus: 
Os grandes princípios da lei de Deus são incorporados nos Dez Mandamentos e 

exemplificados na vida de Cristo. Expressam o amor, a vontade e os propósitos de Deus acerca 
da conduta e das relações humanas, e são obrigatórias a todas as pessoas, em todas as épocas. 
Estes preceitos constituem a base do concerto de Deus com Seu povo e a norma no julgamento 
de Deus. Por meio da atuação do Espírito Santo, eles apontam para o pecado e despertam o 
senso da necessidade de um Salvador. A salvação é inteiramente pela graça, e não pelas obras, 
mas seu fruto é a obediência aos mandamentos. Essa obediência desenvolve o caráter cristão e 
resulta numa sensação de bem-estar. É uma evidência de nosso amor ao Senhor e de nossa 
solicitude por nossos semelhantes. A obediência da fé demonstra o poder de Cristo para 
transformar vidas, e fortalece, portanto, o testemunho cristão. (Êxo. 20:1-17; S,. Mat. 5:17; 
Deut. 28:1-14; Sal. 19:7-13; S. João 14:15; Rom. 8:1-4; I S. João 5:3; S. Mat. 22:36-40; Efés. 
2:8). 

 
19. O Sábado: 
O bondoso Criador, após os seis dias da Criação, descansou no sétimo dia e instituiu o 

sábado para todas as pessoas, como memorial da Criação. O quarto mandamento da lei de Deus 
requer a observância deste sábado do sétimo dia como dia de descanso, adoração e ministério, 
em harmonia com o ensino e a prática de Jesus, o Senhor do sábado. O sábado é um dia de 
deleitosa comunhão com Deus e uns com os outros. É um símbolo de nossa redenção em Cristo, 
um sinal de nossa santificação, uma prova de nossa lealdade e um antegozo de nosso futuro 
eterno no reino de Deus. O sábado é um sinal perpétuo do eterno concerto de Deus com Seu 
povo. A prazerosa observância deste tempo sagrado duma tarde a outra tarde, do pôr-do-sol ao 
pôr-do-sol, é uma celebração dos atos criadores e redentores de Deus. (Gên. 2:1-3; Êxo. 20:8-
11; 31:12-17; S. Luc. 4:16; Heb. 4:1- 11; Deut. 5:12-15; Isa. 56: 5 e 6; 58:13 e 14; Lev. 23:32; 
S. Mar. 2:27 e 28). 

 
20. Mordomia: 
Somos despenseiros de Deus, responsáveis a Ele pelo uso apropriado do tempo e das 

oportunidades, posses, e das bênçãos da Terra e seus recursos, que Ele colocou sob o nosso 
cuidado. Reconhecemos o direito de propriedade da parte de Deus por meio do fiel serviço a 
Ele e a nossos semelhantes, e devolvendo os dízimos e dando ofertas para a proclamação de 
Seu evangelho e para a manutenção e o crescimento de Sua Igreja. A mordomia é um privilégio 
que Deus nos concede para o desenvolvimento no amor e para a vitória sobre o egoísmo e a 
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cobiça. O mordomo se regozija nas bênçãos que advêm aos outros como resultado de sua 
fidelidade (Gên. 1:26-28; 2:15; Ageu 1:3-11; Mal. 3:8-12; S. Mat. 23:23; I Cor. 9:9-14). 

 
21. Conduta Cristã: 
Somos chamados para ser um povo piedoso que pensa, sente e age de acordo com os 

princípios do Céu. Para que o Espírito recrie em nós o caráter de nosso Senhor, nós só nos 
envolvemos naquelas coisas que produzirão em nossa vida pureza, saúde e alegria semelhantes 
às de Cristo. Isto significa que nossas diversões e entretenimentos devem corresponder aos mais 
altos padrões de gosto e beleza cristãos. Embora reconheçamos diferenças culturais, nosso 
vestuário deve ser simples, modesto e de bom gosto, apropriado àqueles cuja verdadeira beleza 
não consiste no adorno exterior, mas no ornamento imperecível de um espírito manso e 
tranqüilo. Significa também que, sendo o nosso corpo o templo do Espírito Santo, devemos 
cuidar dele inteligentemente. Com adequado exercício e repouso, devemos adotar alimentação 
mais saudável possível e abster-nos dos alimentos imundos identificados nas Escrituras. Visto 
que as bebidas alcoólicas, o fumo e o uso irresponsável de medicamentos e narcóticos são 
prejudiciais a nosso corpo, também devemos abster-nos dessas coisas. Em vez disso, devemos 
empenhar-nos em tudo que submeta nossos pensamentos e nosso corpo à disciplina de Cristo, o 
qual deseja nossa integridade, alegria e bem-estar. (I S. João 2:6; Efés. 5:1-13; Rom. 12:1 e 2; I 
Cor. 6:19 e 20; 10:31; I Tim. 2:9 e 10; Lev. 11:1-47; II Cor. 7:1; I S. Ped. 3:1-4; II Cor. 10:5; 
Filip. 4:8). 

 
22. Matrimônio e Família: 
O casamento foi divinamente estabelecido no Éden e confirmado por Jesus como união 

vitalícia entre um homem e uma mulher, em amoroso companheirismo. Para o cristão, o 
compromisso matrimonial é com Deus bem como com o cônjuge, e só deve ser assumido entre 
parceiros que partilham da mesma fé. Mútuo amor, honra, respeito e responsabilidade 
constituem a estrutura dessa relação, a qual deve refletir o amor, a santidade, a intimidade e a 
constância da relação entre Cristo e Sua Igreja. No tocante ao divórcio, Jesus ensinou que a 
pessoa que se divorcia do cônjuge, a não ser por causa de fornicação, e se casar com outro, 
comete adultério. Conquanto algumas relações de família fiquem aquém do ideal, os consortes 
que se dedicam inteiramente um ao outro, em Cristo, podem alcançar amorosa unidade por 
meio da orientação do Espírito e a instrução da Igreja. Deus abençoa a família e tenciona que 
seus membros ajudem um ao outro a alcança completa maturidade. Os pais devem educar os 
seus filhos a amar o Senhor e a obedecer-Lhe. Por seu exemplo e suas palavras, que Cristo é um 
disciplinador amoroso, sempre terno e solícito, desejando que eles se tornem membros de Seu 
corpo, a família de Deus. Crescente intimidade familiar é um dos característicos da mensagem 
final do evangelho. (Gên. 2:18-25; Deut. 6:5-9; S. João 2:1-11; Efés. 5:21-33; S. Mat. 5:31 e 
32; 19:3-9; Prov. 22:6; Efés. 6:1-4; Mal. 4:5 e 6; S. Mar. 10:11 e 12; S. Luc. 16:18; I Cor 7:10 e 
11). 

 
23. O Ministério de Cristo no Santuário Celestial: 
Há um santuário no Céu, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. 

Nele Cristo ministra em nosso favor, tornando acessíveis aos crentes os benefícios de Seu 
sacrifício expiatório, oferecido uma vez por todas, na cruz. Ele foi empossado como nosso 
grande Sumo-sacerdote e começou Seu ministério intercessório por ocasião de Sua ascensão. 
Em 1844, no fim do período profético dos 2300 dias, Ele iniciou a segunda e última etapa de 
Seu ministério expiatório. É uma obra de juízo investigativo, a qual faz parte da eliminação 
final de todo o pecado, prefigurada pela purificação do antigo santuário hebraico no Dia da 
Expiação. Nesse serviço típico, o santuário era purificado com o sangue do sacrifício de 
animais vivos, mas as coisas celestiais são purificadas com o perfeito sacrifício do sangue de 
Jesus. O juízo investigativo revela aos seres celestiais quem dentre os mortos dorme em Cristo, 
sendo, portanto, nEle, considerado digno de ter parte na primeira ressurreição. Também torna 
manifesta quem, dentre os vivos permanece em Cristo, guardando os mandamentos e a fé de 
Jesus, estando, portanto, nEle, preparado para a transladação ao Seu reino eterno. Esse 
julgamento vindica a justiça de Deus em salvar os que crêem em Jesus. Declara que os que 
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permanecem leais a Deus, receberão o reino. A terminação do ministério de Cristo assinalará o 
fim do tempo da graça para os seres humanos, antes do Segundo Advento. (Heb. 1:3; 8:1-5; 
9:11-28; Dan. 7:9-27; 8:13 e 14; 9:24- 27; Núm. 14:34; Ezeq. 4:6; Mal. 3:1; Lev. 16; Apoc. 
14:12; 20:12; 22:12).  

 
24. A Segunda Vinda de Cristo: 
A segunda vinda de Cristo é a bendita esperança da Igreja, o grande ponto culminante do 

evangelho. A vinda do Salvador será literal, pessoal, visível e universal. Quando Ele voltar, os 
justos falecidos serão ressuscitados e, juntamente com os justos que estiverem vivos, serão 
glorificados e levados para o Céu, mas os ímpios irão morrer. O cumprimento quase completo 
da maioria dos aspectos da profecia, bem como a condição atual do mundo, indica que a vinda 
de Cristo é iminente. O tempo exato desse acontecimento não foi revelado, e somos, portanto 
exortados a estar preparados em todo o tempo. (Tito 2:13; S. João 14:1-3; Atos 1:9- 11; I Tess. 
4:16 e 17; I Cor. 15:51-54; II Tess. 2:8; S. Mat 24; S. Mar. 13; S. Luc. 21; II Tim. 3:1- 5; Joel 
3:9-16; Heb. 9:28). 

 
25. Morte e Ressurreição: 
O salário do pecado é a morte. Mas Deus, o único que é imortal, concederá vida eterna a 

Seus remidos. Até aquele dia, a morte é um estado inconsciente para todas as pessoas. Quando 
Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, os justos ressuscitados e os justos vivos serão 
glorificados e arrebatados para o encontro de seu Senhor. A segunda ressurreição, a 
ressurreição dos ímpios ocorrerá 1000 anos mais tarde. (I Tim. 6:15 e 16; Rom. 6;23; I Cor. 
15:51-54; Ecles. 9:5 e 6; Sal. 146:4; I Tess. 4:13-17; Rom. 8:35-39; S. João 5:28 e 29; Apoc. 
20:1-10; S. João 5:24). 

 
26. O Milênio e o Fim do Pecado: 
O milênio é o reinado de mil anos de Cristo com Seus santos, no Céu, entre a primeira e a 

segunda ressurreições. Durante esse tempo serão julgados os ímpios mortos; a Terra estará 
completamente desolada, sem habitantes humanos com vida, mas ocupada por Satanás e seus 
anjos. No fim desse período, Cristo com Seus santos e a Cidade Santa descerão do Céu à Terra. 
Os ímpios mortos serão então ressuscitados e, com Satanás e seus anjos, cercarão a cidade; mas 
o fogo de Deus os consumirá e purificará a Terra. O universo ficará, assim, eternamente livre 
do pecado e dos pecadores. (Apoc. 20; Zac. 14:1-4; Jer. 4:23-26; I Cor. 6; II S. Ped. 2:4; Ezeq. 
28:18; II Tess. 1:7-9; Apoc. 19:17, 18 e 21). 

 
27. A Nova Terra: 
Na Nova Terra, em que habita justiça, Deus proverá um lar eterno para os remidos e um 

ambiente perfeito para vida, amor, alegria e aprendizado eternos, em Sua presença. Pois aqui o 
próprio Deus habitará com o Seu povo, e o sofrimento e a morte terão passado. O grande 
conflito estará terminado e não mais existirá pecado. Todas as coisas, animadas e inanimadas, 
declaram que Deus é amor; e Ele reinará para todo o sempre. Amém. (II S. Ped. 3:13; Gên. 
17:1-8; Isa. 35; 65:17-25; S. Mat. 5:5; Apoc. 21:1-7; 22:1-5; 11:15). 
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CAPÍTULO 3 
 

Comunidade virtual 
 

3.1.  Projeto Advir 

O Advir é uma iniciativa voluntária de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia 

visando a  criação, aprimoramento e utilização de  métodos para a edificação da Igreja e o 

cumprimento de sua principal missão – anunciar o evangelho para o breve retorno de Cristo.  

O Advir é atualmente composto por um website3 (figura 3.1)4, uma emissora de rádio 

FM, um curso profissionalizante de informática e uma agência freelance para criação de sites 

para a internet e material publicitário 5. Além disso, atua em conjunto com a Igreja Adventista 

do Sétimo Dia na localidade de  Cabuçu, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, desenvolvendo 

projetos evangelísticos.   

O Advir trabalha em conformidade com os princípios da Igreja Adventista do Sétimo Dia  

e segue às determinações expostas pela organização, evitando o uso indiscriminado do nome 

da Igreja, críticas e acusações a seus líderes e ao corpo de membros em geral. O Advir é uma 

iniciativa nascida dentro da Igreja Adventista, gerenciada por membros regulares e em 

conformidade com seus ensinamentos, tendo como principal objetivo,  a pregação do 

evangelho.  

    

3.1.1.  Objetivos 

O Advir possui três objetivos básicos com o propósito de alcançar o público interno e 

externo da igreja. 

1. A pregação do Evangelho.  Esse é o principal dos objetivos. Anunciar o 

evangelho e a volta de Cristo é a razão do próprio nome Advir (há de vir). Todas 

                                                 
3 www.advir.com.br     
4 Todas as figuras desse trabalho são apresentadas no anexo. 
5 Embora o Advir tenha outras ramificações, esse trabalho discutirá somente seu website.  
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as partes que compõem o Advir (site, rádio, curso) são direcionadas  para o 

cumprimento desta missão.   

2. Incentivar a igreja no cumprimento de sua missão.  O Advir procura 

desenvolver e aprimorar meios para envolver a igreja em atividades de 

evangelismo e edificação espiritual.  Através do site e da  rádio Advir, os 

membros da igreja obtém material para a sua edificação e para o evangelismo.  

3. Profissionalização de Jovens .  O Advir cria e desenvolve atividades que visam a 

profissionalização de jovens carentes na área de informática. Através do Curso de 

Informática  e do PD&D (Agência de Publicidade Digital e Design) esses jovens 

são treinados e depois de profissionalizados são encaminhados ao mercado de 

trabalho. 

 

3.2.  Histórico 

No início de 1999, um grupo de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Jardim 

Cabuçu, Nova Iguaçu, RJ,  se reuniu para elaborar o plano de criação de um site para internet  

onde o público alvo seria os Adventistas. A primeira idéia era a de criar um site com diversos 

itens que pudessem ser  úteis para o membro da igreja. Numa segunda etapa seria criada uma 

agência de publicidade virtual para o desenvolvimento de sites que tivessem a ver com a 

filosofia adventista. Esse seria um meio de conseguir recursos para manter o projeto.  

 Como a maioria dos membros da equipe não possuía conhecimento em informática, foi 

elaborado um plano de ajuda mútua onde os que dominavam a tecnologia instruíam os que 

eram leigos no assunto.  

De posse de um único computador, os membros da equipe se revezavam das 8:00h até às 

21:00h para obterem os conceitos básicos e avançados da informática e manipulação de 

softwares. Dentro de 30 dias, toda a equipe de sete pessoas foi treinada intensivamente. 

No início de março de 1999, foi ao ar a primeira versão do portal Advir.com composto 

por dois sites: Lições da Escola Sabatina e Pintando com a Boca de Marcelo Cunha.  Nos 

meses seguintes, um esforço dos membros da equipe permitiu a compra de mais um 

computador, o que ajudou na criação dos sites de desbravadores e  notícias (Advir News). 
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 Com o início da campanha do Evangelismo Integrado, foi lançado o primeiro site 

adventista voltado para o evangelismo na internet.  Além dos cursos bíblicos, o site possuía  

convites para serem enviados às pessoas, um pastor à disposição para responder perguntas e 

instruções para quem quisesse fazer parte da equipe de evangelistas virtuais.  

No final de 1999, o Advir.com já era um dos sites adventistas mais acessados no Brasil e 

a cada mês novos sites eram anexados6 ao Advir aumentando, assim, a utilidade do mesmo.  

O ano de 2000 foi um ano de consolidação e divulgação do projeto. Ao todo foram 

realizadas mais de 20 apresentações e diversas participações em grandes congressos e eventos 

da igreja Adventista dentro dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.  No 

final de 2000 nasceu o Curso de Informática Advir, reunindo em uma única sala da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia de Cabuçu quatro dos cinco computadores que a equipe havia 

conseguido dentro desse período.  

 Quase  ao mesmo tempo em que o curso de informática estava sendo montado, nascia a 

idéia de uma emissora de rádio que pudesse levar a Rede Novo Tempo aos moradores de 

parte da Baixada Fluminense. E, em 14 de janeiro de 2001, foi ao ar o primeiro programa da 

Rádio Advir 106.5 FM, com  apoio da Associação Rio de Janeiro Sul e membros locais da 

Igreja Adventista do Sétimo Dia de Cabuçu.  

 O mês de março foi o mês de lançamento da tão sonhada Agência de Publicidade e 

Propaganda, PD&D, que visava a criação de sites adventistas para internet.  Já no início de 

sua formação, a equipe do PD&D foi convidada para participar na criação do site de Estudos 

Bíblicos da Voz da Profecia, entre outros trabalhos importantes. Após isso, diversos projetos 

têm sido desenvolvidos para diversos segmentos da Igreja Adventista. 

 

3.3.  As parcerias 

O site Advir é constituído atualmente por mais de 600 páginas de conteúdo que varia entre 

sermões, testemunhos, lições, notícias e outros.  Em virtude da grande procura por estudos 

bíblicos (mais de 2.500 lições mensais), e não tendo capacidade para suprir tal volume de 

                                                 
6 Falaremos mais a respeito desse assunto quando discorreremos sobre as parcerias. 
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lições, o Advir firma uma associação com a Escola Bíblica da Voz da Profecia e o site Bíblia 

On-line7.  Esta associação, que na verdade uma parceria, acontece quando os administradores 

do Advir percebem que o conteúdo de determinado site se encaixa aos parâmetros e padrões 

apresentados ou contemplados no Advir.  Nessa parceria, o site Advir  passou a trabalhar 

como responsável pela programação visual do site de estudos Bíblicos, enquanto a Voz da 

Profecia  se encarregava de atender e orientar os alunos, ficando assim com a parte pedagogia 

da parceria. Na internet, a parceria é um recurso muito utilizado, pois possibilita aos sites 

agregar valor e ainda alimentar a “circularidade de conteúdos entre suas homepages, através 

de links que se remetem e se referenciam uns aos outros, por temáticas correlatas” 

(MORAES, 2000, on- line). 

As propostas de parcerias podem partir do ou para o Advir, na medida em que haja 

interesse de ambos parceiros.  As parcerias são benéficas para ambos os lados.  Um agrega 

valor para o outro.  Vejamos, por exemplo, o caso com o site Portal Natural8.  No Advir o link 

Saúde, cuja URL (Uniform Resource Locator)9 é www.advir.com.br/saúde direciona o 

usuário para o site www.portalnatural.com.br (figura 3.2). 

Podia-se facilmente utilizar o que Nielsen chama de ‘links para fora’ (NIELSEN, 2000).  

Ou seja, o link Saúde manteria a URL original www.portalnatural.com.br e levaria o usuário 

para o Portal Natural.  Todavia, a mudança de URL para www.advir.com.br/saude faz com 

que o usuário, de um lado, se sinta no mesmo ambiente, isto é, no Advir.  De outro lado, leva 

ao site Portal Natural um grande número de novos usuários além, é claro, dos que já o 

acessavam antes.  Adicionado a isso, ambos os sites podem trocar idéias e soluções de 

usabilidade através de seus webdesigners, se desejarem.  Existem outros casos de parcerias de 

muito destaque e interesse para os internautas: evangelismo, notícias, grupo de oração, 

sermões e outros.  

 
3.4.  Os usuários 

Em sua maioria, os usuários do Advir são membros da IASD.  Buscam, principalmente, 

conhecimento bíblico e recursos devocionais e religiosos para sua fé.  Há outras motivações, 

                                                 
7 www.bibliaonline.net  
8 www.portalnatural.com.br ou www.advir.com.br/saude  
9 Dentro de um site, pode existir muitos objetos, como um vídeo, uma apresentação, uma lista de colaboradores, 
etc.  A URL é o endereço específico daquele objeto dentro do site.   
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tais como: oração e/ou meditação pessoal, serviço voluntário, conversação informal com 

amigos. 

A sexta-feira é o dia da semana de maior incidência de acessos (17,5%).  Isso era 

previsível, uma vez que a sexta-feira é considerada pelos adventistas do sétimo dia como o dia 

de preparação, ou seja, neste dia, especialmente no período vespertino, os adventistas 

começam a fazer seus  preparativos para o sábado.  Constituem preparativos, atividades tais 

como, revisar a lição da escola sabatina, buscar recursos para possíveis sermões, organizar o 

culto de pôr-do-sol, selecionar músicas para a programação da igreja, fazer uma meditação, 

ler a bíblia, entre outras.  Essas atividades podem ser, e são, incrementadas com o conteúdo 

encontrado no site.  Em páginas como Escola Sabatina, Pôr-do-Sol, Sermões, a incidência de 

acesso na sexta-feira chega aos 30%.   

Tabela 3.1.  Dia de acesso 
18 a 24 de maio de 2003 

Dia da semana N.°  de acessos  Percentual 

Domingo 4777 11,73% 

Segunda 5820 14,30% 

Terça 5838 14,34% 

Quarta 5441 13,36% 

Quinta 6094 14,97% 

Sexta 7248 17,80% 

Sábado 5495 13,50% 

Total 40713 100% 

Fonte: NEDSTAT.  24 de Abril de 2.003. 
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Gráfico 3.1.  Dia de acesso 
De 18 a 24 de maio de 2003 
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Fazendo um levantamento dos dados de acesso a páginas como Escola Sabatina, 

Sermões e Música constata-se que um desses links é responsável por cerca de 10% dos 

acessos diários ao site do Advir.  Essas páginas oferecem, entre outras recursos, artigos, 

partituras, lições, comentários, técnicas.  Dessa forma, se confirma o que a maioria dos 

usuários busca: conhecimento religioso (apoiado biblicamente) e recursos devocionais. 

Tabela 3.2. Qual é sua principal finalidade ao acessar o site?  
Nov. /2002 – Fev. /2003 

 

 Número absoluto Percentual 
Oração e/ou meditação 
pessoal 

79 12,70% 

Servir como voluntário 44 7,07% 
Adoração em grupo 35 5,63% 
Conversação informal com 
amigos 82 13,18% 

Buscar conhecimento 
religioso (bíblico) 222 35,69% 
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Obter recursos devocionais e 
religiosos 

160 25,72% 

Total 622 100% 
Posição obtida em: 09/02/2003  
 
 

Gráfico 3.2.  Finalidade do acesso 
Nov. /2002 – Fev. /2003 
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Com relação a sua prática religiosa os usuários do site confessaram, na maioria, muito 

praticante (38,56%) e praticante médio (47,07%).  Quanto ao efeito que o conteúdo do site 

tem resultado, 48% dos usuários afirma que o site possibilitou uma reflexão sobre suas 

crenças religiosas e 32% admite que teve aumentado seu desejo de conhecer a Deus mais 

profundamente.       

Tabela 3.3.  Com relação à sua prática religiosa...  Você se considera? 
Nov./2002 – Abr./2003 

 Número absoluto Percentual 
Muito praticante  263 38,56 
Praticante médio 321 47,07 
Praticante esporádico 55 8,06 
Raramente pratico 29 4,25 
Não praticante 14 2,05 

Total 682 99,99 
Posição obtida em: 09/02/2003. 
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Gráfico 3.3.  Prática religiosa 
Nov./2002 – Abr./2003 
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O pico de acesso ao site se dá no final das tardes.  Como quase metade dos usuários do 

site o acessam do seu ambiente de trabalho, pode-se vincular o pico de acesso na final da 

tarde com o momento de menor produtividade nos ambientes de trabalho. 

