
CINEMA & VÍDEO 
Como escolher Bem 

 
Como Escolher Bons Vídeos 
Você já observou que embora os vídeos tenham se tornado uma solução fácil para 
o divertimento, com muita freqüência o processo de seleção é mais orientado pela 
propaganda do filme do que pela sabedoria cristã? Como têm sido suas escolhas? 
Será que elas estão baseadas nas propagandas de milhões de dólares sobre os 
filmes, mostradas na TV, ou na arte das capas muito bem preparadas e apelando 
nas prateleiras das vídeo locadoras? 
  
Quando você resolver assistir a um vídeo, deve saber escolhe-lo com cuidado e 
sabedoria. Procure avaliá-lo com o cuidado de quem mexe em uma bomba. Leia 
os resumos dos jornais e revistas. Eles normalmente são uma avaliação fria da 
mensagem, objetivo, qualidade e impacto do vídeo. Embora escritos, na maioria, 
por não-cristãos, esses resumos podem lhe ajudar a ter uma avaliação mais 
abrangente e segura. 
  
Outra fonte de informação são pessoas sensatas que já viram o filme que você 
está pensando em assistir. Pergunte como eles responderam ao filme. Eles 
compreenderam a mensagem? Ficaram preocupados diante de alguns efeitos 
especiais? Observaram algum excesso ou mensagem subliminar? 
 
Um tremendo poder emocional envolve os vídeos, um poder que sutilmente 
transforma cada pessoa que o assiste. Ao escolher um vídeo para assistir em sua 
casa, você está convidando um produtor e um diretor para virem a ela e está lhes 
dando uma oportunidade de controlar cada mente. Surpreendentemente, a maioria 
de nós simplesmente se assenta e se submete às emoções e pensamentos 
quando começa o filme. Os ângulos da câmera, os sons, os diálogos, cenários, 
trajes e ações são todos cuidadosamente planejados para provocar uma resposta 
emocional específica. Cada imagem vai se tornar um ponto permanente na 
memória de cada telespectador. 
 
A escolha de um vídeo não é simplesmente uma decisão do tipo “o que vamos 
fazer hoje a noite?” É uma escolha que trará impacto ao crescimento espiritual de 
cada telespectador. Antes de alugar um vídeo, avalie estes cinco critérios: 
 
O Valor: 
Este vídeo ensina atitudes e comportamentos que desejo sentir e seguir? 
Sendo que a maioria dos filmes não destacam os valores cristãos, existem alguns 
poucos que em suas avaliação podem receber sinal verde.  
 
Lembre-se, tudo que você vê e ouve em um vídeo, torna-se parte daquilo que 
você é. 
 
A Virtude: 



Os valores sexuais desse vídeo estão em conformidade com o que aceito? 
A manipulação da sexualidade é comum nos filmes. Enquanto Deus deu o sexo 
como uma ilustração da unidade que podemos experimentar no casamento, os 
produtos muitas vezes, o retratam como aventura e exploração: “terei o que 
desejo independentemente de você, de suas emoções, de seu futuro, ou da 
vontade de Deus”. O sexo é comum nos filmes, porém raramente é mostrado na 
segurança do casamento. Com maior freqüência é algo que pode ser descartado a 
qualquer hora, uma troca de fluídos corporais sem consideração de propósito ou 
conseqüência.  
 
A Qualidade: 
Qual é a qualidade da produção do vídeo? 
Essa pergunta pode parecer sem muito valor, mas ela é fundamental. Muitos 
filmes são simplesmente maus produtos, criações que não valem o tempo de 
ninguém. A atuação é fraca, a fotografia não tem propósito, a trama é uma ofensa. 
Se os comentaristas debocham da qualidade, mantenha-se distante. Você merece 
algo melhor, e sua mente não foi preparada para receber lixo. 
 
 
A Emoção: 
Este filme me deixará com o humor saudável? 
Colossenses 3 descreve as mudanças de humor que ocorrem quando permitimos 
a Cristo “eliminar” a más emoções e nos vestir com os traços de caráter de Deus. 
Ira, rancor, malícia, sensualidade, cobiça e mentira são substituídos por 
compaixão, bondade, humildade, pureza, perdão e amor. Quando entregamos o 
controle de nossas escolhas a Deus, a alegria substitui a depressão e a paz 
supera as preocupações.  
 
