
Chrześcijańska alternatywa dla Facebooka- Brazylijska Facegloria

Brazylijscy Ewangelicy wpadli na pomysł, aby stworzyć Chrześcijańska wersje Facebooka- która nazwali 
Facegloria. Dostępna w trzech językach, zgromadziła wiele tysięcy użytkowników, co tez zwróciło uwagę 
Facebooka, który ponoć wysłał im tzw cease and desist letter1 (czyli list polecający danej firmie bądź osobie 
indywidualnej aby zaprzestała nielegalnej działalności. Celem tego listu jest groźba sprawy sadowej. Może on 
dotyczyć naruszenia np. praw autorskich czy marki )2

 Założona 4 Lipca 2015 r. 3 :

„FACEGLORIA jest czystym środowiskiem wirtualnym, które pobudza/ motywuje wymianę 
budujących treści pomiędzy użytkownikami, a także jest w stanie zaktualizować informacje o ich 
kościele lub instytucji religijnej przyciągając więcej wiernych przez referencje/ rekomendacje, dzięki 
czemu siec społeczna odzwierciedla ich życie Chrześcijańskie”

Jej regulamin zakazuje np. umieszczanie:

„Obraźliwych treści, takich jak teksty, zdjęcia i / lub filmy wideo które są obraźliwe, oszczercze, 
obsceniczne, obraźliwe, grożące, dyskryminujące lub charakterze prejudycjalnym, a także te, które 
zawierają wyrażenia nienawiści wobec osób lub grup osób, lub, że zawierają pornografię dziecięcą,  
pornografie jawna i hardcore , treści, które mogą być szkodliwe dla osób niepełnoletnich, które 
zawierają obrażanie i / lub groźby, religijne czy rasowe”4

Bruna Karla (piosenkarka Gospel) reklamuje Faceglorie. 

Co ciekawe jest ona przeznaczona dla każdego bez względu na 'pochodzenie etniczne, religie czy klasę 
społeczną'. Jest dostępna w trzech językach : Brazylijskim, Angielskim i Hiszpańskim.

„Wolny od grzechu Facebook” 5 miał zgromadzić 100 000 użytkowników w miesiącu od jej uruchomienia. 
(BBC). Jeśli jesteś zadowolony z treści wciskasz 'Amen'. 

Za kodem Faceglorii stoi Atilla Barros, który jest również jej współzałożycielem. Zabronionych jest ok 600 
slow i w danym momencie działa 'sztab' ok 20 wolontariuszy, aby sprawdzać czy nie są naruszane warunki 
regulaminu. 6

Wg Barrosa celem firmy jest zgromadzenie ok 10 mln użytkowników przez pierwsze dwa lata istnienia. Wg 
Newsweeka, Facegloria ma być moralnie i technicznie lepsza od Facebooka.7 

1 http://money.cnn.com/2015/07/13/technology/facebook-facegloria/

2 http://thompsonhall.com/cease-desist-letter-template-example-sample-forms/

3 http://facegloria.com/index.php?r=user/auth/sobre

4 http://facegloria.com/index.php?r=user/auth/termos

5 http://www.bbc.com/news/technology-33409968

6 http://time.com/3946871/facebook-evangelical-christians-facegloria-brazil/

7 http://europe.newsweek.com/sin-free-facebook-alternative-gains-100000-followers-brazil-329846
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Telegraph podaje nazwiska założycieli: „Thiago Severo, Terry Davis, Daiane Santos i Atilla Barros ”8 Wg 
oszacowań, do roku 2040 – ewangelicy będą stanowić WIEKSZOSC populacji Brazylii, więc Facegloria chce 
mieć w tym udział. 

Można tu zadać parę pytań. Zdajemy sobie sprawę, ze umożliwienie założenia konta na Faceglorii osobom z 
rożnych religii, daje okazje aby ich ewangelizować. Czy jednak  niektóre z tych obwarowań nie spowodują 
poprawności politycznej oraz ekumenii?