 

 

Tabela 3.4.  Acessos por horário 
 

Fonte: NEDSTAT.  04 de  Março de 2.003. 

horário % horário % horário % horário % 

00:00-00:59 4.5 % 06:00-06:59 0.9 % 12:00-12:59 5.0 % 18:00-18:59 5.7 % 

01:00-01:59 3.4 % 07:00-07:59 1.6 % 13:00-13:59 5.9 % 19:00-19:59 5.3 % 

02:00-02:59 2.5 % 08:00-08:59 2.8 % 14:00-14:59 6.3 % 20:00-20:59 5.3 % 

03:00-03:59 2.0 % 09:00-09:59 3.3 % 15:00-15:59 6.3 % 21:00-21:59 5.5 % 

04:00-04:59 1.5 % 10:00-10:59 3.7 % 16:00-16:59 6.5 % 22:00-22:59 5.4 % 

05:00-05:59 1.3 % 11:00-11:59 4.2 % 17:00-17:59 6.4 % 23:00-23:59 4.7 % 
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Gráfico 3.4.  Acesso por horário 

 

Fonte: NEDSTAT.  04 de  março de 2003 
 
 
 
3.5.  A comunidade virtual 
 

Vimos, no primeiro capítulo deste trabalho, a conceituação sobre comunidade virtual.  

Rheingold (1993, on- line) refere-se a um agregado de pessoas que se encontram, através da 

internet, para manter debates públicos, com sentimentos humanos, para formar teias de 

relacionamentos pessoais.  Lévy introduz a motivação da comunidade virtual quando fala que 

ela “é construída sobre as afinidades de interesses, de conhecimentos, sobre projetos mútuos, 

em um processo de cooperação ou de troca, tudo isso independentemente das proximidades 

geográficas e das filiações institucionais” (LÉVY, 1999, p. 127).  Castells concorda com Lévy 

quando afirma que as comunidades virtuais são organizadas “em torno de um interesse ou 

finalidade compartilhados, embora algumas vezes a própria comunicação se transforme no 

objetivo” (1999, p.385).  Pode-se, portanto, concluir que as comunidades virtuais se 

constituem de um grupo de pessoas movido por um conjunto de interesses comuns, sejam eles 

profissionais, políticos, ideológicos, religiosos, sociais, relacionais ou outro.  Elas têm, como 

elemento aglutinador, a dinâmica de projetos comuns impulsionados por motivos e razões 

compartilhadas, e não fator territorial geográfico (PRIMO, 1997; SILVA, 1999).  
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Desconsidera-se o contexto social imediato.  Não importa se o membro está atomicamente 

distante, ou seja, sua localidade física/geográfica não tem relevância.  Nesse novo mundo 

descortinado a partir do fluxo de bits através de fios, cabo e mesmo do ar, o real, o átomo, o 

físico deixam de causar constrangimentos, impedimentos; ou pelo menos têm seus efeitos 

minimizados.  Conectar-se ao ciberespaço é se desmaterializar e se rematerializar; é se 

desfazer dos átomos que compõem o corpo e se rematerializar em bits.  Conectar-se ao 

ciberespaço é escolher viver, por um instante que seja, num mundo de seres digitais (bits) 

cujos corpos reais (átomos) ficaram do outro lado da tela.  É escolher o coletivo, o artificial, o 

espírito, o digital, quase sempre em detrimento do individual, do orgânico, do corpo e do 

analógico, respectivamente (LEMOS, 1996, on- line).  É optar pelo virtual deixando de lado o 

real, ou ainda, optar pelo virtual esperando ou desejando o atual. 

Experimenta-se uma  situação paradoxal de lugar e não- lugar na intrincada rede 

infocomunicacional. E, embora o sujeito agente da produção e partilha informacional e 

relacional esteja estabelecido num lugar físico, este se encontra também “suspenso na 

pluralidade de lugares que a navegação na rede lhe permite, por outro lado tanto no espaço 

físico como no espaço virtual existem lugares e não-lugares” (SILVA, 2001, on- line).  As 

informações (texto, som e imagem) estão fisicamente hospedadas em algum lugar.     

Para Jones (1997, on- line), é necessário que se faça uma clara distinção entre a 

comunidade virtual propriamente dita e o lugar que ela utiliza no ciberespaço.  Jones chama 

tal lugar de virtual settlement10.  O virtual settlement (assentamento virtual) é tão somente o 

suporte técnico no qual, efetivamente, se estabelece a comunidade virtual (IRC, e-mails, 

newsgroups, etc).  Comunidades virtuais são, por sua vez, comunidades resultantes do uso de 

tais suportes.  Um servidor de IRC11, ainda que contendo milhares de canais, pode não ser 

considerado uma comunidade virtual, pois podem não possuir relações entre si (JONES, 1997, 

on- line). 

Na argumentação sobre comunidades virtuais, foram estabelecidos alguns critérios que 

caracterizariam uma agregação de pessoas reunidas no ciberespaço como uma comunidade 

virtual, a saber: (1) um nível mínimo de interatividade entre seus membros; (2) o sentimento 

                                                 
10 Isto é, assentamento (colonização ou povoamento) virtual. 
11 IRC (Internet Relay Chat) é um sistema de conversação na internet que envolve um conjunto de regras e 
convenções, além de um software do tipo cliente/servidor. 
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de pertencimento; (3) um nível mínimo de permanência de seus membros; (4) o sentimento de 

colaboração em busca dos interesses comuns. 

Passaremos a analisar cada um dos critérios caracterizadores, identificando-os no site 

Advir.   

3.5.1.  Um nível mínimo de interatividade entre seus membros 

As comunidades virtuais são formadas a partir de interesses comuns, projetos afins, 

compartilhamentos de idéias, troca de suporte e outros, independente da localidade na qual se 

encontram seus membros.  Dessa forma, faz-se necessário que exista um mínimo de 

comunicação, interatividade entre os participantes da comunidade para que esta possa levar a 

cabo seus objetivos, realizar seus intentos.  O que se pode esperar de uma comunidade cujos 

membros não comuniquem (partilhar e/ou compartilhar) suas impressões e opiniões, desejos e 

sonhos, frustrações e realizações?  Beamish (1995, on-line), refere-se à comunidade como um 

grupo social, de qualquer tamanho, que divide (comunica) interesses comuns.  Rheingold diz 

que comunidades virtuais são “agregados sociais que emergem da internet quando pessoas o 

bastante (suficientes) mantêm suficiente discussão pública, com suficiente sentimento 

humano, para formar teias de relacionamentos pessoais no ciberespaço” (1993, on- line). Não 

é o desejo de comunicar, de interagir que determina as organizações sociais; no entanto, pode-

se afirmar que a disponibilidade da comunicação aumenta a possibilidade de que os 

agrupamentos sociais se desenvolvam (BERLO, 1999, p. 155).   

Como já dito, comunidade e comunicação têm uma mesma raiz latina.  O fato de alguém 

apenas receber mensagens, notícias e informações, não o faz participante de uma comunidade 

virtual se este não tiver a possibilidade de devolver, responder, interagir com aquele que lhe 

enviou a mensagem.  A comunicação em dois sentidos é característica das comunidades 

virtuais, isto é, a interação deve ser bidirecional.  

No Advir se encontra uma série de ferramentas e situações que permitem a interação 

entre seus membros.  No link Amigos pode-se fazer e/ou encontrar amigos através de suas 

muitas salas de bate-papo dividas por fa ixa etária e grupos de interesses; existem alguns 

grupos de discussão, e outros.  Entre seus grupos de discussão há um elevado nível de 

interatividade contando com um envio médio de 70 mensagens diárias.  
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3.5.2.  O sentimento de pertencimento 

A mídia interativa on- line fez mudar a compreensão do mundo espacial e temporal que 

as pessoas ocupam.  De modo análogo, a internet causou uma mudança na compreensão dos 

grupos e comunidades nos quais as pessoas vivem, sobrevivem ou compartilham um caminho 

comum inseridos no tempo e no espaço.  As mudanças causadas na compreensão de tempo e 

espaço trouxeram consigo uma mudança no sentido de pertencimento das pessoas, a ponto de 

o indivíduo sentir-se pertencente “a grupos e comunidades que se constituem em parte através 

da mídia” (THOMPSON, 2002, p.39).  O mundo perceptível é ampliado em direção a um 

mundo cada vez mais distante dos encontros diários (contexto social imediato). 

A comunicação de mão dupla, propiciada pelas várias ferramentas da internet, permite 

que os membros da comunidade virtual possam expor seus sentimentos.  Não raras são as 

mensagens de membros que declaram, nas entrelinhas, o senso de pertencimento à 

comunidade.  Alguns postam mensagens explicando o porquê de sua “ausência” enquanto que 

outros respondem a essas mensagens dizendo terem sentido tal “ausência”. 

From: "Vanessa Alves" <vanessaalves@lol.com.br> 
To: <Planetaja@yahoogrupos.com.br> 
Sent: Thursday, March 13, 2003 6:44 PM 
Subject: [PlanetajA!] Que Saudades! 
 
Oi Pessoal!!!!!!! 

 Bem, muitos aqui nem me conhecem! Faz algum tempo que participo desse 

grupo.  Mas, de uns tempos pra cá, tenho estado meio oculta.... Não tem dado 

tempo de participar como eu gostaria! 

Que Saudades de vocês e de estar por dentro de tudo o que acontece, além de 

participar! Mas, estou colocando todos os e-mails em dia e logo eu volto com 

tudo!! Hehehehe 

Ah! Ainda sou diretora JA..  Estamos bem... Fizemos um acampamento 

maravilhoso! Com direito a banho de rio, louvores lindos, carrinhos de rolimã, fogo 

do conselho, e até Santa Ceia na madrugada! Uma bênção. 

Abração pra todos! E torçam para que eu consiga organizar minha caixa 

de entrada...hehehe 

Deus abençoe o trabalho de vocês na obra! 

Abração. 

Vanessa Alves. 

Paranaguá-PR. 
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Tabela 3.5.  Com que freqüência você acessa este site?  
Nov./2002 – Abr./2003  

 
 Número absoluto Percentual 

Esporadicamente  40 11,76% 
1 vez por semana  30 8,82% 
2 ou 3 vezes por semana  55 16,18% 
4 a 6 vezes por semana   80 23,53% 
Todos os dias  135 39,71% 

Total 682 100% 
Posição obtida em: 25/04/2003 20:59:31 
 
 

Gráfico 3.5.  Freqüência de acesso 
Nov./2002 – Abr./2003 
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Constata-se, por meio dos dados que dois em  cada cinco usuários do site acessam o site 

todos os dias da semana, e outros 23,5% dos usuários acessam-no pelo menos quatro vezes na 

semana.  Esses internautas são mais que usuários, na verdade, eles são membros da 

comunidade virtual do Advir. 

Não há necessidade de um lugar físico para que o sentimento de pertencimento aconteça.  

As trocas relacionais que desenvolvem o senso de pertencimento se dão no virtual settlement, 
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através de ferramentas como e-mails, chat e newsgroups.  Embora o ciberespaço promova a 

diluição das fronteiras geográficas, ele permite “também a geração de novos territórios, 

identidades e práticas sociais” (SILVA, 2001, on- line). O ciberespaço permite que membros 

de uma comunidade virtual tenham possibilidade de eleger a que comunidade pertencer, 

quando e como pertencer de acordo com sua identidade, sua motivação e seu interesse.  

 

3.5.3.  Um nível mínimo de permanência de seus membros 

Outra característica notada entre os membros das comunidades virtuais é sua 

permanência nesse meio.  Membro de uma comunidade não é aquele que tão-somente e de 

modo esporádico se comunica com outros no virtual settlement.  Esses tais são simplesmente 

‘participantes da interação’ promovida pelo site.  A esporadicidade desses participantes os faz 

transeuntes dos assentamentos virtuais – são passageiros no suporte técnico, mas não 

membros das comunidades virtuais.  Ser membro requer efetividade na interação, 

reciprocidade nas trocas, permanência no virtual settlement por determinado período de 

tempo.  Deste conceito, podemos destacar alguns pontos que parecem refletir as 

características apontadas por Palacios (1995) na formação do conceito de comunidade.  

Evidencia-se o sentido de pertencimento e de permanência, mesmo que temporária, na 

formação de um espaço (territorialidade simbólica), onde possam ser estabelecidas relações 

sociais. 

O Advir tem, dentre seus grupos, membros cuja permanência está consolidada.  Por 

exemplo, cerca de 60% dos atuais membros de um dos grupos de discussão (Central de 

Diretores J.A.) interagem de modo efetivo e estável há pelo menos um semestre.  

Considerando que esse grupo tem pouco mais de um ano de vida, a permanência de seus 

membros é relativamente estável.  Ainda há a página Advir Amigos na qual estão cadastradas 

centenas de pessoas, muitas das quais há mais de três semestres.   

Seria inconcebível o conceito de comunidade num grupo constituído por uma massa de  

integrantes que se renova de tempos em tempos, sendo breve esse espaço de tempo.  A 

permanência desses indivíduos em grupos é um dos fatores que os faz se sentirem membros 

da comunidade.  Além disso, as relações sociais devem ser forjadas e mantidas também no 

ciberespaço, para que a quantidade de membros participantes da comunidade virtual se 

mantenha relativamente estável.  Sem a devida permanência, os participantes das trocas 



 70 

comunicacionais não gozariam de uma relação suficientemente profunda que viesse 

caracterizar a comunidade virtual.  Não seria possível perceber o senso de pertencimento num 

dado local se, ao retornar a esse local, o membro deparasse com um ambiente humano 

totalmente novo ou estranho, necessitando, assim, formar novos laços relacionais.  

  

3.5.4.  O sentimento de colaboração na busca dos interesses comuns 

O ser humano é, por sua natureza, um ser social que busca viver em grupos.  Ao agrupar-

se com outros de sua espécie, o homem busca satisfazer, total ou parcialmente, suas 

necessidades.  Aceitação, reconhecimento, segurança, afeto são, entre outros, fatores que 

conduzem o indivíduo ao viver em grupo, pois aí acredita existir o sentimento de colaboração 

responsável pela satisfação de suas necessidades e realização de seus anseios.  Vivendo num 

ambiente onde a colaboração, o desejo de ajudar e ser ajudado prevaleçam, o ser humano se 

sente mais fortalecido e melhor preparado para viver, ou sobreviver, dentro do mundo que o 

cerca.  O desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação, em especial a 

internet, fez surgir uma nova dimensão de ação.   

A comunicação mediada por computador, por exemplo, pode otimizar o tempo de 

procura da ajuda, aumenta o leque de possíveis topos nos quais se podem encontrar auxílio, 

pois no ciberespaço “as ações e reações frutos das trocas informacionais e de conteúdos 

simbólicos podem ser percebidas e sentidas por pessoas que vivem em mundo dissociados nas 

dimensões temporal e especial” (THOMPSON, 2002, p.92). 

A página Procura-se do Advir (figura 3.3) é uma dessas ações e reações que, nos moldes 

em que é apresentada, seria impossível não fosse a internet.  Trata-se de uma página na qual o 

membro da comunidade pode encontrar ou ter informações de alguém que há muito não tem 

notícia.  As pessoas podem ajudar e ser ajudadas.  Ao colocar seu pedido de localização na 

página o membro também manifesta sua esperança e desejo de que alguém possa lhe ajudar, 

com essa atitude demonstra que acredita no senso de colaboração dos membros que por aí 

passam.  Como esta página, existem outras nas quais o sentimento de colaboração e ajuda 

mútua podem ser expressos, experimentados e compartilhados.    

 
Sete em cada dez membros da comunidade Advir admitem que recorrem ao site com o 

intento de prestar ou receber auxílio de qualquer espécie.  Quer seja em forma de um pedido 
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de oração ou uma dúvida esclarecida, quer seja através de uma palavra amiga ou ainda de 

recursos financeiros, os membros da comunidade Advir têm-se mostrado carentes da atenção 

e cuidado de seus companheiros virtuais bem como dispostos, solícitos e solidários às 

necessidades e privações dos que com eles trilham uma jornada comum na comunidade 

ciberespacial.  A compreensão da dimensão espaço é transformada.  Através das novas formas 

de comunicação o mundo físico (atômico) é encolhido e reduzido à dimensão digital reinante 

no ciberespaço, com isso se tem a possibilidade de atuar em contextos sociais dissociados, 

“permitindo que as pessoas possam dirigir suas ações para outras pessoas que não 

compartilham seus contextos imediatos ou reagir em resposta às ações de outros” 

(THOMPSON, 2002, p.92). 

 

3.6.  Comunidade virtual versus comunidade real 

É fato que muitas pessoas se têm utilizado das novas tecnologias de comunicação e 

informação para manter contato e trocar informações com pessoas de suas comunidades 

físicas reais, suas comunidades off- line pré-existentes.  Muitos laços relacionais que seriam 

finalizados, dadas as circunstâncias de tempo e espaço, podem ser mantidos até que se tenham 

oportunidades reais de encontro face-a-face.  Além disso, muito do que se faz nos encontros 

face-a-face é perfeitamente possível fazer através de encontros no ciberespaço 

(DERTOUZOS, 1997).  Não se quer dizer com isso que os contatos face-a-face devam ser 

evitados, embora “cada vez mais os indivíduos prefiram buscar informação e conteúdo 

simbólico em outras fontes do que nas pessoas com quem interagem diretamente no dia-a-dia” 

(THOMPSON, 2002, p.82).  

Todavia, acreditamos que as modalidades de comunicação real e virtual podem conviver 

em harmonia.  Deve-se lembrar que as novas formas de comunicação propiciadas pela 

internet não se propõem a substituir ou excluir as formas tradicionais de interação entre os 

indivíduos.  Não são modalidades excludentes, ainda que muitos acreditem que o sejam 

(PICKARD, 1998, on- line).  Em última análise, deve-se reconhecer que as comunidades 

virtuais, apesar do nome, são constituídas de, por e para pessoas reais.  

Os grupos de discussão engendrados a partir do site do Advir têm uma média de 

duzentas mensagens diárias (dias úteis).  No sábado12, as mensagens postadas para os grupos 

                                                 
12 O sábado é o dia de guarda dos adventistas do sétimo dia. 
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raramente chegam ao número de dez.  Três em cada cinco membros desses grupos admitem 

que tem recorrido aos correspondentes grupos com o intuito de obter auxílio e suporte para 

cumprirem suas obrigações nas suas igrejas locais – suas comunidades off- line.  Os 

participantes das interações nas comunidades on- line as utilizam com o claro propósito de 

suplementar suas comunidades reais.  O convívio na comunidade virtual do Advir  não tem 

diminuído a efetividade das interações face a face das comunidades reais, isto é, das trocas 

relacionais e informacionais nas igrejas físicas.   

Há ainda um outro ponto.  Fazendo uma análise sobre o termo ‘virtual’, Lévy (1999, p. 

47) argumenta que “em filosofia o virtual não se opõe ao real mas sim ao atual: a virtualidade 

e a atualidade são apenas dois modos diferentes da realidade”.  Para Lévy, o virtual tende a 

atualizar-se, assim como a árvore está na semente apenas esperando se atualizar.  Partindo 

dessa argumentação de Lévy, o que se pode dizer dos relacionamentos desenvolvidos e 

mantido no espaço virtua l?  Eles tendem a atualizar-se, visto que o virtual não anula o real? 

Sabe-se que muitos dos laços sociais forjicados no ciberespaço se materializam em 

átomos quando de seus encontros nas comunidades off-line.  O virtual encontra o real na 

atualização.  Há, porém, que se considerar os constrangimentos – tolhimentos da liberdade – 

causados pelo espaço e pelo tempo.  Muitos dos relacionamentos virtuais terão poucas 

possibilidades de se tornarem reais dadas as distâncias geográficas.  Entretanto, para os 

membros da comunidade virtual do Advir todos os relacionamentos virtuais são passíveis de 

atualização, pois os impedimentos causados pelo tempo e pelo espaço perderão seu poder 

quando do encontro dos remidos nas mansões celestes.  

 

3.7.  Os grupos 

        Os grupos talvez sejam os maiores responsáveis por desenvolver um senso de 

comunidade no espaço virtual.  Por meio deles pode-se desfrutar de uma variedade de 

possibilidades interacionais; enviar dúvidas, fazer perguntas, questionar, dar opiniões, 

conhecer a opinião corrente de um grupo específico de pessoas.  Dentre os grupos on- line, 

destaca-se a lista de discussão.   

Uma lista de discussão (mailing list) é um agrupamento de pessoas reunidas em torno de 

interesses comuns, cuja única exigência é os participantes terem um endereço eletrônico, pois  

ela funciona exclusivamente na plataforma de correio eletrônico.  A lista de discussão é um 

recurso ou uma ferramenta de comunicação on- line de funcionalidade simples e eficiente.  
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Nas listas, todas as mensagens postadas por seus participantes são enviadas ao endereço do 

servidor13 que se encarrega de distribuir para os demais membros cadastrados da lista.  As 

listas de discussão podem ser abertas ou fechadas, podendo haver ou não a presença do  

moderador que é a pessoa responsável pela filtragem e seleção das mensagens enviadas.  Os 

membros da lista podem participar enviando suas mensagens para temas já em discussão, 

alimentando-as assim, ou podem iniciar uma nova discussão.  As listas se caracterizam 

essencialmente por favorecer a troca de informações, pela apresentação de pontos de vista e 

pela forma de proceder.  É capaz de proporcionar a troca de múltiplas perspectivas e 

interpretações e a exposição de novas idéias e criação de significados compartilhados entre os 

participantes.  As listas gozam de uma considerável vantagem, herdada da funcionalidade 

próprio do e-mail, que é o fato de ser uma ferramenta de interação assíncrona.  Dessa maneira, 

seus participantes podem escolher quando e onde querem ter acesso às mensagens postadas 

para a lista. 

A comunidade Advir conta com algumas listas de discussões.  São listas dividas por 

setores da IASD: escola sabatina, diretores dos Jovens Adventistas (JA), líderes dos 

Desbravadores, diretores de música e outros. 

Nos próximos capítulos veremos como os membros da comunidade virtual Advir 

compartilham seus interesses, desenvolvem, expressam e mantêm seus relacionamentos, bem 

como atuam em benefício de outros indivíduos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Programa que fornece algum tipo de serviço para outro programa e, por extensão, o computador que contém 
esse tipo de serviço.   
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CAPÍTULO 4 

Comunidade de aprendizagem 

4.1.  Comunicando a mensagem 

No outono de 1517, na cidade de Wittenberg, Lutero fixa suas 95 teses na porta da igreja 

de Wittenberg.  Este ato é considerado um dos momentos inaugurais da Reforma Protestante 

(CHUANU, 1993; EISENSTEIN, 1998).  Uma vez colocada na porta da igreja, a mensagem 

seria encontrada por todos aqueles que por ali passassem.  Embora se conhecessem as 

circunstâncias em que o receptor leria a mensagem, não se podia conhecer a identidade do 

leitor, este era anônimo. 

Essa atitude de Lutero configurou-se numa forma de comunicação de massa, se 

considerarmos como comunicação de massa o fluxo de comunicação não responsivo 

(unilateral) propagado para uma audiência vasta e heterogênea que não tem como manifestar, 

ao produtor da mensagem, sua impressão sobre a mesma. Na comunicação de massa o 

contexto de produção é bem diverso do contexto de recepção, o que acarreta uma limitada e 

circunscrita capacidade de intervenção dos receptores (THOMPSON, 2002, p.31).  O receptor 

é anônimo. 

A televisão, o rádio e a imprensa, considerados grandes meios de comunicação de massa, 

direcionam suas mensagens a um vasto público “sem nome”, “sem identidade”.  Sem 

qualquer discriminação, o fluxo informacional é difundido a todo os lugares, sem excluir esse 

ou aquele grupo mesmo quando a comunicação é direcionada a um grupo específico.  Ao ser 

enviada a informação, essa fica a disposição de qualquer um (DEFLEUR e  BALL-

ROKEACH, 1993). 

Ao longo de sua história, a IASD tem se valido dos meios de comunicação de massa para 

difundir suas mensagens de fé e esperança.  No Brasil (Santa Catarina), o adventismo teve 

início em 1884 graças à publicação, em língua alemã, da revista A Voz da Verdade (Stimme 

der Warhiet).  A revista A Voz da Verdade foi um primeiro impulso comunicacional 

adventista no país.  Em 1900 começa a ser publicada, em português, a revista O Arauto da 

Verdade.  No ano de 1905, é montado um prelo em Taquari (RS).  Dois anos depois surge a 

Casa Publicadora Brasileira, a editora da IASD.  Em 1943, surge o programa radiofônico A 

Voz da Profecia.  Na década de sessenta é produzido o programa televisivo Fé Para Hoje.  

Quando aplicado o paradigma do ‘ato comunicacional’ de Lasswell (quem? – diz o quê? 