A mudança nas emoções oferece uma excelente regra ao avaliar os vídeos. 
Comparar o conteúdo dos vídeos com os traços de caráter que você escolheu 
para modelar sua vida é uma das avaliações mais eficazes que você pode fazer. 
Os vídeos devem reforçar as emoções que você escolheu, não mudá-las. Uma 
vez que o rancor anula os valores cristãos, isso elimina filmes que o provoquem. A 
sensualidade arrasa os corações, por isso filmes deste gênero devem envelhecer 
nas prateleiras. Linguagem obscena controla a imaginação e degrada os 
relacionamentos, sendo assim, é melhor ficar longe de quem fala esta língua. 
 
A Memória: 
Será agradável ter esse filme retido na memória? 
Todas as imagens dos filmes que você já assistiu estão armazenadas em uma 
porção recuperável de seu cérebro, um banco de memória ao qual você, Deus e 
Satanás tem acesso. Deus pode lembrar-lhe dos segmentos que se enquadram a 
Seus propósitos. Mas, Satanás também. Grande mestre nesse processo, ele 
inteligentemente se insinua em nossos dias, ansioso para lançar uma memória X 
no momento em que Deus nos tem no ponto de tomar uma boa decisão. 
 



Deus é muito claro quanto a importância de controlar as entradas de nossa 
memória. “Se alguma virtude há, se algum louvor existe”, escreveu Paulo, “seja 
isso o que ocupe o vosso pensamento.” (Filipenses 4:8) 
 
Vigie as “Entradas” 
 
No “A Guerra Santa” , épico de John Bunyan sobre a tentação, queda e redenção, 
ele apresenta a entrada do olho, do ouvido e do sentimento provendo acesso 
direto à cidade da Alma do homem. Essas entradas, cada um dos acessos que 
apontam para a alma, devem ser guardadas sabiamente, especialmente quando 
enfrentamos um inimigo que tem armas poderosas. Paulo, em Romanos 12:2, 
provê excelente conselho ao compararmos nossos valores com os valores de 
cada vídeo: “Não se ajustem tanto à sua cultura, que se adaptem a ela sem 
mesmo pensar. Antes, mantenham sua atenção fixada em Deus. Vocês serão 
transformados de dentro para fora.” (Message)  
 
Alguns vídeos valem a pena para um jovem cristão? Parte de nossa 
responsabilidade é “conferir” as opções, avaliando-as com os sólidos padrões que 
adotamos como seguidores de Deus. 
 
Antes de escolher, não deixe de avaliar! 
 
Ir ao Cinema – É a Melhor Escolha? 
Falar em cinema hoje é muito complicado, especialmente porque estamos 
acostumados a ver problemas apenas naquilo que é escandalosamente perigoso. 
Temos dificuldade para ver o perigo oculto das coisas.  
 
A polêmica e os questionamentos sobre o assunto são muitos. Por um lado alguns 
dizem: o cinema não é mais aquele lugar pervertido que foi no passado, alem do 
que, aquilo que se assiste no cinema, facilmente pode ser visto em casa. Mas há 
outro grupo que continua defendendo o seu prejuízo. E então, qual das duas 
opiniões é a mais correta e mais edificante? Qual dos dois pontos de vista eu devo 
seguir? É preciso analisar o assunto com o coração aberto e desapaixonado, 
buscando descobrir o melhor para a vida pessoal e também para a relação com 
Deus.     
 
Antes de continuar, gostaria de colocar algumas perguntas que merecem um 
pouco de sua reflexão. Se o cinema não é mais um lugar prejudicial como foi no 
passado, onde houve mudança, no cinema ou nas pessoas? O cinema ficou 
melhor, ou as pessoas começaram a aceitar como normal aquilo que se apresenta 
ou acontece lá? E mais: Assistir a um filme em casa e no cinema tem realmente a 
mesma influência? É a mesma coisa, ou um pode influenciar mais do que o outro?      
Muitos argumentos que usamos para defender aquilo que gostamos estão mais 
baseados no fato de que estamos acostumados e temos prazer, do que realmente 
no prejuízo ou benefício que isso possa trazer. Acabamos deixando de ver o erro 
como erro, porque ele não é mais anormal.  
 



