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O que é a cultura digital
Gênesis 1.26



Início
Nosso roteiro: duas afirmações e uma definição



[I] Quando mencionamos a cultura 
digital, nós apontamos para os 
mandatos de Deus na criação



• Deus capacitou o homem para dominar sobre a 
criação — o mandato cultural (Gn 1.26) 

• Deus capacitou o homem para criar cultura 

• O desenvolvimento de cultura implica 
desenvolvimento de tecnologia



Technē: “técnica” ou “arte”

Artefato Artífice



A cultura digital existe porque Deus deu ao 
homem a capacidade de empreendê-la



[II] Quando mencionamos a cultura 
digital, nós assinalamos necessidades 

e desejos muito antigos



1. Desejo de empreender 
e realizar 

2. Desejo de dominar 

3. Desejo de adquirir 
(economia) 

4. Desejo de conhecer 

5. Desejo de se conectar 
e compartilhar 

6. Desejo de transcender 
(origem e destino; 
vida; sustento; 
descanso; alegria; 
segurança e salvação)



Deturpações pós-queda
1. Desejo de empreender e realizar 

(ainda no H1.1) 

2. Desejo de dominar suprimindo 
distância e limitações (criando 
algo por sua conta, que abarque 
todas as coisas) 

3. Desejo de ter, adquirir, prosperar 

4. Desejo de conhecer 
exaustivamente 

5. Desejo de se conectar e 
compartilhar (conexões 
narcisistas e perversas; 
exposição comercial e 
pornográfica) 

6. Desejo de transcender em 
termos de vida, sustento, 
descanso, alegria e segurança



Depois da queda queremos vida fora dele, 
sustento a despeito dele, descanso desligados 
dele, alegria sem ele e segurança e salvação 

providas e garantidas por nossa própria 
capacidade e força



• Seis tipos de desejos; número de homem 

• Quando mencionamos a cultura digital, nós não 
estamos falando de algo necessariamente novo 

• De fato, estamos assinalando necessidades e desejos 
muito antigos



[III] O que é cultura digital



A cultura digital é o resultado da soma dos 
seis desejos mencionados



| 
Mandatos criacionais 

| 
Desejos e empreendimentos humanos 

| 
Cultura digital 

|



Definição de cultura digital

Cultura digital é a totalidade das interações e 
realizações humanas interconectadas e 

compartilhadas pelas tecnologias de rede



1. Resulta do desejo humano de 
empreender e realizar 

2. Oferece tecnologias e 
dispositivos que suprimem 
distância e limitações (e objetiva 
abranger todas as coisas) 

3. Como culminação da civilização 
pós-industrial, impõe um 
modelo de sociedade de 
consumo 

4. Oferece informação e 
conhecimento exaustivo sobre 
tudo 

5. Não apenas permite, mas exige 
conexão e compartilhamento de 
tudo 

6. Propõe transcendência — 
melhoria de vida, sustento, 
entretenimento e segurança



• Alguns olham para a cultura digitação com assombro 

• Outros acolhem a cultura digital com entusiasmo 

• Há aqueles (provavelmente a maioria) que simplesmente 
fazem uso das novas tecnologias sem qualquer reflexão 

• Apenas de um novo modo de fazer dinheiro 

• Meros recursos (podemos usar para o bem o para o mal)



Concluindo…
Algumas aplicações e links



👏🎊🎉



Afirmamos duas coisas

• Quando mencionamos a cultura digital, nós 
apontamos para os mandatos de Deus na criação 

• Quando mencionamos a cultura digital, nós 
assinalamos necessidades e desejos muito antigos



Sugerimos uma definição

Cultura digital é a totalidade das interações e 
realizações humanas interconectadas e 

compartilhadas pelas tecnologias de rede



Tudo o que existe de bom e útil neste mundo 
provém de Deus na criação 

Por causa da queda, o desfrute correto de tudo o 
que existe neste mundo exige que conheçamos e 

sirvamos a Cristo