Czy jeśli napiszesz komuś prawdę na temat pewnych rzeczy, to czy nie będzie to postrzegane przez 'policje 
myślową' jako atak, pomówienie itd. No bo, jeśli napisze, katolicyzm nie jest od Boga i podam przykłady z 
Biblii, nie każdemu może się to spodobać, prawda? Ba, co jeśli obnażysz co dany pastor naucza- czy można to 
podciągnąć pod 'nienawiść'? Co rozumiemy przez oszczerstwo? Jeśli pastor mówi np.: byłem w sanktuarium 
Maryjnym a ktoś o tym napisze- czy jest to 'pomówienie/ oszczerstwo'? 

Prasa na zachodzie nie jest zadowolona, ze chcą cenzorować ich brud. W odróżnieniu od Facebooka czy 
YouTube, gdzie pedzie i lezbijki zamieszczają swoje obrzydliwe obrazki i filmiki, Facegloria będzie zakazywać
propagowania nauki Sodomy. A to godzi w zło globalizmu. I bardzo dobrze...

Bruna Karla to 'twarz Faceglorii', która jest znana wokalistka. Globo.com podaje, ze reklamuje ja również inna 
piosenkarka Gospel, Aline Barros  9 obok Soraya Moraes czy apostoła Valdemiro Santiago(Igreja Mundial do 
Poder de Deus).

Czy Facegloria to naprawdę wielka alternatywa czy tylko wybieranie mniejszego zła? Na przykład w Polsce 
jest Forum Protestanci10 i nie zabierze ci długo, aby dostrzec, ze tzw moderatorzy to ekumenicy. Oni, podając 
się za np. Zielonoświątkowców i innych próbują perswadować ci, ze twoje stanowisko jest 'złe' a ich 'dobre'. 
Jeśli napiszesz 'za mocno' to cie wywala bez zapowiedzi.  

Dla ciekawostki można podać, ze Facebook również cenzuruje, tylko wg własnych kryteriów.  Kryminaliści z 
Państwa Islamskiego maja na nim konto, ale zakazują np. zdjęć kobiet karmiących piersią dzieci.11 
Niepolitycznie poprawne artykuły bądź opinie mogą zostać usunięte. Przecieki dokumentów ujawniły 
współprace między NSA(Amerykańska Narodowa Agencja Bezpieczeństwa) a „Microsoft, Yahoo, Google, 
Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube, Apple ” w postaci projektu PRISM12. 13 Założyciel Facebooka, 
Mark Zuckerberg  zapiera się wiedzy na ten temat.14 Jeśli jest to prawda, to internet jest wielkim narzędziem 
szpiegowania- myśli, przekonań i danych osobowych!

Co sadzisz na ten temat? Czy jako Polak byłbyś skory założyć konto na Facegloria? Jeśli nie przyjąłeś jeszcze 
Jezusa, jako Pana i Zbawiciela, dzisiaj masz doskonalą okazje. Pokłon głowę gdzie siedzisz, poproś, aby Jezus 

8 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/brazil/11718235/Brazilian-Evangelicals-set-up-a-sin-free-version-of-
Facebook.html

9 http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/06/facegloria-o-facebook-evangelico-veta-beijo-gay-e-libera-foto-de-biquini.html

10 http://forum.protestanci.info/

11 https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Facebook#Censorship_controversies

12 https://en.wikipedia.org/wiki/PRISM_%28surveillance_program%29

13 http://www.washingtonpost.com/investigations/us-intelligence-mining-data-from-nine-us-internet-companies-in-broad-secret-
program/2013/06/06/3a0c0da8-cebf-11e2-8845-d970ccb04497_story.html

14 https://www.facebook.com/zuck/posts/10100828955847631
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wybaczył ci grzechy. Zaproś Go do serca i życia. Uczyń Go swoim Bogiem i Królem Życia. 

Jeśli ten, lub jakikolwiek artykuł na stronie zaciekawił cie, zmobilizował do myślenia i decyzji- napisz!

Amen!

Więcej info tutaj:

http://facegloria.com/index.php?r=user/auth/login
https://www.facebook.com/pages/Facegloria/332695026940738
http://facegloria.com/index.php?r=user/auth/contato

Inne źródła:

http://www.prodigitalweb.com/facegloria-a-sin-free-facebook-attracts-thousands/
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3152371/The-sin-free-social-network-Facegloria-monitored-
morality-police-launched-Brazilian-Evangelicals.html
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