
IR AO CINEMA É A MELHOR ESCOLHA? 
 
Falar em cinema nos dias de 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.  
 

PARTICIPAÇÃO: 
• 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?  
• Assistir um filme em casa ou no cinema tem 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 freqüentam. 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?! 
 

PARTICIPAÇÃO: 
• Por que esse é um assunto tão polêmico na igreja? Será que é porque a 

igreja insiste em não abrir mão de sua posição, ou porque o inimigo tem 
encontrado ai uma grande fonte de influência sobre os jovens, e por isso faz 
com que eles se apeguem? 

• Qual é a melhor maneira de ajudar um jovem Adventista, que vai ao cinema, a 
entender que essa não é a melhor escolha? 