– em que canal? – a quem? – com que efeito?) através de um canal massivo, o emissor da 
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mensagem fica definido, mas seu receptor anônimo.  Pode-se, nesse caso, delimitar o âmbito 

ou alcance da emissão comunicacional, ou seja, é possível estabelecer um raio simbólico de 

alcance (idioma, espaço geográfico, tema) da mensagem, contudo, não se pode conhecer ou 

identificar quem serão os receptores da mensagem.  O rádio, o jornal e a televisão produzem e 

propagam suas mensagens a um vasto público num imenso espaço geográfico, mas não se 

pode identificar as pessoas que ouvirão, lerão e assistirão seus produtos.  E, por não conhecer 

a identidade se seu receptor, os meios de comunicação de massa não levam em conta suas 

preferências, peculiaridades e individualidades.  A própria natureza da comunicação de massa 

faz seus receptores parceiros desiguais no processo de trocas simbólicas.  “Comparados com 

os indivíduos envolvidos no processo de produção e transmissão, os receptores de mensagens 

mediadas pouco podem fazer para determinar os tópicos ou o conteúdo da comunicação” 

(THOMPSON, 2002, p.35). 

Nos dias atuais, a IASD continua operando sua propagação evangelística através da 

imprensa escrita, do rádio e da televisão.  Além desses veículos de comunicação de massa, a 

IASD passou a se utilizar da internet como mídia propagadora de suas comunicações 

evangelísticas.  Porém, este novo meio de comunicação (a internet) tem outras características 

e peculiaridades distintas das características das mídias de massa. 

As interações comunicacionais pessoais gozam de uma relação mútua entre emissor e 

receptor.  Os intercâmbios nas conversações face a face são baseados no diálogo, o fluxo 

comunicacional de mão-dupla.  Fluxo bidirecional é o que se encontra nas comunicações 

entre indivíduos que ocupam um contexto social imediato (THOMPSON, 2002, p.31).  

Emissor e receptor são identificados e conhecidos.  Essa não é uma prerrogativa exclusiva da 

comunicação face a face.  As interações mediadas por veículos postados (correio tradicional) 

e por telefones, bem como as formas de comunicação permitidas pela internet, as interações 

on- line, também gozam dessa característica.  Se nas comunicações de massa a identidade do 

receptor é, por razões óbvias, desconhecida, e mesmo não significativa para tal processo, nas 

interações on-line a identidade do receptor não só pode ser conhecida, como deve ser 

considerada sua individualidade. 

Passaremos, nas próximas seções, à descrição e análise do processo evangelístico on- line 

praticado na comunidade virtual do Advir.  

4.2. Tomando parte ativa 
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Quando se fala em desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, logo se pensa 

em uma inovação nas redes de troca de conteúdos informacionais e relacionais entre as 

pessoas.  Entretanto, quando se considera a possibilidade de ação e reação (interação) 

propiciada pelas novas tecnologias de comunicação e informação, constata-se hoje um 

significativo desenvolvimento estrutural no modo como as pessoas interagem em suas 

relações pessoais.  As formas de interação presentes no ciberespaço fazem surgir uma nova 

relação social disjunta dos ambientes físicos compartilhados, dissociadas das dimensões 

temporal e espacial presentes nas interações face a face.  A mídia interativa on- line permite 

que se atue a distância, possibilitam que pessoas possam agir, atuar e interferir nas vidas de 

outras pessoas que não compartilham o mesmo contexto social imediato. 

O processo de aprendizagem pode ser uma dessa formas de atuar a distância na vida de 

outras pessoas.  

   

4.2.1.  o processo do evangelismo on-line 

O trabalho evangelístico  tem um vasto campo a cobrir.  A IASD acredita e prega que a 

mensagem deve ser anunciada a todos os povos e nações (AGIASD, 2000).  E como será 

realizado este trabalho?  De acordo com Ellen White, uma das fundaram a IASD, onde há só 

um obreiro deveria haver cem (WHITE, 1995, p. 488). 

A seguir será feita a descrição de como o membro da comunidade pode tomar parte ativa 

no evangelismo utilizando-se das possibilidades oferecidas pelo site.  

O Advir oferece a seus membros a possibilidade de tomarem parte ativa no trabalho de 

propagação do evangelho por meio da modalidade on- line de evangelismo.  Ao clicar em no 

link <Evangelismo> o membro é levado a uma página na qual se lhe apresenta a notificação 

de que alguns estudantes de cursos bíblicos on- line14 solicitaram uma visita (fig. 4.1).  Através 

desse link, a comunidade virtual, oferece a possibilidade de encontros pessoais, propiciando a 

interação face a face.  Clicando sobre seu Estado o membro abrirá a página (fig. 4.2) na qual 

pode figurar alguém cujo endereço esteja nas proximidades de sua residência.  Optando por 

fazer a visita o membro poderá se cadastrar com visitador e então receberá o endereço 

completo do solicitante.  Caso não seja visitador cadastrado, o membro poderá cadastrar-se e 

aguardar o resultado da avaliação cadastral que virá através de e-mail.   

                                                 
14 Esses cursos bíblicos são oferecidos pelo site www.bibliaonline.net, parceiro do Advir.  Mais adiante será feita 
uma apresentação destes cursos.  
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A pergunta que se faz agora é: como surgiram essas solicitações de visitas?  O que as 
motivaram?  Enfim, qual é sua origem? 

O site Advir, em parceria com o site Bíblia On-line (www.bibliaonline.net) e com o site 

Cristo Vai Voltar (www.cvvnet.org), oferece na modalidade on- line alguns cursos bíblicos.  

Atualmente são cinco os cursos oferecidos, a saber: A Bíblia ensina, Encontro com a vida, A 

esperança é Jesus, A Bíblia fala e Revelações do Apocalipse.  Esses cursos estão também 

disponíveis, através de links, em vários outros sites relacionados à IASD.  Além disso, pode-

se utilizar divulgadores15 on- line para fazer um convite a alguma pessoa conhecida, bastando 

para isso apenas conhecer seu endereço eletrônico.   

Seja como for, indo direto aos sites ou através de um convite, o internauta será 

direcionado para a página de cursos bíblicos do Advir.  Nessa página o internauta tem a opção 

de se inscrever em um curso bíblico, fazer um pedido de oração ou solicitar um conselho.  

Assim, o ciberespaço proporciona ao indivíduo a possibilidade de modelar e remodelar seu  

patrimônio cognitivo, expandindo seus horizontes relacional e experimental. 

 

4.2.2.  O membro ativo 

Já foi visto que o membro da Advir tem a possibilidade de participar ativamente do 

evangelismo on- line.  Seja pelo link <Evangelismo> ou pelo link <Cursos Bíblicos> o 

membro poderá chegar até a página de cadastro na qual poderá escolher a maneira como quer 

colaborar.  São quatro as formas pelas quais os membros podem realizar seu trabalho: 

intercessor, instrutor, conselheiro e visitador. 

 

1.  Intercessor 
O intercessor é aquele que recebe através de e-mail os pedidos de orações de 

alunos que fazem o curso bíblico on-line e ora por esses.  

Requisitos para ser um Intercessor: 

• Acessar a caixa de e-mails duas vezes por semana.  
• Possuir forte amor pelas pessoas por quem Cristo morreu.  
• Desejar crescer no uso da fé intercessória.  

2.  Instrutor  
O instrutor auxilia os alunos que estão fazendo cursos bíblicos via internet, 

respondendo as dúvidas que possam existir. Cada aluno recebe um instrutor que o 
acompanha ao longo de todo o curso escolhido.  

                                                 
15 Os divulgadores são um tipo de convite com mensagens (imagem e texto) reflexíveis  enviadas através do e-
mail da pessoa que se deseja convidar.   
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Requisitos para ser um Instrutor: 

• Acessar a caixa de e-mails duas vezes por semana.  
• Não demorar mais de dez dias para responder a uma pergunta.  
• Ser um cristão convicto de que Jesus Cristo é o único Salvador.  
• Aceitar a Bíblia como única regra de fé e prática. 

 

3.  Conselheiro  
O conselheiro recebe em seu e-mail perguntas de cunho bíblico ou pessoal de 

internautas. Ao responder procura levar esperança e conforto. Tudo isto é feito sem 
que o e-mail de quem faz a pergunta ou de quem responde seja revelado.  

Requisitos para ser um Conselheiro: 

• Acessar a caixa de e-mails duas vezes por semana.  
• Não demorar mais de dez dias para responder a uma pergunta.  
• Possuir ou estar fazendo um curso superior.  
• Ser um cristão convicto de que Jesus Cristo é o único Salvador.  
• Aceitar a Bíblia como única regra de fé e prática. 

4.  Visitador  
O visitador é a pessoa que se dispõe a visitar algum aluno dos cursos bíblicos 

via internet que solicitou visita pessoal. O visitador é convidado a visitar pessoas 
apenas em sua cidade ou região, determinada pelo CEP. Ele é muito importante, 
pois leva calor e amizade.  

Requisitos para ser um Visitador: 

• Acessar a caixa de e-mails duas vezes por semana.  
• Visitar alguém que tenha solicitado visita, em no máximo dez dias.  
• Prestar relatório via internet da visita efetuada.  
• Gostar de estar com pessoas revelando a elas o amor de Jesus. 

 

Ao receber uma mensagem de aprovação cadastral, o membro passa a fazer parte do 

corpo de colaboradores do site.  Assim, através de login16 e senha o membro pode acessar a 

“área de colaboradores” na qual terá acesso a uma variedade de informações relativas ao 

trabalho evangelístico desenvolvido no site.  Entre as informações disponíveis, encontram-se 

os cadastros completos de seus alunos (nos quais se pode conhecer o desempenho de cada 

aluno no curso), visualização de respostas, gabaritos dos cursos.  Há ainda uma área de 

perguntas e dúvidas de alunos que não foram respondidas, por seus respectivos instrutores, 

num período de dez dias a contar da data de envio destas.  

                                                 
16 Login é a identificação que se é pedida para que aconteça a conexão a uma rede.  No caso do site, o login pode 
ser seu próprio e-mail ou um número de inscrição dado pelos administradores do site.    
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Até o mês de abril do ano corrente, o site contava com 305 instrutores, 344 visitadores, 

211 intercessores e 251 conselheiros.  Esse número de colaboradores satisfaz, com relativa 

facilidade, às necessidades dos alunos cadastrados.  Excetua-se, porém, dessa realidade o 

número de visitadores.  O maior problema com os visitadores não está em sua quantidade, 

está no fato de que a visita exige a presença corpórea.  Na colaboração como instrutor 

intercessor e conselheiro, a internet vence as barreiras impostas pelo tempo e espaço, o 

mesmo não se pode dizer da visitação. 

    

4.2.3.  Os cursos bíblicos  

Admite-se, como exemplo, que o internauta tenha escolhido o curso bíblico A esperança 

é Jesus17 (fig. 4.3).  Surge a página correspondente e então é apresentada a primeira lição de 

uma série de 12 lições.  As lições, geralmente de poucas perguntas, são apresentadas em 

múltipla escolha.  Ao lado de cada questão se encontra o correspondente texto bíblico.  Ao 

fim da página da lição 1, se encontra um pequeno formulário no qual o internauta pode se 

cadastrar.  Nesse mesmo formulário, aparece também uma janela para apresentar e enviar uma 

eventual dúvida da lição concluída (fig. 4.4). 

Após preencher o formulário, o internauta pode se cadastrar como aluno, juntamente 

com o envio de suas respostas.  Procedendo assim, o internauta inicia o desencadear de um 

processo automático que o (conduzirá) tornará a um instrutor cadastrado18.  Assim, num outro 

“local” o instrutor cadastrado recebe uma mensagem de que houve uma nova inscrição para 

estudo bíblico e ele estará responsável por esse novo aluno.   

E-mail enviado ao instrutor, notificando-lhe sobre uma nova inscrição de estudo bíblico: 

From: <paaferreira@ig.com.br> 
To: <nelsonc@uol.com.br> 
Sent: Sunday, March 02, 2003 9:58 PM 
Subject: Nova Inscrição de Estudo Bíblico. 
 
Abaixo, informamos que um novo aluno iniciou o Estudo Bíblico.  Verifique, 

abaixo, se o aluno possui alguma dúvida. 
 Apelido: Paaferreira. 
 Estudante: 4111  

                                                 
17 Segue-se o mesmo padrão de apresentação para os cursos A Bíblia ensina e Encontro com a  vida, cujas 
questões são de múltipla escolha, correção automática e interativos.  A Bíblia fala e Revelações do Apocalipse 
têm recursos de áudio.   
18 O membro do advir tem a opção de se cadastrar como instrutor, conselheiro , visitador ou intercessor, basta 
para isso que acesse o link <evangelismo> e siga as instruções (fig.4.2.).  O cadastro será avaliado pelos 
coordenadores e administradores do site.  
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 E-mail: paaferreira@ig.com.br 
 Estudo: 01 - Encontro com a Vida 
 Lição: 1 - Estenda a mão para a vida 
 Este aluno não possui dúvida nesta lição. 

 

 

Aconselha-se ao instrutor que, após o recebimento desta mensagem, ele, por sua vez, 

envie ao seu aluno um e-mail de boas-vindas e felicitações, dando- lhe motivação para 

concluir o estudo, bem como se colocando à sua disposição.  Comunicar ao seu aluno que 

estará orando por ele é outro fator causador de boa impressão.  Essa forma de proceder torna o 

estudo humano, pessoal.  O aluno percebe que não está interagindo apenas com uma máquina 

(o computador), ele descobre que numa outra ponta dessa intrincada e instigante rede 

interconectada há alguém, humano com ele, disposto a oferecer- lhe ajuda.   

Ao novo aluno é direcionada uma página, que será sua página guia no curso (fig. 4.5),  

na qual contém informações gerais sobre sua condição no estudo bíblico: que lições já 

concluiu, qual será a próxima a lição, nome e e-mail de seu instrutor, seu número de inscrição 

e outras.  Em sua página guia o aluno pode ainda optar por fazer seu curso através de e-mail 

ou direto na página do curso, bem como mudar ou atualizar seus dados.  

O aluno tem a opção de fazer todas as lições de uma só vez ou fazer cada lição de acordo 

com sua disponibilidade de tempo.  Se aluno decidir fazer as outras lições posteriormente, 

quando ele voltar à página do curso lhe será pedido o seu número de inscrição e sua senha.  

Assim este aluno é direcionado à sua página guia.  O aluno pode fazer revisão da(s) lição(ões) 

já realizada(s) ou dar continuidade ao seu curso avançando para a próxima lição. Após cada 

lição concluída, o aluno recebe uma mensagem contendo a correção da correspondente lição: 

Mensagem recebida pelo aluno após o envio de cada lição realizada: 

From: bibliaonline@bibliaonline.net  
To: isabelacvc@uol.com.br  
Sent: Tuesday, May 06, 2003 8:59 PM 
Subject: Correção da lição n. 3.  
Curso: 02 - A Esperança é Jesus 
Lição: 3 
O Único Meio de Salvação da culpa causada pelo pecado  
1 - Graças a quem somos salvos? I Pedro 2:24 
Sua resposta está correta: A Jesus e Seu sacrifício 
2 - Quanto custa a salvação? Romanos 3:24 
Sua resposta está correta: Gratuita 
Recebendo o Perdão  
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3 - Que reconhecimento sincero deve experimentar o pecador? Lucas 18:10-

14 

Sua resposta está correta: Sou um pecador 
4 - Que sentimento é indispensável? Atos 2:38 
Sua resposta está correta: Arrependimento 
5 - Que se deve fazer com os pecados? Salmo 32:5 
Sua resposta está correta: Confessá-los a Deus 

A Certeza do Perdão 
6 - Que maravilhosa promessa faz Deus? Isaías 1:18 
Sua resposta está correta: Perdoar todos os nossos pecados  
7 - Quão completo é o perdão de Deus? Isaías 43:25 
Sua resposta está correta: Perdoa e esquece 

 

 

 

 

4.2.4.  A intervenção relacional e cognitiva 

Até o final do processo de cadastramento, o aluno interagiu somente com a máquina, 

uma vez que tal processo é inteiramente automático e eletrônico19.  A partir desse momento, o 

trabalho de evangelismo pode ganhar características humanas.  Para que isso aconteça, o 

instrutor precisa enviar uma mensagem motivadora de boas-vindas e felicitações o mais 

humana possível.  Esta pode ser a mensagem que provocará uma série de outras.  Deve-se 

entender que os usuários da internet não estão exclusivamente interessados em produzir e 

consumir informações.  Como seres humanos, eles são notadamente seres sociais que 

procuram também, utilizando-se dos serviços próprios do ciberespaço, “pertencer a um grupo, 

afirmar as suas convicções políticas, culturais, religiosas, etc, bem como, receber apoio para 

as suas dificuldades pessoais ou grupais” (SILVA, 1999, on- line).    

Enviada a mensagem de boas-vindas e felicitações, o instrutor deve esperar um retorno a 

fim de que ele possa, ou não, dar prosseguimento ao processo de interação entre ele e seu 

aluno.  É sempre recomendado, porém, que o instrutor, de modo cordial e não-coercitivo, 

tente interagir com seu aluno caso perceba algum sinal de desistência.  Essa mensagem, que 

deve ser única para não causar desconforto ao aluno, tem como objetivo manter e/ou 

confirmar o fator humano presente no estudo em decurso.   

                                                 
19 A resposta positiva ao cadastro faz que seja enviada a um instrutor cadastrado uma mensagem de que um novo 
aluno se inscreveu no curso.  O aluno, por sua vez,  recebe uma página contendo informações sobre seu curso 
(fig. 4.5). 
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Há algumas maneiras pelas quais se pode introduzir o elemento humano na interação 

entre instrutor e aluno, seja no primeiro contato ou em contatos posteriores. 

Consideremos um caso: 

Um instrutor cadastrado recebe a notificação de uma nova inscrição para estudo bíblico: 
 From: <ecionel@hotmail.com> 
To: <nelsonc@uol.com.br> 
Sent: Sunday, December 22, 2002 2:34 AM 
Subject: Nova Inscrição de Estudo Bíblico 
Abaixo, informamos que um novo aluno iniciou o Estudo Bíblico.  Verifique, 

abaixo, se o aluno possui alguma dúvida. 
Apelido: Leonice 
Estudante: 3319  
E-mail: ecionel@hotmail.com 
Estudo: 03 - A Bíblia Ensina 
Lição: 1 – Deus 
Este aluno não possui dúvida nesta lição. 
 
Bíblia on-line - Informação Bíblica de Confiança 
bibliaonline@bibliaonline.net 
http://www.bibliaonline.net 

Em resposta à mensagem recebida o instrutor envia sua mensagem de boas-vindas e 
motivação à sua aluna:  

From: nelson costa 
Sent: Sunday, December 22, 2002 3:24 PM 
Subject: estudo bíblico 
 
 Olá Leonice, tudo bem? 
 Parabéns por sua decisão de fazer este estudo bíblico.  Tenho certeza que esta 

decisão foi motiva pelo Espírito Santo.  Portanto, continue a descobrir as verdades 
a respeito de nosso Salvador e Mantenedor:  Jesus Cristo. 

 Conte sempre comigo caso precise de alguma ajuda ou auxílio. 
 Grande abraço. 
 Nelson. 

A aluna, depois de ler a mensagem do instrutor, envia uma mensagem:  

From: Leonice Bitencourt Cesar  
To: nelsonc@uol.com.br  
Sent: Monday, December 23, 2002 5:03 AM 
Subject: Re: estudo bíblico 
 
Nelson. 
Oi! Agradeço muito a sua atenção.  Quero conhecer sim Jesus por que 

só assim poderei me conhecer melhor. 
Posso perguntar de onde você é? 
Obrigado mais uma vez. 
Abraço. 
Leonice. 

Grifo nosso. 
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Em sua resposta, a aluna corrobora o caráter humano da interação quando agradece pela 

atenção dispensada em seu favor.  Além do mais, a aluna virtual pergunta se pode saber de 

onde é o instrutor.  Parece que há uma necessidade de se saber que as mensagens recebidas 

vêm de alguém de carne e osso, que verdadeiramente ocupa um lugar no espaço físico real, 

que reside nalgum lugar desse planeta.  O desejo em querer saber de onde são, onde moram e 

o que fazem as pessoas envolvidas nas interações no ciberespaço, tem sido muito saliente 

nessas trocas. 

Atendendo ao pedido da aluna: 
From: nelson costa  
To: Leonice Bitencourt Cesar  
Sent: Monday, December 23, 2002 10:08 AM 
Subject: Re: estudo bíblico 
Leonice, que bom que você está firme nesta decisão.  Orarei por você sim. 
Quanto a mim, sou amazonense, mas estou em São Paulo há mais de dez 

anos.  Sou professor de matemática em uma escola adventista (IAE-SP). 
Neste site sou inscrito como conselheiro e instrutor.  Este é um 'trabalho' 

muito interessante. 
Quero reafirmar que estarei sempre a disposição caso você precise de mim. 
Um forte abraço. 
Nelson. 

 

O instrutor tem acesso à ficha cadastral de seus alunos (fig. 4.6).  Isso lhe possibilita 

conhecer alguns dados pessoais, tais como: endereço completo, número de telefone, data de 

nascimento, escolaridade e religião.  Esses dados dão margem a que se tenha uma interação 

mais humana.  Pode-se, por exemplo, perguntar ao aluno como está o tempo em sua cidade 

(citando a cidade do mesmo);  fazer algum comentário positivo sobre sua atual religião; dar-

lhe parabéns atrasados pela passagem de seu aniversário, se este for o caso. Pode-se até 

mesmo, mandar- lhe um cartão de felicitações direto para sua residência ou ainda travar uma 

conversação telefônica.  Agindo assim, o instrutor converte uma interação fria de caracteres 

numa tela para uma troca comunicacional humana e mais estreita. 

Outro fator é a intervenção cognitiva do instrutor.  A internet permite a centralização do 

aprendizado no aluno e não no transmissor.  O papel do instrutor (professor, tutor) é 

reconstruído, pois não lhe cabe mais a função de deter o conteúdo, a preocupação em 

transmitir a informação.  Cabe ao instrutor, agindo como um tutor, instigar o tema, questionar 

uma posição, levantar uma situação, direcionar o curso.  Pode-se, por exemplo, postar para o 

aluno uma pergunta instigante sobre o tema estudado, sugerir que faça uma análise de algum 

ponto específico, uma síntese, sugerir uma pesquisa, indicar uma lista de discussão 

previamente criada para esse fim, possibilitando até um debate entre outros alunos do curso.  

O instrutor deve criar propostas de atividades reflexivas, sugerir fontes de informações 
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alternativas – favorecido pela natureza do ciberespaço (LITWIN et al., 2001, p. 96).   Fazer 

uma aplicação, isto é, uma transferência daquilo que se aprendeu, tem significativo valor 

cognitivo, pois a capacidade de transferir aquilo que reteve e assimilou é uma característica 

central da aprendizagem eficaz.  “Sem capacidade de ser transferido para novos contextos, o 

aprendido é muito pouco eficaz” (POZO, 2002, p. 63). 

Apenas 23%20 dos alunos inscritos concluem o curso bíblico.  Quase 70% não passa da 

primeira ou segunda lição.  Muitos, é verdade, fazem a primeira lição apenas para saber do 

que se trata, ou o que virá após essa lição.  Da análise de Berlo sobre aprendizagem, concluir 

uma lição e enviá- la é dar uma resposta ao estímulo percebido; o estímulo lição (BERLO, 

1999, p. 83).  Depois de enviada sua resposta o aluno espera e observa as conseqüências da 

mesma.  Sua resposta tem valor experimental – o aluno quer saber o que virá pela frente.  Se a 

conseqüência à sua resposta for compensadora então o aluno continua a dar a mesma resposta. 

O instrutor pode, por exemplo, enviar ao aluno uma mensagem (conseqüência da 

resposta do aluno) de felicitação pela sua decisão de iniciar o curso bíblico; perguntar qual foi 

sua impressão sobre essa primeira lição; indagar se houve algum ponto que lhe chamou 

atenção no conteúdo; oferecer- lhe, por exemplo, a possibilidade de sugerir algo.  Esse tipo de 

mensagem “conseqüência” dá ao aluno o senso de que ele não está só, que há em algum outro 

ponto da rede alguém que lhe pode ajudar, orientar ou simplesmente lhe “ouvir” (ler). Além 

disso, essa mensagem abre a possibilidade de que o aluno possa ter influência direta na 

produção do fluxo comunicacional que lhe chega enquanto recepção.  Na mídia interativa on-

line o receptor pode ter participação direta e efetiva sobre o contexto de produção.  Desse 

modo, a flagrante assimetria entre contexto de produção e de recepção, própria da 

comunicação de massa, é, se não anulada, pelo menos sensivelmente minimizada 

(THOMPSON, 2002, p.34). 