O cinema continua sendo o mesmo lugar que sempre foi, aliás hoje passam até 
filmes mais fortes do que no passado. O público de hoje tem os mesmos hábitos e 
o mesmo perfil do público de alguns anos atrás, com exceção de algumas famílias 
e crianças que também o freqüentam. Mas a pergunta permanece: O sinal de que 
as famílias e crianças vão ao cinema é uma demonstração de que ele se tornou 
um bom lugar, ou de que o critério para a escolha diminui? 
 
Dizer que aquilo que passa no cinema também pode ser visto em casa, faz com 
que o cinema se torne um lugar melhor, ou nos faz ter critérios mais firmes para 
selecionar os vídeos e programas de TV? Se a influência de um vídeo ou um 
programa de televisão já pode ser muito prejudicial, imagine a influência destas 
mesmas imagens em um lugar onde a tela não tem 14, 20 ou mesmo 29 
polegadas. O tamanho da tela torna o filme muito mais forte. Você também pode 
avaliar a diferença entre um programa ou filme assistido na TV de sua casa, com 
gente passando, conversando, lanchinho na mão, campainha tocando a cada 
meia hora, e outras tantas situações comuns, com um ambiente de poltronas 
próprias, piso inclinado e direcionado à tela, luzes apagadas, silêncio geral, e 
outras características do cinema. É claro que o cinema torna a influência do filme 
muito maior. E tem mais coisas, que diferenciam os dois ambientes. Em casa, 
você domina aquilo que assiste. Você tem um controle remoto e um botão “stop” 
no vídeo ou TV. Se você tem critérios saudáveis e o filme não combina com eles, 
você pode desligar e… adeus. No cinema, você paga, entra, as portas se fecham, 
a platéia quer silêncio, ninguém fica entrando ou saindo, e como resultado você 
acaba assistindo o filme todo,  independente da qualidade. Mesmo que não 
combine com seus princípios. Daria até para dizer que em casa você pode 
dominar aquilo que vê, caso seja enganado pela propaganda. No cinema não.  
 
Tenho encontrado algumas pessoas que dizem: O cinema é um bom ou mau 
lugar, dependendo daquilo que você assiste. Eu só vou lá para ver bons filmes. 
Cuidado com afirmações deste tipo, pois elas trazem sérios problemas. Que 
critério você usa para escolher os bons filmes? Será que o gosto pessoal e a 
consciência são os melhores juizes para fazer estas escolhas? Uma consciência 
que não esteja totalmente ligada a Deus pode escolher o que é errado achando 
que é certo. É por isso que Deus procura deixar sua vontade sempre muito clara 
na Bíblia. Se alguma coisa nova nasceu, como é o caso do cinema, depois que ela 
foi escrita, e traz alguma polêmica, o melhor é não se envolver. Pior ainda, quando 
sua igreja diz que este não é um bom lugar, e você baseado em suas próprias 
opiniões resolve encarar. E o que mais me preocupa é que a experiência daqueles 
que freqüentam o cinema tem mostrado que nas primeiras vezes, a pessoa está 
cheia de critérios para selecionar aquilo o que vai assistir. Mas com o passar dos 
dias o cinema vira simplesmente mais um lugar de diversão, como uma pizzaria 
ou sorveteria. Chega sábado a noite e a turma se pergunta: "o que vamos fazer?" 
alguém já responde: "vamos pegar um cineminha". Foram-se os critérios! 
 
Há um outro ângulo que ainda deve ser analisado, para se descobrir se o cinema 
é um bom lugar – o testemunho. Você pode dizer que hoje ninguém mais vê o 
cinema como um mau lugar, e que por isso ele não escandaliza ninguém. Será? 



