MONSTROS DE BOLSO
Este é um aviso para quem pensa que é brinquedo inocente: Esse “joguinho” chamado
POKEMON é mais uma armadilha muito bem bolada pelo nosso adversário para tomar
conta da mente dos nossos adolescentes e crianças. O inimigo sabe muito bem que a
maioria deles já está prisioneira dos smartphones e tablets com seus “inocentes”
joguinhos. E ele sabe também, que a mente humana pode ser “programada” passo a
passo, até ser totalmente dominada.
Hoje mesmo, nesta manhã, enquanto eu fazia a minha série de exercício físicos no
parque de Aguas Claras, deparei-me com um adolescente de uns 12 anos literalmente
“vidrado” no seu aparelho. Eu não resisti e resolvi interpelar o garoto. Afirmei que ali
era o lugar da prática de exercícios físicos, de cuidar da saúde, de curtir a natureza, o
ar puro, e coisas que tais. Perguntei se ele estava viciado naquilo que fazia. Minha
surpresa foi a resposta dele: apenas balançou a cabeça confirmando, e continuou a
dedilhar o seu tecladinho.
Na semana passada tivemos um entrevero com nosso netinho de cinco anos por uma
causa semelhante. Nós o convidamos para irmos ao parque, andar de bicicleta, brincar,
jogar bola. Ele somente aceitou com a condição de levar o seu tablet, e lá não quis
descer do veículo sem carregar o aparelho. Chorou, gritou, esperneou, e acabou
estragando o passeio. Isso se deu com um menino de CINCO anos. Filho e neto de
pastores. Os psicólogos e psicanalistas tem advertido sobre o perigo que correm os
usuários dessas “maravilhas” eletrônicas. Hoje mesmo, no jornal matinal da televisão,
foi apresentada uma advertência séria sobre esse vício, baseada em uma pesquisa
feita na Europa e nos EUA.
Além disso, para nós que conhecemos a Bíblia, lembramos das muitas advertências
que nela há sobre as armadilhas que o adversário apronta para pegar e tragar mais
alguns incautos a cada dia. Ele se apresenta como anjo de luz para seduzir (II Cor 11:
14). Também age como um leão, rodeando a suas presas até poder tragá-las (1 Pe.
5:8). E Jesus também adverte: Vede que ninguém vos engane (Mat. 24:4). E Paulo,
várias vezes fez o mesmo (1 Cor. 15:33; Gal. 6:7; Efe. 5:6; Col. 2:4; 2 Tes. 2:3). O
engano sempre se parece com alguma coisa certa, boa e bonita. Não tem a aparência
do mal que realmente representa. O que está por trás de toda essa situação é o golpe
final do adversário para conduzir as mentes da maioria das pessoas do mundo à
obediência ao anticristo que está se preparando para entrar em cena. O próximo ato
será a marca na mão ou na testa de todos eles, para identificá-los e garantir os seus
“direitos” de cidadania da comunidade global. Os sinais indicam que isso se dará muito
em breve. Porém, nós, os servos do Senhor, grandes e pequenos. NÃO VAMOS
ENTRAR NESSA, mesmo que nos custe a vida.
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