 

4.2.5.  Os números do curso 

Grande parte dos alunos cadastrados não passa da segunda lição.  Ainda não se sabe 

precisamente por quais fatores e nem em que proporção21.   

O fato de os cursos oferecidos on- line serem apenas uma adaptação de cursos 

desenvolvidos para o papel, provavelmente tem causado desinteresse e desânimo pelos 

estudos, já que esses estudos foram preparados para serem usados em interações face a face.  

                                                 
20 Esse percentual é resultado do último levantamento feito em março de 2003.  Não é fixo ou permanente, 
todavia a oscilação percentual tem girado em torno desse índice.  
21 Há em andamento uma tese doutoral preocupada com este problema.   
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As abordagens tradicionais de aprendizados são lineares, e os cursos bíblicos se inserem nesse 

perfil.  A prática pedagógica corrente está associada aos livros que, em geral, apresentam 

começo, meio e fim.  Na mídia interativa on- line, esse processo de captação de informação é 

feito de modo interativo e não seqüencial (TAPSCOTT, 1999, pp. 138 e 139).  Os cursos 

bíblicos tradicionais foram desenvolvidos nesse paradigma, por isso precisam ter começo, 

meio e fim.  Se considerarmos o processo comunicacional da aprendizagem apresentado por 

Berlo, poderíamos incluir um outro elemento determinante para tal evasão: a recompensa. 

 
  Berlo afirma que para a aprendizagem acontecer é necessário que um estímulo22 deva 

ser apresentado, percebido, interpretado e respondido23 por um receptor.  Ao responder ao 

estímulo, o receptor espera que sua resposta seja recompensada.  Ele aguarda uma 

conseqüência compensadora, segunda a qual sua resposta inicial será mantida ou não 

(BERLO, 1997, p. 88).   

Ao enviar sua lição respondida, o aluno cria uma expectativa quanto ao que virá.  Como 

já vimos, após o envio de sua primeira lição, o aluno recebe como resposta uma página 

contendo informações sobre seu andamento no curso (fig. 4.5).  Essa resposta não parece 

muito compensadora diante do esforço aplicado ou da expectativa criada pelo aluno.  O 

instrutor, através de uma mensagem afetiva e pessoal, pode dar maior volume à resposta 

tornando-a mais compensadora; e quanto mais rápido o fizer tanto maior será a probabilidade 

de que o aluno mantenha sua resposta inicial, ou seja, continue a fazer as lições.  Devemos 

lembrar que além de informações, os internautas buscam também laços relacionais, soluções 

para seus problemas pessoais, apoio para suas convicções religiosas, políticas, bem como 

pertencer a um grupo.  Entretanto, para boa parte dos cursos iniciados a mensagem afetiva do 

instrutor não existe, e quando existe é tardia.    

Outros problemas talvez sejam a falta de interesse pelo conteúdo, a usabilidade do site, 

questões espirituais ou mesmo a falta de uma pedagogia própria para esse tipo de curso. 

De abril a dezembro de 2002 foram iniciados 3.307 estudos bíblicos dos quais 852 foram 

concluídos, correspondendo a um percentual de 25,76%.  Desses 852 concludentes, 81 alunos 

solicitaram visita, cerca de 9,5%.  Nos primeiros três meses de 2003, efetuaram inscrição 

1.023, dos quais somente 15,7% (161 alunos) concluíram o estudo.  Houve uma significativa 

baixa no percentual dos que concluíram o curso bíblico.  Por outro lado, solicitaram visita, 53 

                                                 
22 Segundo Berlo, o estímulo é qualquer coisa que um individuo possa perceber através de um dos sentidos 
(BERLO, 1997, p. 76). 
23 Responder a um estímulo é qualquer coisa que o indivíduo faça como resultado da percepção do estímulo 
(BERLO, 1997, p.77). 
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alunos, correspondendo a 32,9%, registrando um crescimento considerável.  No primeiro 

trimestre de 2.003 os alunos se sentiram menos atraídos ou menos satisfeitos com os estudos 

bíblicos oferecidos, por outro lado, aqueles que levaram até o fim o estudo demonstraram 

mais compromisso e convicção com aquilo que estavam fazendo.  

  
 
 

Tabela 4.1.  Concludentes e não-concludentes dos cursos bíblicos 
De abril a dezembro de 200224  

 Número absoluto Percentual (%) 

Não concluíram 2.455 74,24 % 

Concluíram 852 25,76 % 

Total 3.307 100 % 

 
 
 
 

Gráfico 4.1.  Percentual de concludentes e não-concludentes do curso bíblico 
De abril a dezembro de 2002 

                                                 
24  Os dados apresentados nas próximas 06 (seis) tabelas foram fornecidos pelo banco de dados estatístico do 
próprio site estudo.  



 87 

não concluíram 
74,24%

concluíram
25,76%

 

 

 

Tabela 4.2.   Solicitantes e não-solicitantes de visita em relação ao número de 
concludentes dos cursos bíblicos 

De abril a dezembro de 2002  

 Número absoluto Percentual (%) 

Solicitaram  81 9,51 % 

Não solicitaram 771 90,49 % 

Total 852 100 % 

 

 

Gráfico 4.2.  Percentual de solicitação de visita em relação ao número de 
concludentes do curso bíblico. 
De abril a dezembro de 2002. 
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Tabela 4.3.  Concludentes e não-concludentes dos cursos bíblicos 
De janeiro a março de 2003 

 

 Número absoluto Percentual (%) 

Não concluíram 862 84,26 % 

Concluíram 161 15,74 % 

Total 1.023 100 % 

 

 

Gráfico 4.3.  Percentual de concludentes e não-concludentes do curso bíblico 
De janeiro a março de 2003 
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4.4.  Tabela de solicitantes e não-solicitantes de visita em relação ao número de 
concludentes dos cursos bíblicos 

De janeiro a março de 2003  
 

 Número absoluto Percentual (%) 

Solicitaram  53 32,92 % 

Não solicitaram 108 67,08 % 

Total 161 100 % 
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Gráfico 4.4.  Percentual de solicitação de visita em relação ao número de 

concludentes do curso bíblico 
De janeiro a março de 2003 
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solicitaram
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Tabela 4.5.  Concludentes e não-concludentes dos cursos bíblicos 

De abril de 2002 a março de 2003 
 

 Número absoluto Percentual (%) 

Não concluíram 3.317 76,61 % 

Concluíram 1.013 23,39 % 

Total 4.330 100 % 

 

Gráfico 4.5.  Percentual de concludentes e não-concludentes do curso bíblico. 
De abril de 2002 a março de 2003 



 91 

concluíram
23,39%

não concluíram 
76,61%

 

 

 

 

Tabela 4.6.  Solicitantes e não-solicitantes de visita em relação ao número de 
concludentes dos cursos bíblicos 
De abril de 2002 a março de 2003 

 

 Número absoluto Percentual (%) 

Não solicitaram  879 86,77 % 

Solicitaram 134 13,23 % 

Total 1013 100 % 

 

Gráfico 4.6.  Percentual de solicitação de visita em relação ao número de 
concludentes do curso bíblico 

De abril de 2002 a março de 2003 
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Embora muitos alunos tenham concluído o curso, não se sentem seguros e/ou à vontade 

para receber alguém em seu domicílio.  Até esse o momento, os alunos se mantiveram 

anônimos25, sendo identificados apenas por um endereço eletrônico.  O anonimato pode 

causar a desinibição.  Enquanto desvinculados de suas identidades reais, os alunos se sentem 

mais livres e menos vulneráveis para se abrirem (SULER, 2002, on- line).  Os alunos, na 

condição de internautas, quando interagem dentro da estrutura ciberespacial, procuram 

apresentar uma imagem de si mesmos que eles julgam ser compatível e aceitável com este 

ambiente virtual.  De igual modo, as ações pessoais de seus mundos reais são suprimidas e 

reservadas se estes percebem que teriam comprometidas e ameaçadas suas imagens ali 

projetadas.  A tela do computador funciona como uma fronteira entre o eu virtual – o eu que 

adapta uma imagem preconcebida e pré-julgada como ideal para aquele espaço virtual – e o 

eu real, a pessoa como ela é.  A grande maioria quer manter essa distinção, não se permitindo 

conhecer.              

Uma alternativa a esse impasse seria apresentar ao aluno a possibilidade de que ele visite 

uma igreja.  O site Advir dispõe de uma página que possibilita ao aluno conhecer o endereço 

de uma igreja adventista mais próxima de sua residência (fig. 4.7).  Dessa forma, não seria 

quebrada a distinção entre o eu virtual e o eu real estabelecida no ciberespaço, pois o 

                                                 
25 A maior parte dos alunos, ao se cadastrar, fornece apenas seu e-mail e uma senha (fig. 4.6). 
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indivíduo faz a visita à igreja, nessas condições, o faz destituído de qualquer imagem pré-

estabelecida. 

 

4.2.6.  Visitações 
Como chegam as solicitações de visitas?   

Quando o aluno se encontra próximo ao fim de seu curso (em geral na antepenúltima 

lição) ele é interrogado sobre se gostaria de receber uma visita de um representante do curso 

bíblico (fig. 4.8).  Respondendo “sim” à solicitação de visita do representante do estudo 

bíblico, seu número de inscrição passará a fazer parte da lista de alunos solicitantes de visitas 

(fig. 4.1).  Ao instrutor do aluno solicitante é enviado um e-mail notificando-o sobre a decisão 

de seu aluno pela visitação. 

 

E-mail notificando: 

  
 

From: <ecionel@hotmail.com> 
To: <nelsonc@uol.com.br> 
Sent: Sunday, January 05, 2003 9:50 AM 
Subject: Seu aluno 3319 Solicitou Visita 
 
Seu aluno abaixo solicitou visita a um dos visitadores de nossa equipe. 
Nome: 3319 - LEONICE BITENCOURT CESAR 

Curso que está fazendo: 03 - A Bíblia Ensina 
Religião: Não fornecido 
Condição atual: Cristão, porém não pertencente a nenhuma denominação. 
Telefone (res):  
Telefone (com):  
Celular       :  
E-mail        : ecionel@hotmail.com 
Endereço: RUA GENERAL OSÓRIO, 94 
Bairro  : 31 DE MARÇO 
Cidade  : CUBATÃO 
Estado  : SP 
CEP     : 11515130 
Escolaridade : 2º Grau Incompleto 
Nascimento   : 22/1/1970 
Bíblia on-line - Informação Bíblica de Confiança. 
bibliaonline@bibliaonline.net 
http://www.bibliaonline.net 
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Já se falou do problema envolvendo os visitadores cadastrados do sites.  Até o 

momento26 o site conta com 344 visitadores cadastrados.  Esse número seria suficiente para 

atender às solicitações de visitas não fosse o fato de que o trabalho de visitação exige a 

presença corpórea do visitador.  Diferentemente das outras formas de colaborar (instrutor, 

intercessor e conselheiro), o visitador precisa se deslocar até ao solicitante.  A visitação exige 

o deslocamento de átomos (o visitador) e não apenas de bits como, por exemplo, no trabalho 

do instrutor.  Em decorrência desse fato, o índice de visitação é muito baixo, algo em torno de 

10%.  Esse tem se constituído um problema e desafio para os organizadores desse trabalho 

evangelístico. 

Outro fator determinante, além do espaço, é o tempo.  Pode-se instruir, interceder e 

aconselhar de um computador na mesa de um escritório no horário do trabalho ou no intervalo 

para a refeição e em poucos minutos.  A visitação foge a esse padrão.  Visitar implica gastar 

tempo.  A visitação está presa às dimensões temporal e espacial, visto que as visitas têm 

sempre tempo e local pré-determinados.        

 

 
Tabela 4.7.  Você visitaria a igreja (prédio físico) que este site representa 

motivado pelo que você viu (conheceu) aqui?27  
Nov./2002 – Fev./2003 

 

 Número absoluto Percentual 

Sim 212 64,63 % 

Não 32 9,76 % 

Talvez 84 25,61 % 

Total 328 100 % 

Posição obtida em: 07/02/2003 07:50:35  

 

Gráfico 4.7.  Visita à igreja 
Nov./2002 – Fev./2003 

                                                 
26 Esse número era a realidade em abril de 2003. 
27   Dados colhidos de enquetes lançadas no site estudado (janela pop-up).  Essa modalidade de coleta de dados 
não permite aferir com exatidão a quantidade de pessoas as quais foram expostas às questões apresentadas. 
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4.3.  Discipulado 

A história evangelística da IASD conta com a utilização ativa dos mais variados meios 

de comunicação.  Desde as suas primeiras publicações impressas, seus tradicionais programas 

radiofônicos, até os atuais programas para a televisão, os frutos evangelísticos da IASD são 

reconhecidamente significativos.  Aliás, a história da IASD se confunde com a evolução de 

sua comunicação. 

Deve-se considerar a fantástica contribuição que os meios de comunicação de massa 

deram para o crescimento e manutenção da igreja.  Hoje, ela passa a contar com as páginas 

hipertextuais presentes na internet.  E, embora este canal de comunicação ainda não tenha 

contribuído para a propagação do evangelho, como o fizeram as revistas, os programas de 

rádios e de televisão, ele carrega consigo pelos menos dois diferenciais: a possibilidade de sua 

mensagem ser percebida (captada, recebida, encontrada) por milhões de brasileiros e por 

outros tantos fora do país e, a possibilidade de que os membros leigos, exercendo o 

discipulado, possam tomar parte efetiva no trabalho evangelístico – de depositário a doador. 
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1. A possibilidade de ser percebido (captado, recebido, encontrado) por milhões de 

brasileiros e por outros fora do país, a qualquer momento. 

Hoje o volume de acesso à internet no Brasil pode ser comparado ao nível de acesso 

praticado em países desenvolvidos.  Uma pesquisa realizada pelo IBOPE eRatings28 mostrou 

que no ano de 2002 os jovens “brasileiros entre 12 e 17 anos que acessaram a internet no 

domicílio navegaram mais tempo que alemães, franceses, ingleses, italianos e espanhóis”.  

Hoje, a exposição dos jovens internautas brasileiros à web já é maior que a exposição ao 

cinema.  Esses jovens crescem num ambiente muito mais digitalizado que a geração anterior e 

os executivos e profissionais liberais brasileiros têm navegação domiciliar equiparada a dos 

americanos (IBOPE ERATINGS, 2003, on-line). 

No ano de 2001, eram 12 milhões o número de internautas domiciliares brasileiros.  No 

último trimestre de 2002, esse número chegou a 14,3 milhões, apresentando um crescimento 

de 19% em relação ao ano de 2002 (IBOPE ERATINGS, 2002, on- line).  A esses promissores 

números se deve adicionar uma vasta multidão de outros jovens e adultos cujo acesso à 

internet se dá de seus ambiente de trabalho.  Além desses, devem ser incluídos todos aqueles 

brasileiros que residem em outros países.  Cerca de 13% dos que acessam o Advir estão no 

exterior. 

Além do crescente número de internautas, deve-se considerar duas características 

próprias da internet que a faz diferente dos outros canais de comunicação: a desterritorialidade 

e o assincronismo.  Se considerarmos uma atividade evangelística, ou qualquer outra, 

realizada por um programa de rádio, uma série de conferências ou um programa televisivo, 

sentiremos as limitações temporais ou das fronteiras geográficas ou de ambos.  Uma vez 

colocado na internet, um programa evangelístico pode ser assistido, ouvido ou lido a qualquer 

momento e de qualquer lugar, até que se resolva tirar o programa da rede. 

 

2.  A possibilidade de que os membros leigos, exercendo o discipulado, possam tomar 

parte efetiva no trabalho evangelístico – de depositário a doador. 

Embora todas as outras formas de evangelismo tenham muita eficiência e obtido sucesso 

em seu propósito, nenhuma outra forma de evangelismo propicia maior, mais efetiva e 

acessível participação a membros leigos do que a modalidade on- line.  Conquanto tenham 

                                                 
28 O IBOPE eRatings é uma empresa formada a partir da joint-venture entre o IBOPE e a ACNielsen eRatings, 

oferecendo o serviço Nielsen//NetRatings em vários países, por meio do maior painel de internautas do mercado, 

com mais de 200 mil colaboradores. 
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tido muito sucesso em evangelizar multidões, o rádio e a televisão não se mostram os canais 

mais adequados para envolverem, de modo massivo, membros leigos da igreja.  Posto que,  

Não é o desígnio do Senhor que se deixe aos pastores a maior parte da obra de 

semear a semente da verdade. Homens que não são chamados ao ministério, devem 

ser animados a trabalhar pelo Mestre segundo suas várias aptidões. Centenas de 

homens e mulheres agora ociosos poderiam fazer uma obra digna de aceitação. 

Levando a verdade à casa de seus amigos e vizinhos, poderiam fazer uma grande 

obra para o Mestre (WHITE, 1985, pp. 83 e 84). 

Nenhum outro meio de comunicação se compara à internet quando se pensa em 

envolvimento evangelístico massivo no cumprimento desse desígnio aceito e pregado pela 

IASD. 

Em outubro de 2002, a IASD lançou um projeto evangelístico mundial denominado 

“semeando 1 bilhão”.  Este projeto é um plano para distribuir 1 bilhão de brochuras – convites 

de bolso para o estudo da Bíblia – até julho de 2004.  Este, seguramente, será um rigoroso 

teste para a capacidade e habilidade da IASD em atender a solicitações de estudos bíblicos.  

Se apenas 1% desses convites se converter em solicitações, serão 10 milhões de estudos 

bíblicos.  Isso significa que mais de 80% dos membros da IASD teria que se envolver com o 

projeto, caso cada um dos membros tivesse que assumir um único estudo bíblico.  

Incluído no projeto “semeando 1 bilhão” está o projeto da construção de um website 

especial que oferecerá estudos bíblicos em vários de idiomas.  Tanto em relação à dis tribuição 

(envio) dos convites quanto em relação à solicitação de estudos bíblicos, a internet, através do 

website, oferece melhores e maiores possibilidades para esse projeto.  Um mesmo membro 

leigo pode, através da internet, enviar tantos convites quantos forem o número de e-mails de 

seus conhecidos, ao mesmo tempo e do mesmo lugar.  Outrossim, pode receber tantas 

solicitações de estudos quantas lhe forem enviadas, pois existe a possibilidade de ser instrutor 

on- line sem sair de casa ou do trabalho e sem ter que se preocupar com o tempo, já que na 

internet goza do assincronismo. 

Se se admitir que 10% dos 14,3 milhões de internautas domiciliares brasileiros (1,43 

milhões) aceitem ao convite para fazer um estudo bíblico e que 10% dos membros da IASD 

no Brasil (100 mil pessoas) tem acesso à internet então se terá, aproximadamente, 14 estudos 

bíblicos para cada instrutor on- line, um número razoável.  

 

 4.4.  Análise dos fatos 
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No capítulo 2 deste trabalho foram referidos dois métodos evangelísticos distintos: o 

método centrípeto (no Antigo Testamento) e o método centrífugo (no Novo Testamento).  

No primeiro foi estabelecido um centro que deveria ser um luzeiro para as outras nações: o 

povo de Israel (JONES, 1996, lição 6, p. 4).  Dessa maneira, todas as nações poderiam 

contemplar aquele paradigma de vida religiosa e social.  Havia um centro para o qual todos 

deveriam direcionar suas atenções.  Nesse modelo, as pessoas deveriam ser atraídas por um 

centro (fixo) de modo que para ali afluíssem, num movimento convergente em direção ao 

centro fixo.   

 O modelo estabelecido na era apostólica não mais conta com um centro fixo a ser 

contemplado e seguido.  Os apóstolos recebem o comissionamento para que eles mesmos 

propagassem entre o povo sua mensagem, as boas-novas de salvação. Não lhes cabia exercer 

o paradigma centrípeto, isto é, esperar que o povo fosse atraído em direção à mensagem.  A 

partir de então, os apóstolos passam a viver o modelo centrífugo, no qual eles deveriam sair 

do centro (a ekklesia) em busca do povo, apresentando- lhe sua mensagem.  Um novo 

paradigma: o movimento divergente em direção ao povo.   

   É verdade que ainda pode-se considerar o modelo centrípeto a medida que a postura 

individual de cada cristão é tomada como o centro a ser contemplado.  Todavia, o modelo 

centrífugo tem sido o paradigma predominante nos dias atuais.  Mas, como analisar o modelo 

possibilitado pela internet, visto nas seções anteriores?  Onde se encontra o centro?  Quem 

está indo a quem?  O povo está indo em direção ao centro ou os membros do centro estão indo 

em direção ao povo?  Pode-se dizer que ambos estão indo um em direção ao outro?  Ou ainda, 

nenhum vai em direção ao outro, pois não há um centro para o qual possam convergir ou do 

qual possam partir? 

As perguntas são pertinentes, pois o paradigma mudado não foi o quem vai a quem; mas  

sim, o paradigma do o que vai a quem e quem vai ao o que.  A informática, por meio de sua 

estrutura digital, deslocou o paradigma do mundo atômico para o mundo dos bits, um mundo 

digital, promotor de uma mudança irrevogável, para qual não haverá meios de segurá- la 

(NEGROPONTE, 1995, p.10).  Os bits simplesmente obedecem ao padrão de estar ligado ou 

desligado, de ser ou não ser, o sim ou o não.      

  Lucia Leão diz que “na internet, o centro está em toda parte e em lugar nenhum, o que 

nos leva à definição de um sistema acentrado” (LEÃO, 2001, p. 74) grifo acrescido.  Na visão 

de Leão, o centro na internet é um ponto de esvaecimento, que num momento existe e num 

outro passou, esvaeceu.  Tomando como parâmetro o modelo evangelístico engendrado na 

internet, pode-se dizer que, não só na internet o centro esvaece, como também com a internet 
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o centro desapareceu, o centro esvaeceu.  Isso se dá por que os tijolos que compõem o prédio 

da internet são bits.  Os bits são a matéria-prima de tudo que existe na internet.  Na verdade, a 

metáfora feita entre tijolos e bits é desencaixada, pois tijolos são átomos enquanto bits não 

têm tamanho, cor, peso ou aparência.  Num momento, uma determinada combinação de bits 

está ali, num outro momento esta combinação se foi.  Pode ter sido substituída por outra 

combinação ou simplesmente apagada, deletada, fechada ou desligada. 

O modelo evangelístico on- line não está preso à necessidade de deslocamento de átomos, 

sejam átomos convergindo para um centro ou divergindo de um centro.  São os bits que se 

deslocam, ou melhor, que causam a sensação de deslocamento.  E eles o fazem na velocidade 

da luz e de modo ubíquo.  A informação, nesse modelo, não precisa ir e voltar para ser 

reconduzida a outro lugar, ela pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo.  Os indicadores 

de presença on- line confirmam esse fato.  Dessa forma, o centro pode estar sobre uma 

escrivaninha de um escritório agitado e confuso, como também num confortável e deleitoso 

aposento doméstico ou em qualquer outro lugar que disponha de um computador ligado à 

internet.     

O outro aspecto alterado pela digitalização da informação foi o tempo.  Os modelos 

comunicacionais que se baseiam em deslocamento de átomos estão vinculados ao tempo, têm 

suas estruturas vinculadas ao tempo presente, ao tempo real.  O átomo é síncrono, o bit não 

precisa ser.  Uma mesma mensagem digitalizada pode ser captada em vários lugares e em 

diferentes tempos.  E, tudo isso, no momento em que o receptor da mensagem o quiser fazer, 

diferentemente da comunicação síncrona, como na interação face a face ou numa ligação 

telefônica.  O mais intrigante é que o homem se vale das comunicações síncronas para, na 

maioria das vezes, transmitir informações que não exigem o tempo real, informações que 

certamente poderiam ser transmitidas e captadas de modo assíncrono (DERTOUZOS, 1997).   

As novas tecnologias de informação e comunicação oferecem maiores possibilidades de 

transmissão de mensagens e de comunicação.   Nicholas Negroponte, professor de tecnologia 

da mídia no MIT, nos diz que:   

Do mesmo modo como o hipertexto remove as barreiras da página impressa, a 

era pós-informática vai remover as barreiras da geografia.  A vida digital exigirá 

cada vez menos que você esteja num determinado lugar em determinada hora, e a 

transmissão do próprio lugar vai começar a se tornar realidade (NEGROPONTE, 

1995, p. 159). 