Ainda existem muitas Igrejas, ou mesmo pessoas de princípios que não o 
frequentam. Se algum destes lhe vê indo lá, vai se escandalizar e você terá muita 
dificuldade para poder falar de Cristo para essas pessoas. Para elas, não combina 
a imagem de um cristão que também vai ao cinema. E mais, a tendência, como é 
comum hoje, ainda é as pessoas lhe julgarem pela propaganda do pior filme, que 
esteja afixada, mesmo que não seja esse o filme que você vai assistir. As pessoas 
sempre julgam pelo pior. Se o seu comportamento escandaliza um irmão, o 
princípio é claro ao dizer que é melhor não fazer. A Bíblia fala fortemente sobre 
esse princípio em I Coríntios 8. Paulo fala que alguns, não tendo conhecimento 
profundo da verdade, têm uma consciência fraca. No verso 9, Paulo estabelece o 
princípio quando diz: “vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum 
modo, a ser tropeço para os fracos.” Em I Coríntios 10:23 3 32, Paulo diz que 
“todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm”. “não vos torneis 
causa de tropeço... para a igreja de Deus.”  E o que mais me impressiona é a 
declaração do capítulo 8:12 quando Paulo diz:  “E deste modo (referindo-se ao 
pecado do escândalo), pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência 
fraca, é  contra Cristo que pecais.” Cuidado! 
 
A última questão que gostaria de colocar para você pensar é a visão do cinema 
como um centro de adoração. Parece meio pesado e até apavora, mas é uma 
realidade. Se você parar para pensar, cerca de 80% daquilo que é apresentado no 
cinema se concentra em sensualidade, violência e ocultismo. A questão é: quem é 
o interessado em ensinar isso às pessoas? Essas são mensagens fortes e claras 
que levam ao estilo de vida de Satanás. Aliás, no cinema, ele apresenta estas 
mensagens com seus melhores e mais atrativos recursos. Olhando por este 
ângulo, o cinema pode ser comparado a uma igreja. A igreja é o centro público de 
ensinamento e adoração a Deus. Ali ele se manifesta e apresenta sua mensagem. 
O cinema passa a ser um centro público de ensinamento das mensagens de 
Satanás, por isso mesmo, ele se manifesta, e acaba se tornando um centro de 
adoração. Afinal, cada adorador procura um centro de adoração, demonstrando 
também um compromisso com a mensagem apresentada ali. Veja algumas 
comparações entre os dois lugares:  

TEMPLO CINEMA 
Localizada em área de fácil acesso Bem localizado 
Prédio imponente Prédio imponente 
Ambiente de adoração Ambiente reverente 
Possui uma mensagem Tem um enredo 
Possui um Púlpito para apresentação 
da mensagem 

Possui um palco para apresentação do 
enredo do filme 

O adorador devolve o dízimo O assistente paga o ingresso 
Possui um inimigo, definitivamente 
destruído no final 

Possui um vilão, sempre vencido no final 

Possui um Salvador Possui um herói 
Os presentes adoram Os assistentes fazem tietagem 

 



É muito perigoso estar envolvido com um lugar assim. Mesmo que vez por outra 
seja apresentado algum filme bom, cuidado com a isca. Na casa do inimigo, a 
gente não vai nem para uma festinha de aniversário. Deu para entender?! 
 
E a Televisão? 
Você também precisa ter cuidado com ela. Para que você possa dominar e não 
ser dominado pela telinha, aí vão algumas dicas úteis: 
 
1. Não seja um “vidiota”. Domine ao invés de ser dominado. 
2. Assista a programas, e não a TV. Escolha o que você vai ver, e não fique 

assistindo por lazer. 
3. Não coloque a TV em lugar muito confortável. Isso estimula a perda de tempo 

e critérios com ela. 
4. Não permita que ela atrapalhe sua comunicação.  
5. Tenha o senso crítico com ideologias. Não aceite tudo o que é apresentado, 

mesmo que em programas aparentemente bons. 
6. Não permita que ela roube o tempo de: 

- Leitura; 
- Hobbies; 
- Criatividade; 
- Estudos; 
- Comunhão; 

7. Fuja de violência, sexo, ocultismo ou outras ofertas de Satanás. 
8. Peça a Deus para lhe ajudar a controlar sua vontade. 
 
Meu último conselho é uma frase escrita em algumas placas de trânsito, que 
possui uma sabedoria fantástica: “Na dúvida, não ultrapasse.” Por que correr o 
risco, se o assunto é polêmico? Será que Jesus entraria com você no cinema? A 
mesma pergunta pode ser feita  quanto à escolha que você faz dos seus filmes. 
Será que ele sentaria com você na poltrona da sua casa e assistiria aos filmes que  
você está assistindo? Pense nisso, e faça a escolha de Davi: “Não porei coisa má 
diante dos meus olhos…” (Salmo 101:3) 
 
Erton Köhler 


