
A Igreja Católica
ensina 48

Abril /2022

JUVENTUDE, 
VIDA E REDES SOCIAIS



O fenômeno das redes sociais 

 Muitos cristãos católicos, durante a Quaresma, assumem como peni-
tência o “jejum das redes sociais”, ou seja, o uso moderado ou mesmo a 
total abstinência de aplicativos como Whatsapp, Instagram, Tik-Tok, Face-
book etc. O fenômeno é interessante e nos alerta para um uso exagerado, 
indiscriminado e, de alguma forma, “pecaminoso” dessas redes que, para 
muita gente, tem se tornado um ambiente quotidiano, no qual se passam 
várias horas do dia. A usar estes e outros aplicativos, expondo-se indiscrimi-
nadamente às redes sociais estão sobretudo os adolescentes e jovens.
 
 Uma rápida pesquisa sobre o uso das 
redes sociais revela a dimensão realmente 
grande que as mesmas têm assumido na 
vida quotidiana. Os dados levantados pela 
TIC Kids Online Brasil 2017 falam que 93% 
das crianças e adolescentes brasileiros aces-
saram a internet via mobile em 2017. Um 
estudo feito pelo Phone Life Balance (pro-
jeto da Motorola que incentiva o uso inteli-
gente e equilibrado do smartphone) revela 
que 49% dos usuários brasileiros da geração 
Z (a primeira que nasceu num ambiente completamente digital, entre o fim 
da década de 1990 e 2010) diz que o aparelho é “seu melhor amigo”, sendo 
que 36% dos jovens entrevistados afirmaram dedicar mais tempo ao celular 
que aos familiares e amigos.

 Não são poucos os psicólogos, psiquiatras e educadores a alertar para 
os danos causados pela exposição contínua à internet entre os adolescentes 
e jovens, mas também entre adultos. Os mesmos dinamismos da dependên-
cia das drogas lícitas e ilícitas são verificados na dependência das redes 
sociais, com consequências que vão da ansiedade à depressão, da alienação 
cultural ao isolamento e às deficiências cognoscitivas. A internet amplificou 
vozes de todo tipo, inclusive de extremistas, analistas superficiais e visões 
fragmentadas da realidade. Não de raro, opiniões são tomadas como fontes 
ou bases, nem nenhum fundamento teórico ou prático.

 São tantas as possibilidades de adição que a internet oferece que 
seria difícil enumerá-las. Uma delas, bastante prejudicial do ponto de vista 
psicológico e espiritual é aquela da pornografia que atingiu níveis impressio-
nantes durante a pandemia. O mercado pornográfico é um dos mais rentáve-
is do mundo e 35% de todos os downloads da internet são de conteúdo adulto, 
sendo que este último responde por aproximadamente 12% do número total 
de sites.



Alguns dos problemas causados pelas redes

 Numa reportagem do site Forbes Tech, foram apresentados os sete  
problemas das redes sociais na vida dos jovens segundo uma pesquisa reali-
zada no meio da juventude. Do maior ao menor, são eles: 1) Bullying e boa-
tos disseminados, 27%; 2) Brigas e discussões entre usuários, 17%; 3) Reali-
dade alterada, a famosa “fake news”, 15%; 4) Distração e vícios, 14%; 5) 
Pressão de colegas e amigos que veem o que você posta, 12%; 6) Problemas 
relacionados à saúde mental, 4%; 7) Amplificação da realidade, o que torna 
tudo mais intenso, 3%.
 Esses são alguns dos maiores problemas para os jovens entrevistados 
que, na verdade, podemos encontrar em todas as faixas etárias. A própria 
polarização política que causa tanta confusão até mesmo entre parentes e 
amigos, se deve em boa parte ao mau uso das redes sociais. Isso sem contar o 
tempo que se perde na checagem e no acompanhamento de postagens que 
consomem muito do tempo que, no dia a dia poderia ser usado para outras 
finalidades.

Jejuar das redes sociais para
auto educar-se no seu uso

 Em 2019 a eremita urbana Antonella Lumini, 
escreveu um artigo muito interessante numa revista 
religiosa italiana intitulado “Jejum, solidão e silên-
cio no mundo das redes sociais”. Nesse artigo falava 
da possibilidade de viver esses elementos (jejum, 
solidão e silêncio) para buscar um maior contato 
com Deus e, ao mesmo tempo, proteger o equilíbrio 
psicofísico das pessoas.
 Para ela, a dinâmica quaresmal que leva ao 

jejum das redes sociais ajuda a encontrar a medida certa do seu uso: “numa 
época na qual prevalece o consumo descontrolado de tudo, em que é normal 
o comportamento convulsivo para a interação nas redes, seria bom redesco-
brir a solidão e o jejum como caminhos a percorrer para voltar às profunde-
zas”.

A necessidade de jejum, explica a autora, vem do fato que apenas a renún-
cia do excesso de alimentos e de internet (que realmente consumimos 
excessivamente!) pode nos ajudar a perceber a sede de infinito na nossa 
alma penetrando neste misterioso mundo interior que constitui a verdadei-
ra riqueza que nenhuma coisa externa poderá substituir. Empanturrados de 
comida e de internet, não conseguimos viajar com leveza ao nosso interior, 
onde Deus habita.
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 Assim, na busca de uma maior intimidade com Deus através do uso 
ordenado das redes sociais, cortando os excessos, propiciamos um clima de 
silencio e solidão que nos desmascara e favorece a relação da pessoa com o 
seu eu mais profundo onde encontra-se Deus: “o jejum, entendido não só 
como abstinência de comida, mas também do celular e das conexões digita-
is, torna-se um meio capaz de impedir os círculos viciosos que causam 
dependência, agressividade, violência, tristeza, depressão e até mal-estar 
físico”.
 O problema é que, num mundo regido pela internet – coisa que a auto-
ra chama de “totalitatismo digital” – a solidão e o jejum das redes provocam 
a sensação de medo e de vazio, sentimentos insuportáveis para quem está 
conectado 24 horas por dia. Mas é justamente nesses sentimentos, dominan-
do-os e não deixando-se dominar por eles, que podemos estar a sós conosco 
mesmo e com Deus, experimentando o equilíbrio que vem de dentro para 
fora.

Qual o posicionamento da Igreja?

 Sem dúvida alguma, as redes sociais são um elemento mais positivo 
que negativo. Inclusive são uma oportunidade grande para a evangelização, 
neste tempo em que a Igreja, pelo Papa Francisco, nos chama a estar conti-
nuamente “em saída”, indo ao encontro dos desafios e dos ambientes típicos 
da nossa época.
 Pelas redes sociais podemos “proclamar o Evangelho a toda criatura” 
(cf. Mc 16,15) e cumprir o mandato de Nosso Senhor de “ir e ensinar a todas 
as nações” (cf. Mt 28,19) porque a internet permite o contato e a interação 
com inúmeras realidades próximas e distantes. Principalmente os jovens da 
geração Z podem e devem evangelizar pelas redes, convocados que foram 
pelos Bispos do Brasil a testemunhar Jesus Cristo nas redes sociais: “Os 
jovens que estão presentes nas redes digitais são convidados, pela Igreja, a 
dar testemunho cristão nesses ambientes” (CNBB, Diretório de Comunica-
ção, 128).