O ciberespaço, com seus recursos telemáticos, está fazendo surgir uma nova forma de 

ver e sentir o ecossistema social e cognitivo de seus navegadores, levando as pessoas a 
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tomarem providências em direção a uma adaptação e reestruturação de suas redes relacionais 

e cognitivas.  É o surgimento de um novo espaço antropológico, construído através da 

virtualização e sedimentado na lógica interativa do incessante fluxo infocomunicacional 

descentralizado, promotor da fusão dos papéis de emissor-receptor, produtor-consumidor, 

mestre-aprendiz, doador-depositário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101 

CAPÍTULO 5 

Nutrição relacional e informacional 

 

 

5.1.  Comunidade e relacionamento 

O ser humano carrega dentro de si a necessidade de viver em grupos buscando 

constantemente interagir com seu semelhante.  As comunidades são a conseqüência dessa 

necessidade.  O viver em comunidade oferece ao homem senso de segurança, abrigo, a 

ampliação de sua capacidade de trabalho, sentimento de pertencimento, aceitação e outros.  

Berlo afirma que “unicamente por nós não podemos atingir todos os nossos objetivos.  

Precisamos tornar-nos interdependentes com outros” (BERLO, 1999, p. 150). Dessa forma, 

toda e qualquer possibilidade de criar uma comunidade e pertencer à mesma será desejada e 

bem-vinda, sejam quais forem o tempo e o espaço em que ela ocorra.   

A territorialidade é uma das as características relacionadas à idéia de comunidade.  

Todavia, a comunicação mediada por computador (CMC) trouxe uma nova luz sobre o 

conceito de territorialidade.  A ênfase dada ao espaço físico geográfico é uma discussão 

própria da comunidade tradicional.  As comunidades continuam se estabelecendo em locais 

físicos, mas agora não apenas em locais físicos já que a CMC oferece a existência de locais 

simbólicos.  Jones denominou tais lugares como virtual settlements (assentamentos virtuais).  

A comunidade virtual, assim como a comunidade real, é formada por um grupo de 

pessoas que compartilham, através da comunicação mediada por computador, interesses 

comuns, idéias e relacionamentos.  Rheingold, um estudioso das comunidades criadas e 

mantidas no ciberespaço, define as comunidades virtuais como grupos de pessoas que se 

“encontram” na internet para formarem redes de relacionamentos pessoais através de debates 

públicos permeados de sentimento humano (RHEINGOLD, 1993, on-line).  Nas comunidades 

mantidas em locais geográficos, os relacionamentos se caracterizam “por um alto grau de 

intimidade pessoal, profundidade emocional, compromisso moral, coesão social e 

continuidade no tempo” (FERLANDER e TIMMS, 1999, on- line).  Seria possível estabelecer 

laços íntimos, coesos e permeados de forte emoção através de interações mediadas por 

computador, isto é, nas comunidades virtuais? 
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5.2 .  Os fatores relacional e nutricional e a IASD (A nutrição relacional 

e espiritual) 

Os laços humanos, os relacionamentos, são elos que dão coesão a toda e qualquer 

comunidade.  Na comunidade igreja não é diferente.  O companheirismo é elemento vital para 

o estabelecimento, a manutenção e a edificação da igreja.  Mais da metade das pessoas que 

decidiram se unir à IASD na América o fizeram por influência de laços relacionais com 

amigos, parentes e vizinhos (MARTIN, 2000, p. 141).  Em contra partida, a falta de 

companheirismo e os fracos relacionamentos são os grandes responsáveis, são os vilões 

causadores do abandono do convívio na igreja.  Muitos deixam a igreja por falta de 

relacionamentos.  Se muitos dos que se unem à igreja o fazem motivados e envolvidos por 

laços relacionais, é de se esperar que estes, ou a maior partes destes, continuem a gozar dos 

mesmos laços iniciais e até mesmos construam os novos relacionamentos, caso contrário eles 

sairão “pelas portas do fundo da igreja”.    

Equivocadamente, quando se fala em relacionamento entre os cristãos, põe-se no centro 

da discussão onde estes se encontram nos finais de semana.  Parece haver um vínculo de 

dependência entre relacionamento e um tempo determinado (o fim-de-semana).  A questão 

não deve girar em torno do “fim-de-semana”, mas sim em torno de como estão vivendo os 

crentes durante toda a semana; como estes estão se relacionando uns com os outros quando 

não estão nos finais de semana.  Os relacionamentos não exigem tempo e local pré-

determinados.  O cristão não é crente somente nos finais de semana, pelo contrário, deve ser 

durante toda a semana.   

O companheirismo entre os membros da igreja pode, e deve acontecer em todo momento 

e lugar, uma vez que companheirismo entre os crentes nada mais é que a manifestação de uma 

genuína preocupação com o bem-estar espiritual de seu semelhante, bem como encorajar e 

estimular seus companheiros a seguirem a vereda mostrada por Jesus.  A igreja (ekklesia) é o 

meio pelo qual devem ser satisfeitas as necessidades mais profundas de companheirismo de 

seus membros.  Na comunhão com os outros membros, cada pessoa precisa ser amada, 

respeitada e tida como alguém especial, precisa reconhecer que a dependência mútua é uma 

constante no companheirismo cristão. 

O efetivo e salutar relacionamento entre os crentes não somente é bom para edificação 

espiritual individual de cada fiel como também da igreja como comunidade.   
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É o exercício do amor cristão e o respeito mútuo entre os membros da igreja que tornam 

o evangelho atraente e aceitável.  Através da bondade, misericórdia, justiça, e amor de Deus 

entre os membros da igreja, o mundo terá uma demonstração do caráter de Cristo.  A 

disposição de servir a todos, membros da Igreja ou não, constitui o irresistível poder do 

testemunho da Igreja e o segredo de seu sucesso. (JONES, 1996, lição 8, p. 3).   

 

5.3.  Os grupos on-line 

Homans, citado por Jones, define grupo como sendo um número de pessoas que 

freqüentemente se comunica com outras, durante um tempo suficiente para que cada pessoa 

seja capaz de se comunicar com todos as outras, não de segunda mão, através de outra pessoa, 

mas face-a-face (HOMANS apud JONES, on-line).  A definição de Homans para grupo não é 

contemporânea das comunicações mediadas por computador. 

As redes e serviços telemáticos alteraram o ecossistema cognitivo e relacional do 

homem, fazendo com que este tenha que imprimir em sua vida uma adaptação estrutural de 

sua rede relaciona l e cognitiva.  O ciberespaço traz conseqüência na forma como se concebe a 

realidade e a própria identidade, já que as novas tecnologias ampliam as possibilidades de 

trocas cognitivas e relacionais (SILVA, 1999, on- line).  Certamente, dentre as mudanças 

causadas pela ascensão do ciberespaço está o conceito e a concepção de grupo.  Na internet, 

os grupos são agregações que permitem reunir a família, amigos e membros por meio de um 

Website e contas de e-mail. Os grupos oferecem uma forma conveniente de conectar-se com 

outras pessoas que compartilham os mesmos interesses e idéias.    

Neste trabalho, foram analisados três grupos (listas de discussão) gerados dentro da 

comunidade Advir: o Central de Diretores J.A., o Planeta J.A. e o Sabatina.  Os dois primeiros 

foram criados visando, primordialmente, troca de informações sobre programas dos jovens 

adventistas.  O grupo Sabatina é um fórum de debate sobre as lições da Escola Sabatina29.    

 

5.4.  O que fazem e buscam nos grupos 

Referindo-se à igreja – uma comunidade real – o teólogo Charles Bradford diz que as 

pessoas para ali se dirigem visando encontrar outras pessoas que as façam se sentir amadas, 

respeitadas e reconhecidas como alguém. “Um lugar onde as pessoas reconhecem que 

precisam umas das outras.  [...] Onde cada um é suprido” (BRADFORD, 1986, p. 15). Com as 

                                                 
29 Estudo sistemático e orientado da Bíblia divido em lições diárias produzido pela Conferência Geral da IASD.   
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comunidades virtuais não acontece diferente.  Já se falou, neste trabalho, que os usuários da 

internet não são meramente consumidores e produtores de informação, mas seres 

eminentemente sociais que buscam também, através do uso dos serviços das redes 

telemáticas, pertencer a um grupo, afirmar as suas convicções políticas, culturais, religiosas, 

bem como, encontrar apoio para as suas dificuldades pessoais ou grupais. 

Na condição de seres humanos, aqueles que se comunicam na internet não estão 

procurando obter apenas informações, mas também, companheirismo, suporte emocional, 

senso de pertencimento (WELLMAM, 2001; KRAUT et al., 1995; RHEINGOLD, 1993) e, no 

caso dos grupos estudados, apoio espiritual.  Para Berlo, os grupos se estabelecem e se 

mantêm visando o aumento de produtividade de seus membros, de tal maneira que eles 

possam “produzir coisas que eles não produziriam por si; [e] produzi- las com mais eficiência, 

ou [ainda] produzi- las com mais efetividade” (BERLO, 1999, 150). 

Como outras comunidades virtuais, o Advir também é para seus membros uma fonte de 

informação, de apoio emocional, de suporte espiritual e de outras coisas menos importantes.  

Passaremos a considerar algumas das muitas ocasiões onde se manifestam os aspectos de 

cooperação e reconhecimento de interdependência mútua. 

Três em cada cinco (60%) membros dos grupos analisados afirmam que o grupo virtual 

os tem ajudado sobremodo em suas responsabilidades assumidas na igreja a qual pertencem. 

Vejamos um exemplo: 

 

From: junia  
To: nelsonc@uol.com.br  
Sent: Monday, May 12, 2003 10:39 PM 
Subject: Urgência. 
 
Olá Nelson.... 

Aqui é Junia...há algum tempo iniciei o curso: A Esperança é Jesus, e tenho 

gostado bastante...infelizmente...alguns afazeres estão me roubando esse tempo de 

estudo!! 

Mas preciso de sua ajuda! 

Tenho a lição da Escola Sabatina, adultos:   “Perdoados” (Abril/Junho), 

sábado que vem... fui escolhida para ajudar a passar a lição na classe!! logo a 

primeira pessoa que me veio na cabeça que poderia me ajudar...é você!!  Já que é o 

meu instrutor....rs  

Gostaria que me enviasse alguns versículos que estejam de acordo com a 

lição, ou até mesmo algumas dicas para que eu possa ficar mais tranqüila...e 

também saber como lidar "lá na frente"... pois é minha primeira vez! 
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Tenho orado muito e tenho certeza de que Deus está  a frente...e foi pelo Seu 

querer que eu irei passar a lição...peço para que Ele possa me dar bastante 

sabedoria e entendimento!!! 

Gostaria de poder contar com você , neste momento!!! 

Fique com Deus... 

E agradeço desde já a sua atenção!! 

 Abraços 

JUNIA 

 

   Em resposta à solicitação da companheira de grupo. 

 

From: nelson costa  
To: junia   
Sent: Tuesday, May 13, 2003 2:45 PM 
Subject: Re: Urgência  
 

  Olá Junia. Que satisfação receber seu e-mail.  Fico feliz por ter lembrado de 

mim. 

  Mas vamos ao que interessa. 

    Dicas: 

  1. Cadastre-se no grupo Sabatina, enviando um e-mail para Sabatina-

subscribe@yahoogrupos.com.br .  Você acompanhará um estudo on-line da lição 

dia-a-dia.  Existem bons comentários da lição disponíveis na internet.  Entre em 

www.advir.com.br/es . 

  2.  Entre no Chat Sabatina (Lição Interativa) www.chat.cjb.net/sabatina (de 

12:30 a 13:00 e De 15:00 a 15:30). 

  3.  Na Lição você encontrará (na p. 76) um esboço da lição.  Este esboço 

pode conduzi-la na explanação. 

  4.  Por ser sua primeira vez , faça o simples, o feijão com arroz.  Não se 

espera que um iniciante dê um show de lição.  O mais importante é o fato de você 

ter abraçado esse desafio. 

  5.  O professor da Lição não deve ser o detentor da verdade.  Quando alguém 

se coloca à frente para explanar a lição deve fazê-lo de modo a conduzir a 

discussão, o debate.  O professor deve ser alguém que dê o direcionamento da 

lição. 

  6.  Faça perguntas, lance questões para a classe e dê oportunidade para seus 

alunos falarem.  Claro, sempre que lançar uma questão tenha sua resposta pronta, 

tenha seu parecer formado (Aplicações à vida diária, p.84). 
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  7.  Centralize-se nos objetivos propostos para essa lição (esboço), isso a 

ajudará a não dispersar.  Você será a responsável para direcionar o estudo da lição. 

  8.  Não fique presa à lição (anotações).  Não faça nada decorado.  Seja 

natural e espontânea.  Uma boa maneira de ser natural é apresentar a seus alunos 

aquilo que você entendeu, aquilo que você assimilou da lição para sua própria vida. 

  9.  Sexta-feira à tarde ou à noite "encontre" alguém para ouvir o que você 

tem a dizer sobre a lição da semana.  Esse alguém pode ser você mesma diante do 

espelho, ou no seu quarto ou algo assim. 

  10.  Ore a Deus pedindo orientação.  Certamente Ele concederá. 

  Boa Escola Sabatina.  Tenho certeza que você se sairá muito bem. 

  Quero saber depois como foi. 

  Qualquer dúvida, mande-me um e-mail ou telefone (11) 5812-5020 ou (11) 

5512-4733 (à tarde). 

  Grande abraço. 

  Nelson. 

 

Este membro do grupo, uma jovem recém convertida, através da comunicação on- line 

pede ajuda.  Notemos que, ao ser incumbida de uma tarefa, a participante declara que “a 

primeira pessoa que me veio na cabeça que poderia me ajudar... é você”.  Seguramente, este 

membro dispõe de muitas pessoas reais ao seu redor com as quais podia contar, todavia ela 

recorre, primeiramente, a alguém que também está à sua disposição, mas num mundo virtual.  

Além disso, é flagrante uma relação de confiança.  Esses dois membros nunca se viram e nem 

se quer se ouviram, mas se relacionam espontaneamente.  A IASD tem, ao longo de sua 

história, incentivado e promovido este tipo de relacionamento nutricional. 

 

A ordem de Cristo para que o evangelho fosse levado a todo o mundo, 

envolve também a nutrição espiritual daqueles que uma vez aceitaram o evangelho.  

Os novos membros devem ser estabelecidos na fé e deve-se-lhes ensinar o uso dos 

talentos concedidos por Deus, no desempenho de Sua comissão (CGIASD, 2000, 

p.200). 

 

Valendo-se das comunicações mediadas por computador, as quais permitem ação e 

interação, os membros da comunidade fazem surgir uma relação social desvinculada dos 

ambientes físicos compartilhados, dissociada nas dimensões tempo e espaço próprias das 

interações face-a-face.  É o efetuar de uma nova dimensão da interação.  Ao interagirem duas 
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pessoas, essas se põem uma no lugar da outra, procurando perceber o mundo concebido pela 

outra, tentando antecipar como a outra pensa e sente. (BERLO, 1999, p. 136).   

 
From: junia   
To: nelsonc@uol.com.br  
Sent: Tuesday, May 13, 2003 10:01 PM 
Subject: Re: Urgência  
 

Olá Nelson, não sabe como fiquei feliz em receber seu e-mail tão depressa!!!  

Amei suas dicas e irei acatá -las, sem dúvida!!! Espero realmente que Deus 

possa me abençoar e que possamos ter um sábado agradável  no dia 17.  Estou 

orando muito para que seu Espírito Santo possa estar sobre mim!!! 

Irei entrar nos sites que me indicou!!! Saiba que fiquei muito muito feliz 

pela sua atenção.  Que Deus o abençoe muito, assim como creio que vem lhe 

abençoando!!! 

Pode deixar que depois irei lhe contar em detalhes como foi, afinal você terá 

grande participação. 

Na quinta ou sexta lhe escrevo novamente...pois entrarei nos sites e caso surja 

mais alguma dúvida, ok!!!Ou quem sabe lhe  telefono...vamos ver!!! 

Não esqueça de mim em suas orações.... 

Abraços. 

JUNIA. 

 

Pode-se perceber a felicidade da participante do grupo ao receber suporte.  Sua felicidade 

não se deu apenas pelas dicas (informações) recebidas, mas principalmente pela atenção 

recebida.  Conquanto os grupos tenham sido criados com a prioritária finalidade de trocar 

informações, mais da metade das mensagens postadas nos grupos, algo em torno de 70%, visa 

o suporte espiritual e emocional, quer seja pedindo ou concedendo ajuda.  Um índice muito 

pequeno das mensagens se destina exclusivamente à obtenção de informações não chegando a 

mais que 10%.  Deve-se considerar que a configuração do quadro de solicitações 

(informações, apoio emocional e espiritual) é algo dinâmico e não rígido, uma vez que existe 

uma maior incidência por determinada ajuda de acordo com o momento presente.  Por 

exemplo, nos períodos que antecedem festividades, tais como carnaval, páscoa, semana santa, 

dia das mães, dia dos namorados e outros, cresce a incidência de mensagens solicitando 

programas comemorativos, o que faz aumentar a procura pela obtenção de informações.   

De modo geral, os grupos têm dado um resultado relativamente satisfatório, razão pela 

qual cresce o número de pessoas que se cadastram nos mesmos.  Todos aqueles recursos não-
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materiais oferecidos nos grupos são freqüentemente fornecidos ou conseguidos de um 

escritório confortável ou de um dormitório através de um computador conectado à internet, e 

na maior parte das vezes, sem maiores gastos de tempo, dinheiro e energia (RHEINGOLD 

1993;  HAYTHORNTHWAITE e WELLMAM, 2001).  Segundo Barry Wellmam, as 

comunidades estabelecidas no ciberespaço tem certa similaridade com as do “mundo real” no 

sentido que o suporte disponível gira em torno de relacionamentos especializados, específicos 

(WELLMAM, 2001, on- line).  Há, porém, uma grande diferença já que os membros das 

comunidades virtuais compartilham informações, suporte emocional, companheirismo, senso 

de pertencimento e apoio espiritual a pessoas que eles mal conhecem e, muitas vezes, a 

pessoas totalmente estranhas.   

 

5.5.  O sentir-se no grupo 

Se, por um lado, o crescente número de membros dos grupos representa a vantagem de 

maior possibilidade de variabilidade cognitiva e relacional, por outro, ele faz surgir um sério 

problema: o grande número de mensagens postadas.  Se o membro fizer parte apenas de um 

grupo, por exemplo, o Central de Diretores JA, ele receberá diariamente uma média de 60 

mensagens.  Se forem consideradas outras mensagens (pessoais, profissionais, acadêmicas e 

publicitárias), os membros do grupo terão considerável dificuldade para interagirem com 

relativa qualidade, se é que o conseguem.  Dessa forma, problemas como diminuição 

qualitativa das interações, queda na reciprocidade, perda parcial da credibilidade e outros, 

podem ser dificuldades a resolver. 

Existe ainda a suspeita de um outro problema: as interações on- line não estariam 

interferindo nas relações off- line?  Ou seja, os relacionamentos virtuais não causariam danos 

nos relacionamentos reais (contato face-a-face)?  O tempo despendido em interações on- line 

roubou, ou rouba, o tempo que se destina ao relacionamento real, isto é, à família, vizinhos, 

colegas de trabalho? Alguns acham que sim (NIE e ERBRING, 2000), outros acreditam que 

não (WELLMAM e GULIA, 1996).  Já na visão de Kraut e de seus colaboradores, só será 

possível conhecer o grau de interferência da internet na vida real quando for examinado “um 

conjunto completo e pleno de comportamentos sociais das pessoas.  Examinando seus 

inventários de laços sociais podemos avaliar o impacto social da internet de relacionamentos 

sociais on-line” (KRAUT et al, 1998). 

Wellmam tem ido contra a idéia de que as interações nas comunidades são do tipo “jogo 

de soma zero”, segundo o qual ou as pessoas estão se comunicando on- line ou estão em 
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interação face-a-face.  Não se pode considerar as interações nas comunidades como um jogo 

de soma zero, considerando que o gastar mais tempo nas comunicações on-line implica em 

dedicar menos tempo às interações off- line.  As pessoas não vivem todo seu tempo ativo em 

comunicação interpessoal.  Muitas pessoas, por inúmeros motivos, se privam de falar, ouvir, 

ler e escrever durante algum momento de seu dia.  É bem verdade que em muitos casos (os 

iniciantes, os viciados) a modalidade on- line acabe tirando tempo da relação off- line, bem 

como, causando certa diminuição nos envolvimentos sociais e no bem-estar psicológico 

(KRAUT et al, 1998).  No entanto, isto não é regra na internet. 

Para os membros dos grupos estudados, este não tem sido um problema.  A maior parte 

dos membros (80%) acredita que as interações on-line não causam danos ou prejuízos em 

seus relacionamentos off- line; quase um quarto deles (24%) até acreditam que suas investidas 

on- line têm redundado em algum benefício relacional.  A seguir, alguns depoimentos30. 

 

Não creio que o fato de me relacionar com pessoas na internet tem causado 

algum prejuízo nos meus relacionamentos reais.  Continuo tratando meus pais, 

amigos, colegas de trabalho da mesma forma que os tratei antes de conhecer os 

grupos. 

Virgílio. 

 

Gosto muito de estar com amigos do grupo, mas eles não substituem a 

companhia dos meus amigos e dos meus pais, por exemplo.  Aliás, quase sempre 

interajo com o grupo do computador da minha sala aqui da empresa quando estou 

sozinha.   

Letícia. 

 

Através do grupo Sabatina passei a participar mais na minha unidade da 

escola sabatina da minha igreja.  Isso me motivou a aprender cada vez mais e a 

dividir com meus irmãos aquilo que aprendo.  Acho que estou mais desinibido, 

sempre me achei muito tímido.  Agora percebo que meus amigos da minha unidade 

até gostam de me ouvir.  Foi uma boa transformação.  Sou grato ao grupo Sabatina. 

Luciano. 

 

                                                 
30  Estes depoimentos, bem como outros que aparecerão neste capítulo, foram captados através de mensagens 
enviadas aos grupos Central de Diretores J.A. e Sabatina e também mensagens enviadas direto para e-mails 
pessoais de membros dos grupos.  
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Tabela 5.1.  Interferência da interação on-line sobre a interação off-line. 
Abril de 200331 

O tempo que você despende no grupo on-line tem atrapalhado seu 
relacionamento off-line, ou seja, seu relacionamento com familiares, 

amigos, namorado (a), cônjuge, etc? 
 

 Número absoluto Percentual (%) 

Sim, um pouco. 7 8,97 % 

Sim, bastante. 0 0 % 

Não, de modo algum. 52 66,67 % 

Não, tem até melhorado. 19 24,36 % 

Total 78 100% 

Fonte: próprio autor 

 

 

Gráfico 5.1.  Interferência da interação on-line sobre a 
interação off-line. 

                                                 
31   Esses dados foram colhidos a partir de questionário enviado por meio do correio eletrônico, lançando-se o 

questionário para o grupo de discussão.  Evidentemente, somente um percentual dos membros do grupo 

respondeu ao questionário.  Essa questão é uma das questões apresentadas no questionário.  Feita exceção à 

tabela 5.4., todas as demais tabelas são resultado desse questionário. 
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Abril de 2003 

sim, um pouco
8,97%

sim, muito
0,00%

não
66,67%

não (tem até 
ajudado)
24,36%

 

 
Não poderia ser diferente com os membros do Advir, visto que a maioria deles, 64%, 

tem reconhecido que as interações nos grupos têm proporcionado substancial ajuda nas 

responsabilidades que cada um tem em suas respectivas igrejas locais.  A permanência e 

manutenção desses grupos se dão exatamente pelo fato de que seus membros vivenciam  em 

suas comunidades reais aquilo que eles oferecem ou obtêm nas interações on- line.  Quando os 

participantes da comunidade virtual se isolam de suas comunidades físicas suas participações 

e atuações nas interações virtuais perdem em valor por causa de sua crescente redução de 

experiências reais (LAPACHET, 1996, on- line). 

 

Um exemplo: 

From: Mario  
To: <centraldediretoresja@yahoogrupos.com.br> 
Sent: Friday, March 06, 2003 8:23 AM 
Subject: [centraldediretoresja] Mulheres 
 
Pessoal, 

Gostaria de uma ajuda para um JA especial para as mulheres, alguém tem 

alguma coisa escondida dentro da manga? risos.. 

Se puderem me ajudar bacana, senão, orem para que possamos fazer nosso 

melhor!!! 

Valeu... 

Aquele abraço. 
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Mario. 

Entorno/DF. 

 

No dia seguinte uma participante do grupo responde:  

 

From: Paula  
To: <centraldediretoresja@yahoogrupos.com.br> 
Sent: Friday, March 07, 2003 7:46 AM 
Subject: Re: [centraldediretoresja] Mulheres 
 

Mario. 

Na minha igreja foi feito um JA para as mulheres. Os homens começaram na  

sexta-feira, fazendo serenatas para nós. No sábado de manhã, eles mandaram 

fazer um coração de madeira vermelho bem grande, maior que a porta e nós 

passávamos por baixo do coração. Eles fizeram toda a programação do sábado. 

Desde professores de escola sabatina até professores dos primários, rol do 

berço, juvenis, enfim as mulheres só desfrutaram naquele sábado. No culto 

eles trouxeram um garoto de 12 anos que tocou violino antes do culto. No JA 

fizeram uma peça mostrando como seria viver sem uma mulher...e a noite em 

uma escola fizeram uma pastelada com guaraná (detalhe só homens na cozinha) 

foi muito legal. 

Na programação que fizemos para os homens, preparamos um café da manhã, pedimos 

para que todos chegassem às 8:30h. porque tínhamos uma surpresa. 

 Colocamos flores, jarras de vidros com suco natural de laranja, pão, geléia, 

manteiga, torradas, entre outras coisas... e eles não podiam se servir, nós os 

servimos. 

Eles gostaram bastante... 

Espero ter ajudado... 

Paula/Americana. 

 

Adicionalmente a isso, existem evidências de que relacionamentos que se iniciam no 

ciberespaço podem não necessariamente ficar no reino das virtualidades (PARKS e FLOYD,  

1996, on-line).  De fato, muitos relacionamentos iniciados nas interações on- line têm 
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redundado em encontro face-a-face.  Deve-se considerar também que muitas vezes as pessoas, 

de modo deliberado, passem a interagir mais de maneira on- line em detrimento das interações 

off- line.  Alguns membros dos grupos sugerem que, em certos momentos, especialmente em 

seus ambientes de trabalho, preferem as “companhias” virtuais às reais.  Os motivos são, entre 

outros, a falta de identidade pessoal, não consonância com princípios ideológicos.  Estes 

membros gostam de estar em companhia daqueles que compartilham as mesmas convicções 

religiosas.  Afinal, quando as pessoas passam a interagir durante um certo tempo, elas  tendem 

a manter determinados padrões de condutas similares que as fazem se sentirem mais aptas 

para alcançarem seus objetivos comuns (BERLO, 1999, p. 154 e 155).  Discorrendo sobre a  

comunicação eletrônica em ambientes organizacionais, Davenport afirma que os encontros 

pessoais dentro das organizações têm aumentado em virtude do alto nível da comunicação 

eletrônica (DAVENPORT, 2001, p. 242). 

 

As mensagens são postadas segundo a distribuição apresentada na tabela a seguir:  

 
 
 
 

Tabela 5.2.  Índice de mensagem por hora32 
Março e Abril de 2003 

 

Horário (h) 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 

Percentual (%) 5% 9% 11% 12% 10% 8% 11% 12% 7% 6% 4% 2% 

 

 

Gráfico 5.2.  Incidência de postagem por hora 

                                                 
32 Os períodos compreendidos entre 0:00h (zero hora)  às 6:00h da manhã e 17:00h às 24:00h foram 

deixados de fora, pois seus índices não passam de 01 (um) ponto percentual.  

 



 114 

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fonte: Próprio autor 
 

Mais de 90% das mensagens enviadas para os grupos se concentra nos horários 

comerciais, quando a grande maioria de seus membros está em seu correspondente local de 

trabalho.    

 

5.6.  A motivação dos grupos 

Qualquer que seja o objetivo do grupo, seu sucesso depende da contribuição ativa e 

progressiva daqueles que escolheram participar nesse grupo. Se o objetivo do grupo é trocar 

informações e responder questões sobre um assunto  particular, os participantes devem estar 

desejosos para responder as questões levantadas por outros, resumir e enviar respostas para 

questões que eles mesmos têm feito e passam adiante a informação que é relevante para o 

grupo (KOLLOCK e SMITH, 1996). 

Pode-se perguntar: o que motiva alguém a responder a uma solicitação de ajuda? Por que 

despender esforço para ajudar alguém distante e que não conhece?  A abnegação é muitas 

vezes citada: as pessoas sentem um desejo ou obrigação para ajudar pessoas e a contribuir 

com o grupo ao qual pertence.  Muitas pessoas têm gastado muito tempo e energia nas 

interações em grupos, buscando construir uma boa reputação e estabelecer uma identidade on-

line; buscam fazer conhecidos seus nomes nos grupos ao qual pertencem. 

Mas, e no caso dos membros do Advir, quais são suas verdadeiras motivações ao 

participarem dos grupos?  O que eles buscam?  Por que se dispõem a ajudar?   
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Dentre as motivações apresentadas algumas se destacaram.  Cerca de 30% dos membros 

dos grupos afirmaram que o determinante para sua participação no grupo é a possibilidade de 

se relacionar com pessoas que compartilham da mesma fé.  Vejamos alguns depoimentos. 

 

O que se tem para relatar é a benção que produz um grupo como esse, que nos 

proporciona uma comunhão com Deus durante nosso dia de trabalho.  E ao invés de 

perder nosso tempo discutindo sobre coisas fúteis, passamos nosso tempo 

debatendo sobre a palavra de Deus, o que nos dá um preparo inédito para a Escola 

Sabatina.   

Lucas. 

 

Este grupo é para mim como a minha segunda igreja, pois posso encontrar 

muitas pessoas que crêem naquilo que creio.  Trabalho num local onde a maioria 

das pessoas é da Congregação Cristão do Brasil.  Então quando me sinto meio 

deslocada entro na internet e encontro muitos amigos adventistas. 

Marta.     

 

Sempre procuro fazer novos amigos e ter um bom relacionamento com os 

colegas do grupo.  Já fui a única adventista da minha casa e sei como é difícil não 

ter alguém para falar e conversar sobre nossa crença.  Hoje eu procuro sempre estar 

aberta a relacionamentos com meus irmãos em Cristo. 

Ana Paula. 

 

Oi galera, minha situação estava um pouco difícil até mesmo 

espiritualmente quando entrei neste grupo.  Um tanto atrapalhada 

esta é a verdade. Muito trabalho, faculdade, cursos, e isto me 

deixou sem tempo pra Deus, fiquei sem fazer a lição, nem mesmo o ano 

bíblico eu estava em dias; mas, com certeza, Deus nunca esquece de 

nós, e o novo pastor me achou com jeitinho para a liderança jovem do 

distrito e foi o que me reanimou, e juntamente me indicou este grupo 

maravilhoso que apesar de pouco escrever estou sempre olhando os 

comentários de vocês e isso me renova oportunidades de começar 

novamente meu relacionamento com Deus. Que este pequeno testemunho 

possa ajudar vocês a entender quando aquele irmãozinho nosso está 

distante de nós, nada melhor que  entrosá-lo.  
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Raquel. 

   

Outros 31,46% dos membros buscam prioritariamente obter recursos para o crescimento 

de sua vida espiritual.  Estes membros admitem que não conseguiriam encontrar tanta 

informação e suporte espiritual como o encontram nos grupos on- line.  Para esses membros os 

grupos representam verdadeiros mananciais de bênçãos, onde podem compartilhar suas 

ansiedades e preocupações e apresentar seus pedidos de oração.     

 

Realmente o grupo tem nos proporcionado informações extras que às vezes 

sozinhos não conseguimos captar.   

Alfredo. 

 

Certa vez, a liderança do planeta JA enviou um e-mail dizendo que 

precisavam de ajuda. Enviei um e-mail resposta colocando-me a disposição para  

ajudá-los. O grupo me retornou dizendo que precisavam de alguém para elaborar 

15 perguntas do ano bíblico da semana. Enviei uma resposta aceitando o 

compromisso. 

Para minha preocupação, eu nunca havia realizado o ano bíblico. Sempre 

iniciei, mas nunca finalizei. Desde o dia que comecei, até hoje, tenho feito  o ano 

bíblico.  Além da responsabilidade com o grupo, em minha vida espiritual, estou 

aprendendo muito, muito mesmo.  E feliz estou de ter ânimo para fazer diariamente 

o ano Bíblico.   

Lícia. 

 

Quando preciso de algum materia l para sermões ou para a Escola Sabatina, 

recorro primeiramente ao grupo, pois sei que aqui existem muitas pessoas 

capacitadas e sempre dispostas a ajudar, sem falar que consigo obter ajuda a 

qualquer momento. 

Leandro. 

 

Este grupo tem ajudado muito na minha vida espiritual, sem contar as 

meditações o ano bíblico, os JAs, aqui posso expor minhas opiniões, minhas 

idéias, compartilhar minhas alegrias e tristezas.  A oração neste grupo é 

muito poderosa, várias vezes recebi bênçãos do nosso bondoso Deus, pedi 

ao grupo que orasse e eles oraram e Deus ouviu as nossas orações.  Uma das 
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bênçãos que recebi, meu pai estava desempregado e pedi para o grupo estar 

orando; eles oraram e hoje, graças a Deus e a intercessão do grupo, ele já 

esta trabalhando e agora em dois empregos.  Amém.  

E não é só isto não, tem bênçãos espirituais também, meu noivo estava 

desanimado sem fé não tinha tanto interesse em ir à igreja, estava desestimulado 

com o trabalho,  e eu pedi ao grupo que orasse em favor dele e em poucos dias ele 

estava bem melhor, Deus havia dado novamente esperanças ao coração dele.  Foi 

maravilhoso!  É o poder da oração fazendo maravilhas para o nosso grupo, e o 

melhor de tudo é que aqui nós, através dos pedidos de oração, nos chegamos mais 

próximos do nosso Deus então nós também recebemos bênçãos quando oramos, o 

grupo é maravilhoso.  Amo fazer parte dele e não pretendo sair.  Que Deus nos 

abençoe.  Amém. 

Leila.  

 

Outra grande motivação é a possibilidade de trocar idéias, esclarecer dúvidas e poder 

discutir temas delicados e controvertidos – esse é o motivo da manutenção de cerca de 25% 

dos membros.  Os grupos são a própria representação da inteligência coletiva, pois cada 

membro pode desfrutar dos benefícios proporcionados por uma inteligência forjada pela 

colaboração de muitas cabeças.    

 
Outro dia, conversando entre amigos na minha igreja, surgiu uma dúvida 

sobre se deveríamos ou não utilizar encenações (teatro) nas igrejas.  Terminamos 

nossa conversa sem ter uma definição.  Cheguei em casa e fui direto para o micro.  

Entrei no grupo e lancei o problema.  Pouco tempo depois minha caixa de entrada 

já estava cheia de respostas e opiniões.  Foi muito bom ver que tenho muitos 

irmãos espalhados por aí que podem me ajudar. 

Sérgio. 

  

Nesse grupo eu encontro pessoas cristãs que se preocupam com a salvação de cada 

um de nós.  São pessoas esclarecidas e inteligentes.  Sempre que eu tenho alguma 

dúvida sobre temas religiosos, eu mando uma mensagem para a Central. 

Paola. 

 

Tinha minha opinião formada sobre vestimentas na igreja.  Ao participar da discussão 

sobre esse assunto no grupo, pude perceber que eu estava sendo preconceituoso.  Um irmão 
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de outra cidade expôs seu parecer baseado na Bíblia e assim eu conseguir entender algumas 

coisas que não entendia antes. 

Alex. 

 
Alguns estudiosos têm argumentado que a motivação para prestar auxílio àquelas 

pessoas que se encontram social e fisicamente distantes pode ser pequena, uma vez que é 

pouco provável que esses venham a receber alguma recompensa ou retribuição pelos seus atos 

(CONSTANT, SPROULL e KIESLER, 1996).  Outros estudos mostram que a reciprocidade 

na internet acontece, principalmente, em virtude de que poder ajudar a outros pode aumentar a 

auto-estima, obter respeito e adquirir status.  Pessoas que possuam uma forte ligação com os 

grupos formados no ciberespaço, são pessoas mais propensas a prover ajuda e assistência a 

outros participantes dos grupos eletrônicos (WELLMAN e GULIA, 1995).   

Em um outro depoimento, quando perguntado sobre a razão de prestar ajuda a uma 

pessoa que não se conhece, um membro do grupo simplesmente respondeu: “o amor de Cristo 

me constrange” II Coríntios 5:14.  

 
Tabela 5.3.  Por qual motivo você participa deste grupo? 

Abril de 2003 
 

 Número absoluto Percentual (%) 

Obter recursos para enriquecer minha vida 
espiritual 

67 31,46 % 

Trocar idéias e esclarecer dúvidas sobre pontos 
“delicados” (polêmicos) 

53 24,89 % 

Poder me relacionar com pessoas que 
compartilham da mesma fé 

64 30,01 % 

Conhecer novas pessoas 
 

26 12,22 % 

Conversação informal com amigos 
 

3 1,42 % 

Total 213 100% 

Fonte: próprio autor 

 

Gráfico 5.3.  Motivo da participação em grupo 
Abril de 2003 
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Além disso, nos grupos virtuais, pode acontecer que aquele que prestou auxílio nunca 

venha a receber ajuda do seu beneficiário da semana passada, por exemplo.  Todavia pode 

recebê- lo de outro membro do grupo (RHEINGOLD, 1993). 

 

 

5.7. O que mantém os grupos  

Qualquer que seja o grupo, quer seja virtual ou real, para que este alcance os objetivos 

para os quais foi criado, é necessário, em primeiro lugar, que este se mantenha existindo 

(BERLO, 1999, p. 150).  Sua permanência, que só será conseguida pela “presença” atuante de 

pessoas, é a primeira condição para que tal grupo atinja o pleno sucesso na execução de seus 

propósitos.  Se um grupo on-line foi estabelecido para trocar informações, então seus 

participantes têm que abastecê-lo com o correspondente combustível, nesse caso, 

informações.  Sendo assim, os membros do grupo são também os responsáveis pela  sua 

conservação e manutenção, devem ter participação ativa e interativa (KOLLOCK e SMITH, 

1996, on- line).  Devem, os participantes, enviar informações, postar sugestões, responder a 

questões levantadas por outros membros, e assim proceder de acordo com o perfil de cada 

grupo, seja ele informacional, relacional, de discussão ou qualquer outro. 
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5.7.1.  Estar juntos 
Os relacionamentos nas comunidades virtuais, apesar do nome, são constituídos de 

pessoas reais.  Portanto, caso não haja um número suficiente de pessoas dispostas a se 

relacionar os grupos on- line deixam de existir.  Qualquer que seja a comunidade, e na 

comunidade virtual não é diferente, o desejo de seus membros por se manterem sempre juntos 

é condição imprescindível.  Cerca de 20% dos membros dos grupos do Advir é constituído 

por participantes “assíduos”, isto é, eles se mostram participantes todos os dias da semana.  

Basicamente são estes que mantém os grupos vivos com suas “presenças”. 

 

5.7.2.  Nutrição informacional 

O combustível do grupo virtual é sua grande quantidade de mensagens postadas.  São 

essas mensagens, partilhadas num fluxo comunicacional regular, efetivo e interativo, que dão 

corpo comunicacional ao grupo. 

A grande quantidade de pessoas que participa dos grupos possibilita ter uma  grande 

variedade de experiências latentes nesse ambiente.  Quando alguém oferece algum suporte, 

muitos estão acompanhando as trocas.  Isso possibilita algum tipo de intervenção quando esta 

se faz necessária.  Vejamos um exemplo: 

Um dos membros solicita um programa sobre um determinado tema: 

 

From: Thaisa  
To: <undisclosed-recipients:> 
Sent: Tuesday, March 11, 2003 11:17 AM 
Subject: [PlanetajA!] En: Preciso de ajuda. 
 

Bom dia pessoal 

Preciso da ajuda de vocês.  Outro dia estávamos falando de uma programação 

sobre dinossauros, e eu estou precisando dele, pois o meu cunhado vai fazer uma 

programação sobre este assunto. 

Por favor, se vocês tiverem me mandem. 

beijos  

Thaisa/SP 

 

Prontamente alguém responde à solicitação. 

 

From: "Beth"  
To: <Planetaja@yahoogrupos.com.br> 
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Sent: Tuesday, March 11, 2003 12:39 PM 
Subject: Re: [PlanetajA!] En: Preciso de ajuda. 
 

Ai está Thais, bom programa!!! 

OS DINOSSAUROS 

Por Pr. Yuri Ravem G. V. e Paiva  

ABERTURA  

Bem-vindos a mais um culto J.A. 

Hoje você irá viajar pelo tempo; ... 

. 

. 

. 
 

Beth33. 

 

Um outro membro já conhecia o texto e enviou um alerta... 

 

From: "O Pregador"  
To: <Planetaja@yahoogrupos.com.br> 
Sent: Wednesday, March 12, 2003 8:06 AM 
Subject: Re: [PlanetajA!] En: Preciso de ajuda 
 

Olá Pessoal, 

Notei que está sendo distribuído, um programa J.A sobre os dinossauros, do Pastor Yuri, 

e me sinto no dever de comunicar, que esse programa é muito contraditório e recomendo 

que seja lido muito bem antes de ser feito.  

Tome muito cuidado, pois a conclusão deste texto é taxativa e contraditória.  Mas se for 

bem dirigido e adaptado será um ótimo programa. 

Um Abração 

O Pregador. 

 

                                                 
33 Esta mensagem foi reduzida por acreditarmos não ser necessária a exposição de seu conteúdo. 



 122 

Esse tipo de intervenção agrega muito valor aos grupos on- line.  O encontro de muitas 

experiências e histórias cognitivas diversas.  É a própria essência da inteligência coletiva.   

Por outro lado, o mesmo fluxo comunicacional que mantém vivo os grupos, pode se 

tornar um grande problema para a efetividade dos mesmos.  Só para citar um exemplo, o 

grupo Central de Diretores J.A. tem, diariamente, um volume de postagem que oscila entre 70 

e 90 mensagens 34.  Além da grande quantidade de mensagens, encontra-se, ainda, o problema 

do tamanho destas mensagens.  São mensagens que vão desde um simples “bom dia a todos” 

até um programa completo de sábado à tarde. 

 Embora o grupo Central de Diretores J.A. conte com aproximadamente 400 membros, 

são poucos os que participam de maneira efetiva.  Aproximadamente 20% dos membros tem 

participação quase que diária.  Estes são aqueles membros cuja participação envolve leitura 

das mensagens, envio de respostas, solicitação de ajuda, propostas de temas para discussões e 

outros, o que os torna os grandes responsáveis pela parte significativa nos relacionamentos 

on- line.  A maioria dos membros se encontra na condição de lurkers35.  Entre os lurkers estão 

aqueles que querem apenas obter algumas boas sugestões, aqueles que por falta de tempo não 

conseguem participar de forma efetiva, ou ainda aqueles que por algum motivo pessoal ou 

traço de personalidade preferem não se manifestar, entre estes se pode encontrar os tímidos, 

os de baixa auto-estima, etc.   

 

5.8.  Quão fortes e estáveis são os laços nos grupos? 

Para alguns teóricos do relacionamento pessoal (DUCK 1983; PERLMAN e FEHR 

1987; BLUMSTEIN e KOLLOCK 1988; FELD 1982; HOMANS apud WELLMAN e 

GULIA, 1996) alguns fatores poderiam caracterizar quão forte é ou está um relacionamento: 

• O senso da existência de um relacionamento íntimo e especial, com investimento 

voluntário no mesmo; 

• O desejo de companheirismo com o seu parceiro de relacionamento; 

• O interesse de estarem juntos sempre que possível; 

• O múltiplo contexto social; 

• O tempo de duração; 

                                                 
34 Essa é uma média para os dias úteis.  Nos finais semanas e feriados o número de mensagens cai de modo 
significativo. 
35 Lurkers (espreitadores).  São aqueles membros que só observam (lêem) as mensagens e contribuições dos 
outros, sem nunca, ou quase nunca, participar.   
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• O senso de reciprocidade no relacionamento, tendo conhecimento das 

necessidades dos parceiros de relacionamento e dando-lhe apoio. 

  

Estas características, segundo Wellman e Gulia (1996, on- line), servem para ajudar na 

avaliação da força de um relacionamento on-line, não sendo uma acurada descrição da real 

natureza dos relacionamentos fortes.  De qualquer maneira, esses critérios nos fornecem 

alguns parâmetros para avaliarmos a qualidade e a estabilidade dos laços relacionais nos 

grupos do Advir.  A seguir, apresentamos algumas mensagens nas quais pudemos analisar a 

influência do relacionamento on-line para alguns membros.   
 
 

De: Paula  
Para: <Planetaja@yahoogrupos.com.br> 
enviado: Quinta-feira, 20 de Março, 2003 15:35. 
assunto: [PlanetajA!] Adeus... 
 

Galera, infelizmente está chegando o grande dia do Adeus... 

Meu contrato de trabalho acaba na terça feira, dia 25, e a partir daí eu não 

vou mais ter acesso à internet... e infelizmente vou ter que parar de contribuir  

com o Planeta... 

Isso me deixa muito triste, pois eu tinha voltado para fazer a diferença, mas,  

por motivos de força maior, vou ter que me desligar do Planeta por um tempo... 

Desde já, eu fico com saudades de vocês... 

Paula. 

Em resposta a essa mensagem, um membro do grupo manifesta seu desejo de que a 

amiga permaneça entre eles...  

De: "^Anjo^"  
Para: <Planetaja@yahoogrupos.com.br> 
enviado: Sexta-feira, 21 de março, 2003 7:27. 
Assunto: Re: [PlanetajA!] Adeus... 
 

Querida amiga Paula... ficaremos orando para que você encontre 

um outro emprego e volte para a central... 

Mas veja querida amiga... você não precisa cancelar o seu cadastro aqui na 

central... pode apenas optar por não receber e-mails...  assim sempre que você 

puder entrar na internet você terá acesso livre na página do yahoo para acompanhar 

todas as nossas conversas... 
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 O que acha??? 

 Abraços. 

 ^Anjo^. 

 

 

Em outra mensagem a internauta deixa transparecer algumas características do 

relacionamento que ela encontrou em seu grupo: 

From: Paula  
To: <Planetaja@yahoogrupos.com.br> 
Sent: Monday, March 24, 2003 1:05 PM 
Subject: [PlanetajA!] Adeus.... 
 

Pessoal, toda despedida, por mais que seja momentânea e temporária é 

difícil... 

Infelizmente eu vou ter que me desligar do Planeta por um tempo! Espero 

poder voltar o quanto antes e, pois todos vocês fizeram a diferença em minha vida, 

mandando mensagens que, antes de eu apresentar na igreja, eu aplicava na minha 

vida, me ajudando a moldar o meu caráter mais semelhante ao de Jesus. 

Eu vou sentir falta de todos vocês, pois marcaram a minha vida!  A nossa vida 

passa por mudanças que nos ajudam a crescer, se nós não aceitarmos estas 

mudanças e seguirmos em frente, pararemos de crescer, atrofiaremos... 

Amanhã é meu último dia aqui no trabalho... Peço que vocês orem muito por 

mim, para que Deus esteja sempre ao meu lado e eu ao lado dEle e juntos, 

possamos ser felizes na paz de Cristo! 

Um grande abraço desta sua amiga que ama muito a cada um de vocês, e 

mesmo que eu não esteja com vocês aqui no planeta, orarei por vocês!!! 

Eu preferiria nunca ter que falar isso, mas chegou a hora...  

Adeus... 

Paula. 

 

Para a participante do grupo, o relacionamento vivido on-line foi estreito e forte, razão 

pela qual sua despedida foi “difícil”.  Quando escreveu “pois todos vocês fizeram a diferença 

em minha vida”, ela se sentia envolvida num relacionamento íntimo e especial.  Desejava 

retornar ao convívio de seu grupo o mais rápido possível para desfrutar do companheirismo 

ali encontrado: “espero poder voltar o quanto antes”. 
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Algumas pessoas consideram como bons amigos pessoas de suas comunidades virtuais, 

pessoas que eles raramente vêem, ou mesmo que nunca viram.  Walther (apud WELLMAN e 

GULIA, 1996, on- line) sugere que os relacionamentos on- line são socialmente próximos, e 

que, com o passar do tempo, o grupo de pessoas que interagem na net se torna mais íntimo.  

Walther argumenta que a net não evita que as  relações íntimas cresçam, mas simplesmente 

retarda o processo.  O desenvolvimento de relacionamentos on- line é mais longo do que o 

desenvolvimento na comunicação face a face por que a comunicação é quase sempre 

assíncrona (e lenta) e a largura de banda disponível oferece menos informação verbal e não-

verbal nas trocas comunicacionais. 

Um dos fatores que avaliam a existência de relacionamento nas comunidades é a 

presença do senso da existência de laços íntimos e especiais.  A pessoa precisa se sentir entre 

outras pessoas que demonstrem amor, respeito e valorização por ela.  Os membros das 

comunidades devem perceber que os sentimentos ali presentes e manifestados são verdadeiros 

e recíprocos. 

Na seqüência de mensagens abaixo vamos analisar a intensidade da força e da intimidade 

presente no grupo.  Na primeira mensagem36, um membro expõe seu sentimento com relação 

ao dia das mães:  

  

From: "Marcel"  
To: <Planetaja@yahoogrupos.com.br> 
Sent: Friday, May 09, 2003 7:02 PM 
Subject: [PlanetajA!] Dia muito triste. 
 

Oi pessoal. 

Dia das mães prá  mim não é nada fácil, ao contrário, é uma barra! 

era um dia especial, eu e minha irmã ficávamos planejando surpresas, 

comemorações etc.. 

No mês de maio de 2001, pertinho do dia das Mães eu perdi a minha mãe. 

Ela não era só Mãe, era amiga, forte, carinhosa, dedicada.  A minha maior alegria 

foi quando a vi no ano de 2000 entrar na Igreja e assistir a programação do dia das 

Mães, foi uma felicidade tremenda!  Mas no mesmo ano, em novembro ela 

comecou a apresentar os primeiros sinais do câncer, o que fez toda nossa família 

desabar, inclusive eu!   

Gente não foi fácil, saber que aquela pessoa que você ama tanto estava 

ficando fraca, e aos poucos debilitada, mas eu no fundo não acreditava, sempre fui 

                                                 
36 Esta mensagem foi apresentada na íntegra com o intuito de se perceber quão íntima e pessoal ela é. 
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muito sentimental, e minha irmã nunca quis me dizer nada, minha irmã era a única 

que sabia do câncer da minha querida Mãe, mas quando a psicóloga me chamou e 

me contou meu mundo desabou! 

Fiquei uma tarde toda chorando que a noite meus olhos não conseguiam abrir, 

ficaram muito inchados. 

Eu sempre tive o costume de chegar na janela do quarto dela quando chegava 

do trabalho, e ali falava com ela, dai entrava pela porta e dava um monte de beijos 

nela, mas naquele dia eu ao colocar minha cabeça na janela dela tive um choque 

tremendo, ela estava sem cabelos, totalmente careca em decorrência da 

quimioterapia.  Isso prá mim foi a coisa mais triste que senti na vida, a marca 

registrada dela sempre foi usar uns arcos nos cabelos, eu sempre que podia 

comprava um diferente e vê-la sem cabelos foi  muito triste, e os poucos também 

ela foi perdendo o movimento das pernas! 

Certo dia eu e ela  ficamos sozinhos em casa, eu cuidava dela a noite quando 

chegava do trabalho, e houve uma situação muito complicada pra mim, ela urinou e 

minha irmã não estava ali perto e ela estava muito incomodada, mas pra mim 

aquilo era terrível, eu sempre tive muito respeito por ela, e jamais teria coragem de 

trocá-la, entrei no meu quarto, e me ajoelhei e comecei a chorar pedindo a Deus 

para me dar forças e coragem de trocar a roupa dela. e eu chorava, tremia, etc.  

pensei até em tomar uma bebida forte para me encorajar, mas graças ao bom Deus, 

uma vizinha muito querida chegou na hora e a trocou. 

Pessoal a ultima noite dela foi horrível, eu fiquei ao lado dela a noite toda, fazendo 

massagem, trocando roupa de cama, dando leite, ver ela chorando a noite toda, 

gemendo me doía muito. 

Quando eu chamei a ambulância as 4 da manhã eu me segurando para não 

chorar, vi minha mãe entrar na maca, e eu ficar um tempão abraçado a ela, e depois 

eu minha irmã, meu irmão ficamos ali todos juntos! 

Mas sabem amigos, eu tinha certeza, mais certeza absoluta que ela seria 

curada, tinha certeza! 

E quando eu liguei pro hospital perto do meio dia, e a enfermeira falou; O que 

você é dela? Eu falei sou o filho.  E ela na lata me falou.  Ela faleceu.  Eu falei 

obrigado, e desliguei, totalmente em estado de aparente normalidade 

e depois eu meditei olhando pra minha irmã, minha irmã perguntou, Mano e daí? 

Eu falei, nada, ela se enganou e liguei novamente, daí a mesma enfermeira repetiu 

tudo! 

Eu desmoronei, chorei, foi algo que nunca havia experimentado, uma dor das 

piores do mundo, acho que na hora eu não via nada, nem as pessoas, nem os 
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amigos, nem nada! Só chorava, e chorava muito vê-la  no caixão foi quando caiu 

mesmo a ficha, foi algo horrível!   

No outro dia, eu me isolei no meu mundo, me tranquei só chorava, não 

atendia telefone, não falava com meus amigos, não conseguia ir à Igreja, nada! 

As pessoas até hoje pensam, por que o site da Fazenda fechou? etc.. 

Eu realmente não tinha mais forças pra tocar esse trabalho e nenhum outro, tive que 

me afastar do J.A, comunicação etc.  Mas o Fazendahp ela gostava muito e me dava 

sugestões, inclusive o logotipo uma vez ela viu e falou: o logo antes era preto e 

todo comprido, ela falou: Filho você deveria mudar um pouco o logotipo, faz a 

Homepage azul que combina com o site! 

Gente desculpe esse desabafo, mas como vocês são meus super e queridos 

amigos, eu precisava disso! 

Apesar disso ela está muito presente no meu coração, não consigo esquecer 

nenhum gesto dela, nenhum carinho, nada! 

Ela todo dia me acordava para eu ir trabalhar, e me acordava com um copo de 

café! (eu antes tomava) e um beijo, e aquilo era muito especial! No meu aniversário 

ela anunciava numa radio AM, que ninguém escuta..rss, só ela! 

e me ligava pra eu sintonizar só pra eu ouvir os recadinhos apaixonados dela! 

E aquele montão de telemensagens durante o dia era demais!  Hoje infelizmente 

isso acabou e eu só me arrependo de uma coisa..de não ter mais vezes abraçado ela 

e dizer o quanto eu amava! 

E o quanto ela tão, mais tão especial, alguém fundamental na minha vida 

e hoje, esse dia não tem graça, pq eu queria falar muito com ela e dizer 

FELIZ DIA DAS MÃES MINHA QUERIDA MÃE. 

Abraços. 

Marcel. 

 

Nessa mensagem o membro do grupo faz um desabafo muito emocionado, no qual fala 

de seu relacionamento com sua mãe e conta detalhes de sua maior perda.  Nos 

relacionamentos do “mundo real”, uma mensagem com esta carga emocional é somente 

compartilhada entre amigos, verdadeiros amigos.  E, apesar deste membro saber que muitos 

dos que leriam seu desabafo não eram efetivamente seus amigos, ele postou a mensagem.  Por 

outro lado, o membro sabia que podia contar com alguns outros membros que ele considera 

seus “super e queridos amigos”. 
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Notemos que o membro envia sua mensagem numa sexta-feira, dia que antecede o 

sábado, no qual ele provavelmente estaria entre seus companheiros de igreja, tendo assim a 

possibilidade de desabafar.  Mesmo assim, ele decide postar a mensagem. 

Há outro ponto intrigante.  O membro escreve um emocionado e-mail com algumas 

dezenas de linhas.  Próximo do fim da mensagem ele declara “gente desculpe esse desabafo, 

mas como vocês são meus super e queridos amigos, eu precisava disso!”.  Em que momento 

seu desabafo estava confirmado?  Será que ao colocar seus sentimentos na tela do computador 

ele já não se sentiu aliviado?  Precisava realmente postar sua mensagem?  De qualquer forma, 

o participante do grupo enviou o e-mail, pois sabia que sua mensagem seria lida e, 

certamente, respondida. 

Seguindo à mensagem inicial, algumas respostas foram postadas: 

 

From: "Carmelita"  
To: <Planetaja@yahoogrupos.com.br> 
Sent: Friday, May 09, 2003 8:00 PM 
Subject: RES: [PlanetajA!] Dia muito triste. 
 

Marcel, não fique triste, os anjos do Senhor estão ao seu lado neste 

momento e o olhar bondoso do Senhor acompanha esta cena. Sua querida mãe 

será por você abraçada, novamente, naquele dia maravilhoso, o qual todos nós  

aguardamos. Amém. 

Um afetuoso abraço, da sua amiga em Cristo. 

Carmelita/DF. 

 

 

From: "claudia costa" 
To: <Planetaja@yahoogrupos.com.br> 
Sent: Friday, May 09, 2003 10:22 PM 
Subject: Re: [PlanetajA!] Dia muito triste. 
 

Marcel, muito emocionante tua história. 

Felizmente ainda tenho minha mãe.  Nem posso imaginar o que você passou, 

e ainda passa. 

Embora, esse dia não tenha graça para você, saiba que teu desabafo 

certamente fará com que muitos de nós passemos a colocar mais graça nesse 

dia, ou seja, pode ser que reconheçamos o nosso egoísmo e assim passemos a 

amar mais profundamente os nossos queridos e lhes demonstrar esse amor. 
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Se isso te conforta, teu desabafo me fez refletir mais sobre o amor que ofereço 

e demonstro aos meus queridos. 

Sabe Marcel, o ser humano foi criado para ter vida plena e eterna.  

Desafortunadamente o pecado manchou esse desígnio divino.  Entretanto, nosso 

Onipotente Deus está no comando.  Ainda que as ondas dessa vida sejam maiores 

que nossas forças, nosso Salvador nos conforta: tende bom ânimo, eu 

venci o mundo. 

Lembre-se:   "E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não 

existirá, já não haverá luto nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas 

passaram”.  Apoc. 21:4. 

Grande abraço. 

Fique com a paz e o conforto divinos. 

Cláudia.  

 
 

From: Marcello  
To: <Planetaja@yahoogrupos.com.br>; "Marcel"  
Sent: Friday, May 09, 2003 10:07 PM 
Subject: [PlanetajA!] Dia muito triste. 
 

Sabe amigo Marcel. 

Neste dia, que você diz ser muito triste, não existem palavras no mundo para 

lhe fazer sorrir...Sempre que eu dirijo um programa para o dia das mães, eu peço que cada 

filho ali presente abrace sua mãe, e o diga o quanto ela é importante. Pois quem sabe no 

próximo ano ela não poderá estar conosco. 

É um momento de refletir, momento de pensar, porém a única certeza que eu 

tenho, é que no dia que Jesus voltar, teremos a super alegria de poder rever os 

nossos entes queridos os quais ainda amamos e que vamos amar por toda a 

eternidade, saindo do túmulo frio e solitário para os braços de Jesus, e não 

por que dizer para os nossos braços.. Assim como eu quero ver o meu pai, 

que hoje dorme o sono da morte, quero ver meus familiares, quero ver meus  

inimigos, mesmo aqueles que eu não tive tempo de pedir perdão, quero poder 

falar para cada um deles, que valeu, valeu tê-los como amigo, como pai, 

como irmão, e até mesmo como inimigo. 



 130 

Certa vez, desacreditei em Deus, quando Ele tirou o meu pai de mim.  Mas 

hoje sei que não existe melhor remédio que a certeza de sabermos que Deus está 

conosco, mesmo quando queremos estar longe Dele... 

Força amigo, esperança e muita fé... 

Marcello Fundão 

 

 

From: "Vanusa"  
To: <Planetaja@yahoogrupos.com.br> 
Sent: Tuesday, May 06, 2003 4:05 AM 
Subject: [PlanetajA!] Obrigadinha. 
 

Oi!! 

Feliz Sábado!!  

Hoje eu estou muito feliz!! Por que amo todos vocês!!! Tornaram-se minha 

família  na internet... 

Muito obrigada pelas palavras de consolo que recebi...Pelo grupo, pelo e-mail 

particular.  Muito obrigada mesmo!!! 

É muito triste.. dói muito...  Entendo a dor do Otto.  Pois minha vózinha 

também era minha mãe..Não sei como vai ser esse domingo.. Mas, creio que com 

as orações dos amigos e o conforto de Deus, tudo fica bem! Vou orar por você 

também Otto..... 

Um forte abraço.. do meu coração. 

Vanusa. 

 

Por fim, após o recebimento de algumas solidárias mensagens o membro declara a 

importância de poder compartilhar seus sentimentos no grupo.    

 

From: "Marcel"  
To: <Planetaja@yahoogrupos.com.br> 
Sent: Monday, May 12, 2003 7:49 PM 
Subject: Re: [PlanetajA!] Dia muito triste. 
 

Valeu amigos!!!! 

Ter vocês na minha vida é muito 10!!!! 

Abraços. 

Marcel. 
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Na seqüência de mensagens postadas, pôde-se constatar um senso de interdependência, 

de reciprocidade, de empatia.  Os membros perceberam a necessidade de um companheiro e 

se puseram a oferecer- lhe suporte emocional, numa relação de dependência mútua.  A última 

mensagem postada confirma a expectativa de seu emissor: ele sabia que podia contar com os 

amigos virtuais.  

Há aqueles que não acreditam nos relacionamentos on- line.  Seus argumentos dizem, por 

exemplo, que um ciberabraço ou um ciberbeijo, isto é, o abraço e o beijo “dados” pela 

internet não são como o abraço e o beijo reais.  De fato, não o são.  Porém, os 

relacionamentos não são constituídos apenas de toques reais, embora esses tenham sua 

importância.  As palavras também têm sua parcela na construção de relacionamentos estáveis.  

Nenhuma teoria de desenvolvimento de relacionamento explicitamente requer a informação 

da aparência física como uma pré-condição necessária (PARKS e FLOYD, 1996, on- line).  E, 

nunca é demais relembrar que as trocas comunicacionais no ciberespaço não têm a intenção 

de eliminar as relações nas comunidades reais, tão somente suplementá- las. 

 

 

5.9.  Querer se encontrar 

As pessoas que usam as comunidades virtuais não se isolam causando assim a 

desintregação das comunidades reais.  Os relacionamentos criados e mantidos em grupos ou 

comunidades on- line não se resumem a trocas comunicacionais apenas no ciberespaço. A falta 

de proximidade e de informações visuais podem ser superadas arranjando oportunidades para 

encontros face a face (PARKS e FLOYD, 1996, on- line).  No caso da Central dos Diretores 

J.A., os laços criados e mantidos virtualmente, também se manifestam de modo real.  Laços 

on- line e off- line não são mutuamente excludentes.  Os contatos on- line muitas vezes 

preparam encontros futuros nas localidades reais, no dia-a-dia off- line.  As interações on- line 

têm seus atrativos e seduções, entretanto as pessoas ainda querem se conhecer e interagir face 

a face, querem conhecer quem são os que se “escondem” por detrás dos modens, no outro 

ponto da rede (LAPACHET, 1996, on- line).  Dessa maneira, as comunidades virtuais podem 

ser catalisadoras para encontro pessoais em suas comunidades físicas.   

Não raro, os membros dos grupos, utilizando-se das trocas on- line, sugerem encontros 

reais para preencher uma lacuna existente em seus relacionamentos.  Eles acreditam que os 

encontros face a face os tornarão mais próximos  A seguir, uma seqüência de mensagens 

caracteriza bem este fato supracitado: 

From: "Carlos"  
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To: <Planetaja@yahoogrupos.com.br> 
Sent: Friday, May 23, 2003 3:53 PM 
Subject: [PlanetajA!] Zona Sul São Paulo????? 
 
Alguém da Zona Sul de São Paulo ai???? 

contato Carlosir@yahoo.com.br 

 

Um dos membros manifesta o desejo de saber se há alguém, entre os participantes do 

grupo, que pertence (reside) à Zona Sul de São Paulo. 

 

From: "Alexsandra"  
To: <Planetaja@yahoogrupos.com.br> 
Sent: Friday, May 23, 2003 5:32 PM 
Subject: RES: [PlanetajA!] Zona Sul São Paulo????? 

 
Olá Amigo Carlos, eu sou da Igreja Central de Santo Amaro. 

De onde você é? 

Deram uma idéia muito boa....foi o Rodrigo Baradel, de fazermos um 

encontro dos jovens do planeta (bem, pelo menos os de São Paulo) em um 

encontro de Música que será promovido pela APS e pela AP lá no IAE. 

Achei a idéia ótima. E conforme for, podemos promover um encontro com 

todos, já pensou que emocionante conhecer todas as GRANDES peças com quem 

conversamos??? 

Um grande abraço pra todos. 

Atenciosamente. 

Alexsandra 

Santo Amaro - São Paulo 

 

  

No fluxo de mensagens trocadas, surge a idéia de que aconteça um encontro face a face 

entre os moradores da Zona Sul. 

 

From: "claudia costa"  
To: <Planetaja@yahoogrupos.com.br> 
Sent: Thursday, May 29, 2003 9:34 PM 
Subject: Re: [PlanetajA!] Encontro do Povo de SP.  

 
Achei muito boa a idéia do encontro. 

Pode ser no UNASP (IAE), somos (eu e meu esposo) professores no IAE. 

Se aceitarem a idéia do encontro no IAE, precisamos combinar algo. 

Grande abraço. 
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Cláudia e Nelson. 

 

Logo aparecem sugestões de lugares e momentos específicos que buscam a realização do 

encontro.    

 
From: "maria alves"  
To: <Planetaja@yahoogrupos.com.br> 
Sent: Tuesday, May 27, 2003 1:25 PM 
Subject: Re: [PlanetajA!] Encontro do Povo de SP. 
 
Povão de Sampa!!! 

Vamos nos conhecer pessoalmente e quem sabe será uma super chance de 

vários intercâmbios entre nós... 

Galerinha, marquem logo a data desse encontro!!! 

Maria Alves -zona sul – SP 

A idéia do encontro off- line parece causar uma certa ansiedade entre os membros que 

querem que o encontro aconteça o mais rápido possível.  Logo a ansiedade dá lugar à 

organização e então surge uma mensagem propondo uma votação para se definir os elementos 

do encontro. 

 
 

From: "AP Fortes"  
To: <Planetaja@yahoogrupos.com.br> 
Sent: Tuesday, May 27, 2003 2:03 PM 
Subject: RES: [PlanetajA!] Encontro do Povo de SP. 
 
Olá.  
Essa idéia de encontro é interessante. 
Acho que precisamos definir alguns itens:  
1 – Local 
2 – Data 
3 - Horário  
4 - Objetivo  
5 - Programação  
Pode ser em uma pizzaria, programa JA, escola sabatina, ou o que for. O 

importante é deixar tudo bem definido.  
Se for a nível de confraternização, uma boa pizza vai bem.  
Nos tempos da antiga MAB, nós conseguimos realizar alguns encontros na 

pizzaria.  
AP Fortes. 
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Algum membro do grupo sugere que se prorrogue a data.  Aqui fica manifesta a clara 

intenção de não querer perder tal momento, pois pode se tratar da única oportunidade para o 

encontro face a face.  

 
Natanael. 
Estamos todos animados e empolgados para nos conhecermos, se esperarmos 

até agosto, o povo de SP desanima.  
Então, marcaremos um agora e um outro para depois de agosto, tá bom? 

Quando marcarmos o de agosto, deixo você escolher a data, tá? 
Mas, ainda insisto... faça uma força para nos encontrar agora.  

Você não terá outra oportunidade de participar do 1.º Encontro do Planeta JA - SP. 
Até mais. 
Abraços. 
Léia Angelin. 
 
 
From: "Natanael"  
To: <Planetaja@yahoogrupos.com.br> 
Sent: Friday, May 30, 2003 10:53 AM 
Subject: Re: [PlanetajA!] Encontro do Povo de SP.  
 
Ah Leia, vou ter q ficar fora desse, mas tudo bem, outros virão.  Tomara que 

dê tudo certo, tirem bastante fotos pra mandar pra gente, ok? 

Abração. 

Natanael. 

 
 

As comunidades virtuais, através das CMC, estão a nutrir o encorajamento das interações 

entre pessoas que nunca teriam acontecido sem a CMC e a respectiva comunidade virtual 

escolhida (LAPACHET, on-line).  Nesse sentido, as comunidades virtuais podem se tornar 

verdadeiras produtoras e fomentadoras de encontros pessoais nas comunidades reais.  As 

pessoas estão se valendo das interações on- line para facilitar conversações com outras pessoas 

que têm dificuldades ou poucas possibilidades de encontrar face-a-face.  Além disso, as 

comunidades virtuais substituem os encontros regulares, quando estes têm apenas o propósito 

de trocar informações.  

Não é objetivo das comunidades virtuais diminuir ou eliminar os encontros físicos.  Pelo 

contrário, a internet tem possibilitado que as pessoas possam se comunicar 

independentemente de regiões geográficas.  Isto pode permitir a sobrevivência e manutenção 

de laços que de outra forma estariam fadados ao fim.  Assim, as pessoas interagem no 

ciberespaço até que tenham uma oportunidade de se encontrarem face-a-face (WELLMAN e 

GULIA, 1996, on- line).    
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5.10.  Coletividade inteligente 

Embora os membros das comunidades virtuais também sejam membros de comunidades 

físicas, nem sempre existe um fórum localizado por perto para discutir tópicos específicos nos 

quais cada pessoa tenha interesse.  As comunidades virtuais provêm um fórum para aquelas 

discussões.  Sem sair de seus trabalhos ou casas, os participantes podem expor e propor 

questões, lançar dúvidas, enviar pontos de vista e discordar de opiniões (LAPACHET, 1996, 

on- line).  Por se tratar de uma forma assíncrona de comunicação, mesmo aqueles que não 

estavam “presentes” quando do início da discussão, podem participar ativamente, bastando 

apenas que leiam as mensagens já postadas sobre a específica discussão.  As pessoas não 

precisam estar juntas num mesmo local e num mesmo tempo, bem como enviar seus pareceres 

naquele momento.  As mensagens postadas se encontram armazenadas na caixa de entrada, 

sendo possível a qualquer momento serem lidas e relidas, propiciando assim a possibilidade 

de uma participação mais ponderada e menos passional.  Esta é uma das vantagens dos 

relacionamentos mediados por mensagens on- line (SULER, 2002, on- line).  Outra grande 

vantagem das interações nas comunidades virtuais é poder participar de uma discussão na 

qual seus membros são pessoas que vivem nas mais variadas cidades do país e têm a oferecer 

uma vastidão de experiências vividas e sua contribuição cognitiva.      

Vejamos um caso: 

  

From: Juliana 
To: <centraldediretoresja@yahoogrupos.com.br> 
Sent: Wednesday, March 12, 2003 6:05 PM 
Subject: [centraldediretoresja] Namoro ????? 
 

Olá amigos estou com um grave problema em minha igreja.  Uma jovem daqui está 

namorando um rapaz não adventista há mais ou menos dois anos, ela possui cargos e na 

última comissão foi chamada para fazer parte de mais um, apesar do ancião jovem saber não 

disse nada.  Como professor da classe de jovens, eu acabei citando o caso e foi uma discussão 

por que alguns acham que deve perder os cargos outros não, já estão me acusando de apontar 

os erros dos outros e até mesmo poder ser a responsável  se ela vier a sair da igreja. O pastor 

falou que essas são as normas da igreja apesar de cada igreja local agir de uma maneira.  O 

que vocês acham? Estou preocupada.  E se ela sair da igreja? 

Por favor, me respondam. 
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Juju - Dom José 

 

Um dos membros lançou uma situação ocorrida em sua igreja.  Dando seqüência a esta 

mensagem foram postadas mais de cinco dezenas de mensagens vindas de várias cidades do 

país.  As mensagens se dividiam em duas vertentes: contrárias e favoráveis.  Serão 

apresentados apenas dois exemplos, um de cada opinião. 

Uma opinião (um parecer) 

  

From: "raquel"  
To: <centraldediretoresja@yahoogrupos.com.br> 
Sent: Thursday, March 13, 2003 8:41 PM 
Subject: [centraldediretoresja] namoro 

 

Irmãos; 

Diante de tantas opiniões sobre namoro resolvi partilhar com vocês a minha 

experiência. Sou adventista de berço. 

Aos 10 anos era professora dos primários. Aos 15 me tornei dir. JA. Aos 17 

anos arrumei meu 1º namorado não-adventista. foi o maior comentário a filha da 

dir. do MM e do M da C. deixando a filha namorar c/ um ñ adventista. Que  

vergonha.   

Mas os meus verdadeiros amigos me aconselharam a terminar. Minha mãe 

falava comigo todas as manhãs e sempre a via orando por mim. Ela até fez eu ler o  

Mensagem aos Jovens, mas nada resolveu eu fechei meus ouvidos a todos meus 

amigos namorei durante dois anos, mas o pior aconteceu.  Eu engravidei.  Como 

chorei.  

Hoje tenho vinte anos.  Meu bebê está com 7 meses e meu marido  

esta na igreja mas não é a mesma coisa.  Se eu não tivesse apressado as coisas sinto 

falta da minha casa dos meus irmãos tive que sair da faculdade e quando estava  

grávida fiquei 6 meses em disciplina.  Quando via pessoas, meus amigos cantando 

lá na frente como eu chorava. Mas tudo tem seu preço e eu paguei as 

conseqüências  pela escolha que fiz. 

Hoje aconselho todos os adolescentes e jovens da minha igreja   para que não 

passem pelo mesmo que eu e sempre oro pelos meus 2 irmãos p/ que não aconteça 

c/ eles o mesmo . 

 Acho que devemos orar para que Deus ajude e não forçar a ninguém a seguir 

a nossa opinião. 

Lembrem-se, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. 



 137 

Que Deus abençoe a todos. 

         Um abraço  

         Raquel Mogi Guaçu-SP 

 

 Outra opinião, outra visão: 

From: "Josiane Melo"  
To: <centraldediretoresja@yahoogrupos.com.br> 
Sent: Friday, March 14, 2003 9:25 AM 
Subject: Re: [centraldediretoresja] Namoro 
 
OI! PESSOAL, 

Foi através de um namorado meu que era da igreja que me mostrou a verdade, 

eu não conhecia nada sobre a igreja adventista e aos poucos ele foi me mostrando 

um pouco de DEUS.  Hoje já faz um tempo que terminamos e continuei na igreja e 

sou batizada há pouco mais de um ano pela graça de DEUS e a agradeço muito a 

ele, pois se ele não pensasse dessa maneira de não ter namoros com os não cristãos 

hoje eu não estaria aqui.. 

Jane 
 

Percebeu-se, na seqüência das mensagens enviadas, que boa parte dos membros levou 

em consideração o que os outros membros já haviam escrito sobre o tema.  Cada mensagem 

enviada era passível de reflexão.  Dessa forma, cada mensagem posterior ganhava em 

profundidade e fundamentação.  Os membros buscavam agora não mais responder o que 

“achavam”, mas sim o que dizia a Bíblia e o corpo doutrinário da IASD sobre o assunto. 

Analisemos o crescente argumentativo das mensagens. 

A primeira mensagem enviada como resposta: 

From: "Nogueira"  
To: <centraldediretoresja@yahoogrupos.com.br> 
Sent: Thursday, March 13, 2003 7:31 AM 
Subject: RE: [centraldediretoresja] Namoro ????? 
Juju, 

eu sempre tive cargos na Igreja, principalmente na direção JA e de música 

e por dois anos namorei um rapaz não-adventista que estudava comigo na 

faculdade. Ele freqüentava a igreja comigo e todos os meus amigos da Igreja  

se tornaram amigos dele. Nunca foi sequer cogitado por ninguém da igreja que 

eu saísse dos meus cargos por causa disto. Eu, particularmente, não vejo  

problemas em namorar alguém fora da igreja, desde que seja com decência. E, 

a título de observação, esse meu namorado não-adventista me tratava melhor 

do que muito namorado adventista das minhas amigas. Pra assumir um namoro 

assim, você tem q ter cabeça no lugar e joelho no chão. Não me arrependo,  
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muito pelo contrário, foi uma experiência que me fez crescer muito. 

Nogueira. 

As duas das últimas mensagens sobre o tema: 

From: Franco. 
To: <centraldediretoresja@yahoogrupos.com.br> 
Sent: Friday, March 14, 2003 11:06 AM 
Subject: [centraldediretoresja] O Namoro 
 

Bom dia a todos!!! 

Desde  ontem eu leio as mensagens a respeito do namoro... e como não 

manifestei minha opinião a respeito, quero participar contribuindo com 

assunto correlato. Como gosto muito dessa discussão formada, estou enviando 

um texto que recebi ano passado quando fiz parte pela primeira vez da 

Central de Diretores J.A. Achei-o muito interessante... quero 

compartilhá-lo convosco. 

Eis o mesmo Ipsis litteris: 

O Namoro? 

O  namoro  é  o período em que o rapaz e a moça procuram conhecer-se 

  melhor em preparação para o matrimônio. No matrimônio homem e mulher doam 

  seus  corpos constituem uma só carne e tornam-se instrumentos de Deus na 

  geração  de  novas  vidas  humanas. Mas antes de doar os corpos é preciso 

  doar  as  almas.  No  namoro  os jovens procuram conhecer, não o corpo do 

  outro, mas sua alma. 

Os  namorados  não podem ter relações sexuais, pois o corpo do outro 

 ainda  não  lhes  pertence.  Unir-se ao corpo alheio antes do casamento 

(fornicação)  é  um  pecado contra a justiça, algo como um roubo. E como 

 nosso  corpo  é  templo  do Espírito Santo (1 Co 6: 19) a profanação de 

 nosso corpo é algo semelhante a um sacrilégio. 

“Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita 

 em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá.  Pois o 

 templo de Deus é santo e esse templo sois vós” ( 1 Co 3: 16-17 ). 

. 

. 

. 
 
Experimente e diga-me se não é assim. 

 

Um grande abraço a todos!!! 
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FRANKO 

 

 

From: "carlos"  
To: <centraldediretoresja@yahoogrupos.com.br> 
Sent: Friday, March 14, 2003 11:08 AM 
Subject: RES: [centraldediretoresja] O Namoro 
 

Bom dia, 

Meus caros irmãos, estas palavras são de forma teórica mas de grande efeito prático, pois 

é isto que temos que fazer, isto é viver.  Repito, é assim que devemos agir, cada um 

mostrando o que sabe baseados no amor e no exemplo de Cristo. 

Frank, 

Você irmão, nos mostrou através destas palavras o resumo de todos os e-mails 

de ontem, não desmerecendo cada importante opinião demonstrada ontem. 

Um abraço a todos e feliz sábado, 

Carlos/MG 

 

Embora a discussão tenha ganhado muito em qualidade de mensagens, um detalhe, 

porém, faltou: um fechamento “oficial” da discussão.  Conquanto se tenham valido de todas 

vantagens que as interações on-line oferecem, a presença de um tutor (moderador) é 

imprescindível para que se feche um assunto com uma posição definida após todas as 

intervenções, do contrário, boa parte dos membros participantes do debate continuarão, em 

sua inércia, “achando” que estão certos, a despeito de terem tomado parte numa discussão de 

qualidade.  Além disso, o moderador pode fazer a filtragem de mensagens desconexas e 

irrelevantes, removendo-as ou redirecionando-as; bem como, manter a discussão na trilha 

certa ou ainda reconduzir a conversação para o ponto central em questão quando os membros 

já se acham muito distantes deste.     

Essa deficiência deve ser corrigida, pois um terço (32%) dos membros da comunidade 

Advir disseram que recorrem a sites como o Advir para pesquisar e consultar sobre temas 

religiosos, um percentual superior àquele dos que buscam a Bíblia.   

 

From: "Marcio"  
To: <planetaja@yahoogrupos.com.br> 
Cc: <centraldediretoresja@yahoogrupos.com.br> 
Sent: Sunday, May 18, 2003 6:08 PM 
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Subject: [centraldediretoresja] ADVENTISTAS DIFAMADOS 
 

Olá Gente.  Boa Tarde. 

O número de sites na internet com conteúdo pejorativo aos Adventistas do  

Sétimo Dia, é algo que vem crescendo no Brasil e no mundo. 

O conteúdo absurdo e extremamente infundado que estes portais apresentam, 

é algo que difama inteiramente o nome de nossa Igreja e de certa forma acaba  

atrapalhando a pregação do evangelho na terra e a expansão da Mensagem  

Adventista. 

Aconteceu algo muito triste a semana passada... dois jovens que estavam  

recebendo estudos bíblicos, chegaram na classe dos jovens chorando (eles haviam 

acessado www.adventistas.com37) e se escandalizaram com o que viram... já faz 

dias que não vão para a igreja e estão pensando em não continuar os estudos. 

Isto é extremamente revoltante... gostaria de saber se não há algo que 

possamos fazer? 

Revistas como "Defesa da Fé" - também são um dos meios de comunicação 

que denigrem constantemente... que tipo de lei nós temos? que tipo de liberdade  

religiosa é essa? 

A Igreja Adventista não pode fazer nada?Vocês sabem de algo sobre o 

assunto? de antemão, que possamos orar sem cessar por isso... que já é o princípio 

das dores! 

Um Forte Abraço 

MARCIO. 

No ciberespaço, o fluxo de mensagens é muito intenso, e por vezes desordenado e 

indesejado.  A qualquer momento pode-se receber mensagens ou mesmo “cair” num site cujo 

conteúdo pode não ser o mais desejado ou conveniente.    

 

From: Antenor  
To: <centraldediretoresja@yahoogrupos.com.br> 
Sent: Sunday, May 18, 2003 6:28 PM 
Subject: Re: [centraldediretoresja] ADVENTISTAS DIFAMADOS 
 

Olá Marcílio, tudo bem? 

Eu também compartilho da mesma preocupação. 

Dias atrás recebi uma mensagem extraída da revista "Em defesa da fé". 

Mandei-lhes uma resposta. 

                                                 
37 Este site assume uma postura belicosa à IASD.  Seu conteúdo, em grande parte, tenta difamar a IASD. 



 141 

Acredito que à medida que a IASD for crescendo cada vez mais, esse tipo de 

comportamento se intensificará na mesma proporção.  O inimigo sabe quem são 

os adventistas.  Mas devemos estar cada vez mais confiantes, pois nosso Deus 

é infinitamente superior às dificuldades que sobrevirão. 

Devemos sim orar.  Mas também, precisamos, através de nosso exemplo, 

mostrar a todas as pessoas que nos observam que aqueles que nos difamam estão 

cometendo um grande erro. 

Grande abraço. 

Antenor. 

Um outro membro do grupo se manifesta e expõe sua incompreensão para um 

determinado assunto.  

 

From: João  
To: <centraldediretoresja@yahoogrupos.com.br> 
Sent: Sunday, May 18, 2003 6:45 PM 
Subject: Re: [centraldediretoresja] ADVENTISTAS DIFAMADOS 
 

Eu não entendi algo, entrei no site adventista.com e lá fala contra e diz que a 

trindade não existe.  Eu descordo e creio na trindade!!!! 

E então, ele se utiliza do grupo para obter esclarecimento enviando uma questão a um 

companheiro do grupo.     

 
From: João  
To: antenor@net.com.br  
Sent: Sunday, May 18, 2003 6:47 PM 
Subject: para Antenor (ADVENTISTAS DIFAMADOS) 
 

Mano, eu tenho uma dúvida, a igreja adventista não acredita na trindade? 

Sem mais, do amigo João. 

 

Os grupos têm sido um ambiente de suporte para seus membros.  Quer seja emocional, 

informacional ou relativo às questões espirituais, ou grupos se prestam a oferecer apoio, 

suporte aos seus membros. 

 

From: Antenor 
To: terrasanta@pop.com.br  
Sent: Sunday, May 18, 2003 7:34 PM 
Subject: Re: para Antenor (ADVENTISTAS DIFAMADOS) 
 

Olá João, como está você?  E seus familiares? 
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Caro amigo Daniel, a IASD tem em seu corpo doutrinário 27 doutrinas que 

regem a igreja. 

Eis suas cinco primeiras doutrinas que constam no livro Nisto Cremos (CPB): 

. 

. 
 
Meu conselho, amigo.  Busque cada vez mais nosso Salvador em oração.  

Conheça cada vez mais a nossa única regra de fé e esperança: a Bíblia.  Assim 

procedendo, encontrarás a salvação. 

Fiquemos com Deus. 

Grande abraço. 

Antenor.   

 

O membro de uma comunidade virtual pode ser, e geralmente é, membro de outras 

comunidades virtuais.  Essa situação é fácil de aceitar e entender, pois no ciberespaço as 

comunidades virtuais estão à irrisória “distância” de alguns cliques do mouse ou teclado.      

 

Tabela 5.4.  A que fonte você recorre para pesquisas sobre temas religiosos? 
Nov. /2002 – Abr. /2003   

 Número absoluto Percentual 

Bíblia. 200 27,97% 

Pastor. 105 14,69% 

Amigos de sua congregação. 90 12,59% 

Internet (sites como esse). 230 32,16% 

Livros em geral. 90 12,59% 

Total 715 100% 

Posição obtida em: 25/04/2003 20:59:32 

Gráfico 5.4.  Fonte de pesquisa 
Nov. /2002 – Abr. /2003   
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Bíblia 
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Pastor
14,69%

Amigos
12,59%

Internet
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Livros
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5.11. Os resultados  

Numa relação de interdependência, o homem procura relacionar-se com seu semelhante, 

tentando sintonizar seu comportamento com o comportamento do outro visando a realização 

de seus objetivos.  Apoio emocional, companheirismo, informação, cooperação, projetos e a 

provisão de um senso de pertencimento são todos recursos sociais intangíveis que são 

relativamente fáceis de prover e receber do conforto de seu ambiente físico, qualquer que seja 

ele, através de um computador conectado à internet.  Esta situação, comumente, não exige um 

grande investimento de tempo, dinheiro ou energia. 

   Quais são os resultados de todas essas interações nos grupos virtuais do Advir?  Tem 

valido a pena participar de fluxo infocomunicacional intenso, e às vezes, avassalador?  Muitos 

desistem no meio do caminho e outros apenas “observam” o que acontece. 

Sentir-se bem por poder encontrar um grupo de pessoas com as quais se possa 

compartilhar sentimentos tem sido o resultado de cunho espiritual para 30% dos membros.  

Estes afirmam ser muito confortador e satisfatório saber que vão encontrar alguém, a qualquer 

momento, com quem se pode dividir seus temores, suas ansiedades, alegrias e esperanças.  

Vejamos alguns depoimentos38. 

Nunca pensei que um dia pudesse contar com o apoio de pessoas que eu 

nunca vi.  Mas posso dizer que tem sido maravilhoso poder me relacionar com 

                                                 
38 Estes depoimentos foram captados através de mensagem enviada aos grupos Central de Diretores J.A. e 
Sabatina e também mensagens enviadas direto para e-mails pessoas de membros dos grupos. 
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pessoas que mostram preocupação para comigo.  Às vezes me sinto meio triste e 

recorro aos amigos da Central e então desabafo.  Sinto-me aliviada. 

Marlene.  

Os grupos oferecem a possibilidade de um trabalho direcionado.  Como nas igrejas reais, 

pode-se estabelecer um plano de tutoria espiritual.  Muitos membros, através de suas 

mensagens enviadas, se mostram um tanto desmotivados, vacilantes e debilitados em sua fé.  

Estes devem ser o “alvo” daqueles membros mais experientes e bem estabelecidos 

espiritualmente.  Utilizando-se de mensagens individualmente direcionadas, pode-se 

aconselhar, motivar, colocar-se a disposição, indicar um livro, etc.  Esse tipo de intervenção, 

que deve ser suave e gentil, pode ser estendida durante algumas semanas, ou mesmo, durante 

alguns meses até que se perceba uma melhora na “postura espiritual” desse membro.  Esta 

prática pode ser realizada em conjunto com alguns outros membros do grupo.     

 

Este grupo é muito dez.  Tem uma porção de pessoas legais.  Todas de bom humor e alto 

astral.  São os meus conselheiros quando estou meio fraco na fé.  Parecem meus irmãos mais 

velhos que eu não tenho. 

Jonas. 

Embora muitos pensem o contrário, os relacionamentos on-line não minimizam ou 

atrapalham os relacionamentos off- line.  Cerca de 24% dos membros on- line tem dito que 

suas interações nos grupos proporcionado valiosa ajuda na realização de suas 

responsabilidades assumidas em suas igrejas reais.    

 

Sou um pregador esporádico na minha igreja.  Prego um ou duas vezes por 

ano.  Esse ano fui convidado para pregar num dos sábados do mês de março.  Pedi 

ajuda de um amigo da minha igreja sobre que tema poderia falar, ele sugeriu alguns 

temas mas eu não gostei muito.  Por fim ele recomendou que eu entrasse num 

grupo de jovens adventistas.  Entrei na Central e já na minha primeira mensagem 

pedi que me dessem alguma sugestão de tema.  Fiquei muito surpreso e feliz, pois 

não só recebi sugestões de temas mas também sermões inteirinhos. 

Sou um participante desse grupo, porque tenho recebido muita ajuda 

espiritual.  E antes que eu me esqueça, já fui convidado novamente para pregar. 

Lourival. 
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Já peguei muitos programas JA, idéias para minha escola de primários e programas 

sociais.  Gosto de ser membro do grupo porque aqui existem muitas pessoas especiais.  Outro 

dia consegui uma programação completa da páscoa que um dos membros tinha realizado lá 

em Pernambuco. 

Douglas.    

Quase um quarto dos membros (22%) acredita que o grupo tem contribuído 

significativamente com informações sobre as doutrinas da IASD.  Estes se sentem mais 

confiantes e convictos de suas crenças e doutrinas.  Esse é um fato relevante, uma vez que 

muitos dos jovens adventistas são “adventistas de berço”, isto é, nasceram na igreja.  Por essa 

razão, falta-lhes embasamento doutrinário e bíblico, diferentemente daqueles que se 

converteram na vida adulta.  Além disso, os grupos podem prover um firme alicerce 

doutrinário fundamental para a permanência e manutenção dos membros em sua comunidade 

off- line, ou seja, convicta permanência em sua igreja, impedindo que estes se afastem. 

Posso dizer que o grupo tem me ajudado a conhecer aspectos doutrinários da 

igreja que não conhecia, embora eu seja batizada há muito tempo.  Tem sempre 

alguém pronto a responder qualquer dúvida que lanço no grupo. 

Jéssica. 

 

Sou de família tradicional adventista em minha cidade.  Mas nunca tinha me 

perguntado por que eu era adventista.  Através do grupo Sabatina descobri algumas 

profecias bíblicas pregadas pela igreja adventista, as quais eu não sabia.  

Roberto. 

           

Tabela 5.5.  Que efeito esse grupo está tendo sobre sua vida espiritual? 
Abril de 2003. 

 

 Número absoluto Percentual (%) 

Sinto-me confortado na “companhia” dos 
irmãos. 35 15,84 %  

Aumentaram meus conhecimentos 
doutrinários. 

49 22,17 % 

Tenho percebido que o grupo me ajuda com 
as minhas responsabilidades na igreja. 54 24,43 % 

Passei a me relacionar melhor com meus 
irmãos na fé. 5 2,26 % 
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Faz-me bem saber que tenho um grupo de 
irmãos em que posso compartilhar minhas 
alegrias e tristezas, etc. 

67 30,32 % 

Outro. 11 4,98 % 

Total 221 100 % 

 
 

Gráfico5.5.  Efeito sobre a vida espiritual 
Abril de 2003. 

 

sinto-me confortado
15,84%

crescimento 
doutrinário

22,17%

sinto-me ajudado
24,43%

relaciono-me 
melhor
2,26%

satisfação em 
compartilhar

30,32%

outro
4,98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 147 

CAPÍTULO 6 

 

Considerações finais 

 

6.1. Conclusões 

A formação e manutenção das comunidades virtua is, como em todo e qualquer sistema 

social, só são possíveis quando se considera o desejo e a necessidade, próprios do ser humano, 

de viver em companheirismo e exercer a interdependência que o caracteriza como ser social.  

A disponibilidade de novos meios de interação, possibilitados pelos serviços telemáticos, tem 

redundado em aumento da probabilidade de desenvolvimento de laços sociais.  As pessoas se 

têm lançado no mudo ciberespacial, pois têm divisado recompensas, ganhos, benefícios para 

si mesmas. 

O site da comunidade virtual Advir permitiu que seus membros pudessem, atuando a 

distância, exercer sua interdependência na busca da satisfação de suas necessidades e desejos.  

Pôde-se constatar, entretanto, que a satisfação própria não é o único fator motivador das 

investidas nas comunidades virtuais.  O querer ser servido tem coabitado com o desejo de 

servir.  Não que as comunicações mediadas por computador se configurem como elemento 

determinante de tal realidade.  As interações nas comunidades on- line em si não representam 

a causa do convívio entre o servir e ser servido, isso é próprio das pessoas que compõem essa 

comunidade.  

O desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação e informação não representa 

apenas uma nova forma de transmitir conteúdos informacionais às pessoas.  Ao se refletir 

sobre as novas possibilidades de atuação a distância, permitida pela mídia interativa on- line, 

percebeu-se uma mudança significativa na postura comportamental das pessoas em suas 

interações nas relações sociais básicas.  Os fluxos infocomunicacionais permitem uma nova 

dinâmica de ação e reação à distância e a troca de conteúdos simbólicos que podem ser 

sentidos, percebidos e correspondidos por pessoas que não compartilham o mesmo contexto 

social imediato.   

Nesse sent ido, a Igreja (ekklesia) se valeu dessa ascendente realidade antropológica e 

social para levar avante sua obra de propagação do evangelho, assim como sua função de 

manutenção, confirmação e conservação de seus membros atuais.  Guardadas as 
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características e peculiaridades de cada comunidade real, pode-se pensar em comunidades 

cada vez menos associadas a territorialidades físicas, limitada por fronteiras geográficas.   

No caso da igreja, deve-se entender e assimilar cada vez mais que não são elementos 

físicos – os prédios, os bancos, os púlpitos – que determinam a sua constituição ou a sua 

identidade.  São seus elementos simbólicos representativos – sua missão, o evangelismo, 

comunhão entre os crentes, edificação espiritual – que a identificam e a constituem. 

E a internet tem promovido a diluição das fronteiras geográficas da atuação eclesiástica, 

ao mesmo tempo em que tem gerado novas territorialidades simbólicas para prática do 

evangelismo on- line, da nutrição espiritual e relacional.  Aliás, os laços relacionais criados e 

desenvolvidos nas comunidades virtuais mostram-se como relacionamentos que podem gozar 

de vínculos fortes e estáveis, nos quais as pessoas sintam estar na companhia de verdadeiros 

amigos.  Esta gama de atividades on- line tem se constituído em elementos que possibilitam 

identificar a comunidade virtual do Advir como uma comunidade eclesiástica.        

 

 

6.2. Recomendações 

A presente pesquisa não teve como objetivo ser determinante em seus resultados nem tão 

pouco esgotar o tema abordado. A propósito, este trabalho visou incentivar mais estudos 

acerca dos temas aqui discutidos, pois se trata de um campo de estudos muito amplo e pouco 

conhecido. Embora se tenha julgado as metodologias de coleta e análise dos dados como 

adequadas, existe espaço para o desenvolvimento de mais pesquisas nesta área, buscando 

fazer uma discussão interdisciplinar de trabalhos já efetuados.  Portanto, seguem algumas 

sugestões para futuros trabalhos: 

 

• Para uma melhor resposta sobre o impacto da internet nos relacionamentos sociais, 

deve-se analisar um conjunto completo de comportamentos sociais das pessoas 

examinando seus inventários de laços sociais em médio e longo prazo. 

 

• Ao se refletir sobre a utilização de outros meios de comunicação, como telefone, 

rádio, fax, etc, não se pensa neles como meios formadores do senso de comunidade.  

Parece ser pertinente estudar sobre as características próprias da internet enquanto o  
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único serviço de telecomunicação capaz de fazer aparecer entre seus utilizadores a 

idéia de comunidade. 

 

• O índice de evasão e desistência nos cursos de capacitação e treinamento tem-se 

mostrado elevado, considerando expectativas formadas.  Conhecer o que determina tal 

evasão pode representar uma maior efetivação nas práticas de ensino e treinamentos a 

distância. 

 

• A usabilidade de sites, embora seja um assunto já discutido, parece não ter recebido, 

na prática, a devida consideração.  Os criadores de sites parecem dar maior ênfase aos 

aspectos técnicos em detrimento dos aspectos artísticos e pedagógicos.  A usabilidade 

pode constituir um amplo objeto de pesquisa.        
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